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2.4 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 

2.4.1 โรงพยาบาลสังก ัดกระทรวงสาธารณสุขพัฒนาอนามัยส ิ ่งแวดล้อมได ้ตามเกณฑ์   
GREEN & CLEAN Hospital 
ประเด็น  โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์  
            GREEN & CLEAN Hospital 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
จังหวัดพัทลุงมีโรงพยาบาล  11  แห่ง  ได้ดำเนินการพัฒนาและผ่านการประเมินรับรอง  GREEN & 

CLEAN  Hospital  ทุกแห่ง  (ร้อยละ 100)  โดยผ่านระดับดีมาก  11  แห่ง /ระดับดีมากพลัส  8 แห่ง   
จังหวัดได้สนับสนุนงบประมาณการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม  งบการจัดการน้ำเสียเพื่อปรับปรุงพัฒนาการ
ดำเนินงานที ่ผ ่านมาในปี  2564   ได้ร ับงบประมาณก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียจำนวน  2 แห่ง  คือ  
โรงพยาบาลเขาชัยสน และโรงพยาบาลควนขนุน  นอกจากนั้นโรงพยาบาลทุกแห่งยังเป็นแม่ข่ายในการจัดการ
ขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง 124  แห่ง         

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
จังหวัดได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาโดยกำหนดเป็นตัวชี้วัดของ  คปสอ.  เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง  โดยได้ตั้งเป้าหมายและกลวิธีการดำเนินงานให้สอดคล้องนโยบายของกระทรวงได้จัดสรร
งบประมาณการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม   งบการจัดการน้ำเสีย  เพื่อช่วยขับเคลื่อนก ารพัฒนาให้แก่
โรงพยาบาลทุกแห่ง  พร้อมทั้งนิเทศติดตามการดำเนินงาน  การตรวจประเมินรับรองอย่างต่อเนื่อง การพัฒนา
งานโดยคณะกรรมการ  GREEN & CLEAN  Hospital  ของโรงพยาบาลทุกแห่ง 

ผลการดำเนินงาน 
โรงพยาบาลทุกแห่งมีแผนการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง  โดยใช้แนวทางการดำเนินงาน

ของกรมอนามัย  และบูรณาการการดำเนินงานในหน่วยงานอย่างเหมาะสม   
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ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด : โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์  GREEN & 
CLEAN  Hospital 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี เกณฑ์ 
ปี 2564 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2561 2562 2563 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ ดีมากขึ้น
ไป 

ร้อยละ 90 

เมืองพัทลุง 1 ดีมากพลัส 100 
   กงหรา 1 ดีมาก 100 

เขต 12 เขาชัยสน 1 ดีมากพลัส 100 
   ตะโหมด 1 ดีมากพลัส 100 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 1 ดีมากพลัส 100 
100 63 72 ปากพะยูน 1 ดีมากพลัส 100 

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

รวม 11  100 
ที่มา : แบบสรุปผลงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงปี 2564 

 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
- ระบบจัดการด้านสิ่งแวดล้อมบางรายการเก่า เช่น ระบบบำบัดน้ำเสียเกิดความชำรุด  ทำให ้

ประสิทธิภาพในการใช้งานน้อยลง   
      -ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นเน่ืองจากสถานการณ์  Covid 19  ทำให้เพิ่มภาระระบบ 
จัดการมูลฝอยติดเช้ือและค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลเป็นอย่างยิ่ง 
        กระทรวงควรสนับสนุนงบประมาณให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันด้วย 

โอกาสพัฒนาต่อไป 
กระทรวงได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  โรงพยาบาลมีเป้าหมายการพัฒนาให้ผ่านการ

รับรองในระดับสูงขึ้น และคงสภาพอย่างยั่งยืน  โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วม  พร้อมทั้งได้มแีผนการการนเิทศ กำกับ  
ติดตาม  และประเมินอย่างต่อเนื่องจากจังหวัดและศูนย์อนามัย   
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ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
 - 
 
 
ผู้รับผิดชอบ   นายมานพ  รามทอง 
ตำแหน่ง   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กลุ่มงาน   อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
โทร   083-6545969 
e-mail   Manop7657@gmail.com 
วัน/เดือน/ปี   9  ธันวาคม  2564 
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2.4.2 โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตำบลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์   
GREEN & CLEAN Hospital 
ประเด็น   
          โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพัฒนาอนามัยสิ ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์  GREEN & CLEAN  
Hospital 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
จังหวัดพัทลุงมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  124  แห่ง  ผ่านการประเมินรับรอง  GREEN & 

CLEAN  Hospital  จำนวน  122 แห่ง (ร้อยละ 98.39)  สภาพแวดล้อมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บางแห่งเป็นอาคารเก่าและชำรุด   

การบริหารจัดการ 
จังหวัดได้ชี้แจงแก่ทุกหน่วยงาน  การนิเทศติดตามการดำเนินงาน  การตรวจประเมินรับรอง    และได้

บูรณาการดำเนินงานกับโครงการอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา  GREEN & CLEAN  Hospital  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 

ผลการดำเนินงาน 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง  ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง  

โดยใช้แนวทางการดำเนินงานของกรมอนามัย   และให้ทุกคนในองค์กรมสี่วนร่วมในการพัฒนา  
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ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมีการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์   
            GREEN & CLEAN  Hospital 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี เกณฑ์ 
ปี 2564 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2561 2562 2563 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ ร้อยละ 80 เมืองพัทลุง 24 23 95.83 
   กงหรา 9 9 100 

เขต 12 เขาชัยสน 13 13 100 
   ตะโหมด 11 11 100 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 16 16 100 
55 67 78 ปากพะยูน 16 16 100 

 ศรีบรรพต 6 6 100 
ป่าบอน 11 11 100 
บางแก้ว 7 7 100 

ป่าพะยอม 6 6 83.33 
ศรีนครินทร ์ 5 4 80.00 

รวม 124 122 98.39 
ที่มา : แบบสรุปผลงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงปี 2564 

 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ระบบจัดการสิ่งแวดล้อมบางรายการเกิดความชำรุด  ทำให้ประสิทธิภาพในการใช้งาน 

น้อยลง  ควรสนับสนุนงบประมาณในการกอ่สร้างหรือปรับปรุงพัฒนา 

โอกาสพัฒนาต่อไป 
กระทรวงและจังหวัดมีนโยบายในการพัฒนาหน่วยบริการอย่างต่อเนื่อง  มีการนิเทศ กำกับ  ติดตาม  

และประเมินอย่างต่อเนื่อง   
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ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
 
 
 
 
 
 

 
ผู้รับผิดชอบ   นายมานพ  รามทอง 
ตำแหน่ง   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กลุ่มงาน   อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
โทร   083-6545969 
e-mail   Manop7657@gmail.com 
          9  ธันวาคม  2564 
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2.4.3 ส้วมสาธารณะพัฒนาผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย HAS 
ประเด็น   
          ส้วมสาธารณะพัฒนาผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย  HAS 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
จังหวัดพัทลุงมีดำเนินการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาส้วมสาธารณะ  12  กลุ่ม  เพื่อให้พัฒนาได้ตาม

เกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย  ผลการดำเนินงานปี  2564  จังหวัดพัทลุงมีเป้าหมายส้วมสาธารณะทั้งหมด  
1,196  แห่ง  ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐาน  HAS  จำนวน  1091 แห่ง  คิดป็นร้อยละ  87.88 สภาพ
ปัญหาที่สำคัญของปี 2564  คือ  หน่วยงานหรือผู้ประกอบการได้รับผลกระทบจากโรค  Covid – 19  เพราะ
ต้องปิดสถานประกอบการ  หน่วยงานเป็นจำนวนมาก   

การบริหารจัดการ 
จังหวัดได้ชี้แจงแก่หน่วยงาน  การนิเทศติดตามการดำเนินงาน  การตรวจประเมินรับรอง  และได้

บูรณาการดำเนนิงานกับโครงการอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาส้วมสาธารณะอย่างครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง 

ผลการดำเนินงาน 
ส้วมสาธารณะได้มีการประเมินมาตรฐานและคงสภาพไว้อย่างต่อเนื่อง  สถานประกอบการที่ต้องปิด

ดำเนินการ ได้มีการพัฒนาให้ได้มาตรฐานก่อนที่จะเปิดดำเนินกิจการใหม่ทุกแห่ง 
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ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด : ส้วมสาธารณะพัฒนาได้ตามเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย  ร้อยละ  80                 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี เกณฑ์ 
ปี 2564 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2561 2562 2563 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ ร้อยละ 80 เมืองพัทลุง 349 298 85.39 
   กงหรา 57 57 100 

เขต 12 เขาชัยสน 107 84 78.50 
   ตะโหมด 83 68 81.93 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 186 177 95.16 
55 67 78 ปากพะยูน 92 79 85.87 

 ศรีบรรพต 54 52 96.30 
ป่าบอน 85 83 97.65 
บางแก้ว 78 65 83.33 
ป่าพะยอม 67 50 74.63 
ศรีนครินทร์ 38 38 100 

รวม 1196 1051 87.88 
ที่มา : แบบสรุปผลงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงปี 2564 

 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ผู้ประกอบการประสบปัญหาการระบาด Covid 19  ต้องปิดสถานประกอบการเป็นจำนวนมาก 

โอกาสพัฒนาต่อไป 
การประเมินมาตรฐานสถานประกอบการตามมาตรฐาน  Thai  Stop Covid  ช่วยกระตุ้นการพัฒนา

และเพิ่มความครอบคลุมด้านมาตรฐานส้วมสาธารณะอีกทางหนึ่งด้วย 
ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
  - 
 

ผู้รับผิดชอบ   นายมานพ  รามทอง 
ตำแหน่ง   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กลุ่มงาน   อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
โทร   083-6545969 
e-mail   Manop7657@gmail.com 
          9  ธันวาคม  2564 



วิสัยทัศน ์:  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ย่ังยืน  

 

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง หน้า 133 

2.4.4 ร้านอาหารผ่านการประเมินรับรองอาหารสะอาด รสชาติอร่อย CFGT) ตามกฎกระทรวง
สุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 

ประเด็น 
ร้านอาหารผ่านการประเมินรับรองอาหารสะอาด รสชาติอร่อย CFGT) ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะ

ของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
จังหวัดพัทลุงมีเป้าหมายร้านอาหารที่ต้องพัฒนาและยกระดับตามกฏกระทรางสุขลักษณะของสถานที่

จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 ปี 2564 จำนวน 450 ร้าน และผ่านมาตรฐานฯ จำนวน 394 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 
87.56 สภาพปัญหา คือ ความไม่ต่อเนื่องของการรักษามาตรฐานของผู้ประกอบการ และอปท.บางแห่งขาด
บุคลากรในสายงานที่รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุขโดยตรง 

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
การดำเนินงานพัฒนาและยกระดับมาตรฐานร้านอาหาร ของ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขมีการ

ขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกันของภาคีเครือข่าย อันประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วย
บริการสาธารณสุขในพื้นที่ ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงได้ ประสานงาน ติดตาม สุ่มประเมินและลง
พื้นที่เป็นระยะๆ โดยมีศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา เป็นที่ปรึกษาทางด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

ผลการดำเนินงาน 
หน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกัน 

ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 และเกณฑ์มาตรฐานฯ ที่เกี่ยวข้อง 



วิสัยทัศน ์:  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ย่ังยืน  

 

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง หน้า 134 

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวชีว้ัด : ร้านอาหารผ่านการประเมินรับรองมาตรฐาน ตามกฎกระทรวงฯ 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี เกณฑ์ 
ปี 2564 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
2561 2562 2563 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ ร้อยละ 10 เมืองพัทลุง 250 227 90.80 
   กงหรา 13 13 100 

เขต 12 เขาชัยสน 17 15 88.24 
   ตะโหมด 39 36 92.32 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 33 33 100    
ปากพะยูน 10 10 100 

 ศรีบรรพต 10 10 100 
ป่าบอน 12 12 100 
บางแก้ว 22 20 90.91 

ป่าพะยอม 35 10 28.57 
ศรีนครินทร ์ 9 8 88.89 

รวม 450 394 87.56 
ที่มา : แบบสรุปผลงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงปี 2564 

 

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
ผู้ประกอบการขาดความต่อเนื่องในการรักษามาตรฐาน ซึ่งหน่วยบริการสาธารณสุขในพ้ืนและ 

อปท.ควรจัดทำแผนร่วมกันเพื่อเยี่ยมติดตามและสุม่ตรวจประเมิน อย่างต่อเนื่อง 

โอกาสพัฒนาต่อไป 
การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานที่สูงขึ้น คือ มาตรฐาน Clean Food Good Taste Plus 

ของร้านอาหาร เป็นประเด็นที่ควรพัฒนาต่อไปในอนาคต 
 



วิสัยทัศน ์:  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ย่ังยืน  

 

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง หน้า 135 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
                   -                             
 
                                                  
ผู้รับผิดชอบ   นายนิรัตน์  อินสุวรรณ ์
ตำแหน่ง      นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กลุ่มงาน       อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
โทร            081-9577549 
e-mail         niratinsuwan@gmail.com 
 9  ธันวาคม  2564 

 

 

 

 

 

 

 



วิสัยทัศน ์:  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ย่ังยืน  
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2.4.5 แผงลอยจำหน่ายอาหารผ่านการประเมินรับรองอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (CFGT) ตามมาตรฐาน
ของ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

ประเด็น 
แผงลอยจำหน่ายอาหารผ่านการประเมินรับรองอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (CFGT )  

ตามมาตรฐานของ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
จังหวัดพัทลุงมีเป้าหมายแผงลอยจำหน่ายอาหารที่ต้องพัฒนาและยกระดับตามมาตรฐาน อาหาร

สะอาด รสชาติอร่อย (CFGT) ปี 2564 จำนวน 486 ร้าน และผ่านมาตรฐานฯ จำนวน 435 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 
89.51 สภาพปัญหา คือ ความไม่ต่อเนื่องของการรักษามาตรฐานของผู้ประกอบการ และอปท.บางแห่งขาด
บุคลากรในสายงานที่รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุขโดยตรง 

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
การดำเนินงานพัฒนาและยกระดับแผงลอยจำหน่ายอาหาร ตามมาตรฐานของ กรมอนามัย กระทรวง

สาธารณสุข มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกันของภาคีเครือข่าย อันประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงได้ ประสานงาน ติดตาม 
สุ่มประเมินและลงพื้นที่เป็นระยะๆ โดยมีศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา เป็นที่ปรึกษาทางด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

ผลการดำเนินงาน 
หน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกัน 

ตามเกณฑม์าตรฐานฯ ที่เกี่ยวข้อง 



วิสัยทัศน ์:  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ย่ังยืน  

 

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง หน้า 137 

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด : แผงลอยจำหน่ายอาหารผ่านการประเมินรับรองมาตรฐาน ของ กรมอนามัย 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี เกณฑ์ 
ปี 2564 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
2561 2562 2563 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ ร้อยละ 80 เมืองพัทลุง 91 82 90.11 
   กงหรา 20 20 100.00 

เขต 12 เขาชัยสน 18 18 100.00 
   ตะโหมด 29 21 72.41 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 83 83 100.00    
ปากพะยูน 84 75 89.29 

 ศรีบรรพต 9 9 100 
ป่าบอน 29 29 100 
บางแก้ว 69 51 73.91 
ป่าพะยอม 24 24 100 
ศรีนครินทร์ 30 23 76.67 

รวม 486 435 89.31 
ที่มา : แบบสรุปผลงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงปี 2564  

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
ผู้ประกอบการขาดความต่อเนื่องในการรักษามาตรฐาน ซึ่งหน่วยบริการสาธารณสุขในพ้ืนและ 

อปท.ควรจัดทำแผนร่วมกันเพื่อเยี่ยมติดตามและสุ่มประเมิน อย่างต่อเนื่อง 

โอกาสพัฒนาต่อไป 
การพัฒนาและยกระดับในการเลือกใช้วัตถุดิบ ประเภทอาหารสด ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก

หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เป็นประเด็นที่ควรดำเนินการต่อไปในอนาคต 



วิสัยทัศน ์:  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ย่ังยืน  

 

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง หน้า 138 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
        - 
                                         
 
ผู้รับผิดชอบ   นายนิรัตน์  อินสุวรรณ ์
ตำแหน่ง      นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กลุ่มงาน       อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
โทร            081-9577549 
e-mail         niratinsuwan@gmail.com 
 9  ธันวาคม  2564 

 

 

 

 

 

 

 



วิสัยทัศน ์:  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ย่ังยืน  
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2.4.6 ตลาดสดประเภทที่ 1 ผ่านการประเมินรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ ของกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข 

ประเด็น 
ตลาดสดประเภทที่ 1 ผ่านการประเมินรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ  ของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
จังหวัดพัทลุงมีเป้าหมายตลาดสดประเภทที่ 1 ที่ต้องพัฒนาและยกระดับตามมาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ  

ปี 2564 จำนวน 9 แห่ง และผ่านมาตรฐานฯ จำนวน 8 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 88.89 สภาพปัญหา คือ สภาพ
โครงสร้างของอาคารตลาดสดบางแห่ง มีสภาพเก่าและชำรุดเนื่องจากการใช้งานมาเป็นเวลานาน 

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
การดำเนินงานพัฒนาและยกระดับตลาดสด ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวง

สาธารณสุข มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกัน คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าของกิจการตลาดสด
โดยมีหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ร่วมติดตาม แนะนำ สุ่มประเมิน
และลงพื้นที่เป็นระยะๆ โดยมีศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา เป็นที่ปรึกษาทางด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

ผลการดำเนินงาน 
หน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกัน 

ตามเกณฑ์มาตรฐานฯ ที่เกี่ยวข้อง 
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ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ย่ังยืน  

 

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง หน้า 140 

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด : ตลาดสดประเภทที่ 1 ผ่านการประเมินรับรองตามเกณฑ์มาตรฐาน ของ กรมอนามัย 

ข้อมูลย้อนหลงั 3 ป ี เกณฑ์ 
ปี 2564 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
2561 2562 2563 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ ร้อยละ 
100 

เมืองพัทลุง 2 2 100 
   กงหรา 0 0 0 

เขต 12 เขาชัยสน 1 1 100 
   ตะโหมด 1 1 100 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 2 2 100    
ปากพะยูน 1 0 0 

 ศรีบรรพต 0 0 0 
ป่าบอน 0 0 0 
บางแก้ว 1 1 100 

ป่าพะยอม 1 1 100 
ศรีนครินทร ์ 0 0 0 

รวม 9 8 88.89 
ที่มา : แบบสรุปผลงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงปี 2564  

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
สภาพโครงสร้างของอาคารตลาดสดบางแห่ง มีสภาพเก่าและชำรุดเนื่องจากการใช้งานมาเป็น 

เวลานาน ควรจัดทำแผนขอสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือปรับปรุงหรือก่อสร้างใหม่ทดแทนอาคารตลาดหลังเดิม 

โอกาสพัฒนาต่อไป 
               การพัฒนาและยกระดับตลาดสดให้ถูกสุขลักษณะและผ่านมาตรฐานตลาดสดน่าซื้อเป็นประเด็น
สำคัญ อปท.ซึ่งเป็นเจ้าของตลาด ควรดำเนินการเพ่ือให้ผู้ใช้บริการเกิดความปลอดภัยทางด้านอาหารต่อไป 
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ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
  - 
                                                
 
                                                 
ผู้รับผิดชอบ   นายนิรัตน์  อินสุวรรณ ์
ตำแหน่ง      นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กลุ่มงาน       อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
โทร            081-9577549 
e-mail         niratinsuwan@gmail.com 
 9  ธันวาคม  2564 
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2.4.7 ตลาดนัดประเภทที่ 2 ได้รับการติดตามและประเมินเชิงคุณภาพ ตามแบบประเมิน (ตล.2) ของกรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

ประเด็น 
ตลาดนัดประเภทที่ 2 ได้รับการติดตามและประเมินเชิงคุณภาพ ตามแบบประเมิน (ตล.2) ของกรม

อนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
จังหวัดพัทลุงมีเป้าหมายตลาดนัด ประเภทที่ 2 ที่ต้องได้รับการติดตามและประเมินเชิงคุณภาพ  ตาม

ประเมิน (ตล.2) ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขปี 2564 จำนวน 80 แห่ง และผ่านมาตรฐานฯ จำนวน 
64 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 80  สภาพปัญหา คือ สิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปบริเวณตลาด เช่น การจัดการขยะ ระบบ
ประปา ห้องน้ำห้องส้วม เป็นต้น ยังไม่ถูกสุขลักษณะ 

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
การดำเนินงานการติดตามและประเมินเชิงคุณภาพ ตลาดนัดประเภทที่ 2 ตามประเมิน (ตล.2) ของ

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ดำเนินการ และแจ้งผลการประเมินให้
เจ้าของกิจการตลาดนัด และ อปท.ในพื้นที ่ทราบ และบันทึกผลการประเมินในระบบรายงานกิจก รรม
สาธารณสุข 

ผลการดำเนินงาน 
หน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกัน 

ตามแบบประเมินฯ ที่เกี่ยวข้อง 
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ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ย่ังยืน  
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ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
      ตัวชี้วัด : ตลาดนัดประเภทที่2 ได้รับการติดตามและประเมินเชิงคุณภาพ ตามเกณฑ์ของ กรมอนามัย 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี เกณฑ์ 
ปี 2564 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
2561 2562 2563 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ ร้อยละ 80 เมืองพัทลุง 7 4 57.14 
   กงหรา 19 18 94.74 

เขต 12 เขาชัยสน 3 3 100.00 
   ตะโหมด 4 4 100.00 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 10 8 80.00    
ปากพะยูน 3 1 33.33 

 ศรีบรรพต 9 9 100 
ป่าบอน 9 8 88.89 
บางแก้ว 2 2 100 
ป่าพะยอม 11 5 45.45 
ศรีนครินทร์ 3 2 66.67 

รวม 80 64 80.00 
ที่มา : แบบสรุปผลงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงปี 2564  

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
สิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปบริเวณตลาด เช่น การจัดการขยะ ระบบประปา ห้องน้ำห้องส้วม เป็นต้น ไม่ถูก

สุขลักษณะ โดยแนะนำให้ อปท.ในพื้นที่ ควบคุม กำกบั และดำเนินการตามข้อบัญญัติท้องถิ่นของแต่ละแห่ง  
โอกาสพัฒนาต่อไป 
          การพัฒนาและยกระดับตลาดนัดให้ผ่านมาตรฐานตลาดนัดน่าซื้อ ของ กรมอนามัย เป็นประเด็นสำคัญ
ที่ เจ้าของกิจการตลาดนัด อปท.และหน่ายบริการสาธารณสุขในพื้นที่ ควรขับเคลื่อนให้ผ่านมาตรฐานต่อไป 
ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
           -                                                                                  
ผู้รับผิดชอบ   นายนิรัตน์  อินสุวรรณ ์
ตำแหน่ง      นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กลุ่มงาน       อนามัยสิ่งแวดลอ้มและอาชีวอนามัย 
โทร            081-9577549 
e-mail         niratinsuwan@gmail.com 
 9  ธันวาคม  2564 
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ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ย่ังยืน  
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2.4.8 การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) 
ประเด็น 
    การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
         จังหวัดพัทลุงมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 73 แห่ง เป็นระดับเทศบาล 48 แห่ง ระดับ อบต.25 
แห่ง  เป้าหมายดำเนินงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่ งแวดล้อม( EHA) ในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ระดับเทศบาลจำนวน 48 แห่ง ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินรับรองระดับพื้นฐานขึ้นไป ร้อยละ 60 

การบริหารจัดการ 
 จังหวัดพัทลุงได้สนับสนุน ส่งเสริมให้ความรู้ ติดตามการดำเนินงาน และการประเมินรับรองให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาลดำเนินงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ภายใต้เงื่อนไข
ผ่านการประเมินรับรองตามแนวทางที่กรมอนามัยกำหนดอย่างน้อย 1 ด้าน คือ การจัดการสุขาภิบาลอาหาร 
การจัดการคุณภาพน้ำบริโภค การจัดการสิ่งปฏิกูล และการจัดการมูลฝอย รวมทั้งการใช้อำนาจหน้าที่ตาม
กฎหมาย ตาม พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม ในการออกเทศบัญญัติที่สอดคล้อ งกับ
บริบทปัญหาของพ้ืนที ่

ผลการดำเนินงาน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นระดับเทศบาล จำนวน 48 แห่ง ผ่านเกณฑ์ประเมินรับรอง EHA 

ระดับพื้นฐาน และระดับเกียรติบัตร จำนวน 15 แห่ง ร้อยละ 31.25 
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ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด : การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี เกณฑ์ 
ปี 2562 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2559 2560 2561 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ 
 

เมืองพัทลุง 10 6 60.00 
   กงหรา 4 0 0 

เขต 12 เขาชัยสน 3 2 66.67 
   ตะโหมด 5 1 20.00 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 11 2 18.19    
ปากพะยูน 6 1 16.67 

 ศรีบรรพต 0 0 0 
ป่าบอน 1 1 100 
บางแก้ว 2 1 50.00 
ป่าพะยอม 2 1 50.00 
ศรีนครินทร์ 4 1 25.00 

รวม 48 15 31.25 
ที่มา : การประเมินรับรอง EHA ปี 2564 

 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
1. การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) ครอบคลุม

ประเด็นงานมาก ทั้งหมด 9 ระบบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งยังขาดความรู้ความเข้าใจ และทักษะ
ในการดำเนินงาน 

2. เทศบาลที่ยังไม่มีกองสาธารณสุข ขาดบุคลากรเฉพาะด้าน ต้องใช้บุคลากรในตำแหน่งอื ่นมา
ขับเคลือ่นงาน  

3. งบประมาณของเทศบาลมีจำกัด ยังไม่ถูกนำมาช่วยในการขับเคลื่อนงาน EHA เท่าที่ควร 
4. ไม่มีการออกเทศบัญญัติ  หรือออกแต่ไม่สามารถนำมาบังคับใช้ 
5. ควรมีเงินรางวัลเหมือนระบบ LPA 
6. สถานการณ์โควิด19 เทศบาลสมัครน้อย ทำให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานและการ

ประเมินรับรอง 
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สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง หน้า 146 

โอกาสพัฒนาต่อไป 
 กรมอนามัย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและจังหวัดพัทลุงได้มีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการ
จัดประชุมทบทวนบทบาทหน้าที่ สนับสนุนเครื่องมือ และติดตามผลการดำเนินงาน รวมทั้งเสริมพลังสร้าง
แรงจูงใจเทศบาลที่ผ่านการประเมินระดับเกียรติบัตรรับรอง 
 
ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 

1. เทศบาลเมืองพัทลุง  การจัดการสุขาภิบาลอาหาร(1001)และมูลฝอยอันตรายจากชุมชน (4003) 
2. เทศบาลตำบลป่าบอน การจัดการคุณภาพน้ำประปา (2001) 
3. เทศบาลตำบลเขาชัยสน การจัดการมูลฝอยอันตรายจากชุมชน (4003) 
4. เทศบาลตำบลแม่ขร ีการจัดการสุขาภิบาลอาหารในการจำหน่ายสินค้าในที่ทางสาธารณะ (1003) 
5. เทศบาลตำบลควนขนุน การจัดการสุขาภิบาลอาหารในตลาด (1002) 

 
 
 

      
ผู้รับผิดชอบ นางกิติยา บุรีภักดี 
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กลุ่มงาน อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
โทร 0822651975 
e-mail kbureepakdee@gmail.com 
วัน/เดือน/ปี 10 ธันวาคม 2564 
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2.4.9 หน่วยบริการสาธารณสุขมีการดำเนินการเฝ้าระวังสารเคมีตกค้างในเลือดของเกษตรกร 
ประเด็น  หน่วยบริการสาธารณสุขมีการดำเนินการเฝ้าระวังสารเคมีตกค้างในเลือดของเกษตรกร  
สถานการณ์และสภาพปัญหา 

จังหวัดพัทลุง ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพภาคเกษตรกรรม ซึ่งเป็นแรงงานนอกระบบผู้มีรายได้
น้อย ทำงานหนักและลักษณะการทำงานมีความเสี่ยงอันตรายต่ออสุขภาพ และเกษตรกรยังมีการใช้สารเคมี
กำจัดศัตรูพืช จึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลสุขภาพเชิงรุกและการให้ความรู้เพื่อควบคุมป้องกันก่อนการเกิดโรค
จากพิษสารกำจัดศัตรูพืช  

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
หน่วยบริการสาธารณสุข มีการดำเนินการเฝ้าระวังสารเคมีในเลือดของเกษตรกร 

กลุ่มเป้าหมายโดยการตรวจคัดกรองความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืช เพ่ือหาระดับความเสี่ยง   
และปรับพฤติกรรมเพือ่ป้องกัน และลดภาวะเสี่ยงของอันตรายของสารเคมีตกค้างในเลือด 

ผลการดำเนินงาน 
          หน่วยบริการสาธารณสุข มีการดำเนินงานในทุก คปสอ.    

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด : ร้อยละ 80 ของหนว่ยบริการสาธารณสุข มีการดำเนินงานเฝ้าระวังสารเคมีตกค้างในเกษตรกร 

ข้อมลูย้อนหลัง 3 ป ี เกณฑ์ 
ปี 2564 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2561 2562 2563 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ 
 

เมืองพัทลุง 24 20 83.33 
   กงหรา 9 8 88.89 

เขต 12 เขาชัยสน 13 12 92.31 
   ตะโหมด 11 4 36.36 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 16 11 68.75    
ปากพะยูน 16 11 68.75 

 ศรีบรรพต 6 3 50 
ป่าบอน 11 7 63.64 
บางแก้ว 7 5 71.43 

ป่าพะยอม 6 5 83.33 
ศรีนครินทร ์ 5 4 80 

รวม 124 90 72.58 
ที่มา : แบบสรุปผลงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงปี 2562 
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 การดำเนินงานของหน่วยบริการสาธารณสุข ยังไม่ครอบคลุมทุกแห่ง เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 

โอกาสพัฒนาต่อไป 
  
ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
 
 

 
ผู้รับผิดชอบ   นายสมศักดิ์  เหล็มนุ้ย 
ตำแหน่ง   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กลุ่มงาน   อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
โทร   064-0692299 
e-mail :  up_health@hotmail.com 
วัน/เดือน/ปี   9  ธันวาคม  2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


