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3.การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
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การจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมท่ีส่งผลต่อการลดลง ของอัตราป่วย
ด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัย และมลพิษสิ่งแวดล้อม 

 
๑.  วิเคราะห์สถานการณ์ สภาพปัญหา 

๑.๑ สถานการณ์/แนวโน้ม/ผลการดำเนินงานเทียบเป้าหมาย ๓ปี ย้อนหลัง  

๑) อัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคจากภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขหรือโรคอุบัติใหม่ 
อุบัติซ้ำ (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙)  

   จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ปี 25๖๒-25๖๔ จำนวน ๐, ๓๒ และ 
๓๖,๕๐๑ ราย ตามลำดับ ปี ๒๕๖๔ อัตราป่วย ปี 25๖๒-25๖๔ เป็น ๐ , ๑.๒๓  และ ๑,๓๕๕.๔๕             
ต่อแสนประชากร   

๒) อัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัยและมลพิษสิ่งแวดล้อมตามปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมของพื้นที่ ตัวอย่างเช่น โรคที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศ  (เช่น โรคหอบหืด โรคปอดอุด
กั้นเรื้อรัง) หรือโรคอ่ืน ๆ โดยเลือกโรคตามปัญหาของจังหวัด 

โรคที่ เกี่ยวข้องจากมลพิษทางอากาศ ข้อมูล ณ ๑  ม.ค. ๒๕๖๕  จำนวนผู้ป่วยโรคหอบหืด                 
ปี 25๖๒-๖๔ จำนวน ๓,  ๓ และ ๒๒ ราย ตามลำดับ อัตราป่วย ปี 25๖๒-25๖๔ เป็น ๐.๑๖, ๐.๑๖ 
และ ๑.๑๕ ต่อแสนประชากร 

จำนวนผู้ป่วยโรคปอดฝุ่นหิน (Silicosis) ปี 25๖๒-25๖๔ จำนวน ๖๕ , ๖๕ และ ๕๒ ราย 
ตามลำดับ ปี ๒๕๖๔ อัตราป่วย ปี ๖๒-๖๔ เป็น ๓.๔๒, ๓.๔๑ และ ๒.๗๒ ต่อแสนประชากร 

๑.๒ ปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อน 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา มีการดำเนินการค้นหาและประเมินความเสี่ยง และ

กำหนดมาตรการการดำเนินงานแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ รวมทั้งมีกลไกการบริหาร
จัดการ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตามบริบทของพ้ืนที่ รายละเอียดดังนี้ 

๑. มีข้อมูลสถานการณ์ เฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อม และแจ้งเตือนความเสี่ยงต่อสุขภาพ  เช่น มี
ข้อมูล (เช่น สิ่งแวดล้อมสุขภาพ และกลุ่มเสี่ยง เป็นต้น) การเฝ้าระวังปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม การสื่อสารเตือน
ภัย และเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางต่าง ๆ เป็นต้น          
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     ๒. เฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามมาตรฐาน และ
สอบสวนโรคอย่างทันท่วงที เช่น เฝ้าระวังโรคท่ีเกี่ยวข้องกับสุขอนามัยและมลพิษสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย ๒ 
โรค ได้แก่  

๑) โรคจากภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขหรือโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ (โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙)  

๒) โรคที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัยและมลพิษสิ่งแวดล้อมตามปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่ 
ตัวอย่างเช่น โรคที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศ (เช่น โรคหอบหืด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง) หรือโรคอ่ืน ๆ 
โดยเลือกโรคตามปัญหาของจังหวัดการสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังในพ้ืนที่ และการติดตามเฝ้าระวังการ
จัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามมาตรฐาน สำหรับสถานประกอบการ กิจการ กิจกรรม โดยใช้เครื่องมือ
และ Platform (Thai Stop COVID Plus) เป็นต้น  

    
 

๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นายวิชาญ คิดเห็น รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เป็น
ประธานเปิดการประชุมแผนเปิดเมืองนำร่อง Covid Free Zone จังหวัดนครราชสีมา โดยทีมปฏิบัติการ
ส่งเสริมและรับรองการประกอบกิจการให้ผ่านมาตรฐาน Covid Free Setting : ตามแนวทาง TSC 
ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา , สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
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จังหวัดนครราชสีมา , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา , โรงพยาบาลชุมชน และสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอ ซึ่งพ้ืนที่เปิดเมืองนำร่อง Covid Free Zone ทั้งหมด ๖ อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง
นครราชสีมา,อำเภอปากช่อง, อำเภอพิมาย, อำเภอวังน้ำเขียว,อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และอำเภอสีคิ้ว 
จำนวน ๕๐ คน ผลการประชุมได้แผนปฏิบัติการสร้างการรับรู้ ส่งเสริม และออกรับรองมาตรฐาน Covid 
Free Setting ในเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐น. นายนรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดนครราชสีมา มอบหมาย ดร.วีระพล วงษ์ประพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีว
อนามัย พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.นครราชสีมา และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานจังหวัดนครราชสีมา ร่วมลงพ้ืนที่โรงงานเขตอุตสาหกรรมสุรนารีกรณีพบแรงงานติดเชื้อโควิด19 ได้
ให้คำแนะนําผู้ประกอบการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ให้
คำแนะนำการฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนในน้ำทิ้ง การเติมคลอรีนในน้ำใช้อุปโภคมาตรฐาน๑ppm. การทำความ
สะอาด Big.cleaning.ในโรงงาน ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกท่านเป็นอย่างดี 

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.วีระพล วงษ์ประพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานอนามัย
สิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยและเจ้าหน้าที่กลุ่มงานและเจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา เข้าร่วมประชุมแผนเปิดเมืองนำร่อง Covid Free Zone 
จังหวัดนครราชสีมา โดยทีมปฏิบัติการส่งเสริมและรับรองการประกอบกิจการให้ผ่านมาตรฐาน Covid 
Free Setting : ตามแนวทาง TSC ณ วัดสมานมิตร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็น
พ้ืนที่เป้าหมายเปิดเมืองนำร่อง Covid Free Zone 

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.วีระพล วงษ์ประพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานอนามัย
สิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา การท่องเที่ยวและกีฬา                
จังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมประชุมแผนเปิดเมืองนำร่อง Covid Free Zone จังหวัดนครราชสีมา ณ ห้อง
ประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสีคิ้ว เตรียมความพร้อมตามมาตรการ covid free setting สถานที่
วิหารหลวงปู่โต ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สนามกอล์ฟ๒แห่ง และชุมชนท่องเที่ยววิถีชาวไทย อำเภอสีคิ้ว โดยมี
นายอำเภอสีคิ้ว เป็นประธาน และมี พญ.อารีย์ เชื้อเดช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ผอ.
รพ.สีคิ้ว นายกฤกษณ์  พุทธชนม์  สสอ.สีคิ้ว รพ.สต. และเครือข่ายผู้ประกอบการร่วมประชุมปฏิบัติตาม
มาตรการ  

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา มอบหมาย ดร.วีระพล วงษ์ประพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
และอาชีวอนามัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สสจ.นครราชสีมา 
ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมประชุมแผนเปิดเมืองนำ
ร่อง Covid Free Zone จังหวัดนครราชสีมา  ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิมาย เตรียม
ความพร้อมตามมาตรการ covid free setting สถานที่ ณ อุทยานประวัติศาสตร์ประสาทหินพิมาย ไทร
งาม อ.พิมาย โดยมีนายเศรษฐี แพรกนัทที ปลัดอำเภอ รักษาการนายอำเภอพิมาย เป็นประธานการประชุม 
และมี นพ.สิริ สิริจงวัฒนา  ผอ.รพ.พิมาย , ดร.คมกริช ฤทธิ์บุรี  สาธารณสุขอำเภอพิมาย, อบต.ในเมือง ,
ทต.พิมาย,หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พิมายและผู้ประกอบการโรงแรมในเขต ทต.พิมาย และเครือข่าย
ร่วมประชุมร่วมพัฒนางาน 
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วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา มอบหมาย ดร.วีระพล วงษ์ประพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
และอาชีวอนามัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
นครราชสีมา เข้าร่วมประชุมแผนเปิดเมืองนำร่อง Covid Free Zone จังหวัดนครราชสีมา  ณ ห้องประชุม
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากช่อง เตรียมความพร้อมตามมาตรการ covid free setting สถานที่  ณ 
สนามกอล์ฟ ๖ แห่ง  ร้านอาหารถนนธนะรัชต์  อ.ปากช่อง  โดยมี  นายสุรวิชญ์ ศรีภักดี  สสอ.ปากช่อง 
เป็นประธานการประชุม และมีนายสฤษดิ์ มหิทธิกร ปลัดอำเภอ พญ.วีณา มงคลพร ผู้แทน รพ.ปากช่อง
นานา ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการร้านอาหาร โรงแรม สนามกอล์ฟ และเครือข่าย
ต่างๆร่วมประชุมร่วมพัฒนางาน 

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายนรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
นครราชสีมา มอบหมาย ดร.วีระพล วงษ์ประพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข กลุ่มงานแพทย์แผนไทย สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
นครราชสีมา เข้าร่วมประชุมแผนเปิดเมืองนำร่อง Covid Free Zone จังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุม
โรงแรมสีมาธานี อำเภอเมืองนครราชสีมา เตรียมความพร้อมตามมาตรการ covid free setting สถานที่ ณ 
อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี วัดศาลาลอย ตลาดเซฟวัน ห้างสรรพสินค้า ตลาด ร้านอาหาร  โรงแรม ร้านเสริมสวย 
ร้านนวดแผนไทย อ.เมืองนครราชสีมา โดยมี เจ้าอาวาสวัดศาลาลอย นางภาวนา ประจิตต์ ผู้อำนวยการ 
ททท.สำนักงานนครราชสีมา นายสุริยา ค้าสบาย สสอ.เมืองนครราชสีมา ผู้แทนนายกเทศมนตรีเทศบาล
นครนครราชสีมา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนผู้ประกอบการร่วมประชุมพัฒนางาน และได้มีการ
ประเมินรับรองมาตรฐาน Thai stop covid ในห้างสรรพสินค้า The mall  นครราชสีมา และสถานีรถไฟ
นครราชสีมา เพื่อรองรับมาตรการเปิดเมือง ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ต่อไป 

วันที่  ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๙ .๐๐น. นายนรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา มอบหมาย ดร.วีระพล วงษ์ประพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
และอาชีวอนามัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
นครราชสีมา เข้าร่วมประชุมแผนเปิดเมืองนำร่อง Covid Free Zone จังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุม
ที่ว่าการอำเภอวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว เตรียมความพร้อมตามมาตรการ covid free setting ณ วัดป่า
ทรัพย์ทวีธรรมาราม (หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม) และ ฟลอร่าพาร์ควังน้ำเขียว โดยมี นายสุพจน์  แสนมี 
นายอำเภอวังน้ำเขียว นายสมบูรณ์ จิตต์พิมาย สสอ.วังน้ำเขียว แพทย์หญิงจิรนิษฐ์ พ่ึงสำโรง ผอ.รพ.วังน้ำ
เขียว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ตัวแทนผู้ประกอบการร่วมพัฒนางานรองรับมาตรการเปิด
เมือง ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ต่อไป 

วันที่  ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๙.๐๐น. นายนรินทร์รัชต์ พิชญคามิ นทร์ นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา มอบหมาย เจ้าหน้าที่กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ออก
ประเมินแผนเปิดเมืองนำร่อง Covid Free Zone จังหวัดนครราชสีมา ณ อำเภอปากช่อง เตรียมความ
พร้อมตามมาตรการ covid free setting ณ Kirimaya Golf Course, ร้านอาหารเป็นลาว, ครัวบินหลา,  
ร้านควีนออฟเบเกอรี่และภูวนาลี รีสอร์ท โดยมี นายสฤษดิ์ มหิทธิกร ปลัดอำเภอปากช่อง และนายณัฐพล 
มูลวิริยกิจ เจ้าหน้าสาธารณสุขอำเภอปากช่องร่วมออกประเมิน และได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบ
กิจการ ร่วมพัฒนางานรองรับมาตรการเปิดเมือง ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นอย่างดี 



๑๘๗ 
    ซื่อสัตย์ สามัคคี มีวินัย 

รายงานประจำปี ๒๕๖4                                                                   สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดนครราชสีมา 
 

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายนรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
นครราชสีมา มอบหมาย ดร.วีระพล วงษ์ประพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
สสจ.นครราชสีมาร่วมประชุมแนวทางการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยทั่วไป ใน
เรือนจำกลางนครราชสีมา โดยมีนายชัยบุญ ชัยสิริเจริญพันธ์ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครราชสีมา นาย
ไกรสีห์ หล่อธราประเสริฐ รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา และเจ้าหน้าที่ รพ.โกลเด้นเกท และเจ้า
หน้าที่ร่วมประชุม ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกท่านเป็นอย่างดี 

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
นครราชสีมา มอบหมายให้ ดร.วีระพล วงษ์ประพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา นางวรางคณาง ลิ้มสุวรรณเกษม หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มงาน ร่วมกับศูนย์อนามัยที่๙นครราชสีมาและ ททท. นครราชสีมา 
เป็นวิทยากรในการอบรมมาตรการ COVID Free Setting เพ่ือการเปิดเมือง ให้กับผู้ประกอบการในเขต 
ทน.นครราชสีมา ณ โรงแรม เซ็นเตอร์พอยต์ เทอมินอล21 โดยนายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรี
นครนครราชสีมาเป็นประธาน จัดโดยเทศบาลนครนครราชสีมา เน้นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมาตรฐาน Thai Stop Covid ๒Plus, SHA Plus และ ไทยเซฟไทย 
รองรับการเปิดเมือง ฟ้ืนฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจเมืองโคราช สร้างความม่ันใจให้นักท่องเที่ยว  

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมตรวจประเมินโรงงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ณ บริษัท อุตสาหกรรมโคราช จำกัด อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมาโดยเป็นการให้
คำแนะนำแบบ coaching/training แก่โรงงานอุตสาหกรรม เพ่ือให้โรงงานอุตสาหกรรมทราบแนวทางใน
การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงสาธารณสุข 

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
นครราชสีมา มอบหมายให้ ดร.วีระพล วงษ์ประพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา นางวรางคณาง ลิ้มสุวรรณเกษม หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการเเละกลุ่มงานอนามัย
สิ่งแวดล้อมและ         อาชีวอนามัย ร่วมกับศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่๙ โดยมีนายอดุล ขมิ้นเขียว 
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๙ เป็นประธานเเละเจ้าหน้าที่ ศบส.ประเมิน ASQ รองรับการ
เปิดเมือง ฟ้ืนฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจเมืองโคราช สร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยว ณ โซลสยามรีสอร์ท 
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ดร.วีระพล วงษ์ประพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีว
อนามัย สสจ.นครราชสีมา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุข
อำเภอพิมาย โรงพยาบาลพิมายและเทศบาลตำบลพิมาย ตรวจประเมินมาตรฐาน COVID Free Setting 
อำเภอพิมาย จำนวน ๓ แห่งได้แก่ อุทยานประวัติศาสตร์พิมายพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพิมายและไทรงาม 
ผลการประเมินพบว่าสถานที่ทั้ง ๓ แห่งผ่านมาตรฐาน COVID Free Setting เพ่ือรองรับการเปิดเมือง
ท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างความม่ันใจให้ประชาชนที่เดินทางมาท่องเที่ยว พร้อมเปิดให้บริการ ในวันที่ 
๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 
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๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สสจ.นครราชสีมา   
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสีคิ้ว โรงพยาบาลสีคิ้วและ         
เทศบาลตำบลสีคิ้ว ตรวจประเมินมาตรฐาน COVID Free Setting อำเภอสีคิ้ว จำนวน ๒ แห่งได้แก่ มูลนิธิ
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) เมตตา บารมี ,  ชุมชนท่องเที่ยวจีโอพาร์ควิถีวัฒนธรรมชาวไทยวน 
เพ่ือรองรับการเปิดเมืองท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างความมั่นใจให้ประชาชนที่เดินทางมาท่องเที่ยว  
พร้อมเปิดให้บริการ ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา๐๘.๓๐น. นายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา มอบหมาย นายกุศล เชื่อมกลาง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
นครราชสีมา พร้อมด้วย ดร.วีระพล วงษป์ระพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ภก.
สุทธินี เรืองสุพันธุ์ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริม
สุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนมาตรการ
ปลอดภัยในการป้องกัน โรคโควิด19  เพ่ือการเปิดบ้ านเปิด เมืองนครชัยบุ รินทร์  ตามมาตรการ 
ThaiStopCovid. ณ ห้องประชุมลำตะคองชั้น๔ โรงแรมแคนทารี อ.เมืองนครราชสีมา โดยนายแพทย์อรรถ
พล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธาน และมอบป้าย Covid.free.setting ป้าย thai stop 
covid.ให้สถานประกอบการที่ผ่านการประเมินนำร่องส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ โรงแรมแคนทารี ห้าง
สรรพสินค้าเดอะมอลล์  Terminal21  Central  สถานีรถไฟครราชสีมา ตลาดเซฟวัน  ปราสาทหินพิมาย 
โรงแรมคีรีมายา วัดสมานมิตร วัดป่าทรัพย์ทวี วิหารหลวงปู่โต โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.กุดจิก บริษัทน้ำตาลครบุรี ร้านอาหารเป็นลาว ร้านควีนออฟเบอร์เกอรรี่ ครัวบินหลา คีรี
มายากอล์ฟ โดยได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสาขา
นครราชสีมา สภาอุตสาหกรรมจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด และเครือข่ายต่างๆร่วมกิจกรรม 

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย และกลุ่มงานควบคุม
โรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมตรวจประเมินโรงงานตามมาตรการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ บริษัท ราชสีมา ผลิตเหล็ก  จำกัด, บริษัท เอเชี่ยน ไวร์โปร
ดักส์ จำกัด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา , บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน) และบริษัท 
ทรีโอ พลาสติก จำกัด อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมาโดยเป็นการให้คำแนะนำแบบ coaching/training 
แก่โรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้โรงงานอุตสาหกรรมทราบแนวทางในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงสาธารณสุข 

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมตรวจประเมินโรงงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ณ บริษัท สีมา คอนเทนเน่อแบ็ก จำกัด และบริษัท ฟูมาคิลล่า (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยเป็นการให้คำแนะนำแบบ coaching/training แก่โรงงาน
อุตสาหกรรม เพ่ือให้โรงงานอุตสาหกรรมทราบแนวทางในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงสาธารณสุข 

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายนรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
นครราชสีมา มอบหมาย ดร.วีระพล วงษ์ประพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
สสจ.นครราชสีมา ร่วมประชุมแนวทางการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยทั่วไป ใน
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เรือนจำกลางนครราชสีมา โดยมีนายชัยบุญ ชัยสิริเจริญพันธ์ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครราชสีมา นาย
ไกรสีห์ หล่อธราประเสริฐ รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา และเจ้าหน้าที่ รพ.โกลเด้นเกท และ               
เจ้าหน้าที่ร่วมประชุม ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกท่านเป็นอย่างดี 

วันที่  ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  เวลา ๙ .๐๐น. นายนรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา มอบหมาย เจ้าหน้าที่กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ออก
ประเมินแผนเปิดเมืองนำร่อง Covid Free Zone จังหวัดนครราชสีมา  ณ อำเภอปากช่อง เตรียมความ
พร้อมตามมาตรการ covid free setting ณ Kirimaya Golf Course,ร้านอาหารเป็นลาว,ครัวบินหลา,ร้า
นควีนออฟเบเกอรี่และภูวนาลี รีสอร์ท โดยมี นายสฤษดิ์ มหิทธิกร ปลัดอำเภอปากช่อง และนายณัฐพล   
มูลวิริยกิจ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอปากช่องร่วมออกประเมิน และได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบ
กิจการ ร่วมพัฒนางานรองรับมาตรการเปิดเมือง ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นอย่างด ี

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายนรินทร์รัชต์ พ ิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
นครราชสีมา มอบหมาย ดร.วีระพล วงษ์ประพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่๙นครราชสีมา เทศบาลนครนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง
นครราชสีมา ร่วมประเมินเตรียมความพร้อมเปิดเมืองมาตรการ Covid free setting ณ บริเวณอนุสาวรีย์
ท้าวสุรนารี วัดศาลาลอย ตลาดเซฟวัน ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการและประชาชนอย่างดียิ่ง  
พร้อมปฏิบัติตามมาตรการการแพร่ระบาด COVID-19 ต่อไป 

๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๙.๐๐น. ดร.วีระพล วงษ์ประพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
และอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา พร้อมเจ้าหน้าที่ รพ.สต.โนนฝรั่ง อ.เมือง
นครราชสีมา  ร่วมให้คำแนะนำการเตรียมความพร้อมสถานที่กักตัว FQ ให้แก่พนักงานบริษัท CP.           
ณ โรงแรมมิกส์ อ.เมืองนครราชสีมา จำนวน ๑๔ ห้อง ได้รับความร่วมมือจากพนักงานบริษัทพนักงาน
โรงแรมอย่างดียิ่ง 

๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ๙.๐๐น.นายนรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
นครราชสีมา มอบหมาย ดร.วีระพล วงษ์ประพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
สสจ.นครราชสีมา ร่วมประชุมติดตามแนวทางการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอย
ทั่วไป ในเรือนจำกลางนครราชสีมา โดยมีนายชัยบุญ ชัยสิริเจริญพันธ์  ผู้บัญชาการเรือนจำกลาง
นครราชสีมา  เจ้าหน้าที่เทศมนตรีนครนครราชสีมา และเจ้าหน้าที่ รพ.โกลเด้นเกท และเจ้าหน้าที่ร่วม
ประชุม ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกท่านเป็นอย่างดี 

๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ดร.วีระพลวงษ์ประพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย              
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ออกติดตามมาตรการ Covid free setting วัดศาลาลอย อ.เมือง
นครราชสีมา ได้สนับสนุน mask และแจลแอลกอฮอล์ ให้หมอเพลงโคราชและพนักงานในวัด และได้
ติดตามการดำเนินงานการจัดการขยะในเรือนจำกลางนครราชสีมาสนับสนุนถุงขยะสีดำให้แก่เรือนจำ ได้รับ
ความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่อย่างดียิ่ง 

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายแพทย์นรินทร์รัชต์  พิชญคามินทร์ นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย ดร.วีระพล วงษ์ประพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
และอาชีวอนามัย นางวรางคณาง ลิ้มสุวรรณเกษม หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  และหัวหน้าเลขานุการกิจ เข้าร่วมประชุมทางไกล (Web 
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Conference) การเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี หมอกควันและฝุ่นละอองขนาด
เล็ก ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ อาคาร ๑ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ ส่วนภูมิภาค ณ สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด โดยมี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน 

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ดร.วีระพล วงษ์ประพันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานอนามัย
สิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา ศูนย์อนามัยที่ ๙นครราชสีมา สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา สำนักงาน
ทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา ร่วมจัดประชุมการเฝ้าระวังสุขภาพของประชาชน
เขตพ้ืนที่มลพิษจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM ๒.๕) ณ ห้องประชุมสายไหม โรงพยาบาล
มหาราชนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายแพทย์เจษฎ์ บุญยวงศ์วิโรจน์ 
รองผู้อำนวยการภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เป็นประธานในการประชุม
ครั้งนี้ มีผู้แทนโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา โรงเรียนเมืองนครราชสีมา โรงเรียนสุรนารีวิทยา วิทยาลัย
อาชีวศึกษานครราชสีมา โรงเรียนมารีย์วิทยา เทศบาลนครนครราชสีมา ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง ๓ วัดบูรพ์ 
ร่วมพัฒนางาน 

 วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์  นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา มอบหมาย พญ.อารีย์ เชื้อเดช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
นครราชสีมา พร้อมด้วย ดร.วีระพล วงษป์ระพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ดร.
ศิวะยุทธ สิงห์ปรุ หัวหน้ากล ุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ร่วมกิจกรรมแถลงข่าว Amazing Thailand 
Countdown ๒๐๒๒ จังหวัดนครราชสีมา ๒๗-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ลานหน้าอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี 
อำเภอเมืองนครราชสีมา โดยนายวิเชียร จนัทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน จัดโดย
สำนักงานท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสาขานครราชสีมา โดยมีผู้ร่วมกิจกรรม ๕๐ คน 

๔ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐น. นายนรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
นครราชสีมา มอบหมาย ดร.วีระพล วงษ์ประพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย                  
ร่วมประชุมป้องกันผลกระทบ pm๒.๕. จัดกิจกรรม Kick off ปฎิบัติการทั้ งจังหวัดกำจัด pm๒.๕                     
วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ รณรงค์บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี  จัดประชุม ณ ห้องประชุมท้าวสุรนารี 
ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยนายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รองผู้ว่าการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธาน จัด
ประชุมโดยป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สำนักงานทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
นครราชสีมา โดยมีเครือข่ายร่วมประชุม ๒๐ คน 

๓. สร้างความรอบรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพแก่ประชาชน และสื่อสาร
ความเสี่ยงผลกระทบต่อสุขภาพ คือ มีการจัดทำกระบวนการสร้างความรอบรู้ที่เกี่ยวกับมลพิษสิ่งแวดล้อม
แก่ประชาชน หรือการดำเนินงานอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่สะท้อนต่อการสร้างความรอบรู้ที่เกี่ยวกับมลพิษ
สิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน เช่น การสื่อสารให้ข้อมูลแก่ประชาชนผ่านช่องทางต่าง ๆ และการเฝ้าระวัง และ
สื่อสาร ด้านข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ เป็นต้น 

๔. การดูแลสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัยในพื้นที่เสี่ยง เช่น การจัดระบบบริการสุขภาพ คลินิก
มลพิษ มีระบบการจัดการสุขลักษณะในสถานประกอบการ กิจการ กิจกรรมปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนด 
และ อสม./ ทีมหมอครอบครัวลงพื้นที่ดูแลสุขภาพประชาชน เป็นต้น 
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วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ นายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
นครราชสีมา พร้อมด้วย ดร.วีระพล วงษ์ประพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัน ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม "Kick off ปฏิบัติการทั้ง
จังหวัดกำจัด PM ๒.๕" และพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU แสดงเจตนารมณ์  รณรงค์ ป้องกัน และ
รับมือกับปัญหามลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM๒.๕) ณ หน้าลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี โดยมีนายวิเชียร จั
นทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธาน โดย นายแพทย์พีระยุทธ สานุกูล ผู้อำนวยการ
ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา สนับสนุนหน้ากากอนามัย ๖,๐๐๐ ชิ้น, นายแพทย์สุเมธ องค์วรรณดี 
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา แสดงเครื่องวัดฝุ่นละออง, พญ.นภัค ด้วงจุมพล 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการภารกิจด้านบริการปฐมภูมิและหัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม  โรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา จัดคลินิกมลพิษดูแลประชาชนกลุ่มเสี่ยง และโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา, ผู้อำนวยการ
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง ๓ (วัดบูรพ์) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จาก ๑.ชุมชนจันทราพายัพ 
๒.ชุมชนตลาดหลักเมือง ๓.ชุมชนประตูน้ำสันติสุข ๔.ชุมชนวัดอิสาน -พัฒนา ๕.ชุมชน วัดบูรพ์ ๖.กลุ่มพล
แสน ร่วมรณรงค์แจกหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในเขตเทศบาลเพ่ือดูแลสุขภาพประชาชนทุก
กลุ่มวัยในพ้ืนที่เสี่ยง  ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา 
และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา 

๕. มาตรการทางกฎหมาย ได้แก่ สนับสนุนการใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือลดปัญหาด้านมลพิษ
สิ่งแวดล้อมและการจัดการสุขลักษณะในสถานประกอบการ กิจการ กิจกรรมปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนด
เป็นต้น 

ปี ๒๕๖๒ ถึงปัจจุบัน  อาทิตย์ละ ๑-๔ครั้ง เวลา ๑๘.๐๐-๐.๐๐ น.ชุดปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ             
สสจ.นครราชสีมา ร่วมกับ ฝ่ายปกครองจังหวัดนครราชสีมา , กอ.รมน., ฝ่ายปกครองอำเภอเมือง
นครราชสีมา, เทศบาลนครราชสีมา (เทศกิจ) และ จนท.ตำรวจ ร่วมออกกำกับ ติดตาม และควบคุม 
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการและคำสั่งจังหวัด
นครราชสีมาเรื่องมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19) ณ สถานที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ให้ปฏิบัติตามมาตรการ Thai stop  covid และ 
SHA  ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างต่อเนื่อง 

๖. มาตรการอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่  
ทั้งนี้ ขึ้นกับจังหวัดจะพิจารณาดำเนินการมาตรการที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม เพื่อให้เหมาะสมกับ

บริบทของพื้นที่ 

๑.๓ แนวทางการปรับปรุง / พัฒนา  
                ๑) สสจ.นม.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย แก่ รพ. , 
สสอ., รพ.สต. ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน 
                ๒) พัฒนางานบริการสาธารณสุขในสังกัด สสจ.นม.มีการดำเนินงานมาตรฐานการจัดบริการ         
อาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์มาตรฐาน ใน รพช /รพท/รพศ. ระดับพ้ืนฐาน รพ.สต. 
และสถานประกอบการต่างๆ เน้น แนวทางป้องกันแพร่ระบาด COVID-19 PM ๒.๕ ซิลิโคซีส 
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                    ๒.๑ พัฒนา มตฐ.จัดบริการ Pre Audit อาชีวอนามัย ๑๓ รพ. พร้อมกับ รพม. พัฒนา
รองรับ 
                    ๒.๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานอาชีวอนามัย รพ. ๓๓ แห่ง .สสอ. ๓๒ แห่ง รพ.สต.
๓๔๗ แห่ง ออกประเมินตรวจความพร้อมเสริมพลังเตรียมความพร้อม อาชีวอนามัย รพ.  ๓๓ แห่ง รพ.สต.  
๓๒ แห่ง  
                    ๒.๓ ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพคนวัยทำงานโครงการสถานประกอบการ
ปลอดโรคปลอดภัย โรงงาน ๗๖ แห่ง 
                    ๒.๔ ออกประเมินรับรองสถานประกอบการฯ๕แห่ง  
                ๓) พัฒนางานตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข ๒๕๓๕  และ พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบ
อาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม ๒๕๖๒ 
                    ๓.๑ ประชุม คสจ.๒๓ คน/ครั้ง 
                    ๓.๒ ประชุม คกก.เปรียบเทียบ ๓ ครั้ง 

          ๓.๓ ประชุม คณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม๑๘ 
คน/ครั้ง 
               ๔) พัฒนางานเวชกรรมสิ่งแวดล้อม 
                    ๔.๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนเขตพ้ืนที่มลพิษ ๓  อำเภอ ๓ แห่ง 
ครั้งละ ๒๐ คน (ซิลิโคซีส, PM๒.๕, สารเคมีเกษตรกร,) 
 
๒.  มาตรการ/แผนงาน/โครงการที่สำคัญ  

๒.๑ Partner and build alliance  
                 ๑) สสจ. รพ. สสอ. รพ.สต. มีสถานการณ์ ด้านโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจาก
สิ่งแวดล้อม ในระดับพ้ืนที่  และสามารถบ่งชี้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ  มีข้อมูล
สถานการณ์ เฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อม และแจ้งเตือนความเสี่ยงต่อสุขภาพ 
        ๒) ขับเคลื่อนการดำเนินงานผ่านคณะกรรมการลดผลกระทบฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM๒.๕ 
จังหวัด, คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด,  ผ่านสู่อำเภอ  พชอ. ระดับอำเภอและทำงานในรูปแบบ 
CUP board 

       ๓) สสจ. รพ. สสอ. รพ.สต. มีแผนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในระดับพ้ืนที่ 
       ๔) การพัฒนาคุณภาพระบบบริการโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม ของ 

รพ. /รพ.สต.  

๒.๒ Invest  
 ๑) สนับสนุนเครื่องมือตรวจวัดทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมให้กับ รพ. รพ.สต. ทุกแห่ง และ

ส่งเสริมให้แต่ละ รพ. จัดซื้อไว้ใช้ในอำเภอตนเอง 
 ๒) จัดทำหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยวงษ์ชวิตกุล ในการพัฒนา จป.หน่วยงาน และมหาวิยา

ลัยราชภัฏนครราชสีมาในการอบรมความรู้ดานอาชีวอนามัย และร่วมกับมหาวิทยาลัยจัดอบรมความรู้ใน
การจัดการขยะและขยะติดเชื้อให้กับ จนท.ท้องถิ่นและ จนท.สส.ทุกอำเภอ 

 ๓) ฝึกอบรมทักษะการเก็บตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สคร.๙ นครราชสีมา 
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 ๔) เชื่อมประสานบริษัทเอกชนเข้ารับขนถ่ายและกำจัดขยะติดเชื้อจากสถานพยาบาล
เอกชน และคลินิกสัตว์  

          ๕) ประสาน ของบ สปสช. จากหาสารเคมีกำจัดศัตรูในเลือดเกษตรกร 
          ๖) ประสาน รพ.มหารราช สนับสนุนโครงการลดผลกระทบซิลิโคซีส อำเภอสีคิ้ว 

๗) ประสาน ศูนย์อนามัย สคร. ทสจ. เทศบาลนคร รพ.เทพรัตน์ สนับสนุนโครงการลด
ผลกระทบฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM๒.๕ โรงเรียนเขตเทศบาล 

          ๘) ประสาน ศูนย์อนามัย สนับสนุนโครงการลดผลกระทบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
ทั้งวัสดุ บุคลากร  ในการทำงาน 

๒.๓ Regulate and Legislate  
                  ๑) มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการ หรือคณะทำงานระดับจังหวัด 
คณะกรรมการลดผลกระทบฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM๒.๕ จังหวัด, คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด  
เพ่ือการจัดการปัญหาโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพ้ืนที่ 
                  ๒)  มีการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติการหรือทีมสอบสวนโรคจากการประกอบอาชีพและโรค
จากสิ่งแวดล้อมอย่างน้อยจังหวัดละ ๑ ทีม 

       ๓) มีการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม
และส่งเสริมให้เกิดปัจจัยเอ้ือ ด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือสุขภาพ อย่างน้อย ๒ ประเด็น คือ การส่งเสริมกลุ่มเกษตร
อินทรีย์ในชุมชนเชื่อมต่อ รพ.สต. โรงเรียน วัด และ โรงพยาบาลอำเภอ การพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวัง
ผลกระทบจากการทำเหมืองแร่ในอำเภอด่านขุนทด และปากช่อง, ลดผลกระทบ PM๒.๕ พ้ืนที่เสี่ยงหน้า
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา และโรงเรียน ๔ แห่งที่มีการจราจรติดขัด  

๒.๔ Advocate  
      ๑) สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลทางสิ่งแวดล้อมและเผยแพร่ไปสู่ เครือข่ายหน่วยงาน

ท้องถิ่นเพ่ือการเฝ้าระวังผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่เสี่ยง 
        ๒) จัดอบรมสื่อสารความเสี่ยงให้กับประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยง บ่อขยะเขตอำเภอเมือง บ่อ

ขยะอำเภอปากช่อง  ประชาชนในพื้นท่ีเสี่ยงมลพิษจากโรงไฟฟ้าชีวมวลอำเภอบัวใหญ่ ครบุรี และ โชคชัย  
        ๓) ร่วมขับเคลื่อนการรณรงค์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ

และส่งเสริมให้มีการกำจัดปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะ, รณรงค์ลดผลกระทบ PM๒.๕ พ้ืนที่เสี่ยงหน้าโรงเรียน
อนุบาลนครราชสีมา และโรงเรียน ๔ แห่งที่มีการจราจรติดขัด 

๒.๕ Build capacity  
        ๑) เสริมสร้างทักษะความเชี่ยวชาญสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการจัดการโรคจากการ
ประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม และการจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อมแก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับ 
        ๒) ดำเนินการแต่ตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุขในทุกอำเภอ พร้อมทั้งพัฒนาความรู้ ทักษะ
การจัดการปัญหาข้อร้องเรียน และเป็นที่ปรึกษาให้กับ อบต. และเทศบาลในการออกเทศบัญญัติ และ
ข้อบัญญัติ รวมถึงการประเมิน HIA ระดับท้องถิ่นด้วย 
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3.  ผลการดำเนินงาน รายอำเภอ                   
           

ลำดับ อำเภอ มีข้อมูลสถานการณ์ปัจจัยเสี่ยงด้าน
สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ร้อยละ 

เป้าหมาย ผลงาน 
๑ สูงเนิน มี มี ๑๐๐ 
๒ เฉลิมพระเกียรติ มี มี ๑๐๐ 
๓ ปากช่อง มี มี ๑๐๐ 
๔ สีคิ้ว มี มี ๑๐๐ 
๕ ขามทะเลสอ มี มี ๑๐๐ 
๖ จักราช มี มี ๑๐๐ 
๗ เมืองนครราชสีมา มี มี ๑๐๐ 
๘ โนนไทย มี มี ๑๐๐ 
๙ ด่านขุนทด มี มี ๑๐๐ 

๑๐ โนนสูง มี มี ๑๐๐ 
๑๑ ขามสะแกแสง มี มี ๑๐๐ 
๑๒ เทพารักษ์ มี มี ๑๐๐ 
๑๓ พระทองคำ มี มี ๑๐๐ 
๑๔ คง มี มี ๑๐๐ 
๑๕ ห้วยแถลง มี มี ๑๐๐ 
๑๖ พิมาย มี มี ๑๐๐ 
๑๗ ชุมพวง มี มี ๑๐๐ 
๑๘ โนนแดง มี มี ๑๐๐ 
๑๙ ลำทะเมนชัย มี มี ๑๐๐ 
๒๐ เมืองยาง มี มี ๑๐๐ 
๒๑ แก้งสนามนาง มี มี ๑๐๐ 
๒๒ บัวใหญ่ มี มี ๑๐๐ 
๒๓ ประทาย มี มี ๑๐๐ 
๒๔ บ้านเหลื่อม มี มี ๑๐๐ 
๒๕ สีดา มี มี ๑๐๐ 
๒๖ บัวลาย มี มี ๑๐๐ 
๒๗ เสิงสาง มี มี ๑๐๐ 
๒๘ ครบุร ี มี มี ๑๐๐ 
๒๙ วังน้ำเขียว มี มี ๑๐๐ 
๓๐ โชคชัย มี มี ๑๐๐ 
๓๑ หนองบุญมาก มี มี ๑๐๐ 
๓๒ ปักธงชัย มี มี ๑๐๐ 
 รวม มี มี ๑๐๐ 
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สูตรคำนวณร้อยละอัตราป่วยฯ ลดลงจากค่ามัธยฐาน ๓ ปีท่ีผ่านมา  

[อัตราป่วยฯ ปี 𝟐𝟓𝟔𝟓 − ค่ามัธยฐานของอัตราป่วยฯ 𝟑 ปีท่ีผ่านมา (𝟐𝟓𝟔𝟐 − 𝟐𝟓𝟔𝟒)]

ค่าามัธยฐานของอัตราป่วยฯ 𝟑 ปีท่ีผ่านมา (𝟐𝟓𝟔𝟐 − 𝟐𝟓𝟔𝟒)
× 𝟏𝟎𝟎 

หมายเหตุ : เครื่อง (-) หมายถึง การลดลง 
             เครื่อง (+) หมายถึง เพ่ิมข้ึน 

จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อ COVID ๑๙ ปี 25๖๒-25๖๔ จำนวน ๐ ,  ๓๒ และ ๓๖ ,๕๐๑   ราย 
ตามลำดับ ปี ๒๕๖๔ อัตราป่วย ปี 25๖๒-25๖๔ เป็น  ๐,  ๑.๒๓  และ ๑,๓๕๕.๔๕  ต่อแสนประชากร  
ค่ามัธยฐานของอัตราป่วยฯ ๓ ปีที่ผ่านมา (๒๕๖๒-๒๕๖๔) เท่ากับ ๑.๒๓  
 = ๓๗.๔๗-๑.๒๓X๑๐๐    /   ๑.๒๓   = -๖๒.๕๓  หมายถึง การลดลง 

โรคที่เกี่ยวข้องจากมลพิษทางอากาศ จำนวนผู้ป่วยโรคหอบหืด ปี 25๖๒-25๖๔ จำนวน ๓,  ๓ 
และ ๒๒ ราย ตามลำดับ อัตราป่วย ปี 25๖๒-25๖๔ เป็น  ๐.๑๖,  ๐.๑๖  และ ๑.๑๕ ต่อแสนประชากร 
ค่ามัธยฐานของอัตราป่วยฯ ๓ ปีที่ผ่านมา (๒๕๖๒-๒๕๖๔) เท่ากับ ๐.๑๖  ผู้ป่วยปี ๖๕ จำนวน ๐ ราย 

= ๐ – ๐.๑๖X๑๐๐  /  ๐.๑๖  =  -๑๐๐  หมายถึง การลดลง 

จำนวนผู้ป่วยโรคปอดฝุ่นหิน (Silicosis)  ปี 25๖๒-25๖๔ จำนวน ๖๕ ,  ๖๕ และ ๕๒ ราย 
ตามลำดับ ปี ๒๕๖๔ อัตราป่วย ปี ๖๒-๖๔ เป็น  ๓.๔๒,  ๓.๔๑  และ ๒.๗๒ ต่อแสนประชากร  ค่ามัธย
ฐานของอัตราป่วยฯ ๓ ปีที่ผ่านมา (๒๕๖๒-๒๕๖๔) เท่ากับ ๓.๔๑  ผู้ป่วยปี ๖๕ จำนวน ๐ ราย 

= ๐ – ๓.๔๑X๑๐๐  /  ๓.๔๑  =  -๑๐๐  หมายถึง การลดลง 
 
๕.  ปัจจัยความสำเร็จ  
          ๑) ขับเคลื่อนผ่านคณะกรรมการคณะกรรมการลดผลกระทบฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM๒.๕ จังหวัด, 
คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด, คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด, โรคจากการประกอบอาชีพและ
โรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา ทำให้เกิดนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในการดำเนินงานโดย
มี นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและ อปท. สถานประกอบการทุกแห่งเป็นเจ้าภาพหลัก 

 ๒) ระดับอำเภอทุกอำเภอให้ความสำคัญต่อปัญหา  คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ , 
คณะกรรมการสาธารณสุข, คณะกรรมการคณะกรรมการลดผลกระทบฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM๒.๕ , โรค
จากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมและผลกระทบ ได้มีการจัดลำดับความสำคัญเป็นปัญหา
ระดับต้นๆของทุกอำเภอ 

 ๓) ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานสาธารณสุขกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทำให้เกิดการบูรณา
การ ระดมทุนและร่วมรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของการดำเนินงาน 
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ผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเป้าหมายที่เกิดจากการส่งเสริมผู้ประกอบการ           
ให้สามารถได้รับการอนุญาต 

   
๑.  วิเคราะห์สถานการณ์ สภาพปัญหา 

๑.๑ สถานการณ์/แนวโน้ม/ผลการดำเนินงานเทียบเป้าหมาย ๓ ปี ย้อนหลัง  

          ยุทธศาสตร์ของประเทศเพ่ือผลักดันให้ผู้ประกอบการมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่
สูงขึ้น และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก โดยมองภาพของเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบและ
มีเป้าหมายในการเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีคุณภาพและเสถียรภาพ เน้นความสมดุ ล
ระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก และการสร้างความเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในประเทศกับ
เศรษฐกิจโลกด้วยการสร้างรายได้ให้กับประชาชนและประเทศชาติ ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจเร่งด่วนภายใต้
ความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ในการยกระดับ และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับการอนุญาตอย่างมีมาตรฐาน ส่งเสริมให้เกิดการจำหน่าย
เพ่ือให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยให้บริการและอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการได้รับการให้
คำปรึกษา แนะนำให้ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับและมาตรฐานต่างๆ จนสามารถ
ได้รับการอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เครื่องสำอาง กลุ่ม
แอลกอฮอล์เพ่ือสุขอนามัยสำหรับมือ วัตถุอันตรายกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ผลิตภัณฑ์สมุนไพร(ฟ้า
ทะลายโจร) และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีส่วนผสมของกัญชา กัญชง ได้แก่ อาหาร วัตถุเสพติด เครื่องสำอาง 
และผลิตภัณฑ์สมุนไพร ซึ่งจำแนกผู้ประกอบการออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1. ผู้ประกอบการที่ได้รับ
ใบอนุญาตผลิตอาหาร วัตถุเสพติด เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์สมุนไพร มีความพร้อมในการขออนุญาต
ผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเป้าหมายเพ่ิมเติม และ  2. ผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตผลิตและมีความ
สนใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือขออนุญาตตามหลักเกณฑ์ 

ตาราง แสดงข้อมูลพื้นฐานสถานประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตผลิตอาหาร วัตถุเสพติด 
เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

สถานประกอบการที่ได้รับใบอนุญาต จำนวน (แห่ง) 
ผลิตอาหาร 920 
วัตถุเสพติด 51 
เครื่องสำอาง 162 
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 20 

1.2 ปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนการสนับสนุน 

1. นโยบายของรัฐบาลและการสนับสนุนที่เป็นรูปธรรมชัดเจนจากภาครัฐ  
2. ผู้ประกอบการมีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการอนุญาตสถานที่และการพัฒนาผลิตภัณฑ์

กลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจ พร้อมทั้งสามารถประเมินความสามารถของสถานประกอบการในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อันนำไปสู่ศักยภาพในการดำเนินงานการพึ่งตนเอง และของชุมชน 
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3. การสนับสนุนการศึกษาวิจัย การพัฒนานวัตกรรม การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิม
มูลค่าของผลิตภัณฑ์ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ 
 4. การพัฒนาขีดความสามารถในกระบวนการผลิต ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ และ
สถาบันอุดมศึกษา รวมถึงการส่งเสริมการตลาดจากสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การ
มหาชน) 

5. ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุญาต ให้การสนับสนุนเชิงรุกเพ่ือให้เกิดการ
ขับเคลื่อนได้รวดเร็ว กระตุ้น และผลักดันความคิดที่เกิดขึ้นให้พัฒนาไปสู่การสร้างนวัตกรรม 

6. งบประมาณสนับสนุน/เงินลงทุน เพ่ือสนับสนุนแผนด้านค่าใช้จ่าย และการลงทุนด้าน
เทคโนโลยี ที่จะมารองรับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต กระบวนการด้านการบริหารจัดการ 
และกระบวนการด้านการตลาดและการขาย 

7. กระแสบริโภคนิยมพฤติกรรมของผู้บริโภคให้ความสนใจกับผลิตภัณฑ์กลุ่มเป้าหมาย  

๑.3 แนวทางการปรับปรุง / พัฒนา  

1. กำหนดเป็นตัวชี้วัดหรือนโยบายดำเนินการเร่งด่วนของจังหวัด 
2. การพัฒนาองค์ความรู้การอนุญาตสถานที่และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาบรรจุ

ภัณฑ์ และแผนการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มเป้าหมาย  
3. สนับสนุนการศึกษาวิจัย การพัฒนานวัตกรรม การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมมูลค่า

ของผลิตภัณฑ์ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
4. ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุญาตดำเนินการเชิงรุกเพ่ือให้เกิดการ

ขับเคลื่อน 
5. เสนอแหล่งลงทุนเพ่ือสนับสนุนแผนด้านค่าใช้จ่าย และการลงทุน 
6. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และแผนการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มเป้าหมาย  

 
๒.  มาตรการ/แผนงาน/โครงการที่สำคัญ  

๒.๑ Partner and build alliance :  
การดำเนินการร่วมกันโดยเน้นการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

และสถาบันอุดมศึกษา เกี่ยวกับการอนุญาตสถานที่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มเป้าหมาย การสร้างสรรค์
ความคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ การกลั่นกรองความคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ การพัฒนาและทดสอบแนวความคิด
ผลิตภัณฑ์ใหม่ การพัฒนากลยุทธ์การตลาด การวิเคราะห์ธุรกิจ การพัฒนาทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ การ
ทดสอบตลาด และการนำสินค้าออกสู่ตลาด 

๒.๒ Invest :  
การแนะนำแหล่งเงินทุนส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรับรู้ และสามารถเข้าถึงแหล่งทุนเพ่ือการทำธุรกิจ 

การดำเนินงาน การขยายหรือปรับปรุงธุรกิจ โดยสนับสนุนข้อมูลด้านสินเชื่อ ค้ำประกัน การร่วมลงทุน ให้
คำปรึกษา แนะนำ หรือการให้งบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ เช่น ค่าวิเคราะห์ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ 

๒.๓ Regulate and Legislate :  
กำหนดเป็นตัวชี้วัด นโยบายดำเนินการเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ 
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๒.๔ Advocate :  
การให้ความรู้ เกี่ยวกับการอนุญาตสถานที่ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มเป้าหมาย การสร้างสรรค์

ความคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ การกลั่นกรองความคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ การพัฒนาและทดสอบแนวความคิด
ผลิตภัณฑ์ใหม่ การพัฒนากลยุทธ์การตลาด การวิเคราะห์ธุรกิจ การพัฒนาทางกายภาพของผลิตภัณฑ์            
การทดสอบตลาด และการนำสินค้าออกสู่ตลาดโดยเน้นการทำงานเชิงรุก 

2.5 Build capacity  
การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในด้านการผลิตการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มเป้าหมาย 

การสร้างสรรค์ความคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ การพัฒนากลยุทธ์การตลาด การวิเคราะห์ธุรกิจ การพัฒนาทาง
กายภาพของผลิตภัณฑ์ การทดสอบตลาด และการนำสินค้าออกสู่ตลาด  
 
3.  การติดตามประเมินผล 

     แนวทางการติดตามประเมินผล  
1.ทะเบียนผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตผลิตและประสงค์จะพัฒนาผลิตภัณฑ์เป้าหมาย 

  2 รายชื่อผู้ประกอบการที่ประสงค์จะได้รับใบอนุญาตผลิตที่มีความพร้อมและต้องการขออนุญาต
ผลิตภัณฑ์กลุ่มเป้าหมายเพ่ิมเติม 

  3 มีแนวทางและแผนการพัฒนาพัฒนาส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเป้าหมาย 
เพ่ือให้ได้รับอนุญาต 

  4 มีเกณฑ์การคัดเลือกผู้ประกอบ การเพ่ือเข้าร่วมแผนงาน/กิจกรรมในการพัฒนาฯ 
 

4.  ปัจจัยความสำเร็จ  
 1 ผู้บริหารเห็นความสำคัญและให้การสนับสนุนการดำเนินงาน 
 2 ภาคีเครือข่ายการดำเนินงานมีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน ทำงานร่วมกันเป็นทีม  
 3 มีรูปแบบ และแบบแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน 
 4 การกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานที่ได้ 
 5 ด้านการลงทุนกรณีที่ต้องใช้งบประมาณการลงทุน 

 
5.  โอกาสพัฒนา / สิ่งที่จะทำต่อไปในพ้ืนที่ 

เพ่ิมการทำงาน และ ให้การสนับสนุนเชิงรุกเพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนได้รวดเร็ว กระตุ้น และ
ผลักดันความคิดที่เกิดขึ้นให้พัฒนาไปสู่การสร้างนวัตกรรม 
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จังหวัดมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานอาหารปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ 
   

1. ตลาดนัด น่าซื้อ (Temporary Market) 
          

๑.  วิเคราะห์สถานการณ์ สภาพปัญหา 

๑.๑ สถานการณ์/แนวโน้ม/ผลการดำเนินงานเทียบเป้าหมาย ๓ปี  

ประเภท ร้อยละที่ผ่าน ๒๕๖๒ ร้อยละที่ผ่าน ๒๕๖๓ ร้อยละที่ผ่าน ๒๕๖๔ 
ตลาดนดัน่าซื้อผ่าน
มาตรฐานระดับพื้นฐาน 

๓๒.๗๖ ๓๘.๑๐ ๔๔.๙๗ 

 1.2 ปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อน 

 การสร้างเครือข่ายการดำเนินงานทั้งภาครัฐและเอกชน ภาครัฐได้แก้ ผู้รับผิดชอบงาน
อาหารปลอดภัยระดับอำเภอทั้ง จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล และในส่วนของท้องถิ่นทั้งเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ที่สำคัญคือเครือข่าย
ผู้ประกอบการที่จะช่วยกระจายข่าวประชาสัมพันธ์ได้อย่างรวดเร็ว 

 ๑.3 แนวทางการปรับปรุง / พัฒนา  
ขยายพ้ืนที่ตลาดนัดทั่วไปให้มีการพัฒนายกระดับเป็นตลาดนัดน่าซื้อระดับดีมากท้ัง 32 

อำเภอ ในจังหวัดนครราชสีมา 
 

๒.  มาตรการ/แผนงาน/โครงการที่สำคัญ  
๒.๑  Partner and build alliance : จัดทำคำสั่งคณะกรรมการอาหารปลอดภัย จังหวัด

นครราชสีมา เพ่ือดำเนินงานอาหารปลอดภัยให้เป็นรูปธรรม 

๒.๒ Invest : ประสานเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ในการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาที่พบในปี 
256๔ ทั้งในพื้นที่ ตลาดนัด ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีกฎหมายกำหนด 

๒.๓ Regulate and Legislate : กำหนดนโยบายอาหารปลอดภัย เป็นนโยบายจังหวัด พร้อมหา
พ้ืนที่ต้นแบบเป็นแหล่งเรียนรู้ การดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัย ในจังหวัดนครราชสีมา  ประชาสัมพันธ์ 
ชี้แจง กฎหมายและแบบประเมินใหม่ให้กับเครือข่ายรับทราบและเข้าใจ พัฒนาให้มีตลาดนัดน่าซื้อระดับดี
มากทุกอำเภอ 

๒.๔ Advocate :ประชาสัมพันธ์ ชี้แจง กิจกรรมรณรงค์ ตลาดนัดน่าซื้อ (Healthy Market) และ
สร้างความตระหนัก เรื่องการบริโภคปลอดภัย มาตรการป้องกันควบคุมโรคระบาดในพ้ืนที่ 

2.5 Build capacity : ประชุมประสานนโยบายร่วมกับอำเภอและท้องถิ่นที่ดูแล ประชุมร่วมกับ
สถานประกอบการและท้องถิ่น เพ่ือหาแนวทางร่วมในการดำเนินงานตลาดนัดน่าซื้อ (Healthy Market) 
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๓.  การติดตามประเมินผล และผลการดำเนินงาน  
          ๑. แนวทางการติดตามประเมินผล  

๑.1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ประสานและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเกณฑ์ตัวชี้วัด
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพ้ืนที่ กำหนดปฏิทินกิจกรรมดำเนินการรายปี และรายงานตาม
แบบฟอร์มที่กำหนด 

๑.๒ ออกประเมินตามรอบการประเมิน ปีละ ๒ ครั้ง รอบ ๖ เดือนและ ๙ เดือน 
๑.๓ กำหนดรูปแบบการรายงานตามตัวชี้วัดในระบบ One Drive ได้แก่ ทะเบียนตลาดนัด,

รายงานตลาดนัด, รายงานผลตรวจ 4 สาร (บอแรกซ์, กันรา, ฟอกขาว, ฟอร์มาลีน)อาหารปลอดภัย วัน
สุดท้ายของการส่งข้อมูล online คือ วันที่ 27 ธันวาคม 2564  
         เกณฑ์การให้คะแนน (ใช้ในการประเมินผลการดำเนินงาน) ค่าคะแนนเต็ม ๒๕ 

๑. รายงานผ่านระบบ one drive ครบถ้วน   = ๒ คะแนน 
๒. รายงานผ่านระบบ one drive ถูกต้อง   = ๓ คะแนน 
๓. รายงานผ่านระบบ one drive  ทันเวลา   = ๕ คะแนน 
๔.รายงานผ่านระบบ one drive และ มีตลาดนัดผ่านมาตรฐานระดับพ้ืนฐาน 
   ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป  = ๑๒ คะแนน 

การแบ่งระดับค่าคะแนนตลาดนัดที่ผ่านมาตรฐานตลาดนัดน่าซื้อระดับพื้นฐาน 
ตลาดนัดผ่านมาตรฐาน ร้อยละ ๕๐ขึ้นไป           = ๑๒ คะแนน 
ตลาดนัดผ่านมาตรฐาน ร้อยละ ๔๐-๔๙             = ๑๐ คะแนน 
ตลาดนัดผ่านมาตรฐาน ร้อยละ ๓๐-๓๙             = ๘ คะแนน 
ตลาดนัดผ่านมาตรฐาน ร้อยละ ๒๐-๒๙             = ๖ คะแนน 
ตลาดนัดผ่านมาตรฐาน น้อยกว่า ร้อยละ ๒๐      = ๔ คะแนน   

๕. มีตลาดนัดน่าซื้อระดับดีมากอย่างน้อย ๑ แห่ง            = ๓ คะแนน 
 

๒. ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดตลาดนัดน่าซื้อรายอำเภอ   

ลำดับ อำเภอ ตรวจ พ้ืนฐาน ดี  ดีมาก รวมผ่าน ร้อยละ 
1 แก้งสนามนาง 4 4 0 0 4 100.00 
2 ขามทะเลสอ 1 0 1 0 1 100.00 

3 ขามสะแกแสง 7 2 0 5 7 100.00 
4 คง 10 9 1 0 10 100.00 
5 ครบุร ี 23 0 0 0 0 0.00 

6 จักราช 3 0 0 0 0 0.00 
7 เฉลิมพระเกียรต ิ 8 0 6 0 6 75.00 

8 ชุมพวง 12 0 0 0 0 0.00 
9 โชคชัย 4 3   3 75.00 

10 ด่านขุนทด 11 2 0 0 2 18.18 

11 เทพารักษ์ 1 0 1 0 1 100.00 
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ลำดับ อำเภอ ตรวจ พ้ืนฐาน ดี  ดีมาก รวมผ่าน ร้อยละ 
12 โนนแดง 8 8 0 0 8 100.00 

13 โนนไทย 2 0 0 0 0 0.00 
14 โนนสูง 14 11 3 0 14 100.00 

15 บัวลาย 4 4 0 0 4 100.00 
16 บัวใหญ่ 4 3 1 0 4 100.00 

17 บ้านเหลื่อม 5 0 0 2 2 40.00 
18 ประทาย 2 0 0 2 2 100.00 
19 ปักธงชัย 11 0 0 0 0 0.00 

20 ปากช่อง     0 0.00 
21 พระทองคำ 8 0 1 1 2 25.00 

22 พิมาย 9 3 0 0 3 33.33 
23 เมืองนครราชสีมา 18 2 2 2 6 33.33 
24 เมืองยาง 3 0 0 0 0 0.00 

25 ลำทะเมนชัย 5 0 5 0 5 100.00 
26 วังน้ำเขียว 13 13 0 0 13 100.00 

27 สีคิ้ว 12 3 0 0 3 25.00 
28 สีดา งดการเปิดตลาดนัดในช่วงนี้โควิด 

29 สูงเนิน 10 7 1 2 10 100.00 
30 เสิงสาง 11 0 3 0 3 27.27 
31 หนองบุญมาก 7 0 0 0 0 0.00 

32 ห้วยแถลง 19 13 6 0 19 100.00 
 รวม 249 87 31 14 122 49.00 

 

4. ปัจจัยความสำเร็จ  
ผู้บริหารให้การสนับสนุน กำหนดเป็นนโยบายจังหวัด เจ้าหน้าที่ระดับพ้ืนที่และท้องถิ่นร่วมคิดร่วม

ดำเนินการ ผู้ประกอบการภาครัฐและเอกชนให้ความร่วมมือในการดำเนินงาน 
 

5. โอกาสพัฒนา / สิ่งที่จะทำต่อไปในพื้นที่ที่มีผลงานต่ำ 

ร้อยละของตลาดนัดที่ผ่าน
มาตรฐานระดับพ้ืนฐานขึ้นไป 

จำนวน 
อำเภอ 

อำเภอ 

น้อยกว่า 20 %    
                      

12 ครบุรี, จักราช,ชุมพวง, โชคชัย,ด่านขุนทด, โนนไทย, ปักธงชัย, 
ปากช่อง, เมืองยาง,  ลำทะเมนชัย, สีดา, หนองบุญมาก 

20 – 29% 3   สีคิ้ว, พิมาย,พระทองคำ 
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      ในส่วนของอำเภอยังไม่ส่งข้อมูลต้องติดตามเพ่ือให้บันทึกรายงานให้ครบ ส่วนอำเภอที่ผลงานต่ำ
จังหวัดจะลงพ้ืนที่เพ่ือร่วมค้นหาปัญหาร่วมกับอำเภอ เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด 

 
7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง  
     ตลาดนัดต้นแบบปี 2560 ตลาดนัดโคกสูง ที่สามารถพัฒนาจากตลาดนัดที่ไม่ผ่านมาตรฐาน 
เช่นเดียวกับตลาดนัด น่าซื้อ (Temporary Market) ต้นแบบจังหวัดนครราชสีมา “ตลาดนัดพูนอนันต์”ที่
ผู้ประกอบการพร้อมที่จะปรับปรุงพัฒนาให้ตลาดผ่านมาตรฐานทุกมาตรฐานที่ภาครัฐกำหนด 
 
                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของตลาดนัดที่ผ่าน
มาตรฐานระดับพ้ืนฐานขึ้นไป 

จำนวน 
อำเภอ 

อำเภอ 

30 – 39% 1 เมืองนครราชสีมา,  

40 – 49% 1 บ้านเหลื่อม, 

50% ขึ้นไป 15 แก้งสนามนาง,ขามทะเลสอ,ขามสะแกแสงคง,เฉลมิพระเกียรติ 
เทพารักษ์, โนนแดง, โนนสูง, บัวลาย, บัวใหญ่, ประทาย, วังน้ำ
เขียว, สูงเนิน, เสิงสาง,ห้วยแถลง 
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จังหวัดมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานอาหารปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ 
 

1. ตลาดสดน่าซื้อ วิถีใหม่ (Healthy Market) และอาหารริมบาทวิถี (Street 
Food Good Health) ตลาดสดผ่านมาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ   วิถีใหม่ และ            
มีอาหารริมบาทวิถี 

๑.  วิเคราะห์สถานการณ์ สภาพปัญหา 

๑.๑ สถานการณ์/แนวโน้ม/ผลการดำเนินงาน  

1.2 ปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อน 

การสร้างเครือข่ายการดำเนินงานทั้งภาครัฐและเอกชน ภาครัฐได้แก้ ผู้รับผิดชอบงานอาหาร
ปลอดภัยระดับอำเภอทั้ง จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบล และในส่วนของท้องถิ่นทั้งเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ที่สำคัญคือเครือข่ายผู้ประกอบการที่
จะช่วยกระจายข่าวประชาสัมพันธ์ได้อย่างรวดเร็ว 

๑.3 แนวทางการปรับปรุง / พัฒนา  

พัฒนาให้ตลาดสดน่าซื้อผ่านมาตรฐานระดับพ้ืนฐานร้อยละ 60 และพัฒนาอาหารริมบาทวิถีใน           
ทุกอำเภอให้ผ่านมาตรฐานตามท่ีกำหนด 

 
๒.  มาตรการ/แผนงาน/โครงการที่สำคัญ  

๒.๑  Partner and build alliance : จัดทำคำสั่งคณะกรรมการอาหารปลอดภัย จังหวัด
นครราชสีมา เพื่อดำเนินงานอาหารปลอดภัยให้เป็นรูปธรรม 

๒.๒ Invest : กำหนดนโยบายอาหารปลอดภัย เป็นนโยบายจังหวัด พร้อมหาพ้ืนที่ต้นแบบเป็น
แหล่งเรียนรู้ การดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัย ในจังหวัดนครราชสีมา  

๒.๓ Regulate and Legislate : ประสานเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ในการปรับปรุงและแก้ไข
ปัญหาที่พบในปี 256๔ ทั้งในพ้ืนที่ ตลาดสด ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ประชาสัมพันธ์ 
ชี้แจง กิจกรรมรณรงค์อาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) และ ตลาดนัดน่าซื้อ (Healthy 
Market) และสร้างความตระหนัก เรื่องการบริโภคปลอดภัย 

ประเภท ร้อยละที่ผ่าน 
ปี ๒๕๖๒ 

ร้อยละที่ผ่าน 
ปี ๒๕๖๓ 

ร้อยละที่ผ่าน 
ปี ๒๕๖๔ 

ตลาดสดน่าซื้อผ่านมาตรฐานระดับพ้ืนฐาน ๔๖.๑๕ ๔๖.๙๗ ๕๕.๐๗ 

อาหารริมบาทวิถีผ่านมาตรฐาน
ระดับพ้ืนฐาน 

ไม่เป็นตัวชี้วัด ไม่เป็นตัวชี้วัด อย่างน้อยอำเภอละ ๑ แห่ง 
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๒.๔ Advocate :ประชาสัมพันธ์ ชี้แจง กฎหมายและแบบประเมินใหม่ให้กับเครือข่ายรับทราบ
และเข้าใจ โดยเน้นกฎกระทรวงสุขลักษณะของ สถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 และการดำเนินงาน
ตลาดสดน่าซื้อ วิถีใหม่ที่ต้องเพ่ิมมาตรป้องกันควบคุมโรคระบาด อีกทั้งพัฒนาอาหารริมบาทวิถีให้ได้
มาตรฐาน 

2.5 Build capacity : การอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหารตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของ 
สถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 และ ประชุมประสานนโยบายร่วมกับอำเภอและท้องถิ่นที่ดูแล ประชุม
ร่วมกับสถานประกอบการและท้องถิ่น เพ่ือหาแนวทางร่วมในการดำเนินงานอาหารริมบาทวิถี (Street 
Food Good Health)  

๓.  การติดตามประเมินผล   
3.๑ แนวทางการติดตามประเมินผล  

๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ประสานและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเกณฑ์ตัวชี้วัดร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพ้ืนที่ กำหนดปฏิทินกิจกรรมดำเนินการรายปี และรายงานตามแบบฟอร์มที่
กำหนด 

๒ ออกประเมินตามรอบการประเมิน ปีละ ๒ ครั้ง รอบ ๖ เดือนและ ๙ เดือน 
๓ กำหนดรูปแบบการรายงานตามตัวชี้วัดในระบบ One Drive ได้แก่ ทะเบียนตลาดสด,รายงาน

ตลาดสด, แบบประเมินอาหารริมบาทวิถีและ รายงานผลตรวจ 4 สาร (บอแรกซ์, กันรา, ฟอกขาว, ฟอร์
มาลีน) อาหารปลอดภัย วันสุดท้ายของการส่งข้อมูล online คือ วันที่ 27 ธันวาคม 2564  
         เกณฑ์การให้คะแนน(ใช้ในการประเมินผลการดำเนินงาน) ค่าคะแนนเต็ม ๒๕ 

๑. รายงานผ่านระบบ one drive ครบถ้วน  = ๒ คะแนน 
๒. รายงานผ่านระบบ one drive ถูกต้อง    = ๓ คะแนน 
๓. รายงานผ่านระบบ one drive ทันเวลา    = ๕ คะแนน 
๔.รายงานผ่านระบบ one drive และ มีตลาดสดน่าซื้อวิถีใหม่ผ่านมาตรฐาน 
   ระดับพ้ืนฐานอย่างน้อยร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป  = ๑๒ คะแนน 

การแบ่งระดับค่าคะแนนตลาดสดที่ผ่านมาตรฐานตลาดสดน่าซื้อวิถีใหม่
ระดับพ้ืนฐาน 

ตลาดสดผ่านมาตรฐาน ร้อยละ ๖๐ขึ้นไป           = ๑๒ คะแนน 
ตลาดสดผ่านมาตรฐาน ร้อยละ ๕๐-๕๙             = ๑๐ คะแนน 
ตลาดสดผ่านมาตรฐาน ร้อยละ ๔๐-๔๙             = ๘ คะแนน 
ตลาดสดผ่านมาตรฐาน ร้อยละ ๓๐-๓๙             = ๖ คะแนน 
ตลาดสดผ่านมาตรฐาน น้อยกว่า ร้อยละ ๓๐      = ๔ คะแนน   

๕.มีอาหารริมบาทวิถีผ่านมาตรฐานระดับพ้ืนฐาน อย่างน้อย ๑ แห่ง = ๓ คะแนน 
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4.  ปัจจัยความสำเร็จ  
ผู้บริหารให้การสนับสนุน กำหนดเป็นนโยบายจังหวัด เจ้าหน้าที่ระดับพ้ืนที่และท้องถิ่นร่วมคิดร่วม

ดำเนินการจัดงบประมาณในการปรับปรุงตลาด หรือสร้างตลาดใหม่ที่ได้มาตรฐาน สำหรับตลาดที่มี
โครงสร้างเก่า เกิน 20 ปี ของเทศบาล ผู้ประกอบการภาครัฐและเอกชนให้ความร่วมมือในการดำเนินงาน  
 
5.  โอกาสพัฒนา / สิ่งที่จะทำต่อไปในพ้ืนที่ที่มีผลงานต่ำ 

ร้อยละของตลาด 
ที่ผ่านมาตรฐานระดับดีขึ้นไป 

จำนวน 
อำเภอ 

รายชื่ออำเภอ 

ไม่มตีลาดสด 8  แก้งสนามนาง, เทพารักษ์, บัวลาย,บ้านเหลื่อม, พระทองคำ, เมืองยาง,        
 ลำทะเมนชัย, สีดา 

น้อยกว่า 30 % 
                       

17  ขามทะเลสอ, ขามสะแกแสง,คง, ครบุรี,จักราช, เฉลมิพระเกียรติ, ชุมพวง,       
 โชคชัย, ด่านขุนทด, โนนไทย,ประทาย, ปักธงชัย, ปากช่อง, พิมาย, วังน้ำเขียว,   
 สีคิ้ว, สูงเนิน 

30 – 39% 0  - 

40 – 49% 1  เมืองนครราชสมีา 

50 – 59% 1  โนนสูง 

60% ขึ้นไป 5  โนนแดง, บัวใหญ่, เสิงสาง, หนองบุญมาก, ห้วยแถลง 

ในส่วนของอำเภอยังไม่ส่งข้อมูลต้องติดตามเพ่ือให้บันทึกรายงานให้ครบ ส่วนอำเภอที่ผลงานต่ำ
จังหวัดจะลงพ้ืนที่เพ่ือร่วมค้นหาปัญหาร่วมกับอำเภอ เพ่ือช่วยกันแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด 
 
6.  นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง  

อาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) “ถนนคนเดินเสิงสาง”  
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2. ร้านอาหารและแผงลอย (Clean Food Good Taste) 

- ร้านอาหารผ่านมาตรฐาน Clean Food Good Taste และมีร้านอาหาร 
(Clean Food Good Taste Plus)  

- แผงลอยจำหน่ายอาหารผ่านมาตรฐาน Clean Food Good Taste  
 

๑.  วิเคราะห์สถานการณ์ สภาพปัญหา 

๑.๑ สถานการณ์/แนวโน้ม/ผลการดำเนินงานเทียบเป้าหมาย ๓ปี  

ประเภทสถานประกอบการที่ผ่านมาตรฐาน  
Clean Food Good Taste 

ร้อยละที่ผ่าน 
ปี๒๕๖๒ 

ร้อยละที่ผ่าน 
ปี๒๕๖๓ 

ร้อยละที่ผ่าน 
ปี๒๕๖๔ 

๑. ร้านอาหาร ๘๐.๒๒ ๘๔.๐๗ ๓๔.๑๐* 

๒. แผงลอยจำหน่ายอาหาร ๘๐.๑๔ ๘๒.๐๕ ๗๘.๔๐ 

๓.ร้านอาหาร Clean Food Good Taste Plus ๑๒ แห่ง ๒๐ แห่ง ๔๐ แห่ง 

1.2 ปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อน 

การสร้างเครือข่ายการดำเนินงานทั้งภาครัฐและเอกชน ภาครัฐได้แก้ ผู้รับผิดชอบงานอาหาร
ปลอดภัยระดับอำเภอทั้ง จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบล และในส่วนของท้องถิ่นทั้งเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ที่สำคัญคือเครือข่ายผู้ประกอบการ
ร้านอาหารระดับจังหวัดและอำเภอที่จะช่วยกระจายข่าวประชาสัมพันธ์ได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งสามารถ
ประสานงานร้านอาหารในชมรมให้ความร่วมมือกับทางภาครัฐต่อไป 

๑.3 แนวทางการปรับปรุง / พัฒนา  

พัฒนาร้านอาหารให้ผ่านมาตรฐาน Clean Food Good Taste Plus  
 

๒.  มาตรการ/แผนงาน/โครงการที่สำคัญ  

๒.๑  Partner and build alliance : จัดทำคำสั่งคณะกรรมการอาหารปลอดภัย จังหวัด
นครราชสีมา เพ่ือดำเนินงานอาหารปลอดภัยให้เป็นรูปธรรม โดยมีชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารระดับ
จังหวัดและระดับอำเภอเป็นคณะกรรมการร่วมด้วย 

๒.๒ Invest : กำหนดนโยบายอาหารปลอดภัย เป็นนโยบายจังหวัด พร้อมหาพ้ืนที่ต้นแบบเป็น
แหล่งเรียนรู้ โดยร้านต้นแบบที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีได้ทั้งหมด 72 ร้าน ที่ผ่านมาตรฐาน Clean Food 
Good Taste Plus ในจังหวัดนครราชสีมา  
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๒.๓ Regulate and Legislate : ประสานเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ในการปรับปรุงและแก้ไข
ปัญหาที่พบในปี 256๔ ทั้งในพ้ืนที่ ร้านอาหารและแผงลอย ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด 
ประชาสัมพันธ์ ชี้แจง กิจกรรมการขอรับการประเมินมาตรฐาน Clean Food Good Taste Plus  

๒.๔ Advocate : ประชาสัมพันธ์ ชี้แจง กฎหมายและแบบประเมินใหม่ให้กับเครือข่ายรับทราบ
และเข้าใจ โดยเน้นกฎกระทรวงสุขลักษณะของ สถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561  

2.5 Build capacity : จัดทำโครงการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารอำเภอท่องเที่ยว
นำร่อง ประจำปี 2565 เพ่ือให้ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารผ่านการอบรมตามหลักสูตรผู้สัมผัส
อาหารตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 ร้านอาหารมีเมนูอาหารที่ผสม
กัญชาถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการได้รับป้ายรับรองมาตรฐาน SHA ( 
Amazing Thailand Safety & Health Administration) 

๓.  การติดตามประเมินผล   
แนวทางการติดตามประเมินผล  

 ๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ประสานและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเกณฑ์ตัวชี้วัด
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพ้ืนที่ กำหนดปฏิทินกิจกรรมดำเนินการรายปี และรายงานตาม
แบบฟอร์มที่กำหนด 

๒ ออกประเมินตามรอบการประเมิน ปีละ ๒ ครั้ง รอบ ๖ เดือนและ ๙ เดือน 
                ๓ กำหนดรูปแบบการรายงานตามตัวชี้วัดในระบบ One Drive ได้แก่ ทะเบียนสถานที่
จำหน่ายอาหาร,รายงานสถานที่จำหน่ายอาหาร,แบบตรวจร้านอาหาร Clean Food Good Taste Plus, 
ทะเบียนแผงลอยจำหน่ายอาหารและ รายงานแผงลอยจำหน่ายอาหาร วันสุดท้ายของการส่งข้อมูล online 
โดยเกณฑ์การให้คะแนน (ใช้ในการประเมินผลการดำเนินงาน) ค่าคะแนนเต็ม ๒๕ 
 ๑. รายงานผ่านระบบ one drive ครบถ้วน  = ๒ คะแนน 

๒. รายงานผ่านระบบ one drive ถูกต้อง  = ๓ คะแนน 
๓. รายงานผ่านระบบ one drive ทันเวลา  = ๕ คะแนน 
๔. รายงานผ่านระบบ one drive และ  

- ร้านอาหารผ่านมาตรฐาน Clean Food Good Tasteอย่างน้อยร้อยละ ๔๐= ๖ คะแนน 
การแบ่งระดับค่าคะแนนร้านอาหารที่ผ่านมาตรฐาน Clean Food Good Taste 
ร้านอาหารผ่านมาตรฐานร้อยละ ๔๐ขึ้นไป = ๖ คะแนน 
ร้านอาหารผ่านมาตรฐานร้อยละ ๓๐-๓๙ = ๕ คะแนน 
ร้านอาหารผ่านมาตรฐานร้อยละ ๒๐-๒๙ = ๔ คะแนน 
ร้านอาหารผ่านมาตรฐานร้อยละ ๑๐-๑๙ = ๓ คะแนน 
ร้านอาหารผ่านมาตรฐานน้อยกว่า ร้อยละ ๑๐ = ๒ คะแนน   

- แผงลอยจำหน่ายอาหารผ่านมาตรฐาน Clean Food Good Taste อย่างน้อย ร้อยละ 
๘๐  = ๖ คะแนน 
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การแบ่งระดับคะแนนแผงลอยจำหน่ายอาหารที่ผ่านมาตรฐาน Clean Food Good 
Taste 

แผงลอยจำหน่ายอาหารผ่านมาตรฐาน ร้อยละ ๘๐ขึ้นไป  = ๖ คะแนน 
แผงลอยจำหน่ายอาหารผ่านมาตรฐาน ร้อยละ ๗๐-๗๙  = ๕ คะแนน 
แผงลอยจำหน่ายอาหารผ่านมาตรฐาน ร้อยละ ๖๐-๖๙  = ๔ คะแนน 
แผงลอยจำหน่ายอาหารผ่านมาตรฐาน ร้อยละ ๕๐-๕๙        = ๓ คะแนน 
แผงลอยจำหน่ายอาหารผ่านมาตรฐานน้อยกว่า ร้อยละ ๕๐  = ๒ คะแนน   

๕. มีร้านอาหาร Clean Food Good Taste Plus อย่างน้อย ๑ แห่ง   = ๓ คะแนน 
 
4.  ปัจจัยความสำเร็จ  

ผู้บริหารให้การสนับสนุน กำหนดเป็นนโยบายจังหวัด เจ้าหน้าที่ระดับพ้ืนที่และท้องถิ่นร่วมคิดร่วม
ดำเนินการจัดงบประมาณในการปรับปรุงตลาด หรือสร้างตลาดใหม่ที่ได้มาตรฐาน สำหรับตลาดที่มี
โครงสร้างเก่า เกิน 20 ปี ของเทศบาล ผู้ประกอบการภาครัฐและเอกชนให้ความร่วมมือในการดำเนินงาน  
 
5.  โอกาสพัฒนา / สิ่งที่จะทำต่อไปในพื้นที่ที่มีผลงานต่ำ 

ในส่วนของอำเภอยังไม่ส่งข้อมูลต้องติดตามเพ่ือให้บันทึกรายงานให้ครบ ส่วนอำเภอที่ผลงานต่ำ
จังหวัดจะลงพ้ืนที่เพ่ือร่วมค้นหาปัญหาร่วมกับอำเภอ เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด 
 
6.  นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง  

ประเมินรับรองมาตรฐานร้านอาหารไทยปลอดภัย สุขภาพดี (Clean Food Good Taste Plus)  
๑) โรงเรียนนานาชาติ แองโกล สิงคโปร์  นครราชสีมา    
๒) ชญาดา รีสอร์ท แอนด์ เรสซิเดนซ์  
๓) ร้านเป็นลาว    
๔) แดรี่โฮมชมสวน    
๕) ร้านครัวบินหลา และการรับรองเมนูชูสุขภาพร้านอาหาร  
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 3 โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย (Food Safety Hospital)  
         
๑.  วิเคราะห์สถานการณ์ สภาพปัญหา 

๑.๑ สถานการณ์/แนวโน้ม/ผลการดำเนินงานเทียบเป้าหมาย ๓ ปี ย้อนหลัง  

เป้าหมาย ปีงบประมาณ ๖๓ ปีงบประมาณ ๖๔ 

รพศ./รพท./รพช.
และ รพ.สังกัดกรม
วิชาการ 

- โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯระดับดีมาก         
ร้อยละ ๘๐ 

- ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงพยาบาล
อาหารปลอดภัยผ่านมาตร ฐาน
ตามเกณฑ์ 

 1.2 ปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อน 

การสร้างเครือข่ายการดำเนินงานทั้งภาครัฐและเอกชน ภาครัฐได้แก้ ผู้รับผิดชอบงานอาหาร
ปลอดภัยระดับอำเภอทั้ง จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบล และในส่วนของท้องถิ่นทั้งเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ที่สำคัญคือเครือข่ายเกษตรกรปลูกผัก
ปลอดสารและข้าวอินทรีย์ที่จะช่วยกระจายข่าวประชาสัมพันธ์ได้อย่างรวดเร็ว ในการหาวัตถุดิบปลอดภัย
เพ่ิมข้ึน 

๑.3 แนวทางการปรับปรุง / พัฒนา  
เพ่ิมมูลค่าการจัดซื้อวัตถุดิบปลอดภัยให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 

๒.  มาตรการ/แผนงาน/โครงการที่สำคัญ  

๒.๑  Partner and build alliance : จัดทำคำสั่งคณะกรรมการอาหารปลอดภัย จังหวัด
นครราชสีมา  เพ่ือดำเนินงานอาหารปลอดภัยให้เป็นรูปธรรม โดยมีกลุ่มเกษตรกร ปลูกผัก ปลูกข้าว ผลไม้ 
อีกทั้งกลุ่มโรงคัดตัดแต่งผัก เพ่ือกระตุ้นการสร้างเครือข่ายผักปลอดสารมากขึ้นให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของโรงพยาบาลทั้งระดับอำเภอและระดับจังหวัด 

๒.๒ Invest : ตรวจประเมินมาตรฐานโรงครัวในโรงพยาบาลเพ่ือแจ้งข้อแก้ไขในระดับโครงสร้าง
เพ่ือให้โรงพยาบาลจัดทำแผนงบประมาณเพ่ือแก้ไขให้มีความปลอดภัยผ่านมาตรฐานต่อไป 

๒.๓ Regulate and Legislate : เน้นพัฒนากลุ่มเกษตรกรรายย่อยให้สามารถปลูกผักปลอดสาร
ได้โดยส่งเสริมให้ชุมชนทั้งชุมชนปลูกผักในรูปแบบสหกรณ์เพ่ือให้มีปริมาณเพียงพอต่อการส่งจำหน่ายให้กับ
โรงพยาบาลในชุมชนหรือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 

๒.๔ Advocate : ประชาสัมพันธ์ ชี้แจง กฎหมายและอันตรายของสารฆ่าแมลงตกค้าง กระตุ้น
ความตระหนักโดยการเจาะเลือดหาสารฆ่าแมลงตกค้างในเลือดเกษตรกร และการเก็บตัวอย่างผัก ผลไม้ที่
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จำหน่ายในท้องตลาดและที่เป็นวัตถุดิบในการปรุงประกอบอาหารในโรงครัวโรงพยาบาล เพ่ือตรวจสารฆ่า
แมลงตกค้างในผัก ผลไม้ด้วย 

2.5 Build capacity : จัดทำหลักสูตรการจัดระบบอาหารปลอดภัยในชุมชนเพ่ือความยั่งยืน เพ่ือ
พัฒนากลุ่มเกษตรกรรายย่อยให้มีความรู้ในการปลูกผักผลไม้ปลอดสารโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรอินทรีย์ 

3.  การติดตามประเมินผล   
      3.1แนวทางการติดตามประเมินผล  

๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ประสานและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเกณฑ์ตัวชี้วัดร่วมกับ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพ้ืนที่ กำหนดปฏิทินกิจกรรมดำเนินการรายปี และรายงานตามแบบฟอร์มที่
กำหนด 

๒ ออกประเมินตามรอบการประเมิน ปีละ ๒ ครั้ง รอบ ๖ เดือนและ ๙ เดือน 
๓ กำหนดรูปแบบการรายงานตามตัวชี้วัดในระบบ One Drive  

โดยเกณฑ์การให้คะแนน (ใช้ในการประเมินผลการดำเนินงาน) ค่าคะแนนเต็ม ๒๕ 
๑.การดำเนินงานตามเกณฑ์ ๑๒ ข้อ รวม ๒๐ คะแนน 

๑.๑ ดำเนินงานตามเกณฑ์ ๑๒ ข้อ โดยมีคะแนนรวม ๘๐ คะแนนขึ้นไป   = ๒๐ คะแนน 
๑.๒ ดำเนินงานตามเกณฑ์ ๑๒ ข้อ โดยมีคะแนนรวม ๗๐-๗๙ คะแนน    = ๑๕ คะแนน 
๑.๓ ดำเนินงานตามเกณฑ์ ๑๒ ข้อ โดยมีคะแนนรวม ๖๐-๖๙ คะแนน      = ๑๐ คะแนน 
๑.๔ ดำเนินงานตามเกณฑ์ ๑๒ ข้อ โดยมีคะแนนรวมต่ำกว่า ๖๐ คะแนน  = ๕ คะแนน 

๒. มีมูลค่าการจัดซื้อวัตถุดิบปลอดภัย ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป   รวม ๕ คะแนน    
๒.๑ มีมูลค่าการจัดซื้อวัตถุดิบปลอดภัย ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป          = ๕ คะแนน 
๒.๒ มีมูลค่าการจัดซื้อวัตถุดิบปลอดภัย ร้อยละ ๕๐-๕๙             = ๔ คะแนน 
๒.๓ มีมูลค่าการจัดซื้อวัตถุดิบปลอดภัย ร้อยละ ๔๐-๔๙             = ๓ คะแนน 
๒.๔ มีมูลค่าการจัดซื้อวัตถุดิบปลอดภัย ต่ำกว่าร้อยละ  ๔๐        = ๒ คะแนน        

3.๒ ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัดโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยรายอำเภอ      

ลำดับ อำเภอ มูลค่าวัตถุดิบท้ังหมด มูลค่าวัตถุดิบปลอดภัย ร้อยละ 

1 แก้งสนามนาง 132,170 76,490.50  57.87 

2 ขามทะเลสอ 173,915  173,915  100.00 

3 ขามสะแกแสง 128,628  113,520  88.25 

4 คง  424,326  0 0.00 

5 ครบุร ี 904,200 0 0.00 

6 จักราช 380,072  49,897 13.13 

7 เฉลิมพระเกียรต ิ  185,155 155,155  100.00 

8 ชุมพวง 232,890 25,777 11.07 

9 โชคชัย  463,147  0 0.00 

10 ด่านขุนทด 438,807  0 0.00 
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ลำดับ อำเภอ มูลค่าวัตถุดิบท้ังหมด มูลค่าวัตถุดิบปลอดภัย ร้อยละ 

11 เทพารักษ์  196,566.48  196,566.48 100.00 

12 โนนแดง 168,065   0 0.00 

13 โนนไทย 449,876 424,326 94.32 

14 โนนสูง 489,650  0 0.00 

15 บัวลาย  19,075  19,075 100.00 

16 บัวใหญ่  876,506  876,506 100.00 

17 บ้านเหลื่อม  151,306  151,306  

18 ประทาย  295,109  4,485 1.52 

19 ปักธงชัย 540,707  121,200 22.42 

20 ปากช่อง      

21 พระทองคำ  207,455.34  74,838.34 36.07 

23 เมืองนครราชสีมา 7,909,277 2,287,960 28.93 

24 เมืองยาง 103,051  0 0.00 

25 ลำทะเมนชัย 200,000 160,580 80.29 

26 วังน้ำเขียว  166,022 23,903 14.40 

27 สีคิ้ว 570,370 570,370 100.00 

28 สีดา 937,000 0  0.00 

29 สูงเนิน 734,972 725246 98.68 

30 เสิงสาง 226,351 226,351 100.00 

31 หนองบุญมาก 65,350 9,865 15.10 

32 ห้วยแถลง     

 รวม 18,093,538.82 6,822,852.32 37.71 

 
4.  ปัจจัยความสำเร็จ  

๑ เพ่ิมการจัดอบรมหรือสนับสนุนงบประมาณ ด้านเทคนิคการตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัยด้าน
อาหารด้วย Test kit ให้แก่เจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะ ผู้รับผิดชอบงานอาหารปลอดภัยระดับจังหวัดและอำเภอ 
นักโภชนาการ หรือโภชนากร  

        ๒ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และคณะผู้บริหาร สสจ. ให้ความสำคัญกับการ
พัฒนางาน สนับสนุนบุคลากร งบประมาณ วัสดุ โครงการดำเนินงาน อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง 

      ๓ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล คณะผู้บริหารโรงพยาบาล ผู้ปฏิบัติงาน ให้ความสำคัญกับการพัฒนา
งาน สนับสนุนบุคลากร งบประมาณ วัสดุ อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง 

      ๔ เจ้าหน้าที่ สสจ. รพ. สสอ. รพ.สต. ผู้รับผิดชอบงานให้ความสำคัญกับการพัฒนางาน กำกับ
ติดตาม พัฒนาให้เป็นตามมาตรฐาน 
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5. โอกาสพัฒนา / สิ่งที่จะทำต่อไปในพื้นที่ที่มีผลงานต่ำ 

 1 ขยายเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ 
 2 จัดอบรมผู้สัมผัสอาหารในโรงพยาบาล โดยทางจังหวัดจัดหลักสูตรให้โรงพยาบาล 
โรงพยาบาลสามารถอบรมได้เอง พร้อมส่งรายชื่อผู้อบรมมาให้ทางจังหวัดเพ่ือออกวุฒิบัตรให้ต่อไป 
 3 สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินสำหรับแบบประเมินใหม่ 
 4 กระตุ้นให้โรงพยาบาลทุกแห่งเป็นองค์กรปลอดโฟม 
 
6.  นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง  

จากความร่วมมือระหว่างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  กลุ่มเกษตรกรข้าวอินทรีย์
จังหวัดนครราชสีมา คณะเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีทำให้มีกลุ่มเกษตรกรปลูกข้าว
เข้าร่วมโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยเพ่ิมข้ึนดังนี้รายชื่อกลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ในจังหวัดนครราชสีมา  

ลำดับ ชื่อกลุ่ม อำเภอ พื้นที่(ไร่) 

1 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบัวใหญ่มั่นคง 1 บัวใหญ่ 381 
2 กลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบลหนองบัวสะอาด บัวใหญ่ 228 
3 กลุ่มเกษตรอินทรีย์อำเภอพิมาย พิมาย 147 

4 กลุ่มข้าวอินทรีย์นาแปลงใหญ่โนนกระสังตำบลกระเบื้องใหญ่ พิมาย 145 
5 กลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านใหม่ เมือง 149 
6 นายเสนาะ  แดงจันทึก สีคิ้ว 10 

7 นายเฉลิม   ภู่จันทึก สีคิ้ว 20 
8 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนองค์กรการเกษตรอินทรีย์สีคิวไรซ์เบอรี่ 1 สีคิ้ว 121 
9 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปักธงชัยไรซ์เบอรี่ ปักธงชัย 103 

10 กลุ่มเกษตรพัฒนาบึงสำโรง แก้งสนามนาง 135 
11 กลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านใหม่ ขามทะเลสอ 96 
12 วิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลินครคง คง   

13 ดีจริงฟาร์ม โนนสูง 18 
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GREEN AND CLEAN HOSPITAL 
 
๑.  วิเคราะห์สถานการณ์ สภาพปัญหา 

๑.๑ สถานการณ์/แนวโน้ม/ผลการดำเนินงานเทียบเป้าหมาย ๓ ปี ย้อนหลัง  

GREEN & CLEAN Hospital  
รวม ๓๕ รพ. 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 
จำนวน
(แห่ง) 

ร้อยละ จำนวน
(แห่ง) 

ร้อยละ จำนวน
(แห่ง) 

ร้อย
ละ 

ระดับพ้ืนฐาน ๓๕ ๑๐๐ ๓๕ ๑๐๐ ๓๕ ๑๐๐ 
ระดับด ี ๓๔ ๙๗.๑๔ ๓๔ ๙๗.๑๔ ๓๔ ๙๗.๑๔ 
ระดับดีมาก ๓๓ ๙๔.๒๙ ๓๓ ๙๔.๒๙ ๓๔ ๙๗.๑๔ 
ระดับดีมากPLUS(เป้าหมาย ๖๐% เป้า ๒๑ รพ.) ๖ ๑๗.๑๔ ๑๓ ๓๗.๑๔ ๒๐ ๕๗.๑๔ 

๑.๒ ปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อน 
 ๑. ประชุมมอบนโยบายผลักดันการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามเกณฑ์ GREEN AND CLEAN 

HOSPITAL  
        ๒. สนับสนุนงบประมาณการแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาล 

  ๓. ส่งเสริมให้โรงพยาบาลจัดหารถเฉพาะ (ตามกฎกระทรวง) ในการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ
ทุกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่รับผิดชอบ 
                 ๔. การประเมินเยี่ยมเสริมพลัง GREEN AND CLEAN HOSPITAL ในโรงพยาบาล  
         ๕ . คัดเลือกนวัตกรรม Green โรงพยาบาลขยายลงสู่ชุมชน Green Community / 
Green Market /คลินิก NCD ในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 

 ๑.๓ แนวทางการปรับปรุง / พัฒนา  
 กิจกรรมที่  ๑  ประชุมประชุม เชิ งปฏิบั ติการงานอนามัยสิ่ งแวดล้อมและอาชีวอนามัย                         
จังหวัดนครราชสีมา มอบนโยบาย GREEN and CLEAN Hospital ทุกระดับ และแนะนำเกณฑ์ GREEN & 
CLEAN Hospital Challenge ปรับใหม่ (สำหรับนำร่อง) สำหรับโรงพยาบาล และเกณฑ์ GREEN & 
CLEAN Sub-district Health Promoting Hospital (GCSh) สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
การบันทึกข้อมูลขยะติดเชื้อ สุขาภิบาลอาหาร การจัดการน้ำเสีย การจัดการปฏิกูล พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุขพ.ศ.๒๕๓๕ เป้าหมายโรงพยาบาล ๓๕ แห่ง สาธารณสุขอำเภอ ๓๒ แห่ง วิทยากรและผู้จัด ๑๑ 
คน ประชุม ๑ วัน รวม ๗๘ คน  

กิจกรรมที่  ๒  ออกประเมิน GREEN and CLEAN Hospital (Re Accredit) ระดับดีมาก Plus               
๖ แห่ง ระดับดีมาก ๑๑ แห่ง ระดับพ้ืนฐาน ๑ แห่ง รวม ๑๘ แห่ง บูรณาการงานอาชีวอนามัย ๒ หมวด 
โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และActive Community พ่ีเลี้ยงเยี่ยมเสริมพลัง  
 กิจกรรมที่ ๓ ออกประเมิน GREEN and CLEAN Hospital ระดับดีมาก Plus ร่วมกับศูนย์อนามัย
ที่ ๙  โรงพยาบาลจำนวน ๔ แห่ง  
 กิจกรรมที่  ๔  มอบโล่รางวัล GREEN and CLEAN Hospital ระดับดีมากPlus ระยะเวลา
ดำเนินการ กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๕ 
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๒.  มาตรการ/แผนงาน/โครงการที่สำคัญ 

๒.๑ การดำเนินกิจกรรมGREEN and CLEAN Hospital ในโรงพยาบาลและชุมชน ตามโครงการ 
GREEN and CLEAN Hospital  

๒.๒ ประเมินโรงพยาบาลตามเกณฑ์  GREEN and CLEAN Hospital โดยทีม GREEN and 
CLEAN Hospital โดยกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ร่วมกับ ทีมประเมินจากศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา และสำนักงานป้องกัน
ควบคมุโรคท่ี ๙ นครราชสีมา 

๒.๓ การส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม GREEN and CLEAN Hospital โดยการนำไปใช้ประโยชน์และ
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายโรงพยาบาลและชุมชน  

๒.๔ การสร้างเครือข่ายการพัฒนา GREEN and CLEAN Hospital  ลงสู่ชุมชน เพื่อให้เกิด GREEN 
Community 

 
3.  การติดตามประเมินผล  / ผลการดำเนินงาน รายอำเภอ                   

3.๑. แนวทางการติดตามประเมินผล 

- ประเมินตนเองของโรงพยาบาลตามเกณฑ์ GREEN and CLEAN Hospital 

3.๒ ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัดรายอำเภอ  

ลำดับ อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
๑ รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ผ่านเกณฑ์ระดบัพืน้ฐานขึ้นไป ดีมาก ๑๐๐ 
๒ รพ.ศูนย์อนามัยที่๙นครราชสีมา ผ่านเกณฑ์ระดบัพืน้ฐานขึ้นไป ดีมาก ๑๐๐ 
๓ รพ.แก้งสนามนาง ผ่านเกณฑ์ระดบัพืน้ฐานขึ้นไป ดีมากพลัส ๑๐๐ 
๔ รพ.ขามทะเลสอ ผ่านเกณฑ์ระดบัพืน้ฐานขึ้นไป ดีมากพลัส ๑๐๐ 
๕ รพ.ขามสะแกแสง ผ่านเกณฑ์ระดบัพืน้ฐานขึ้นไป ดีมากพลัส ๑๐๐ 
๖ รพ.คง ผ่านเกณฑ์ระดบัพืน้ฐานขึ้นไป ดีมากพลัส ๑๐๐ 
๗ รพ.ครบุรี ผ่านเกณฑ์ระดบัพืน้ฐานขึ้นไป ดีมากพลัส ๑๐๐ 
๘ รพ.จักราช ผ่านเกณฑ์ระดบัพืน้ฐานขึ้นไป ดีมากพลัส ๑๐๐ 
๙ รพ.เฉลิมพระเกียรติ ผ่านเกณฑ์ระดบัพืน้ฐานขึ้นไป ดีมากพลัส ๑๐๐ 

๑๐ รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า ๑๐๐ ปี ผ่านเกณฑ์ระดบัพืน้ฐานขึ้นไป ดีมาก ๑๐๐ 
๑๑ รพ.ชุมพวง ผ่านเกณฑ์ระดบัพืน้ฐานขึ้นไป ดีมาก ๑๐๐ 
๑๒ รพ.โชคชัย ผ่านเกณฑ์ระดบัพืน้ฐานขึ้นไป ดีมาก ๑๐๐ 
๑๓ รพ.ด่านขุนทด ผ่านเกณฑ์ระดบัพืน้ฐานขึ้นไป ดีมากพลัส ๑๐๐ 
๑๔ รพ.เทพารักษ์ ผ่านเกณฑ์ระดบัพืน้ฐานขึ้นไป ดีมาก ๑๐๐ 
๑๕ รพ.โนนแดง ผ่านเกณฑ์ระดบัพืน้ฐานขึ้นไป ดีมาก ๑๐๐ 
๑๖ รพ.โนนไทย ผ่านเกณฑ์ระดบัพืน้ฐานขึ้นไป ดีมากพลัส ๑๐๐ 
๑๗ รพ.โนนสงู ผ่านเกณฑ์ระดบัพืน้ฐานขึ้นไป ดีมากพลัส ๑๐๐ 
๑๘ รพ.บัวลาย ผ่านเกณฑ์ระดบัพืน้ฐานขึ้นไป ดีมาก ๑๐๐ 
๑๙ รพ.บัวใหญ่ ผ่านเกณฑ์ระดบัพืน้ฐานขึ้นไป ดีมาก ๑๐๐ 
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ลำดับ อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
๒๐ รพ.บ้านเหลื่อม ผ่านเกณฑ์ระดบัพืน้ฐานขึ้นไป ดีมากพลัส ๑๐๐ 
๒๑ รพ.ประทาย ผ่านเกณฑ์ระดบัพืน้ฐานขึ้นไป ดีมากพลัส ๑๐๐ 
๒๒ รพ.ปักธงชัย ผ่านเกณฑ์ระดบัพืน้ฐานขึ้นไป ดีมากพลัส ๑๐๐ 
๒๓ รพ.พระทองคำเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ผ่านเกณฑ์ระดบัพืน้ฐานขึ้นไป ดีมากพลัส ๑๐๐ 
๒๔ รพ.ลำทะเมนชัย ผ่านเกณฑ์ระดบัพืน้ฐานขึ้นไป ดีมาก ๑๐๐ 
๒๕ รพ.วังน้ำเขียว ผ่านเกณฑ์ระดบัพืน้ฐานขึ้นไป ดีมาก ๑๐๐ 
๒๖ รพ.สีคิ้ว ผ่านเกณฑ์ระดบัพืน้ฐานขึ้นไป ดีมากพลัส ๑๐๐ 
๒๗ รพ.สีดา ผ่านเกณฑ์ระดบัพืน้ฐานขึ้นไป ดีมาก ๑๐๐ 
๒๘ รพ.สูงเนิน ผ่านเกณฑ์ระดบัพืน้ฐานขึ้นไป ดีมากพลัส ๑๐๐ 
๒๙ รพ.เสิงสาง ผ่านเกณฑ์ระดบัพืน้ฐานขึ้นไป ดีมากพลัส ๑๐๐ 
๓๐ รพ.หนองบุญมาก ผ่านเกณฑ์ระดบัพืน้ฐานขึ้นไป ดีมาก ๑๐๐ 
๓๑ รพ.ห้วยแถลง ผ่านเกณฑ์ระดบัพืน้ฐานขึ้นไป ดีมากพลัส ๑๐๐ 
๓๒ รพ.พิมาย ผ่านเกณฑ์ระดบัพืน้ฐานขึ้นไป ดีมาก ๑๐๐ 
๓๓ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ผ่านเกณฑ์ระดบัพืน้ฐานขึ้นไป พื้นฐาน ๑๐๐ 
๓๔ รพ.ปากช่องนานา ผ่านเกณฑ์ระดบัพืน้ฐานขึ้นไป ดีมากพลัส ๑๐๐ 
๓๕ รพ.มหาราชนครราชสีมา ผ่านเกณฑ์ระดบัพืน้ฐานขึ้นไป ดีมากพลัส ๑๐๐ 

สรุปผลการประเมิน GREEN and CLEAN Hospital 

ผ่านระดับพ้ืนฐาน ๓๕ แห่ง คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ 
ผ่านระดับดี  ๓๔ แห่ง คิดเป็น ร้อยละ ๙๗.๑๔ 
ผ่านระดับดีมาก  ๓๔ แห่ง คิดเป็น ร้อยละ ๙๗.๑๔ 
ผ่านระดับดีมาก Plus ๒๐ แห่ง คิดเป็น ร้อยละ ๕๗.๑๔  

ผ่านระดับดีมาก Plus ๒๕๖๒-๒๕๖๔ ผ่านระดับดีมาก Plus ๒๕๖๔ 

๑. รพ.แก้งสนามนาง ๑๔. รพ.จักราช   
๒. รพ.ครบุรี ๑๕. รพ.คง   
๓. รพ.เฉลิมพระเกียรติ ๑๖. รพ.ปักธงชัย   
๔. รพ.โนนไทย ๑๗. รพ.สีคิ้ว   
๕. รพ.โนนสูง ๑๘. รพ.ขามทะเลสอ   
๖. รพ.บ้านเหลื่อม ๑๙. รพ.ขามสะแกแสง 
๗. รพ.ประทาย ๒๐. รพ.ด่านขุนทด 
๘. รพ.พระทองคำเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  
๙. รพ.สูงเนิน  
๑๐. รพ.เสิงสาง  
๑๑. รพ.ห้วยแถลง  
๑๒. รพ.ปากช่องนานา  
๑๓. รพ.มหาราชนครราชสีมา  



๒๑๖ 
    ซื่อสัตย์ สามัคคี มีวินัย 

รายงานประจำปี ๒๕๖4                                                                   สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดนครราชสีมา 
 

4.  ปัจจัยความสำเร็จ  
- ผู้บริหารโรงพยาบาลให้ความสำคัญมีนโยบายและแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน 
- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital ระดับดี

มาก Plus และพัฒนามาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ผ่านเกณฑ์ระดับ
เริ่มต้นพัฒนาขึ้นไป 

- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสนับสนุนงบประมาณพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาล 
- โรงพยาบาลทุกแห่ง จัดหารถเฉพาะ (ตามกฎกระทรวง) ในการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อให้แก่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่รับผิดชอบทุกแห่งตามกฎหมาย 
           - โรงพยาบาล ดำเนินการกิจกรรม Green โรงพยาบาลขยายลงสู่ชุมชน Green Community / 
ดำเนินงาน Green Market เน้นคลินิก NCD ในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
 
5. โอกาสพัฒนาในพื้นที่ที่มีผลงานต่ำ 

- จัดให้มีการตรวจประเมิน และเยี่ยมเสริมพลัง เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงคุณภาพ 
- ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม โดยการนำไปใช้ประโยชน์และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่าย

โรงพยาบาลและชุมชน 
 
6. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง  

 - Art care, Health literacy, healing environment, ศิลปะเยี่ยวยา (ภาพถ่าย), ปลูกผักปลอด
สารพิษ, Solar roof, องค์กรแห่งความสุข, เพิ่มพื้นที่สีเขียว โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม  

- ฉากกั้น ป้องกัน โควิด-๑๙ สำหรับใช้งานในสถานบริการและชุมชน โรงพยาบาลโนนไทย 
 - อุปกรณ์ช่วยถ่ายภาพรังสีจากฝาของกล่องโฟม โรงพยาบาลโนนไทย 

- UV สู่ COVID  โรงพยาบาลสคีิ้ว 
- รถเข็นมูลฝอยติดเชื้อ โรงพยาบลสูงเนิน 
- ร่วมด้วยช่วยกันป้องกันโควิด-๑๙ รพ.ด่านขุนทด 
- ปั้มคลอรีนที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลสูงเนนิ 
- การจัดการมูลฝอยติดเชื้อครอบคลุม รพ.สต. คลินิกเอกชน โรงพยาบาลเสงิสาง  
- นวัตกรรมซองมือสอง (ซองที่ใช้แล้ว)  นำกลับมาใช้ส่งเอกสารอีกครั้ง สามารถส่งทางไปรษณีย์และ

เอกสารส่วนราชการภายในได้  โรงพยาบาลสูงเนิน 
- ลดการใช้พลังงานในระบบดักฝุ่นโดยการหมุนเวียนน้ำมาใช้ใหม่ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 
- กิจกรรมประหยัดพลังงานลดโลกร้อนโดยให้ เจ้าหน้าที่ปั่นจักรยานมาทำงานโรงพยาบาลพิมาย 
- แผ่นตะกั่วกันรังสีรีไซเคิลสำหรับอวัยวะสืบพันธุ์ของเด็ก โรงพยาบาลโนนไทย 
- พลังงานจากขยะ โรงพยาบาลบัวใหญ่ 
- การอนุรักษ์พลังงาน โรงพยาบาลครบุรี 
- มูลฝอยติดเชื้อแยกได้รายจา่ยองค์กรลดลง โรงพยาบาลเสิงสาง 
- ตะแกรงใส่ขยะรีไซเคิลแบบลกูทุ่ง โรงพยาบาลสีคิ้ว 
- ขยะอันตรายแลกไข่ โรงพยาบาลสีคิ้ว และ รถเข็นขยะไฮเทค โรงพยาบาลห้วยแถลง 
- กล่องส่องล้างมือจากจอคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลจักราช 
- ถังเติมคลอรีนจากถังสี โรงพยาบาลปักธงชัย 
- กล่องทิ้งเข็มฉีดยา โรงพยาบาลขามสะแกงแสง 


