สถานการณผลการดําเนินงานที่ผานมา
สถานการณผลการดําเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital ผานกลไกของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด
ที่มาและความสําคัญ
คณะกรรมการสาธารณสุ ขจั งหวัดเปนคณะกรรมการที่เกิดขึ้น ตามบทบัญ ญัติมาตรา 17/1 แหง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลใชบังคับตั้งแต
วันที่ 19 ธันวาคม 2560 โดยในการขับเคลื่อนการดําเนินงานของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดสํานักงาน
สาธารณสุ ข จั ง หวั ด ทํ า หน า ที่ ฝ า ยเลขานุ ก ารของคณะกรรมการ ซึ่ ง ในการดํ าเนิ น การดั งกล า วตอ งปฏิบั ติ ต าม
หลักเกณฑ วิ ธี การที่ กํา หนดไว ใ นบทบั ญ ญั ติแห งกฎหมาย เชน การแตง ตั้งกรรมการผูทรงคุณ วุฒิ ผูแทนภาค
ประชาชน และกรรมการในสวนของนายกเทศมนตรีและนายกองคการบริหารสวนตําบล ตองดําเนินการใหเปนไป
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งประกาศดังกลาวมี
ผลใชบังคับเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2561 โดยมีบทบาทสําคัญในฐานะกรรมการบริหารระดับจังหวัดที่จะเชื่อมโยง
เสนอแนะ ประสานงาน สงเสริม สนับสนุน กํากับติดตามการดําเนินงานตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขและ
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของของราชการสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนั้นๆ กับคณะกรรมการสาธารณสุขในสวนกลางโดย
ใชการประชุมเปนชองทางหลักในการระดมความคิดเห็นและพิจารณาตัดสินใจดําเนินการเรื่องตางๆ ที่ตองการ
พัฒนาหรือเปนปญหาของพื้นที่ไดอยางถูกตอง ครบถวน และทันสถานการณ
เปาหมายของการดําเนินงาน GREEN&CLEAN Hospital ผานกลไกของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด
เปาหมายของการดําเนินงาน GREEN&CLEAN Hospital ผานกลไกของคณะกรรมการสาธารณสุข
จังหวัด คือ ใหราชการสวนทองถิ่นมีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามกฎกระทรวงวาดวยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
พ.ศ. 2545 โดยการกํากับดูแล/สงเสริมใหโรงพยาบาลดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อใหเปนไปตามเกณฑ
ซึ่งโรงพยาบาลจะตองดํ า เนิ น การตามกฎกระทรวงวาดว ยการจัดการมูล ฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ที่ เปน ขอ
กําหนดทางกฎหมายที่กําหนดไวอยางชัดเจนในแนวทางการปฏิบัติตางๆ สิ่งที่โรงพยาบาลตองคํานึงถึงคือการเก็บ
และรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อจากพื้นที่ของโรงพยาบาลอยางเปนระบบไมใหเกิดการหกตกหลนหรือปนไปกับขยะ
ประเภทอื่ น และรวบรวมไว ใ นที่ มิ ด ชิ ด และมี ก ารเก็ บ ขนไปกํ า จั ด สม่ํ า เสมอไม ใ ห ต กค า งนานเกิ น ไปเพราะ
ภาคสาธารณสุขเปนผูผลิตหรือผูกอมูลฝอยติดเชื้อ ตองใหความสําคัญตอการจัดการตั้งแตตนทางอยางถูกตอง ทั้งนี้
กลไกที่จะนําไปสูการดําเนินการเพื่อใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว คือ การใชกลไกตามกฎหมายในระดับพื้นที่
เปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนเพื่อใหเกิดการดําเนินงาน ดังนั้น คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดจึงถือวาเปนกลไก
สําคัญในการขับเคลื่อนใหราชการสวนทองถิ่นในการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมายไดกําหนดไว
ความคาดหวังตอการดําเนินงาน
ราชการส ว นท องถิ่ น มี การดําเนิน งานตามอํานาจหนาที่ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในเรื่องการจัดการมูล ฝอยติดเชื้อตามกฎกระทรวงวาดว ยการจัดการมูล ฝอยติดเชื้อ
พ.ศ. 2545 โดยการกํากับดูแล/สงเสริมใหโรงพยาบาลดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อใหเปนไปตามเกณฑซึ่ง
โรงพยาบาลจะตองดําเนินการตามกฎกระทรวงวาดวยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545

ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด
ผลการดําเนินงาน ป 2561
ตารางที่ 1 จําแนกจํานวนครั้งในการจัดประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด
ลําดับ

การประชุม คสจ.

จังหวัด

รอยละ

(จํานวน 76)
๑.

จัดประชุม ๑ ครั้ง

54

71.05

๒.

จัดประชุม ๒ ครั้ง

18

23.68

๓.

จัดประชุม 3 ครั้ง

2

2.63

4.

ยังไมจัดประชุม

22

28.95

แผนภาพที่ 1 แสดงขอมูลการจัดประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดป 61

การสงรายงานการประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด จากจํานวนจังหวัดที่มีการดําเนินการ
จัดประชุมไปแลวทั้งหมดจํานวน 54 จังหวัด มีจังหวัดที่สงรายงานการประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด
มายังศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข จํานวน 32 จังหวัด รายละเอียดดังตาราง
ตารางที่ 2 จํานวนจังหวัดที่มีการสงรายงานการประชุม
ลําดับ

การประชุม คสจ.

จังหวัด

รอยละ

1

จังหวัดที่มีการสงรายงานการประชุม

32

59.26

2

จังหวัดที่ไมสงรายงานการประชุม

22

40.74

54

100

รวม
แผนภาพที่ 2 แสดงจังหวัดที่มีการสงรายงานการประชุม

ประเด็นงานดานอนามัยสิ่งแวดลอมที่นําเขาพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการสาธารณสุข
จังหวัดและมีมติใหดําเนินการ
จากการประชุ มคณะกรรมการสาธารณสุข จัง หวั ด 52 จั งหวั ด พบวา มี ป ระเด็น งานที่ มีก าร
ขับเคลื่อนผานกลไกคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ประกอบดวย
1. การดําเนินการโรงพยาบาลตนแบบ (Green and Clean Hospital)
2. การจัดการมูลฝอย ไดแก การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยอันตราย มูลฝอยทั่วไป และสิ่งปฏิกูล
3. การขับเคลื่อนนโยบายอาหารปลอดภัย (Food Safety) การสุขาภิบาลอาหาร ตลาดสดนาซื้อ
4. การจัดการสุขาภิบาลน้ําดื่ม/น้ําใช
5. การสนับสนุน/เรงรัดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นออกขอบัญญัติทองถิ่นตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
6. การควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
7. การประเมินมาตรฐานการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอม (EHA)
8. การขับเคลื่อนนโยบายลด ละ เลิกการใชภาชนะโฟมบรรจุอาหาร
9. พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ ปญหาสารพิษ สารเคมี และหมอกควัน
10. การควบคุมกิจการตูน้ําดื่มหยอดเหรียญ
11. การจัดการปญหาเรื่องรองเรียนตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เชน เหตุรําคาญ
12. การเปรียบเทียบคดีตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
13. การแตงตั้งคณะอนุกรรมการสาธารณสุขอําเภอและคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามฯ
14. การเฝาระวังดานอนามัยสิ่งแวดลอม (NEHIS)
15. โรคพิษสุนัขบา
16. พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ ปญหาสารพิษ สารเคมี และหมอกควัน
แผนภาพที่ 3 ประเด็นงานอนามัยสิ่งแวดลอมมีการขับเคลื่อนผานกลไกคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ในป
2561 จากจังหวัดที่มีการสงรายงานการประชุม จํานวน 27 จังหวัด
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จํา นวนจังหวัด

1

1

1

การติดตามมติจากการประชุม พบวา จากการโทรสอบถามความคืบหนา และรายงานการประชุม
ที่ไดรับจากจังหวัด จํานวน 52 จังหวัด พบวา ทุกจังหวัดมีการนําเสนอประเด็นงานดานอนามัยสิ่งแวดลอมเขาสู
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการสาธารณสุ ข อย า งนอ ย จํา นวน 2 เรื่ อง และมีก ารติด ตามการดํา เนิ น งานตามมติข อง
คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดอยางนอย 2 มติ ครบทั้ง 52 จังหวัด
รูปแบบมติ/การสั่งการของที่ประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดในการขับเคลื่อนประเด็นงาน
ดานอนามัยสิ่งแวดลอม รูปแบบมติ/การสั่งการของที่ประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดในการขับเคลื่อนงาน
ด า นอนามั ย สิ่ ง แวดล อ มจะมี ค วามคล า ยคลึ ง กั บ รู ป แบบการดํ า เนิ น งานของการจั ด ประชุ ม คณะอนุ ก รรมการ
สาธารณสุขจังหวัด (อสธจ.) เชน การจัดทําแผนการบริหารจัดการ/แกไขปญหางานดานอนามัยสิ่งแวดลอมในระดับ
พื้นที่ การแตงตั้งคณะทํางานเพื่อขับเคลื่อนงานในประเด็นสําคัญเรงดวน/ประเด็นงานที่สอดคลองกันนโยบายหรือ
แผนงานของจังหวั ด การสนับ สนุ นผลั กดั น ในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535
ทั้งนี้ ขอมูลที่ไดจากรายงานการประชุมของจังหวัดที่ดําเนินการจัดประชุมไปแลว พบวา จังหวัดมี
การติดตามมติที่ไดจากการสั่งการในการประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด โดยจากรายงานการประชุมการ
ดําเนินงานตามมติจังหวัดสวนใหญระบุวาอยูระหวางการดําเนินการตามแผน เนื่องจากมติสั่งการตองใชระยะเวลาใน
การแกไขปญหา และตองมีการประสานขอความรวมมือจากหนวยงานในหลายภาคสวน สงผลใหบางจังหวัดยังไมมี
ผลการดําเนินงานที่ชัดเจน สําหรับบางจังหวัดที่มีผลการดําเนินงานเรียบรอยนั้น เปนการดําเนินการตามมติสั่งการที่
ใหมีการพัฒ นาศักยภาพบุคลากรตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เชน การบังคับ ใชกฎหมาย
การยกรางขอบัญ ญัติทองถิ่ นเพื่อควบคุ มป ญหาในพื้นที่ การผลักดัน ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขารว มการ
ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอม (EHA) การขับเคลื่อนนโยบายลด ละ เลิก การใช
ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร (NO FOAM) โครงการตลาดสดนาซื้อ และการแตงตั้งคณะกรรมการที่ตองผานการสรรหา
ในคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด เปนตน
ผลการดําเนินงาน ป 2562
ตัวชี้วัดความสําเร็จ ป 2562
เชิงปริมาณ : มีการจัดประชุม คสจ., คสก. อยางนอยปละ 2 ครั้ง
และสงรายงานผลการดําเนินงานตอ คสธ. 100%
เชิงคุณภาพ : มีการติดตามการดําเนินงานตามมติการประชุมอยางตอเนื่อง
และเกิดผลลัพธการดําเนินงานตามมติ อยางนอย 1 เรื่อง
สถานการณการจัดประชุม คสจ. และ คสก. ปงบประมาณ 2562
10

2 2

3

4
1

0

จัดประชุมแลว

0

สสม.

2

3
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ผลการประชุม คสจ. และ คสก.
การดําเนินงาน
จัดประชุมครั้งที่ 1
จัดประชุมครั้งที่ 2
ยังไมจัดประชุม
รวม

จํานวน
35 จังหวัด
2 จังหวัด
40 จังหวัด
77 จังหวัด

ขอมูลการจัดประชุมแยกตามศูนยอนามัย
ศูนยอนามัย

จังหวัดที่จัดประชุมแลว

จังหวัดที่ยังไมจัดประชุม

1

เชียงราย พะเยา แพร ลําพูน

เชียงใหม นาน แมฮองสอน ลําปาง

2

ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ สุโขทัย อุตรดิตถ

3

กําแพงเพชร นครสวรรค

ชัยนาท พิจิตร อุทัยธานี

4

นนทบุรี ปทุมธานี

นครนายก พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงหบุรี
อางทอง

5

ประจวบคีรีขันธ ราชบุรี สมุทรสาคร

กาญจนบุรี นครปฐม เพชรบุรี สมุทรสงคราม
สุพรรณบุรี

6

ชลบุรี

จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด ปราจีนบุรี ระยอง สระแกว
สมุทรปราการ

7

กาฬสินธุ ขอนแกน รอยเอ็ด

มหาสารคาม

8

สกลนคร อุดรธานี

นครพนม บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลําภู

9

นครราชสีมา บุรีรัมย

ชัยภูมิ สุรินทร

10

มุกดาหาร ยโสธร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี
อํานาจเจริญ

ศูนยอนามัย

จังหวัดที่จัดประชุมแลว

จังหวัดที่ยังไมจัดประชุม

11

ชุมพร สุราษฎรธานี กระบี่ ภูเก็ต

ระนอง นครศรีธรรมราช พังงา

12

ยะลา นราธิวาส สงขลา

ปตตานี สตูล ตรัง พัทลุง

สสม.

กรุงเทพฯ

รวม

37 จังหวัด

40 จังหวัด

ประเด็นงานดานอนามัยสิ่งแวดลอมที่ถูกนําเขาที่ประชุม คสจ. และ คสก.
จํานวนประเด็นในการ
ประเด็นงาน
ประชุมครั้งที่ 1

จังหวัด

มูลฝอยทั่วไป

4

พิษณุโลก ตาก รอยเอ็ด บุรีรัมย

มูลฝอยติดเชื้อ

5

เชียงราย พิษณุโลก ราชบุรี ขอนแกน กระบี่

มูลฝอยอันตรายชุมชน

2

บุรีรัมย ภูเก็ต

10

เชียงราย บุรีรัมย นครสวรรค แพร ราชบุรี ขอนแกน
รอยเอ็ด มุกดาหาร อุบลราชธานี

Active Community

1

บุรีรัมย

Green and Clean Hospital

2

ยะลา บุรีรัมย

ตลาด

4

ยะลา แพร ราชบุรี มุกดาหาร

สุขาภิบาลอาหาร Food Safety

3

นครสวรรค รอยเอ็ด กระบี่

NO Foam

2

ยะลา ขอนแกน

สุขาภิบาลน้ําดื่ม/น้ําใช

3

นครสวรรค ราชบุรี รอยเอ็ด

8

พิษณุโลก ยะลา ชุมพร นครสวรรค ปทุมธานี ราชบุรี
สุราษฎรธานี กระบี่

1

พิษณุโลก

สิ่งปฏิกูล

EHA
กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ

จํานวนประเด็นใน
การประชุมครั้งที่ 1

ประเด็นงาน

จังหวัด

8

เชียงราย นนทบุรี บุรีรัมย ยะลา นครสวรรค ปทุมธานี
สมุทรสาคร กระบี่

2

แพร ภูเก็ต

10

พิษณุโลก ยะลา นครสวรรค แพรราชบุรี ขอนแกน รอยเอ็ด
อุบลราชธานี กระบี่ ภูเก็ต

เหตุรําคาญ/เรื่องรองเรียน

7

พิษณุโลก ชุมพร ตาก รอยเอ็ด บุรีรัมย สุราษฎรธานี กระบี่

การเปรียบเทียบปรับ

3

ปทุมธานี บุรีรัมย กระบี่

การปฏิบัติหนาที่ของเจา
พนักงานตามกฎหมาย

2

ยะลา บุรีรัมย

แตงตั้งคณะกรรมการในคสจ.
(ตามประกาศกระทรวง)

3

ราชบุรี มุกดาหาร สุราษฎรธานี

แตงตั้งคณะอนุกรรมการ
ภายใต คสจ.

4

นครสวรรค ขอนแกน บุรีรัมย สุราษฎรธานี

ชี้แจงกฎหมายและอนุบัญญัติ
ฉบับใหม

7

บุรีรัมย ตาก ราชบุรี มุกดาหาร อุบลราชธานี สุราษฎรธานี
ภูเก็ต

มลพิษทางอากาศ
มลพิษทางน้ํา
ขอบัญญัติทองถิ่น

จํานวนจังหวัด

ขอมูลเปรียบเทียบการจัดประชุม อสธจ./คสจ., คสก. 5 ป
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4
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4

อสธจ. 2558 อสธจ. 2559 อสธจ. 2560

คสจ./คสก.
2561

ปี งบประมาณ

จัดประชุม

รายงาน

32

ไม่ จัดประชุม

คสจ./คสก.
2562

ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด
1. จั ดประชุ ม คณะกรรมการสรรหาไมทั น ตามกรอบระยะเวลาที่ก ฎหมายกํ าหนด ทํ าใหก าร
ดําเนินการในการจัดประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดไมเปนไปตามแผนที่กําหนดไว
2. การเปลี่ยนเจาหนาที่ในระดับจังหวัดบอยครั้งผูปฏิบัติงานคนใหมขาดความรูและประสบการณ
3. พบอุ ป สรรคในการบริ ห ารการจั ด ประชุ ม เช น การนั ด หมาย ระบบเอกสาร/สารบรรณ
การของบประมาณ การสรรหาผูทรงคุณวุฒิ
4. ขาดการกํ า กั บ ติ ด ตาม การดํ า เนิ น งานตามมติ ข องคณะกรรมการสาธารณสุ ข จั ง หวั ด /
คณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร อยางตอเนื่อง
การสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดของกรมอนามัย
1. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานของฝายเลขานุการใหแกสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ทุกจังหวัดและศูนยอนามัย
2. จัดทําคูมือ คลิปอนิเมชั่นเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงานของฝายเลขานุการของคณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัด เผยแพรลงเว็บไซตและสงไปยังสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน
๓. จัดทําโครงการพัฒนารูปแบบกลไกการขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดลอมสูการปฏิบัติระดับพื้นที่
โดยผานกลไกคณะอนุกรรมการสาธารณสุข ประจําป 2561 โดยกรมอนามัยรวมกับชมรมอนามัยสิ่งแวดลอมแหง
ประเทศไทย และชมรมสาธารณสุขแหงประเทศไทย
๔. จั ด ทํ า โปรแกรมกํ า กั บ ติ ด ตามการดํ า เนิ น งานของคณะกรรมการตามกฎหมายว า ด ว ยการ
สาธารณสุข และนําไปทดลองใช
๕. จัดทํากระบวนงานการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการในคณะกรรมการสาธารณสุข
จังหวัดเผยแพรลงเว็บไซตและสงไปยังสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงานตอไป
๖. พั ฒ นาระบบการตอบข อ หารื อ ทางเว็ บ ไซต ให คํ า ปรึ ก ษา/คํ า แนะนํ า /ตอบข อ หารื อ
ตอบุคลากรของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและภาคีเครือขายที่เกี่ยวของในกรณีที่มีขอซักถามหรือมีปญหาเกี่ยวกับ
การปฏิ บั ติ ง านในส ว นของการดํ า เนิ น งานของคณะกรรมการสาธารณสุ ข จั ง หวั ด ทางโทรศั พ ท แ ละไลน ก รุ ป
คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (กลุมไลน คสจ.) โดยตรง
ขอเสนอแนะการดําเนินการเพิ่มเติมจากฝายเลขานุการคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด
๑. ใหกรมอนามั ย เสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุขใหขอความรว มมือจากกระทรวงมหาดไทย
เพื่อแจงผูวาราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดใหกํากับ ติดตามการดําเนินงานตาม
บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด
๒. ใหกรมอนามัย ชวยผลักดันงบประมาณในการดําเนินงานคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดใน
เวทีการประชุมกระทรวงสาธารณสุข
๓. ใหกรมอนามัยเสนอสนับสนุนใหนิติกรของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสามารถดําเนินงานตาม
บทบาทหนาที่ในฐานะผูชวยเลขาฯ คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและผูชวยเลขาฯ คณะกรรมการเปรียบเทียบ
คดีในเขตจังหวัดไดอยางมีประสิทธิภาพ

แผนการสนับสนุนการดําเนินงานคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดของกรมอนามัยป 2562
1. พัฒนาคูมือวิช าการและกฎหมายวาดว ยการสาธารณสุข (คูมือ จัดทําชุดสื่อการเรียนรูดว ย
ตนเอง ขับเคลื่อนนําไปใชประโยชน และติดตามประเมินผล)
2. นํา โปรแกรมกํ ากั บติ ดตามการดําเนิน งานของคณะกรรมการภายใตกฎหมายวาดวยการ
สาธารณสุขไปใชกับคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด/คณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร และ
กํากับติดตามประเมินผล
3. พัฒนาศักยภาพเจาพนักงานสาธารณสุข/ผูชวยเลขาคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด/
เลขาฯ คณะอนุฯ ภายใตคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด/คณะทํางานที่เกี่ยวของ (พัฒนาหลักสูตร ขับเคลื่อนนํา
หลักสูตรไปใชผานหนวยงานการศึกษาและหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของ ติดตามประเมินผล)
4. พัฒนาระบบพิทักษและคุมครองสิทธิสําหรับประชาชน (ฐานขอมูลการรองเรียน, HL)
5. พัฒนาระบบจัดทําบัตรเจาพนักงานตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
6. ถอดบทเรียนการสนับสนุนการดําเนินงานคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด
และเผยแพรนําไปใชประโยชน

ปจจัยที่สงผลกระทบตอการขับเคลื่อนและบังคับใชกฎหมาย
ลําดับ หนวยงานที่เกี่ยวของ
1 หนวยงานสวนกลาง
ศูนยอนามัย

2

สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด

ประเด็น
1. เจาหนาที่ศูน ยอนามัย ไมไดถูกแตงตั้ งเปน คณะกรรมการในคณะกรรมการตามกฎหมายทําใหไมมีบ ทบาทหนาที่ในการ
ดําเนินงาน
2. ในการจัดประชุมหรือการดําเนินงานตามกฎหมาย เชน ประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดการจัดอบรมการบังคับใช
กฎหมาย บางจังหวัดไมเชิญศูนยอนามัยเปนพี่เลี้ยง เมื่อจัดประชุมแลวไมไดแจงความคืบหนา
3. ผูปฏิบัติงานยังขาดทักษะในการวิเคราะหกฎหมายที่เกี่ยวของ วิเคราะหปญหาตางๆและภาคีเครือขายที่เกี่ยวของในการ
ปฏิบัติงานตามกฎหมาย
4. ศูนยอนามัยบางแหงไมมีนิติกรเปนที่ปรึกษาดานการดําเนินงานตามกฎหมาย
5. ระเบียบเบิกจายงบประมาณไมเอื้อตอการจัดอบรมภาคีเครือขายทําใหไมสามารถในการดําเนินงานในเรื่องดังกลาวได
6. หนังสือจากสวนกลางถึงศูนยอนามัยลาชา ทําใหการลงพื้นที่ตรวจสอบขอเท็จจริงกรณีอุทธรณลาชา
7. สวนกลางยังไมชัดเจนในการตั้งเปาหมายในการทํางาน/กรอบในการรายงานผลการดําเนินงาน
1. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดยังไมมีกลุมงาน/งานอนามัยสิ่งแวดลอมในโครงสรางของสํานักงาน ที่ชัดเจน งานดานอนามัยสิ่งแวดลอม
กระจายอยูในกลุมงานอื่นๆ เชน สงเสริมสุขภาพ ควบคุมโรค คุมครองผูบริโภค เปนตน ขณะที่บางจังหวัดยังไมมีกลุมงานอนามัย
สิ่งแวดลอมที่ทําหนาที่เปนฝายเลขานุการโดยตรง รวมถึงจํานวนบุคลากรผูปฏิบัติงานที่มีอยูไมเพียงพอตอการสนับสนุนงานและ
ขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดลอม
2. ขอมูลสถานการณดานอนามัยสิ่งแวดลอมของพื้นที่และขอมูลที่จําเปนดานอื่นๆ ยังไมสมบูรณ ขาดขอมูลสนับสนุน
3. ผูปฏิบัติงานยังขาดประสบการณในการเตรียมความพรอม การประสานความรวมมือกับผูเกี่ยวของระดับตางๆ ยังไมมีความมั่นใจใน
การขับเคลื่อนงานและการทํางานเปนทีม
4. การสื่อสารระหวางหนวยงานสวนกลางกับฝายเลขานุการยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร แมจะ มีการตั้ง LINE Group แตบางจังหวัด
ยังไมไดเขามาใชงานหรือมีสวนรวมอยางจริงจัง ตองใชวิธีการสื่อสารผานชองทางอื่นๆ รวมดวย
5. อปท.ยังไมใหความสําคัญตอการดําเนินงานดานอนามัยสิ่งแวดลอมตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขเทาที่ควร เนื่องจากขอจํากัด
ดานบุคลากร
6. บุคลากรที่ปฏิบัติงาน (ทั้งจากหนวยงานสาธารณสุขและอปท.) ยังขาดความรู/ทักษะในการปฏิบัติงานและความเขาใจวิชาการดาน
อนามัยสิ่งแวดลอม ดานกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข รวมถึงมีการโยกยาย เปลี่ยนผูรับผิดชอบบอย หรือยังไมมีผูรับผิดชอบที่ทํา
หนาที่ตรงสายงาน
7. ความเขาใจในบทบาทหนาที่และการมีสวนรวมของ อปท.ในการดําเนินงานรวมกับเจาหนาที่ของกระทรวงสาธารณสุขยังมีนอยไม
ครอบคลุมทุกพื้นที่

ลําดับ หนวยงานที่เกี่ยวของ
3 องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

ประเด็น
1. บุคลากรผูปฏิบัติงานดานกฎหมายสาธารณสุข (เจาพนักงานสาธารณสุข+นิติกร) ของหนวยงานระดับทองถิ่นมีจํานวนนอย
2. บุคลากรผูปฏิบัติงานดานกฎหมายสาธารณสุขยังขาดความรู/ทักษะในการปฏิบัติงานและความเขาใจวิชาการดานอนามัยสิ่งแวดลอม
ดานกฎหมายสาธารณสุขโดยเฉพาะการบังคับใชกฎหมาย
3. ผูบริหารในระดับทองถิ่นไมใหความสําคัญเกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดลอม ดานกฎหมายสาธารณสุข
4. ประชาชนในพื้นที่ขาดความเขาในเรื่องกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขและไมใหความรวมมือในการดําเนินงานตามกฎหมาย
5. ในการดําเนินงานตามกฎหมายตองมีการประสานการดําเนินงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของหลายหนวยงานทําใหเกิดความลาชา
6. การเมืองในระดับทองถิ่นเปนปจจัยสําคัญตอการบังคับใชกฎหมายของผูบริหารในระดับทองถิ่น

ผลการวิเคราะหสูการขับเคลื่อนการดําเนินงานGREEN & CLEAN Hospital ผานกลไกของคณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัด
จากผลการวิเคราะห ดังกลาว ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุขควรดําเนินการ
1. พัฒนางานดานฐานขอมูล เฝาระวังปกปองคุมครองสิทธิ
2. การพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย ประกอบดวย การปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
การออกกฎกระทรวง ประกาศกระทรวง คําแนะนําคณะกรรมการสาธารณสุข
3. การบังคับใชกฎหมาย การพัฒนาศักยภาพพนักงานเจาหนาที่/ผูที่รับผิดชอบงานดานกฎหมาย ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
4. การกํากับ ติดตาม และประเมินผล ประกอบดวย การพัฒนาโปรแกรมประเมินผลการบังคับใชกฎหมาย อปท.
โปรแกรมกํากับติดตามการดําเนินงานคณะกรรมการตามกฎหมาย โปรแกรมแจงสถานะการอุทธรณ

