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คานา
การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (Health Impact Assessment : HIA) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการคุ้มครอง
ปูองกันสุขภาพของประชาชนที่ อาจได้รับผลกระทบจากการพัฒนา ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้ให้ความสาคัญ และ
ผลักดันให้ประเทศในยุโรปมีนโยบายและใช้การประเมินผลกระทบต่อสุ ขภาพ ก่อนที่จะพัฒนาในทุกๆ มิติ นาไปสู่
การมีข้อห่วงใยในประเด็นด้านสุขภาพอยู่ในทุกนโยบาย ครอบคลุมตั้งแต่การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในระดับ
โครงการ เช่น โครงการพัฒนาแหล่งน้า โรงไฟฟูา จนถึงระดับนโยบาย เช่น นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น
อย่างยั่งยื น ในระยะเริ่มแรกการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ จะมุ่งเน้นและให้ความสาคัญกับผลกระทบทาง
กายภาพ ต่อมาได้ขยายมุมมองครอบคลุมปัจจัยกาหนดสุขภาพด้านต่างๆ เช่น ปัจจัยด้านสังคม การจ้างงาน และ
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมรวมถึงระบบบริการสุขภาพด้วย
ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพได้ดาเนินงานศึกษา วิจัย พัฒนาและประยุกต์
องค์ความรู้และเทคโนโลยี พัฒนาระบบ กลไก รูปแบบการดาเนินงานการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ และเฝูา
ระวังด้านอนามัยสิ่ งแวดล้ อม เพื่อส่ งเสริมและสนับสนุนให้มีการดาเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งพั ฒ นาระบบและรู ป แบบเฝู า ระวัง ด้ านอนามั ยสิ่ ง แวดล้ อม นอกจากนั้ นเป็ นแหล่ ง ถ่ ายทอดและพั ฒ นา
ศักยภาพ ขีดความสามารถ ให้คาปรึกษา ข้อเสนอแนะ ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและเฝูาระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ขอขอบคุณนักวิชาการ ทีมเจ้าหน้าที่กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกท่าน
ที่ให้การสนับสนุนการดาเนินงานด้วยดีมาตลอด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ าจะได้รับความร่วมมือในการขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมต่อไป

คณะผู้จัดทา
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2.3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ภาคีเครือข่ายด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
และเฝูาระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
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ตารางที่ 4 สรุปจานวนและร้อยละของเทศบาลที่เข้ารับการอบรมการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
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พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๕
"งานราชการทุกอย่าง ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ ง่ายหรือยาก ย่อมมีความสาคัญอยู่ ในงานของแผ่นดินด้วยกัน
ทั้งสิ้น อีกทั้งงานทุกด้านทุกสาขาย่อมสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน เป็นปัจจัยเกื้อกูลส่งเสริมกันและกันอยู่ ข้าราชการทุก
คน ทุกฝุาย ทุกระดับ จึงต้องไม่ถือตัวแบ่งแยกกัน หากต้องพิจารณาให้เห็นความสาคัญของกันและกันแล้วร่วมงาน
ประสานสัมพันธ์กัน ด้วยความเป็นมิตร ด้วยความเข้าใจเห็นใจกั น และด้วยความเมตตาปรองดองกัน งานของ
แผ่นดินทุกส่วน จักได้ดาเนินก้าวหน้าไปพร้อมเสมอกัน และยังประโยชน์ที่พึงประสงค์ คือความเจริญมั่นคง ให้เกิด
แก่บุคคล แก่งาน และแก่ส่วนรวมได้แท้จริง"

อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช
วันที่ ๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕55
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ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
ความเป็นมา
กองสุ ขาภิบ าลชุมชนและประเมิน ผลกระทบต่อสุ ขภาพ ได้ตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงแบ่งส่ ว นราชการ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2545 และกระทรวง
สาธารณสุข ได้ดาเนินการตามขั้นตอนแนวทางปฏิบัติการแบ่งส่วนราชการภายในกรม ตามที่สานักงาน ก.พ.ร.
กาหนด ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้รับทราบกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการในกระทรวงสาธารณสุข และได้ประกาศใน
พระราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 126 ตอนที่ 98 ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2552 เปลี่ยนชื่อกองสุขาภิบาล
ชุมชนและประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ เป็นกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ และการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อม
พันธกิจ
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพเป็นหน่วยงานหลัก ในการผลิต พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี รูปแบบ
แนวทาง เกณฑ์มาตรฐาน ด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพตลอดจน
พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการสร้างเสริมสุขภาพ
บทบาทหน้าที่
1. ศึกษา วิจัย พัฒนาและประยุกต์ องค์ความรู้ และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
และเฝูาระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
2. พัฒนาระบบ กลไกและรูปแบบการดาเนินงานการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ เพื่อส่งเสริมและ
สนั บสนุน ให้ มีการดาเนิน งานให้เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพัฒ นาระบบและรูปแบบเฝูาระวัง
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
3. ถ่ายทอดและพัฒนาศักยภาพ ขีดความสามารถ ให้คาปรึกษา ข้อเสนอแนะ ประสานความร่วมมือกับ
ภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและเฝูาระวัง
ผลกระทบต่อสุขภาพ รวมทั้งพัฒนาความร่ว มมือระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและเฝูาระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
4. ปฏิบัติงานร่ วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมาย
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โครงสร้างกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

กลุ่มอานวยการ

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

กลุ่มสนับสนุนการพัฒนาองค์กร

1. บริหารจัดการทั่วไป
งานอานวยการและงานเลขานุการ
2. บริหารจัดการงานสารบรรณ
และการรั บ ส่ ง พั ส ดุ ไ ปรษณี ย์ แ ละ
เอกสารสิ่งพิมพ์
3. บริหารจัดการงานการเงินและ
บั ญ ชี รวมทั้ ง การควบคุ ม ก ากั บ
การใช้จ่ายงบประมาณ
4 . บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ง า น พั ส ดุ
ยานพาหนะ และอาคารสถานที่
5. บริหารจัดการงานบุคคล
6. ประสานงาน และให้ ก าร
สนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน
หรือ ดาเนินงานอื่น ๆ ตามที่ ได้รับ
มอบหมาย

1. ศึกษา วิ เคราะห์ ข้ อ มูล สถานการณ์ และแนวโน้ม การเปลี่ยนแปลง
ด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ และการเฝูาระวังด้านการประเมิน
ผลกระทบต่อสุขภาพ และนโยบายของรัฐบาล
2. พั ฒ นานโยบาย ยุ ท ธศาสตร์ และแผนงานหลั ก ด้ า นการประเมิ น
ผลกระทบต่อสุขภาพ และการเฝูาระวังผลกระทบต่อสุขภาพ รวมทั้งจัดทา
แผนปฏิบัติราชการ แผนปฏิบัติการประจาปี และแผนงบประมาณ
3. ศึกษา วิเ คราะห์ และพั ฒนาระบบฐานข้อ มูล และสารสนเทศด้า น
การประเมิ น ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพ และการเฝู า ระวั ง ด้ า นการประเมิ น
ผลกระทบต่อสุขภาพ
4. ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบการควบคุม ก ากับ ติดตาม และ
การประเมิน ผลงานด้ านประเมิน ผลกระทบต่ อสุ ข ภาพ และการเฝู า ระวั ง
ด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
5. ประสานความร่ วมมือ กั บหน่ว ยงานที่เ กี่ ยวข้อ ง เพื่ อ การขั บเคลื่ อ น
กลยุทธ์ของกอง
6. ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบงานของกอง ตามเกณฑ์การพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
7. ดาเนินงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

1. จัดทาคารับรองของหน่วยงาน
2. ก าหนดเปู า หมายตามตั ว ชี้ วั ด การ
พั ฒ นาระบบราชการ ติ ด ตาม ก ากั บ การ
ดาเนินงาน จัดทารายงานตามที่กาหนด เป็น
ผู้ประสานงานกับกพร. กรมอนามัย
3. ดาเนินการอื่นๆ ด้านการพัฒนาองค์กร
4. พัฒนาระบบการกาหนด และถ่ายทอด
ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมายสู่กลุ่มงานและบุคคล
5. ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบงาน
ของกอง ตามเกณฑ์ การพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ
6. ดาเนินงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนพัฒนาระบบการประเมินผล
กระทบต่อสุขภาพ

ส่วนเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ

ส่วนพัฒนาศักยภาพ
และสื่อสารความเสีย่ ง

1. ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ วิ จั ย พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ แ ละ
เทคโนโลยี ด้ า นการประเมิ น ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพระดั บ
นโยบาย และโครงการระดับท้องถิ่นและชุมชน
2. ส่ ง เ สริ ม พั ฒน าร ะ บบ ก ลไ ก แ ละเ ครื อ ข่ า ย
การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ตามกฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุ ข และการด าเนิ น งานในระบบนโยบายและ
โครงการ
3. ส่งเสริม สนับสนุ น ให้องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น
และหน่วยงานอื่นใช้การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ เพื่อ
การคุ้มครองผลกระทบต่อสุขภาพ
4. ให้คาปรึกษา แนะนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ และให้
ความเห็น เกี่ยวกับด้านการประเมินผลกระทบต่อ สุขภาพ
แก่หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
5. พัฒนาข้อมูลด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
ระดับนโยบายระดับโครงการระดับท้องถิ่น
6. สนับสนุนการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ
ต่อสุขภาพ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และรายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
7. สนับสนุนการดาเนินงานการประเมินผลกระทบต่อ
สุ ข ภาพระบบนโยบาย และโครงการตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
8. ดาเนินงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

1. ศึกษา วิจัย วิเคราะห์ พัฒนา องค์ความรู้และ
เทคโนโลยี ก ารเฝู า ระวั ง ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพ และ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบ กลไก และเครือข่าย
ด้ า นการเฝู า ระวั ง ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพ และการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
3. ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของภาคี
เครือข่ายการเฝูาระวังผลกระทบต่อสุขภาพ และการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
4. ให้คาปรึกษา แนะนา ถ่ายทอดองค์ความรู้และ
ให้ ค วามเห็ น เกี่ ย วกั บ การเฝู า ระวั ง ผลกระทบต่ อ
สุขภาพ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
5. พัฒนาระบบข้อมูลการเฝูาระวังผลกระทบต่อ
สุขภาพ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
6. ดาเนินงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

1. พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะบุคลากรกรม
อนามั ย และภาคี เ ครื อ ข่ า ยด้ า นการประเมิ น ผล
กระทบต่อสุขภาพ และการเฝูาระวังผลกระทบต่อ
สุขภาพ
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีในการถ่ายทอด และสื่อสารความเสี่ยง
ต่อสุขภาพ และสื่อสารด้านการประเมินผลกระทบ
ต่อสุขภาพและการเฝูาระวังผลกระทบต่อสุขภาพ
3. ป ร ะ ส า น ง า น วิ เท ศ สั ม พั น ธ์ ด้ า น ก า ร
ประเมิน ผลกระทบต่ อสุ ขภาพ และการเฝูา ระวั ง
ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพ และสร้ า งความร่ ว มมื อ ที่
เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
4. บริ ห ารจั ด การการถ่ า ยทอด การสื่ อ สาร
การเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์
5. ดาเนินงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ภาพที่ 1.1 โครงสร้างกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

ที่มา : ข้อมูลปีงบประมาณ 2555
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Health Impact Assessment Division Annual Report 2012

หน้า 3

อัตรากาลัง
บุคลากรเป็นส่วนสาคัญในการที่จะขับเคลื่อนงานต่าง ๆ ซึ่งกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ มีบุคลากร
ที่ดาเนินงานจานวน 50 คน จาแนกได้ดังนี้
1. ข้าราชการพลเรือนสามัญ
28 อัตรา
2. พนักงานราชการ
14 อัตรา
3. ลูกจ้างประจา
8
อัตรา
รวม
50 อัตรา
ตารางที่ 1 อัตรากาลังกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (* ข้อมูลปีงบประมาณ 2555)
ที่

ตาแหน่ง

ข้าราชการ
1 ผู้อานวยการ
2 นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
3 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
4 นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
5 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
6 นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
7 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
8 เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
9 เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน
10 เจ้าพนักงานสถิติชานาญงาน
11 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
พนักงานราชการ
12 นักวิชาการสาธารณสุข
13 นักวิชาการเผยแพร่
14 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
15 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
16 พนักงานธุรการ
ลูกจ้างประจา
17 พนักงานพิมพ์ดีด ส 3
18 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย ส 1(ลูกจ้างมาช่วยราชการ)
19 พนักงานขับรถยนต์ ส 1
รวม
หมายเหตุ

1. ข้าราชการตาแหน่งว่าง
2. ข้าราชการลาศึกษาต่อ
3. ลูกจ้างมาช่วยราชการ

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย

รายงานประจาปี 2555 กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
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อัตรา
1
5
2
8
1
1
5
2
1
1
1
9
1
1
1
2
5
2
1
50
1
1
3
2

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
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กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
ผู้อานวยการ
กลุ่มอานวยการ

กลุม่ บริหารยุทธศาสตร์

13

5

กลุม่ สนับสนุนการพัฒนาองค์กร

- นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ (1)
- นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ (1)
- นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (1)
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1)
- พนักงานธุรการ (1)

- นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ (1)
- เจ้าพนักงานธุรการชานาญการ (2)
- เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน (1)
- เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (1)
- พนักงานธุรการ (1)
- พนักงานพิมพ์ ส 3 (5)
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย ส 1 (1)
- พนักงานขับรถยนต์ ส (1)
ส่วนพัฒนาระบบประเมินผล
กระทบต่อสุขภาพ

50
1

11

- นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ (1)
- นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ (3)
- นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (2)
- นักวิชาการสาธารณสุข (4)
หมายเหตุ : บุคลากรปฏิบัติงานจริง 44 อัตรา (ศึกษาต่อ 3 อัตรา และ
ตาแหน่งว่าง 2 อัตรา) ข้อมูลปีงบประมาณ 2555

ส่วนเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ

- นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ (1)
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ (1)
- เจ้าพนักงานสถิติชานาญงาน (1)

8

- นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ (1)
- นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ (1)
- นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (2)
- นักวิชาการสาธารณสุข (4)
ภาพที่ 1.2 อัตรากาลังกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
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3

ส่วนพัฒนาศักยภาพ
และสื่อสารความเสี่ยง

9

- นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ (2)
- นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ (3)
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1)
- นักวิชาการเผยแพร่ (1)
- นักวิชาการสาธารณสุข (1)
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย ส 1 (1)
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งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2552-2555 กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

14.284

19.684
10.8165

15.0

14

13.413

20.0

13.413

18.0068

20.2

25.0 ล้านบาท

งบทุกหมวด
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น

-

2553
2

2552
1

2554
3

-

-

-

1.0
1.193

5.0

งบดาเนินงาน

3.6

5.4

10.0

2555
4

ปีงบประมาณ

ภาพที่ 1.3 แสดงงบประมาณรายจ่ายกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
ประจาปีงบประมาณ 2552 – 2555
ตารางที่ 2 งบประมาณรายจ่ายกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ประจาปีงบประมาณ 2552 – 2555
ประเภท
ปีงบประมาณ

งบอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

งบดาเนินการ

รวมงบทุกหมวด

2552

1,000,000

1,193,000

18,006,800

20,200,000

2553

-

-

13,413,000

13,413,000

2554

-

3,600,000

10,816,500

14,000,000

2555

-

5,400,000

14,284,000

19,684,000

หน่วย : ล้านบาท
จากตาราง พบว่า ในปีงบประมาณ 2555 กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ได้รับงบประมาณในต้นปี
จานวนทั้งสิ้น 19,684,000 บาท เป็นงบดาเนินงาน 14,284,000 บาท งบรายจ่ายอื่น 5,400,000 บาท
ซึ่งในภาพรวมเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2554 งบประมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ 40.6 (5,684,000บาท)
รายงานประจาปี 2555 กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
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ส่วนที่ ๒ ผลการดาเนินงาน
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ส่วนที่ ๒ ผลการดาเนินงาน
1. การศึกษาวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และเทคโนโลยีด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
และเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ
1.1 การศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพจากโครงการโรงไฟฟ้า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การศึ ก ษาในเรื่ อ งการประเมิ น ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพจากโครงการโรงไฟฟู า ท าให้ ท ราบถึ ง
ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่รอบโครงการ และนาไปสู่การได้มาของแนวทางการประเมินผล
กระทบต่อสุขภาพสาหรับโรงไฟฟูา ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพสาหรับ
โรงไฟฟูาต่อไป ดังนั้น กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ จึงศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเข้มข้น
สารมลพิษในอากาศ (NOX,SOX,PM10,PM2.5) กับตัวชี้วัดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่อาเภอ
วังน้อย จังหวัดอยุธยา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทาแนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพโครงการ
โรงไฟฟูา ในส่วนของการติดตามตรวจสอบ และเฝูาระวังผลกระทบต่อสุขภาพ รวมทั้งข้อมูลตัวชี้วัดดังกล่าว
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ในการเฝูาระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากสารมลพิษอากาศต่อไป
ผลการดาเนินงาน
1) เก็บรวบรวมข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของปริมาณและการกระจายสารมลพิษในอากาศ ได้แก่
ออกไซด์ข องซัล เฟอร์ (SOx) ออกไซด์ข องไนโตรเจน (NOx) ฝุุ นละอองขนาดเล็ ก ทั้ งขนาดที่ เล็ กกว่า 10
ไมครอน (PM10) และที่ขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5)
2) เก็บรวบรวมข้อมูลสถานะสุขภาพของประชาชน ได้แก่ สมรรถภาพปอด ความเจ็บปุว ย
การรับบริการสาธารณสุข และการเสียชีวิต
3) วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการศึกษา ได้ดังนี้
จากการศึกษาปริมาณและการกระจายตัวของสารมลพิษในอากาศ (NOX,SOx,PM10,PM2.5)
ในพื้นที่อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระหว่างวันที่ 21–29
กรกฎาคม 2555 โดยมีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศจานวน 8 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
ข้าวงาม วัดจุฬาจินดาราม วัดสว่างอารมณ์ วัดยมตาธรรม วัดธรรมจริยา วัดคลองห้า วั ดศิวาราม (ตาซิ่ว )
และวัดมณฑลประสิทธิ์ พบว่า ปริมาณความเข้มข้นของสารมลพิษในอากาศ ได้แก่ ออกไซด์ของซัลเฟอร์ (SOX)
ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOX) ฝุุนละอองขนาดเล็ก ทั้งขนาดที่เล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) และที่ขนาด
เล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพารามิเตอร์ทั้ง 8 แห่ง
4) ปรับปรุงเนื้อหา และจัดทารูปเล่มผลการศึกษา
5) การนาผลการศึกษาไปใช้
5.1) เผยแพร่ผลการศึกษา
5.2) นาตัวชี้วัดสุขภาพไปประกอบการจัดทาแนวทางในการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
สาหรับโรงไฟฟูา
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ภาพที่ 2.1 การลงพื้นที่งานวิจัยเพื่อเก็บข้อมูล อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1.2 โครงการพัฒนารูปแบบระบบเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (ระยะ ๒)
โครงการพัฒนารูปแบบระบบเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม แบ่งดาเนินการเป็น ๒ ระยะ โดยที่
ระยะที่ ๑ เป็นการดาเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เป็นการวิจัยเพื่อให้ได้ร่างรูปแบบระบบเฝ้าระวังด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม จานวน ๑๒ เรื่อง และดาเนินการต่อในระยะที่ ๒ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โดยคัดเลือกมา
จานวน ๕ เรื่ อง เพื่อดาเนินการต่อเนื่ องให้ได้ระบบเฝ้ าระวังฯ ที่ปฏิบัติได้จริง ดาเนินการโดยศูนย์อนามัย
ร่วมกับสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ผลการดาเนินงาน
การดาเนินงานโครงการเป็นในลักษณะการประชุมและติดตามความก้าวหน้า เพื่อผลักดันการดาเนินงาน
และเสริ ม ความรู้ ใ ห้ กั บ ผู้ ด าเนิ น งาน โดยมี ที่ ป รึ ก ษา คื อ รศ.ดร.นพ.พงศ์ เ ทพ วิ ว รรธนะเดช
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ผศ.ดร.นันทิกา สุนทรไชยกุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งได้มีการพัฒนารูปแบบ
ระบบเฝ้าระวังในพื้นที่ต่างๆ ดังนี้
1.2.1 โครงการวิจัยพัฒนารูปแบบระบบเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ
อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลการวิจัย พบว่า ตัวชี้วัดของการเฝูาระวัง คือ ข้อมูลอาการ/โรคที่เกี่ยวข้องกับมลพิษอากาศ
ได้จากสถานบริการในพื้นที่ และข้อมูลคุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษและโรงไฟฟูา
วังน้อย ใช้ระบบรวบรวมข้อมูลผ่านโปรแกรมการเฝูาระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษอากาศ ที่พัฒนาโดย
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย ผู้ทาหน้าที่ติดตาม วิเคราะห์ แปลผลข้อมูล คือ เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขทั้งระดับตาบล อาเภอ และจังหวัด เมื่อพบความผิดปกติของทั้งสิ่งคุกคามและการเจ็บปุวย จะจัดทา
สถานการณ์ผ ลกระทบต่อสุ ขภาพจากมลพิษอากาศ เพื่อแจ้งให้ห น่วยงานผู้ เ กี่ยวข้องดาเนินการแจ้งเตือน
แนะนาประชาชน และจัดการแก้ไขปัญหา ทั้งนี้จะต้องมีการติดตามประเมินผลของมาตรการ และดาเนินการ
รวบรวมข้อมูลต่อไป
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1.2.2 โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังเตือนภัยผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทาง
อากาศ ในพื้นที่ตาบลหน้าพระลาน อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
ผลการศึกษา พบว่า รูปแบบระบบเฝูาระวังด้านผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษอากาศ
ตาบลหน้าพระลาน อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี มีตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อม คือ คุณภาพอากาศ ซึ่งได้
ข้อมูล จากสถานี ตรวจวัดคุณภาพอากาศ และข้อมูลผลกระทบต่อสุขภาพได้จากการส ารวจอาการสุ ขภาพ
(เชิงรุ ก) และข้อมูล จากการบัน ทึกโรค และอาการสุ ขภาพจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุ ขภาพตาบล (เชิงรับ)
การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ผ่ า นโปรแกรมการเฝู า ระวั ง ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพจากมลพิ ษ อากาศ ที่ พั ฒ นาโดย
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ รวบรวมข้อมูล การรายงานข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้อง การแจ้งเตือนประชาชน และ
การควบคุม ปูองกัน แก้ไขปัญหา และติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน
1.2.3 โครงการวิจัยพัฒนารูปแบบระบบเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม พื้นที่ตาบลน้าชีร้าย
อาเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบระบบเฝูาระวังที่พัฒนาขึ้นมีทั้งการเฝูาระวังเชิงรุก คือ การได้มา
ซึ่งข้อมูลปฐมภูมิจากการสารวจข้อมูลการเจ็บปุวย และสารวจปัจจัยคุกคามโดยภาคประชาชน เพื่อจัดทาเป็น
แผนที่ความเสี่ยงชุมชน และการเฝูาระวังเชิงรับ คือ การนาข้อมูลทุติยภูมิจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่มาวิเคราะห์จัดทาสถานการณ์อนามัยสิ่งแวดล้อม โดยทั้งการเฝูาระวัง
เชิงรุกและเชิงรับที่มีความแตกต่างในการดาเนินงานของขั้นตอนการจัดการข้อมูล จะถูกใช้เพื่อเป็นข้อมูลในการ
ดาเนินงานค้นหา แก้ไข ควบคุม ติดตามปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่อไป
1.2.4 โครงการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช ผู้ปลูกผักกาดหัว
ตาบลบ้านคา จังหวัดราชบุรี
ผลการดาเนิ น งาน พบว่า รูปแบบระบบเฝู าระวังระวังผลกระทบต่อสุ ขภาพจากการใช้
สารเคมีกาจัดศัตรูพืช ของเกษตรกรผู้ปลูกผักกาดหัว ตาบลบ้านคา อาเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ที่พัฒนาขึ้น
เป็นการเฝูาระวังเชิงรุก ที่เก็บข้อมูลจากการสารวจอาการผิดปกติของเกษตร การรวบรวมข้อมูลการใช้สารเคมี
และการตรวจวัดสารเคมีตกค้างในผักกาดหัว และแหล่งน้าในชุมชน เนื่องจากข้อจากัดในการวินิจฉัยโรคจาก
สารเคมีเกษตร จึงใช้การเก็บข้อมูลสุขภาพจากแบบสารวจในการเฝูาระวังฯ ทั้งนี้ระบบเฝูาระวังผลกระทบต่อ
สุขภาพจากสารเคมีเกษตรที่จะดาเนินการต่อไป อาจเพิ่มกลุ่มเปูาหมายที่เป็นประชาชนผู้อาศัยในพื้นที่ แต่ไม่ได้
ประกอบอาชีพปลูกผักกาดหัว
1.2.5 โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม : กรณีผลกระทบต่อสุขภาพจาก
สภาพอากาศ
ผลการดาเนินงาน พบว่า รูปแบบระบบเฝูาระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษอากาศ
จังหวัดยะลา ที่ศูนย์อนามัยที่ 12 พัฒนาขึ้นนั้น จะประยุกต์ใช้โปรแกรมการเฝูาระวังผลกระทบต่อสุขภาพ
จากมลพิษอากาศที่กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพพัฒนาขึ้น เป็นระบบสาหรับรวบรวมและวิเคราะห์แปลผล
ข้อมูล สาหรับการรวบรวมข้อมูลได้ จากการเก็บข้อมูลคุณภาพอากาศ สถานีตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษที่
เรียกดูได้จากเว็บไซต์ และในช่วงหมอกควันในภูมิภ าคจะใช้ข้อมูลจากประเทศสิงคโปร์ โดยรวบรวมข้อมูล
ผลกระทบต่อสุขภาพจากรายงานของสานักงานสาธารณสุขจังหวัด และรายงานนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
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พร้ อมให้ การสื่อสารความเสี่ย งแก่ป ระชาชน เพื่อดูแลสุ ขภาพ และปฏิบัติตัวในภาวะหมอกควันได้ถูกต้ อง
เหมาะสม ระหว่างการพัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้ให้ความรู้การเฝ้ าระวังด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลต่างๆที่จาเป็น แก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และสร้างการมีส่วนร่วมใน
การกาหนดรายละเอียดของการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์
1.3 โครงการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
ปัญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อมวลมนุษย์ สาเหตุของปัญหาเกิด
จากกิจ กรรมการกระทาของมนุษย์ ที่ทาให้ เกิดก๊าชเรือนกระจก เช่น ก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน และ
ไนโตรเจนออกไซด์ เป็นต้น ในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้น รุนแรงกว่าที่ควรเป็นตามธรรมชาติ ส่งผลให้อุณหภูมิ
ผิวโลกสูงขึ้น ส่งผลกระทบทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลก ทั้งด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจ
และสังคม รวมทั้งด้านสุขภาพของประชาชนด้วย ดังนั้น จึงได้จัดทาโครงการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพจาก
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศขึ้น เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโรคกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ที่ นามาใช้
กาหนดพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคจากการเปลี่ยนแปลงภูมิ อากาศ กาหนดนโยบาย และวางแผน เพื่อเตรียมตัว
และตั้งรับต่อผลกระทบต่าง ๆ และใช้พัฒนาระบบเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพต่อไป
ผลการดาเนินงาน
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศกับการผลกระทบต่อสุขภาพ
พบว่า
1) อุณหภูมิเฉลี่ ยของประเทศไทยเพิ่มขึ้น 2.01 องศาเซลเซียส ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา และมี
แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้อุณหภูมิสูงสุดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน
2) โรคไข้ เ ลื อ ดออก เมื่ อ ดู ใ นภาพรวม 20 ปี ย้ อ นหลั ง พบว่ า จ านวนการเจ็ บ ปุ ว ยด้ ว ยโรค
ไข้เลือดออก มีแนวโน้มลดลง โดยมีจานวนผู้ปุวยสูงสุดในปี พ.ศ. 2544 จานวน 138,956 ราย และลดลงมา
เรื่อย ๆ แต่เมื่อพิจารณาแนวโน้มตั้งแต่ปี 2547-2553 พบว่า จานวนผู้ปุวยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งช่วงที่มีจานวน
ผู้ปุวยมากที่สุดคือ ฤดูฝน (เดือนพฤษภาคม-กันยายน) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจานวนผู้ปุวยมากที่สุด
3) โรคมาลาเรีย พบว่า แนวโน้มการเจ็บปุวยด้วยโรคมาลาเรียมีแนวโน้มลดลงอย่างเห็นได้ชัด
ตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2535-2546 และเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในช่วง 7 ปีถัดมา ช่วงที่มีผู้ปุวยสูงสุด คือ ฤดูฝน (เดือน
พฤษภาคม–กรกฎาคม) และภาคกลางมีผู้ปุวยมากที่สุด
4) โรคชิคุนกุนยา มีแนวโน้มลดลงอย่างชัดเจนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539–2553 โดยภาคใต้พบผู้ปุวย
มากที่สุ ด ส่ว นโรคไข้สมองอักเสบ ในรอบ 20 ปี มีแนวโน้มลดลงเล็ กน้อย แต่มีช่ วงที่เกิดการระบาดในปี
2541 มีผู้ปุวยสูงถึง 5,881 ราย ช่วงที่มีผู้ปุวยมากที่สุด คือ ฤดูฝน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผู้ปุวยสูง
ที่สุด
5) โรคเลปโตสไปโรซีส ในรอบ 20 ปี มีแนวโน้มลดลง แต่เมื่อพิจาณาในช่วงปี 2548-2553
พบว่า จานวนผู้ปุวยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
6) โรคอหิวาตกโรค มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น และแนวโน้มการระบาดจะมีลักษณะปีเว้นสองปี คือ
ระบาดในช่วงปี ๒๕๓๘ ปี ๒๕๔๑ ปี ๒๕๔๔ ปี ๒๕๔๗ ปี ๒๕๕๐ และ ปี ๒๕๕๓ ช่วงที่มีการระบาดของโรค
รายงานประจาปี 2555 กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
Health Impact Assessment Division Annual Report 2012

หน้า 11

จะอยู่ในช่วงเดือนเมษายน-สิงหาคม แต่บางปีอาจระบาดถึงเดือนพฤศจิกายน และในภาพรวมพบการระบาด
สูงสุดที่ภาคใต้
7) โรคอาหารเป็นพิษ แนวโน้มการเกิดโรคในช่วง ๒๐ ปีที่ผ่านมา พบว่า มีการปุวยเพิ่มขึ้นตั้งแต่
ปี ๒๕๓๕-๒๕๔๗ และจ านวนผู้ ปุ ว ยลดลงเรื่ อ ยๆ การระบาดของโรคเกิ ด ขึ้ น ตลอดปี และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือพบการระบาดมากที่สุด
8) โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี โดยเฉพาะในปี ๒๕๕๓ พบผู้ปุวยสูงถึง
๑,๓๖๘,๙๘๐ ราย ช่วงที่พบผู้ปุวยสูงที่สุด คือ เดือนมิถุนายน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบการระบาดสูง
ที่สุด
9) โรคตับอักเสบเอ การระบาดมีแนวโน้มลดลงในช่วง ๒๐ ปีที่ผ่านมา และแนวโน้มการระบาดอยู่
ในช่วงต้นปีและลดลงในปลายปี และภาคเหนือพบผู้ปุวยสูงที่สุด
10) โรคไทฟอยด์ ในช่วง 20 ปีย้อนหลัง มีแนวโน้มลดลง โดยปี 2534 มีจานวนผู้ปุวยสูงที่สุด
จานวน 17,197 ราย และ ปี 2544 พบผู้ปุวยน้อยที่สุด จานวน 117 ราย การระบาดของโรคไทฟอยด์
พบได้ตลอดทั้งปี แต่พบสูงสุดในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม และภาคเหนือพบการปุวยสูงที่สุด
11) โรคบิ ด ในช่ ว ง 20 ปี ย้ อ นหลั ง มี แ นวโน้ ม ลดลง โดยในปี 2534 มี จ านวนผู้ ปุ ว ยสู ง สุ ด
86,507 ราย และปี 2553 มี ผู้ ปุ ว ยน้ อ ยที่ สุ ด จ านวน 6,817 ราย จ านวนผู้ ปุ ว ยพบได้ ต ลอดทั้ ง ปี
แต่ส่วนมากพบในช่วงเดือนมิถุนายน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบจานวนผู้ปุวยสูงที่สุด
การดาเนินงานต่อไป
1) วิเคราะห์เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างโรคและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
2) จัดทาแผนที่เสี่ยงแสดงระดับความเสี่ยงของแต่ละโรคที่มีความสัมพันธ์ระหว่างโรคและ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในภาพรวมของประเทศ รายภาคและรายจังหวัด
3) สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล
4) นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงผลการวิเคราะห์ข้อมูลและ
จัดทาข้อเสนอแนะต่อการพัฒนางานต่อไป
5) สรุปและจัดทาเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์
2. การพัฒนารูปแบบ แนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ
2.1. โครงการพั ฒนาแนวทางการประเมิน ผลกระทบต่อสุข ภาพ (HIA) ตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพเป็นเครื่องมือสาคัญ ในการคุ้มครองและส่งเสริมสุขภาพของ
ประชาชนจากการดาเนินโครงการพัฒนา แผนงาน กิจกรรมต่างๆ รวมถึงนโยบายของทั้งภาครัฐและเอกชน
เน้นกระบวนการการมีส่ วนร่วมของประชาชน และผู้มีส่ว นได้ส่ว นเสียในทุกภาคส่ วน และมีกลยุทธ์ในการ
ดาเนิน งาน โดยอาศัยการกระจายอานาจลงสู่ท้องถิ่น ซึ่งถือว่าเป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดประชาชน และ
มีบทบาทสาคัญในการดูแลคุ้มครองสุขภาพของประชาชน ให้มีสุขภาพที่ดีในสภาวะแวดล้อมที่ดี โดยอาศัย
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กฎหมายหลายฉบั บเป็ นเครื่ องมือในการดาเนินงาน ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 เป็น
กฎหมายสาคัญ ที่ให้อานาจกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบังคับใช้ เพื่อการดูแลและคุ้มครองสุขภาพ
อนามัยของประชาชน
กรมอนามั ย ในฐานะองค์ ก รหลั ก ด้ า นการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพและอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม จึ ง เห็ น
ความสาคัญในการศึกษาแนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA) ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 ในการหาข้อมูลชุดองค์ความรู้ผลกระทบต่อสุขภาพ มาตรการปูองกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพ
ที่อาจเกิดขึ้น จากโครงการพัฒ นา แผนงาน กิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของท้องถิ่น เช่น
การพิจารณาอนุญาตการประกอบกิจการ การควบคุม กากับติดตามการประกอบกิจการฯ การออกข้อกาหนด
ท้องถิ่น และการพัฒนานโยบายสาธารณะของท้องถิ่น ซึ่งเป็นการช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ท้องถิ่น
ในการดูแลและคุ้มครองสุขภาพของประชาชน และการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นต้นแบบด้านการประเมินผลกระทบ
ต่อสุ ขภาพ เพื่อเป็ น การพัฒนาศักยภาพ สร้างความรู้ความเข้าใจ ในแนวคิด ขอบเขต วิธีการดาเนินงาน
การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพชุมชน ในแต่ละขั้นตอนที่เหมาะสมแก่ชุมชนท้องถิ่น ซึ่งท้องถิ่นสามารถนาใน
ไปใช้เป็ น เครื่ องมือในการกาหนดนโยบาย แผนงาน โครงการฯ กิจกรรมต่างๆ ในการดาเนินงานเพื่อลด
ผลกระทบในเชิงลบ และเพิ่มผลกระทบในเชิงบวกให้มากขึ้น เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพแก่ชุมชนและท้องถิ่นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลการดาเนินงาน
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพได้ร่วมกับศูนย์อนามัย หน่วยงานสาธารณสุข องค์กรปกครองส่ว น
ท้ อ งถิ่ น และหน่ ว ยงานในพื้ น ที่ จั ด ท าแนวทางการประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ารประเมิ น ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพ
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 สาหรับท้องถิ่น ซึ่งสามารถสรุปรูปแบบการประยุกต์ใช้การ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 รูปแบบการประยุกต์ใช้การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพปีงบประมาณ 2555
หน่วยงาน
ศูนย์อนามัยที่ 2
ศูนย์อนามัยที่ 5
ศูนย์อนามัยที่ 6
ศูนย์อนามัยที่ 7
ศูนย์อนามัยที่ 8
ศูนย์อนามัยที่ 9
ส่วนกลาง

รูปแบบ/แนวทาง
-รูปแบบการประยุกต์ใช้ HIA กรณี ตลาดนัด
-รูปแบบการประยุกต์ใช้ HIA กรณีกิจการเลี้ยงไก่เนื้อ และไก่ไข่
-รูปแบบการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย HIA ในระดับพื้นที่
-รูปแบบการประยุกต์ใช้ HIA กรณีการจัดการแหล่งท่องเที่ยวสามพันโบก
-รูปแบบการประยุกต์ใช้ HIA กรณี หอพัก
-รูปแบบการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย HIA ในระดับพื้นที่
-รูปแบบการประยุกต์ใช้ HIA กรณีการจัดการแหล่งท่องเที่ยวภูทับเบิก
-รูปแบบการประยุกต์ใช้ HIA กรณี หอพัก
- แนวทางการใช้ HIA กรณี กิจการเลี้ยงไก่
- แนวทางการใช้ HIA กรณี หอพัก
- ถอดบทเรียนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้าน HIA
- หลักสูตรอบรม HIA ระดับท้องถิ่น
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ภาพที่ 2.2 รูปแบบการประยุกต์ใช้การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
ในกรณีตลาดนัด กิจการเลี้ยงไก่เนื้อและไก่ไข่ และการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่
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2.2 โครงการพัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสุขภาพจากโครงการพัฒนาแหล่งน้า
ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ สังคมของประเทศไทยได้มีการพัฒนาไปอย่าง
รวดเร็ว ทั้งในด้านการพัฒนาเมือง อุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและการบริการ ในขณะเดียวกันผลกระทบที่
สื บ เนื่ อง จากการพัฒ นาโครงการต่า งๆก็ ป รากฏให้ เห็ นชั ดขึ้นพร้อมๆกัน ทั้งในด้านความเสื่ อ มโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและภาวะมลพิษ และท้ายที่สุดปัญหาผลกระทบเหล่านี้ก็ย้อนกลับมา มีผลต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ ดีของประชาชน ทาให้ประชาชนได้รับผลกระทบ
ต่อสุขภาพทั้งด้านบวกและลบจากโครงการพัฒนาฯต่างๆ อย่างเช่น โครงการพัฒนาแหล่งน้า ซึ่งเป็นโครงการ
ที่มีขนาดใหญ่ทั้ง เขื่อน อ่างเก็บน้า หรือแม้แต่ระบบชลประทาน และในการดาเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้า
อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่โครงการและพื้นที่รับประโยชน์ เช่น การเกิด
การแพร่ระบาดของแมลงพาหะนาโรค โรคหนอนพยาธิ ปัญหาสุขาภิบาลในที่พักคนงานก่อสร้าง อุบัติภัยจาก
การทางาน และอันตรายจากสารเคมีกาจัดศัตรูพืช เป็นต้น ซึ่งที่ผ่านมากรมอนามัย มีบทบาทหน้าที่ในการให้
ความเห็นทางวิชาการต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาแหล่งน้า ประเด็นด้าน
สุขภาพ ผนวกกับได้รับการประสานงานจากกรมชลประทาน ในการสนับสนุนงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๕ ในการ
ดาเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการปูองกัน แก้ไข เฝูาระวัง และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้าน
สาธารณสุขโครงการพัฒนาแหล่งน้า จึงได้จัดทาโครงการพัฒนาระบบติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสุขภาพ
จากโครงการพัฒนาแหล่งน้า เพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และภาคีเครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจ ในการวาง
แผนการดาเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการปูองกันแก้ไข เฝูาระวังและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ด้านสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
ผลการดาเนินงาน
1) การประสานภาคีเครือข่าย เพื่อขอรับการสนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และประสานการดาเนินงาน
การติ ด ตามตรวจสอบผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพ จากโครงการพั ฒ นาแหล่ ง น้ า ได้ แ ก่ กรมชลประทาน
สานักโรคติดต่อทั่วไป สานักโรคติดต่อนาโดยแมลง สานักงานสาธารณสุขจังหวัดศูนย์อนามัย กรมสุขภาพจิต
สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
2) การประชุมปรึกษาหารือ การจัดทาคู่มือการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสุขภาพจากโครงการ
พัฒ นาแหล่งน้า ครั้งที่ 1 ในเดือนธั นวาคม ๒๕๕๕ เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของการดาเนินงานการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบต่อสุขภาพจากโครงการพัฒนาแหล่งน้า และได้ข้อเสนอแนะต่อองค์ประกอบคู่มือการ
ติดตามตรวจผลกระทบต่อสุขภาพจากโครงการพัฒนาแหล่งน้า สาหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
3) การปรึกษาหารือ ประเด็นการจัดทาคู่มือการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสุขภาพจากโครงการ
พัฒนาแหล่งน้า สาหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ครั้งที่ ๒ และครั้งที่ ๓ ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ เพื่อพิจารณาและ
ให้ข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) คู่มือการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสุขภาพจากโครงการพัฒนาแหล่งน้า และ
แผนปฏิ บั ติ ก ารปู อ งกั น แก้ ไ ขและติ ด ตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มจากโครงการพั ฒ นาแหล่ ง น้ า
ด้านสาธารณสุข
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4) น าแผนปฏิบั ติก ารปู อ งกั น แก้ไ ข เฝู าระวั ง และติด ตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ มด้ า น
สาธารณสุขจากโครงการพัฒนาแหล่งน้า ไปทดลองดาเนินการในพื้นที่ที่มีโครงการพั ฒนาแหล่งน้า (โครงการ
อ่างเก็บน้าห้วยน้ารี อันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดอุตรดิตถ์)
5) จัดทา (ร่ าง) ทาคู่มือการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสุขภาพจากโครงการพัฒนาแหล่ งน้า
สาหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

ภาพที่ 2.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบต่อสุขภาพจากโครงการพัฒนาแหล่งน้า

ภาพที่ 2.4 ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและภูมิภาคเพื่อวางแผนการทางานร่วมกัน
2.3 โครงการพัฒนาระบบและกลไกเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ
ปีงบประมาณ 2553 กรมอนามัย โดยกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ได้เริ่มต้นดาเนิน
โครงการเฝูาระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ รอบสถานีตรวจวัดมาอย่างต่อเนื่อง และใน
ปีงบประมาณ 2554 ดาเนินโครงการพัฒนารูปแบบระบบเฝูาระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ทาให้ได้ร่างระบบ
เฝูาระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ต่าง ๆ จานวน 12 พื้นที่ ส่วนใหญ่แล้วเป็นการเฝูาระวังผลกระทบ
ต่อสุขภาพ กรณีมลพิษทางอากาศ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการเฝูาระวัง ที่พยายามเชื่อมโยงข้อมูลด้านสุขภาพและ
ข้อมูลสิ่งแวดล้อม เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทั้งสองด้านที่กรมอนามัยพยายามพัฒนา ส่งเสริ ม และ
รายงานประจาปี 2555 กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
Health Impact Assessment Division Annual Report 2012

หน้า 16

ผลักดันขึ้นมาด้วยเห็นความจาเป็นว่า หากได้ทราบความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลสุขภาพและข้อมูลสิ่งแวดล้อม
ที่เป็นต้นเหตุต่อสุขภาพแล้ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนาผลที่ได้นี้ ไปใช้วางแผนตั้งรับด้านสุขภาพและ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพได้อย่างตรงประเด็นมากที่สุด ซึ่งจะทาให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปตรง
จุดทาให้ง่ายต่อการแก้ไขปัญหา
ผลการดาเนินงาน
1) ได้มีการจั ดทาร่างระบบเฝู าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ กรณีหมอกควัน
ภาคเหนือ
2) จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเฝูาระวังด้านอนามัย
สิ่ งแวดล้ อม นั ก วิช าการภาคมหาวิทยาลั ย นั กวิ ช าการจากกรมอนามัย และศูน ย์อ นามั ย นักวิ ช าการและ
เจ้าหน้าที่กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
3) การนา (ร่าง) ระบบเฝูาระวังที่ได้จัดทาขึ้น และผ่านการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
ผู้เชี่ยวชาญ และผู้เกี่ยวข้อง ไปปรับปรุง แก้ไขตามข้อเสนอแนะ และจะนาไปปรับใช้ในระบบเฝูาระวังฯ ใน
ปีงบประมาณ 2556 ต่อไป
2.4 โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ รอบสถานีตรวจวัด
คุณภาพอากาศ
สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ เพื่อการเฝูาระวังของกรมควบคุมมลพิษในปัจจุบัน มีจานวน 47
สถานีใน 27 จังหวัด (ไม่นับรวมกรุงเทพมหานคร) ซึ่งฝุุนละอองและก๊าซต่างๆ ที่เฝูาระวังนั้น อาจส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงได้ จึงควรมีระบบเฝูาระวังผลกระทบต่อสุขภาพจาก
มลพิษทางอากาศในแต่ละพื้นที่ที่กรมควบคุมมลพิษเฝูาระวัง กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ จึงเล็งเห็นถึง
ความสาคัญดังกล่าว จึงได้พัฒนาระบบเฝูาระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ รอบสถานีตรวจวัด
คุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553 ที่นาร่องใน 4
จังหวัด ได้แก่ จังหวัดราชบุรี สระบุรี ระยอง และลาปาง ซึ่งมีการพัฒนาโปรแกรม เพื่อรองรับระบบเฝูาระวังฯ
และในปีงบประมาณ 2554 ได้พัฒนาโปรแกรมเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบข้อมูลระหว่างข้อมูลสิ่งแวดล้อม
ของกรมควบคุมมลพิษกับระบบเฝูาระวังฯ นอกจากนี้ ยัง มีภาวะหมอกควันทั้งในภาคเหนือและภาคใต้ ที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนได้ ดังนั้น จึ งได้ปรับระบบเฝูาระวังฯ นี้ ให้ สามารถใช้ได้ กับพื้นที่ที่มี
ปัญหาหมอกควัน และ ในปีงบประมาณ 2555 กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ จึงจัดทาโครงการพัฒนา
ระบบเฝูาระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ รอบสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ เพื่อนาโปรแกรม
การเชื่อมโยงข้อมูลไปพัฒนาต่อเนื่องในพื้นที่นาร่องเดิม 4 จังหวัด และเพื่อพัฒนาระบบเฝูาระวังฯ ในพื้นที่ที่มี
ปัญหาหมอกควันในภาคเหนือและภาคใต้
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ผลการดาเนินงาน
1) การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรมเชื่อมโยงข้อมูลระบบเฝูาระวังกับข้อมูลสุขภาพ
และระบบข้อมูลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่นาร่อง และพื้นที่มีปัญหาหมอกควัน
2) ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการปัญหาและแนวทางแก้ไขการใช้โปรแกรมเชื่อมโยงข้อมูล
ระบบเฝูาระวังกับข้อมูลสุขภาพและระบบข้อมูลสิ่งแวดล้อม
3) ติดตามการดาเนินงานการใช้โปรแกรมเชื่อมโยงข้อมูลระบบเฝูาระวังกับข้อมูลสุขภาพ และระบบ
ข้อมูลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่มีปัญหาหมอกควัน
4) ประชุ ม เรื่ อ ง โปรแกรมเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ระบบเฝู า ระวั ง กั บ ข้ อ มู ล สุ ข ภาพ และระบบข้ อ มู ล
สิ่งแวดล้อมเพื่อการเฝูาระวังมลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืน
5) พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ระบบเฝูาระวังผลกระทบต่อสุขภาพ
6) รูปแบบระบบเฝูาระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษอากาศ ที่แสดงผลวิเคราะห์เบื้องต้น ใน
รูปแบบกราฟ และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และรวดเร็ว
7) มีการบู ร ณาการกับ หน่ ว ยงานทั้ งภายในกรมอนามั ย (กองแผนงานและศูน ย์อนามัย) ภายใน
กระทรวงสาธารณสุข (เช่น กรมควบคุมโรค สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และสานักงานสาธารณสุขจังหวัด) และภายนอกกระทรวงสาธารณสุข (กรมควบคุมมลพิษให้ข้อมูล
คุณภาพอากาศและอุตุนิยมวิทยา) เพราะระบบเฝูาระวั งฯ ต้องใช้ข้อมูลทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่าง
ต่อเนื่องและการเฝูาระวังต้องดาเนินการอย่างเป็นระบบ จึงต้องอาศัยภาคีเครือข่ายจานวนมาก

ภาพที่ 2.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรมเชื่อมโยงข้อมูลระบบเฝ้าระวังกับข้อมูลสุขภาพ
และระบบข้อมูลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่นาร่องและพื้นที่มีปัญหาหมอกควัน
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2.5 โครงการศึกษารูปแบบการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจาก
มลพิษทางอากาศ โดยใช้ระบาดวิทยาภาคประชาชน
จากสถานการณ์ข้อมูลมลพิษทางอากาศ กรมควบคุมมลพิษเฝูาระวังมลพิษทางอากาศรายวัน
อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา พบค่าฝุุนละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน มีแนวโน้ม
เพิ่ มขึ้ น เป็ น ระยะๆ และเกิน ค่า มาตรฐานที่ก าหนด อีก ทั้ง ข้อ มูล จากศูน ย์วิ จัย และจัด การคุ ณ ภาพอากาศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า ผู้ปุวยในอาเภอแม่ริม ที่มีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ตามปริมาณมลพิษทางอากาศที่เพิ่มสู งขึ้น กรมอนามัยจึงได้ดาเนินโครงการศึกษารูปแบบการสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน ในการเฝูาระวังปัญหาสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ โดยใช้ระบาดวิทยาภาคประชาชน
ซึ่ งนอกจากจะเป็ น การสร้ างความเข้ มแข็ งของชุมชนแล้ ว ยังท าให้ ชุมชนสามารถเฝู าระวังปั ญหาสุ ขภาพ
จากมลพิษทางอากาศได้อีกด้วย และยังเป็นแบบอย่างให้กับพื้นที่ที่มีสภาพปัญหาใกล้เคียงกัน ได้นาไปประยุกต์
ให้เข้ากับบริบทแต่ละพื้นที่ต่อไป
ผลการดาเนินงาน
1) กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษารูปแบบการสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนในการเฝูาระวังปัญหาสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ โดยใช้ระบาดวิทยาภาคประชาชนใน
อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลและความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1.1) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบาดวิทยาภาคประชาชน สารมลพิษทางอากาศในอาเภอ แม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ โดยระบุถึงคุณลักษณะ แหล่งกาเนิด และผลกระทบต่อสุขภาพ เป็นต้น
1.2) การประเมินสิ่งคุกคาม (Hazard identification) และกาหนดแนวทางการวัดและประเมิน
การสัมผัส (Exposure assessment) ตามช่องทางที่เป็นไปได้ทั้งหมดที่จะเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ (การรับประทาน
การหายใจ และการสัมผัสทางผิวหนัง) ผ่านตัวกลางต่าง ๆ เช่น อากาศ น้า และอาหาร เป็นต้น
1.3) สถานการณ์ด้ านต่างๆ ในอาเภอแม่ริ ม จังหวัดเชี ยงใหม่ ได้ แก่ ด้านมลพิ ษทางอากาศ
ด้านสุขภาพที่สอดรับกับมลพิษทางอากาศ ด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
2) เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ที่ปรึกษา และประชาชนในพื้นที่ร่วมกันประเมินสิ่งคุกคามและกาหนดแนว
ทางการวัดและประเมินการสัมผัส ตามทางที่เป็นไปได้ทั้งหมดที่จะเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ผ่านตัวกลางต่างๆ และ
เก็บข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม และมาวิเคราะห์ข้อมูล ปัจจัยพื้นฐาน ทัศนคติ การรับรู้ความเสี่ ยงและ
ความรุ นแรงของโรค และพฤติกรรมการก่อหมอกควัน จากการสารวจข้อมูลในกลุ่มตัว อย่างจานวน 300
ครัวเรือน สรุปได้ว่า
2.1) ความรู้ด้านหมอกควัน
ผลการสารวจ พบว่า ข้อความที่มีผู้ตอบผิดมากที่สุด 5 ข้อแรก เรียงลาดับจากมากไปหา
น้อย คือ
2.1.1) หน้ากากไม่ว่าชนิดใดมีประสิทธิภาพในการปูองกันหมอกควันได้เท่ากัน
2.1.2) หมอกควันเกิดเองตามธรรมชาติ
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2.1.3) หมอกควันไม่ทาให้เกิดมะเร็งปอด
2.1.4) ในช่วงที่เกิดหมอกควันหนาทึบสามารถออกกาลังกายได้ตามปกติ
2.1.5) หมอกควันมักเกิดจากการเผาปุาเพียงอย่างเดียว
ซึ่งข้อมูลที่ได้นี้จะเป็นประโยชน์ในการรณรงค์ให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชนในหมู่บ้าน
ต่อไป
2.2) การรับรู้ความเสี่ยงต่อโรคที่เกิดจากหมอกควัน จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
การรับรู้ความเสี่ยงต่อโรคที่เกิดจากหมอกควันอยู่ในระดับที่สูง
2.3) การรับรู้ความรุนแรงของโรคที่เกิดจากหมอกควัน จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
การรับรู้ความรุนแรงของโรคที่เกิดจากหมอกควันอยู่ในระดับที่สูง
2.4) ทัศนคติด้านหมอกควัน จากผลการศึกษา พบว่า ข้อความที่กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อหมอก
ควัน ที่เห็นด้วยสูงสุดคือ “การสวมหน้ากากทาให้รู้สึกอึดอัด ” รองลงมาคือ “การเผาที่เกษตรเป็นวิถีชีวิตของ
คนภาคเหนือ” สาหรับข้อความที่กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อหมอกควัน ที่ไม่เห็นด้วยสูงสุดคือ “การเผาขยะไม่
ทาให้เกิดหมอกควัน” รองลงมาคือ “ในระยะที่มีหมอกควัน ไม่จาเป็นต้องสวมหน้ากาก”
2.5) พฤติกรรมการก่อหมอกควัน จากผลการศึกษา พบว่า พฤติกรรมที่มีการปฏิบัติทุกวันมาก
ที่สุดของกลุ่มตัวอย่างคือ การใช้มอเตอร์ไซด์ รองลงมาคือ การใช้รถยนต์ สาหรับพฤติกรรมที่ไม่เคยปฏิบัติมาก
ที่สุดคือ การประกอบอาชีพที่ทาให้เกิดฝุุน เช่น โรงเลื่อย เครื่องปั้นดินเผา รองลงมาคือ การเผาปุา
3) เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ที่ปรึกษา และประชาชนในพื้นที่ร่วมกันสารวจปัญหาด้านสุขภาพโดยบันทึก
ข้อมูลลงในแผนที่เดินดิน
4) ได้รูปแบบการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในการเฝูาระวังปัญหาสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ
โดยใช้ระบาดวิทยาภาคประชาชน
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ภาพที่ 2.6 การเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจากมลพิษทางอากาศโดยใช้ระบาดวิทยาภาคประชาชน
2.6 โครงการศึกษาการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะอุทกภัยปี 2554 กรณีศึกษา :
จังหวัดในเขตภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางของประเทศไทย
อุทกภัยเป็นภัยทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นประจาต่อเนื่องทุกปี และเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลก
เช่น น้าท่วมใหญ่ที่ประเทศจีน อินเดีย และออสเตรเลีย เมื่อปี 2550 ปี 2551 และ ปี 2552 ตามลาดับ
เป็น ต้น สาหรั บประเทศไทย ปั ญหาอุทกภัยเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทุกปีและเกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ
แต่อย่างไรก็ตาม ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง ปัญหาอุทกภัยมีแนวโน้มเกิดขึ้นถี่และรุนแรงมากขึ้น โดยจากสถิติของ
กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (2554) ระหว่างปี พ.ศ. 2540–2549 พบว่า มีอุทกภัยเกิดขึ้นทุกปี
เฉลี่ยปีละ 5–17 ครั้ง โดยเฉพาะในปี 2554 ส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบแล้วมากกว่า 12.8 ล้านคน
และมี ผู้ เ สี ย ชี วิ ต กว่ า 180 คน ซึ่ ง ธนาคารโลกประเมิ น มู ล ค่ า ความเสี ย หายสู ง ถึ ง 1.44 ล้ า นล้ า นบาท
(AP2554) และจัดเป็นภัยที่สร้างความเสียหายมากที่สุดเป็นอันดั บ 4 ของโลก ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
โครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม สิ่งก่อสร้างต่างๆ พืชผลทางการเกษตรเกิดการปนเปื้อนของน้าและการแพร่
ระบาดของโรคต่างๆ โดยปัจจัยด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นระบบหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดอุทกภัย
ไม่ว่าจะเป็นระบบจัดหาน้าสะอาด อาหาร การจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล เป็นต้น รวมทั้งที่อยู่อาศัยได้เปลี่ยนแปลง
ไป ซึ่ ง หากจั ด การที่ ไ ม่ ดี อาจส่ ง ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพของประชาชนในวงกว้ า งได้ จากสถิ ติ ข องส านั ก
ระบาดวิทยา ปี พ.ศ. 2555 พบว่า ในช่วงอุทกภัยที่ผ่านมาพบผู้ปุวยในพื้นที่ที่ประสบปัญหาอุทกภัย มีอาการ
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อุจจาระร่วงมากกว่า 30,000 คนและมีอาการตาแดง ประมาณ 4,100 คนทั่วประเทศ (สานักระบาดวิทยา
2555) ซึ่ งจะเห็ น ว่า โรคต่ างๆ เหล่ านี้ มีผ ลหรื อ มีค วามสั ม พัน ธ์ กับ ปั จจั ย ด้า นอนามั ยสิ่ ง แวดล้ อ ม ดั ง นั้ น
การจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม จึงเป็นปัจจัยสาคัญที่ควรจัดการที่ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อปูองกันหรือลด
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในภาวะอุทกภัย
ผลการดาเนินงาน
จากการศึกษาการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะอุทกภัยปี 2554 กรณีศึกษา : จังหวัดในเขต
ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางของประเทศไทย แบ่งออกตามกลุ่มเปูาหมาย 6 กลุ่ม ได้แก่ ประชาชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองรูปแบบพิเศษ ศูนย์พักพิง สถานพยาบาล ตลาด และการประปา
โดยสรุปได้ดังนี้
1) ประชาชน
1.1) ประเด็นการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
1.1.1) การจัดการขยะ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เตรียมการ สาหรับการจัดการขยะในช่วง
เกิดอุทกภัย โดยจัดเตรียมถุงดาหรือถุงพลาสติกสาหรับใส่ ข ยะ และจัดเก็บขยะที่ตกค้างไปทิ้ง ในระยะเกิด
อุท กภั ย ขยะที่ เ กิ ดขึ้ น ส่ ว นใหญ่คื อ พลาสติก เศษอาหาร กระป๋ องอาหาร กล่ อ งโฟม และ เศษกระดาษ
ซึ่งประชาชนได้จัดการขยะเหล่านี้ โดยร้อยละ 55 เก็บและคัดแยก แต่ร้อยละ 45 เก็บแต่ไม่ได้คัดแยกขยะ
แล้ ว น าไปกาจั ดโดยส่ ว นใหญ่ร อ อปท.มารั บไปกาจัดหรือเผาเอง (ร้อยละ 43.2 และ 20.2 ตามล าดับ)
นอกจากนี้ประชาชนร้อยละ 15.0 ไม่ได้เก็บรวบรวมขยะ โดยจะกาจัดโดยปล่อยทิ้งลงน้า หลังเกิดอุทกภัย
ประเภทขยะที่เกิดขึ้น ได้แก่ พลาสติก เศษอาหาร กล่องโฟม และเศษกระดาษ และมีขยะประเภทเฟอร์นิเจอร์
เครื่องใช้ไฟฟูา เศษผ้าและหลอดไฟ/ถ่านไฟฉายเพิ่มขึ้น โดยประชาชนส่วนใหญ่ มีวิธีจัดการโดยเก็บรวบรวมไว้
แต่ไม่ได้คัดแยกและรอให้อปท.มารับไปกาจัด (ร้อยละ 48.1) เผา (ร้อยละ24.0) และขายให้ร้านรับซื้อของเก่า
(ร้อยละ 20.3) และมีประชาชนร้อยละ 3.8 ทิ้งขยะลงแม่น้าหรือลาคลองสาธารณะ
1.1.2) การจัดการสิ่งปฏิกูล พบว่า ประชาชนร้อยละ 74.5 ไม่เตรียมการสาหรับการจัดการ
สิ่งปฏิกูล ส าหรับ ประชาชนอีกร้อยละ25.5 ที่เตรียมการ จะเตรียมถุงดา ส้วมเก้าอี้หรือส้วมกระดาษ สบู่
ปูนขาวและอีเอ็ม เมื่อเกิดอุทกภัย ส้วมที่ประชาชนใช้ส่วนใหญ่เป็นส้วมถาวร มีประชาชน ร้อยละ16.7 ใช้ส้วม
ชั่วคราว เช่น ส้วมลอยน้า ส้วมเคลื่อนที่ หรือส้วมกระดาษ และร้อยละ 3.9 ถ่ายลงน้า สาหรับประชาชนที่ใช้
ส้วมเก้าอี้หรือส้วมกระดาษหรือถ่ายใส่ถุงพลาสติกโดยตรง พบว่า จัดการโดยถ่ายใส่ถุงและมัดถุง รวบรวมไว้รอ
เทศบาลมารับไปกาจัด หลังเกิดอุทกภัย พบว่า ประชาชนทั้งพื้นที่ท่วมใหม่และพื้นที่ท่วมซ้าซากทาความสะอาด
ห้องส้ ว มของบ้ านตนเอง ซ่อมแซมและปรั บให้ รองรับน้าท่ว มครั้งต่อไป ส าหรับถังเก็บกักสิ่ งปฎิกูล พบว่า
ประชาชนส่วนใหญ่จัดการถังเก็บกักสิ่งปฏิกูล โดยทาการดูดส้วม ใส่อีเอ็มและซ่อมแซมให้ใช้ได้ นอกจากนี้
ยังพบว่าประชาชนบางส่วนสูบสิ่งปฏิกูลออกบริเวณหลังบ้าน
1.1.3) สุขาภิบาลอาหาร พบว่า ร้อยละ 62.7 สารองอาหาร ซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นอาหารแห้ง
และอาหารกระป๋อง เมื่อเกิดอุทกภัย แหล่งอาหารที่ประชาชนใช้บริโภคมี 2 แหล่งหลักๆ ได้แก่ 1) อาหารที่
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ปรุงประกอบเอง โดยซื้ออาหารจากตลาดสด หรือใช้อาหารจากที่สารองไว้หรือได้รับบริจาคมาประกอบอาหาร
2) อาหารปรุ งสาเร็จ ที่ได้รั บบริ จาค โดยอาหารที่ได้รับจะเป็นอาหารที่ไม่เสี ยง่าย ปัญหาที่พบส าหรับการ
สุขาภิบาลอาหาร คือ อาหารกล่องที่ได้รับบริจาคที่ไม่แยกอาหารกับกับข้าว (ร้อยละ 15.8) อาหารกล่องไม่มี
การระบุเวลาที่ผลิต (ร้อยละ 75.4) และอาหารบริจาคบูด/เสีย (ร้อยละ 29.6)
1.1.4) การจัดหาน้าสะอาดสาหรับอุปโภค/บริโภค พบว่า ประชาชนร้อยละ 65.8 สารอง
น้าสาหรับอุปโภค/บริโภค โดยซื้อน้าบรรจุขวดหรือเติมน้าสารองไว้ และจั ดเตรียมภาชนะสาหรับรองน้าไว้ใช้
แหล่ ง น้ าหลั ก ส าหรั บ การบริ โ ภค ได้ แ ก่ น้ าขวด น้ าถั ง 20 ลิ ต ร น้ าประปา และน้ าจากตู้ ห ยอดเหรี ย ญ
โดยประชาชนที่ใช้น้าประปา น้าฝนหรือน้าคลอง ส่วนใหญ่จะปรับปรุงคุณภาพน้าก่อนนามาบริโภค โดยการ
แกว่งสารส้มกรอง และต้ม สาหรับแหล่งน้าหลักเพื่อการอุปโภค ได้แก่ น้าประปา น้าถัง 20 ลิตร และน้าคลอง
โดยประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้ปรับปรุงคุณภาพน้าก่อนใช้ หลังเกิดอุทกภัย ประชาชนได้ปรับปรุงหรือทาความ
สะอาดแหล่งน้า สาหรับอุปโภคในบ้านเรือนของตนเอง โดยทาความสะอาดถังพักน้า ตรวจสอบระบบประปา
และบางส่วนตรวจสอบระบบท่อและซ่อมแซมระบบจ่ายน้าและล้างบ่อ
1.2) ประเด็นพฤติกรรมสุ ขภาพ พบว่า ประชาชนและสมาชิกในครัวเรือนส่วนใหญ่มีพฤติกรรม
สุขภาพที่ไม่ถูกต้องในขณะเกิดอุทกภัย ทั้งเรื่องการไม่ล้างมือหลังจากใช้ส้วม ไม่ล้างมือก่อนปรุง/ประกอบ
อาหาร เก็บอาหารไว้รับประทานนานกว่า 4 ชั่วโมง ไม่สวมรองเท้าบูทหรือถุงพลาสติกก่อนลุยน้า และไม่เคย
ตรวจสอบคุณภาพอาหาร เช่น วันหมดอายุ ลักษณะบรรจุภัณฑ์ของอาหาร สี หรือกลิ่น เป็นต้น ก่อนซื้อมา
รับประทานหรือสารองไว้ในช่วงเกิดอุทกภัย
1.3) ประเด็น องค์ค วามรู้ และสิ่ งสนับ สนุ นด้ านอนามั ยสิ่ งแวดล้ อ ม ที่ไ ด้รั บและต้อ งการ พบว่ า
ประชาชน ร้อยละ 12 ได้รับความรู้ในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในช่วงเกิดอุทกภัย โดยความรู้ที่ได้รับ
ได้แก่ เรื่องการบาบัดน้าเสีย การจัดการขยะในบ้านเรือน การปูองกันตนเองจากโรคต่าง ๆ การปูองกันพาหะ
นาโรคและการปรับปรุงคุณภาพน้า เป็นต้น โดยช่องทางที่ประชาชนรับทราบข่าวสาร ส่วนใหญ่ไ ด้จากการ
แนะนาหรือให้ความรู้จากเจ้าหน้าที่อนามัย เทศบาล หรือ อสม. รองลงมา คือ โทรทัศน์และเสียงตามสาย
2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.1) การบริหารจัดการภาพรวม
2.1.1) นโยบาย /แผนงาน/โครงการ อปท.ที่ประสบอุทกภัยทุกปี มีแผนรับมือกับปัญหา
แต่สาหรับพื้นที่ที่ไม่เคยประสบปัญหา ส่วนใหญ่จะเป็นการดาเนินงานเฉพาะหน้า แผนดังกล่าวเป็นแผนใน
ภาพรวมของการจั ด การ ไม่ ร ะบุ ชั ด เจนในขอบเขตงานอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม และแผนที่ ว างไว้ ก็ ป ระเมิ น
สถานการณ์ต่ากว่าที่เกิดขึ้น เนื่องจากสถานการณ์รุนแรงกว่าที่เคยเกิดขึ้น ทาให้การจัดการในบางเรื่องจึงเป็น
การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
2.1.2) โครงสร้างการบริหารจัดการ ทั้งพื้นที่ที่เคยและไม่เคยประสบปัญหาอุทกภัย มีการ
แต่งตั้งคณะทางานเพื่อรับมือกับปัญหาอุทกภัย ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และโครงสร้างหน้าที่ที่ไม่มี
คาสั่งแจ้งแบบไม่เป็นทางการ รวมทั้งจานวนบุคลากรและความครอบคลุมของผู้รับผิดชอบด้านต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับ
ศักยภาพในการบริหารจัดการ และจานวนบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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2.1.3) กลไกการประสานงาน ประกอบด้วย การประสานงานแบบเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ โดยการประสานงานแบบเป็นทางการ ส่วนใหญ่จะเป็นการประสานงานระหว่างหน่วยงานราชการ
การประสานงานแบบไม่เป็นทางการ จะเป็นการประสานงานระหว่างหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชนหรือ
แกนนาชุมชน
2.1.4) การประชาสั ม พัน ธ์ วิ ธีก ารสื่ อ สารและประชาสั ม พัน ธ์ใ ห้ ป ระชาชนทราบ ได้ แ ก่
ในช่วงก่อนเกิดอุทกภัย เจ้าหน้าที่ได้สื่อสารข้อมูลแก่ผู้ใหญ่บ้านหรือแกนนาชุมชน เพื่อให้นาข้อมูลไปสื่อสารต่อ
ให้ แ ก่ ป ระชาชน และช่ ว งเกิ ด อุ ท กภั ย วิ ธี ก ารสื่ อ สาร ประชาสั ม พั น ธ์ นั้ น ประกอบด้ ว ย 2 ช่ อ งทาง คื อ
ให้ประชาชนโดยตรง จะใช้การประชาสัมพันธ์หรือแจกสื่อให้ความรู้ ขณะที่ประชาชนมารับถุงยังชีพหรือมา
ขอรับความช่วยเหลือที่สานักงานหรือศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ศูนย์พักพิง หรือผ่านวิทยุชุมชน เสียงตามสาย
หอกระจายข่าว รถประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และผ่านผู้นาชุมชน ประธานชุมขน ประธานหรือคณะกรรมการ
ชุมชน / รพ.สต./อสม. โดยหน่วยงานจะมีเบอร์โทรศัพท์ วิทยุสื่อสารติดต่อกับเจ้าหน้าที่ บุคคลเหล่านี้โดยตรง
2.2) การบริหารจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
2.2.1) การจัดการขยะ พบว่า อปท.ที่ประสบอุทกภัยเป็นประจา จะมีวิธีการเตรียมตัวใน
การจัดการขยะได้ดีกว่าพื้นที่ที่ไม่เคยประสบอุทกภัย เช่น การเตรียมพื้นที่กาจัดขยะสารอง การเตรียมวัสดุ
อุป กรณ์ และประชาสั มพัน ธ์ให้ ป ระชาชนทราบถึงวิ ธีการจัดการขยะในช่ว งเกิดอุทกภัย แต่อย่างไรก็ตาม
การจัดการในช่วงเกิด และหลังเกิดอุทกภัยทั้ง 2 พื้นที่มีการจัดการที่ไม่แตกต่างกัน โดยประชาชนจะเก็บ
รวบรวมขยะไว้ที่บ้านเรือน หรือนาขยะมาทิ้งในบริเวณที่ อปท.จัดเตรียมไว้ และอปท.จะรับไปกาจัดต่อไป
ซึ่งหากพื้นที่ใดสามารถกาจัดขยะได้ในขณะนั้น อปท.ก็จะนาขยะไปกาจัด เช่น เผา ฝังกลบ หากพื้นที่ยังไม่
สามารถกาจัดได้ เช่น น้าท่วมบ่อขยะหรือน้าท่วมถนน จะเก็บรวบรวมขยะไว้สถานที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบ และ
เมื่อน้าลดจะใช้รถบรรทุกขนขยะไปกาจัดยังสถานที่กาจัดต่อไป นอกจากนี้ ประชาชนบางส่วนได้มีการแยกขวด
น้า พลาสติก กระดาษไว้ขายให้กับร้านรับซื้อของเก่าเมื่อน้าลด
2.2.2) การจั ดการสิ่งปฏิกูล พบว่า การจัดการสิ่ งปฏิกูล ของ 2 พื้นที่มีลั กษณะคล้ ายกัน
แต่อย่างไรก็ตาม การจัดการของอปท.ในพื้นที่ที่ไม่ เคยประสบอุทกภัยมีการเตรียมการดีกว่า โดยเตรียมหรือ
ประสานขอส้วมลอยน้า เตรียมส้วมของสถานที่ราชการ เช่น วัด โรงเรียน เพื่อให้ประชาชนมาใช้บริการในช่วง
น้าท่วม รวมทั้งแนะนาให้ประชาชนสร้างส้วมชั่วคราวไว้ใช้เอง อย่างไรก็ดี เมื่อเกิดอุทกภัยและหลังเกิดอุทกภัย
อปท.ทั้ง 2 พื้น ที่มีการจั ดการที่เหมือนกัน คื อ กาหนดสถานที่ตั้งส้ วม นาส้ วมลอยน้าและสุขาเคลื่ อนที่มา
ให้บริการประชาชนในพื้นที่น้าท่วม และสูบสิ่งปฏิกูล จัดเก็บส้วมลอยน้าและทาความสะอาดส้วมลอยน้าและ
สุขาเคลื่อนที่เมื่อน้าลด
2.2.3) สุ ขาภิบ าลอาหาร พบว่า อปท.ทั้ง 2 พื้นที่มีการเตรียมการจัด หาอาหารส าหรั บ
ประชาชนในพื้นที่เหมือนกัน โดยการจัดหาแหล่งอาหารสารอง จัดหาสถานที่สาหรับปรุง -ประกอบอาหาร และ
วิธีการแจกจ่ายอาหารให้แก่ประชาชน โดยใช้ระบบให้ผู้ใหญ่บ้านหรือแกนนาชุมชน เป็นผู้ช่วยดาเนินการ หรือ
ให้ป ระชาชนมารับ อาหารเองที่โรงครัว ถ้าสามารถเดินทางมาได้ และหลังเกิดอุทกภัย ทั้ง 2 พื้นที่ก็ได้จัด
กิจกรรมล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล ปัญหาหลักที่พบ คือ ไม่มีการเฝูาระวังหรือตรวจสอบคุณภาพอาหาร
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เป็นเพียงการดูสภาพทางกายภาพของสถานที่ปรุงอาหารให้ถูกสุขลักษณะ แต่ไม่มีการตรวจสอบสุขลักษณะของ
ผู้ปรุงประกอบอาหารและการปนเปื้อนเชื้อโรคของอาหาร
2.2.4) การจั ดหาน้ าสะอาดส าหรับอุปโภคและบริโ ภค จะเห็ นว่า อปท.ทั้ง 2 พื้นที่มีการ
จัดการเรื่องน้าสาหรับอุปโภคและบริโภค ในประเด็นเรื่องความพอเพียงได้ดี โดยมีการเตรียมแหล่งน้าสารอง
และปูองกันการปนเปื้อนของแหล่งน้าที่จะนามาผลิตเป็นน้าประปา และมีวิธีการแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่
อย่างพอเพียง แต่อย่างไรก็ดี ประเด็นที่พบคือการเฝูาระวังคุณภาพของน้าอุปโภคและบริโภค ซึ่งพบว่ามีอปท.
เพีย ง 2 แห่ งเท่านั้ น ที่มีการตรวจสอบคุณ ภาพของน้ า นอกจากนี้ยังขาดการประชาสั มพันธ์ใ ห้ ประชาชน
ตระหนักและตรวจสอบคุณภาพน้าทั้งอุปโภค และบริโภคด้วยตนเอง
2.2.5) การจัดการที่อยู่อาศัย พบว่า การจัดการที่อยู่อาศัยของอปท. จะเน้นเรื่องสถานที่พัก
ชั่วคราวให้ประชาชน โดยประสานหาสถานที่ วัสดุเครื่องนอน และจัดหาเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกภายใน
ศูนย์พักพิง แต่อปท.ที่อยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยเป็นประจาทุก ปี ได้คานึงถึงเรื่องการจัดการที่อยู่อาศัยของ
ประชาชนที่อาศัยอยู่ที่บ้านของตนเองด้วย โดยรณรงค์ให้ประชาชนรักษาความสะอาดในที่อยู่อาศัยของตนเอง
เก็บขยะในชุมชน รวมทั้งแจกจ่ายถุงดา และ EM ball ให้แก่ประชาชน รวมทั้งจัดกิจกรรมทาความสะอาด
แจกจ่ายวัสดุอุปกรณ์และน้ายาทาความสะอาดให้ชุมชน และกาจัดยุงลายในระยะฟื้นฟู
2.3) การจัดหาวัส ดุ อุป กรณ์ พบว่า อปท.ทั้ง 2 พื้นที่ได้เตรียมวัสดุอุปกรณ์สาหรับจัดการด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมในประเด็นต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย เช่น เตรียมถุงดา ถังขยะสาหรับจัดการ
ขยะ เตรียมส้วมชั่วคราว ส้วมลอยน้า ถุงดา ปูนขาว สาหรับการจัดการสิ่งปฏิกูล เป็นต้น อย่างไรก็ดี ปัญหาที่
พบคือ วัสดุไม่เพียงพอ หรือไม่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในภาวะอุทกภัย
2.4) การเตรียมบุคลากร พบว่า ทั้งพื้นที่ที่ประสบปัญหาอุทกภัยเป็นประจาทุกปี และพื้นที่ที่ไม่เคย
ประสบอุทกภัยได้กาหนดผู้รับผิดชอบทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดย
- แบบเป็นทางการ โดยมีคาสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของอปท. แต่ละฝุาย ปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ ซึ่งได้กาหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนอย่างชัดเจนตามคาสั่ง และได้ชี้แจงการดาเนินงานก่อนลงพื้นที่
ปฏิบัติงานจริงทั้งสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และแนวทางการแก้ปัญหา
- ไม่ เ ป็ น ทางการ จะเป็ น การมอบหมายให้ ผู้ ใ หญ่ บ้ า น สมาชิ ก อบต. เจ้ า อาวาส หรื อ
ผู้อานวยการโรงเรียน ซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่ช่วยดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของศูนย์พัก พิง ประสาน
เจ้าหน้าที่อนามัย หรือ อสม.ดูแลให้คาแนะนาเรื่องสุขภาพ อนามัยของประชาชน เป็นต้น
ปัญหาที่พบเรื่องบุคลากร คือ บุคลากรไม่เพียงพอ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เป็นผู้ประสบภัย
เหมือนกัน และบุคลากรไม่มีความชานาญในการแก้ปัญหาในภาวะวิกฤต
2.5) งบประมาณ พบว่า อปท.ใช้งบสาหรับ จัดการและแก้ปัญหาในภาวะอุทกภัยจาก 3 แหล่ง
ได้แก่ งบกลางจากรัฐบาล งบฉุกเฉินหรืองบสารองของหน่วยงานและงบปกติของหน่วยงาน โดยปัญหาที่พบ
คือ งบประมาณไม่พอ เนื่องจากประมาณการณ์ค่าใช้จ่ายไม่ได้หรือไม่ได้เตรียมงบสารองไว้ หรือบางแห่งมี
งบประมาณเพียงพอ แต่สิ่งของขาดแคลน ไม่สามารถหาซื้อได้ หรือไม่สามารถหาผู้รับเหมามาดาเนินการได้
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2.6) องค์ความรู้และสิ่งสนับสนุนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ต้องการ พบว่า พื้นที่ที่ประสบปัญหา
อุทกภัยเป็นประจาทุกปีต้องการคู่มือเรื่องการจัดการประเด็นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในประเด็นการจัดการขยะ
และสิ่งปฏิกูลการสร้างส้วม คู่มือการปรุงอาหารขณะเกิดอุทกภัย และวิธีการล้างบ่อและต้องการการอบรมให้
ความรู้และฝึกปฏิบัติจริง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุขึ้นมา นอกจากนี้ สิ่งสนับสนุนที่ต้องการ ได้แก่
วิธีการ/เทคโนโลยีผลิตจากน้าที่ท่วมขัง และส้วมฉุกเฉินที่สามารถย่อยสลายได้ด้วยจุลินทรีย์
3) ตลาด
3.1) การจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ระยะก่อนเกิดอุทกภัย พบว่าตลาดเตรียมการรับมือกับ
อุทกภัย และหลังเกิดอุทกภัย ได้มีการล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล ปัญหาที่พบ คือ สถานที่จาหน่ายอาหาร
ในช่ ว งเกิ ด อุ ท กภั ย ไม่ เ หมาะสม เช่ น มี ก ารขายในที่ น้ าท่ ว มขั ง และไม่ มี ก ารตรวจสอบคุ ณ ภาพอาหาร
นอกจากนี้ยังปัญหาขยะ ซึ่งมีปริมาณมากทั้งช่วงเกิดอุทกภัยและหลังเกิดอุทกภัย ไม่มีที่ ทิ้งขยะ และท้องถิ่นไม่
เก็บขนขยะไปกาจัด ทาให้ส่งกลิ่นเหม็นและเป็นแหล่งพาหะนาโรค
3.2) องค์ความรู้และสิ่งสนับสนุนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ต้องการ ความรู้เพิ่มเติ มในเรื่อง วิธีการ
ล้างตลาดที่ถูกต้อง และวิธีการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในตลาด เช่น การจัดการน้าเสียการจัดการขยะ
การกาจัดพาหะนาโรค เป็นต้น
4) การประปา
4.1) การจัดการน้ าประปา โดยภาพรวมจะเห็นว่าการประปา มีวิธีการจัดการกับผลกระทบที่
เกิดขึ้นในช่วงอุทกภัยได้ดี โดยการประปาที่อยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยเป็นประจาทุกปี จะมีการเตรียมการที่
ดีกว่าพื้นที่ท่วมใหม่ ประปาทั้ง 2 พื้นที่ไม่แตกต่างกัน โดยการประปาได้จัดการกับระบบผลิตน้าประปา เพื่อให้
สามารถแจกจ่ายน้าได้ตามปกติ หากระบบไม่สามารถใช้การได้ จะประสานงานกับแหล่งน้าอื่น ๆ สาหรับ ใน
การควบคุมคุณภาพน้า มีบางแห่งเท่านั้นที่มีการจัดการได้ดี สาหรับการสื่อสารกับประชาชนเกี่ยวกับคุณภาพน้า
อุทกภัย มีการประปาบางแห่งเท่านั้นมีการชี้แจง และแนะนาให้ประชาชนปรับปรุงคุณภาพน้าก่อนใช้ทุกครั้ง
4.2) องค์ความรู้และสิ่งสนับสนุนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ต้องการ (เฉพาะการประปาขนาดเล็ก)
ได้แก่ วิธีการล้างบ่อ วิธีการตรวจคุณภาพน้า และสนับสนุนชุดทดสอบ สาหรับสิ่งสนับสนุนที่ต้องการเพิ่มเติม
ได้แก่ คลอรีน สารส้ม เครื่อง-กรองน้าก่อนสูบน้าขึ้นยังท่อพัก เครื่องเติมคลอรีน เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพน้า
และเรือที่เหมาะสมเพื่อให้บริการแจกจ่ายน้าแก่ประชาชนในพื้นที่
5) สถานพยาบาล
5.1) การจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
5.1.1) การจั ดการขยะติดเชื้อ พบว่า ภาพรวมในช่ว งก่อนเกิดอุท กภัย สถานพยาบาล
ส่วนใหญ่มีการเตรียมการที่ดี เช่น กั้นกระสอบทรายบริเวณโรงพักขยะติดเชื้อ เตรียมสถานที่ไว้เก็บรวบรวมช่วง
น้าท่วม เก็บรวบรวมขยะติดเชื้อที่ตกค้างให้บริษัทเอกชนหรือโรงพยาบาลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ใกล้เคียงไปกาจัด รวมทั้งไม่สะสมขยะติดเชื้อประจาวันไว้ในสถานบริการ แต่อย่างไรก็ดี ในช่วงเกิดอุทกภัย
พบว่า สถานพยาบาลบางแห่งเก็บรวบรวมขยะไม่ถูกต้อง เช่น รวบรวมไว้ในห้องยา หรือเก็บรวมกับขยะทั่วไป
รวมทั้งการขนส่งไม่ถูกต้อง เช่น การใช้เรือขนไปกาจัดรวมกับขยะทั่วไป เป็นต้น
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5.1.2) การจัดการน้าเสีย พบว่า การจัดการน้าเสียของสถานพยาบาลอยู่ในช่วงเกิดอุทกภัย
ทุกแห่งมีการเตรียมการปูองกันน้าท่วมระบบบาบัดน้าเสีย แต่ในช่วงเกิดอุทกภัย สถานพยาบาลที่ระบบบาบัด
น้าเสี ย ได้รั บ ผลกระทบ เช่น น้ าเข้าระบบบาบัด ไม่ส ามารถใช้การได้มีบางแห่ งที่ผู้ ดูแลระบบได้แก้ปัญหา
เบื้องต้น โดยเติม EM คลอรีน และเติมอากาศ และช่วงน้าลดแล้ว ผู้ดูแลระบบได้ดาเนินการเติม EM คลอรีน
หรือน้ายาจุลินทรีย์เพื่อบาบัดเบื้องต้น แต่บางแห่งไม่ได้จัดการ เนื่องจากไม่มีความรู้ในการดาเนินการ แต่ได้
ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดูแลระบบ
5.1.3) การสุขาภิบาลอาหาร ในภาพรวมการสุขาภิบาลอาหารของสถานพยาบาลอยู่ใน
เกณฑ์ดี โดยช่วงก่อนเกิดอุทกภัย สถานพยาบาลส่วนใหญ่ได้เตรียมการด้านสุขาภิบาลอาหาร เพื่อดูแลความ
ปลอดภัยของอาหาร ช่วงเกิดอุทกภัย มีโรงพยาบาลบางแห่งที่โรงครัวถูกน้าท่วม และได้ย้ายไปยังสถานที่ที่ได้
เตรียมไว้ แต่ทางโรงพยาบาลมีวิธีการจัดการ โดยประยุกต์หลักการจัดการในภาวะปกติ โดยได้จัดทีมเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบโรงอาหาร และดูแลความสะอาดของอาหารเป็นประจาทุกวัน รวมทั้งดูแลสถานที่ปรุงอาหาร ล้างทา
ความสะอาดอุปกรณ์ตามหลักสุขาภิบาลอาหาร หลังเกิดอุทกภัยได้ดาเนินการทาความสะอาด โรงครัวที่ได้รับ
ผลกระทบด้วยน้ายาทาความสะอาดและคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อ และซ่อมแซมส่วนที่ชารุด เสียหาย รวมทั้งล้างทา
ความสะอาดภาชนะด้วยน้ายาทาความสะอาด
5.2) องค์ความรู้และสิ่งสนับสนุนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่ต้องการสถานพยาบาลทั้ง 10 แห่ง
โดยได้ให้ความรู้แก่ประชาชนและ อาสาสมัครสาธารณสุข และให้ความรู้ผ่านหอกระจายเสียงหมู่บ้าน ในเรื่อง
ของการใช้คลอรีนการปฏิบัติตนในช่วงน้าท่วม การปูองกันโรคติดต่อการจัดการขยะ การใช้ส้วม การใช้ EM
การจัดหาน้าสะอาดอุปโภค-บริโภค การใช้ส้วมลอยน้าแนะนาวิธีล้างบ้าน กาจัดเชื้อรา นอกจากนี้ ได้ออกหน่วย
เยี่ยมบ้านเพื่อดูแลประชาชนในพื้นที่และปฏิบัติงานตามศูนย์พั กพิง และตามจุดที่รับของบริจาค โดยทาการ
ตรวจรักษาพยาบาล ประเมินสุขภาพจิตของประชาชน แจกยารักษาโรคและสิ่งของที่จาเป็นอื่นๆ เช่น คลอรีน
สารส้ม และทรายอะเบท เป็นต้น ระยะฟื้นฟู เจ้าหน้าที่ได้พ่นยากาจัดยุงลาย และออกหน่วยแพทย์ให้ความรู้
และปฐมพยาบาลเพื่อฟื้นฟูช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตามโครงการเยียวยาผู้ประสบภัยหลังน้าท่วม
6) ศูนย์พักพิง
6.1) การจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและการดูแลสุขภาพผู้พักพิง
6.1.1) การจัดการขยะ พบว่า ศูนย์พักพิงได้เตรียมการจัดการขยะ โดยได้เตรียมภาชนะ
บรรจุขยะ ถุงดา เตรียมภาชนะบรรจุอาหาร เช่น จาน ช้อน เพื่อลดการใช้โฟม เตรียมรถขนขยะ และสถานที่
รองรั บ ขยะ ก าหนดผู้ รั บ ผิ ด ชอบ รวมทั้ง ก าหนดแผนการจั ดการและประสานหน่ ว ยงานที่ต้ อ งการความ
ช่วยเหลือ เช่น บริษัทเอกชน เทศบาล หรือ อบต. เป็นต้น การจัดการในขณะเปิดศูนย์ พบว่า ทุกศูนย์ พักพิง
มีจัดสถานที่รองรับขยะไว้บริเวณรอบ บริเวณที่พัก และรณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะ และเก็บขนใช้เจ้าหน้าที่
หรือจิตอาสาเก็บขน มายังจุดรวบรวมขยะ และมีเจ้าหน้าที่นาไปกาจัดต่อไปทุกวันเพื่อไม่ให้มีขยะตกค้างซึ่งอาจ
เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคได้ วิธีการกาจัดขยะในศูนย์พั กพิง ได้แก่ ให้บริษัทเอกชนหรือเทศบาลมาเก็บขนขยะ
ทุกวันเผา หรือ ทาปุ๋ยหมักหรือฝังกลบ และนาขยะไปขาย ปัญหาที่พบ คือ ประชาชนไม่แยกขยะ และมีขยะ
ตกค้าง และประชาชนไม่ทิ้งขยะลงถังที่เตรียมไว้ เช่น ทิ้งตามไหล่ทางถนน เป็นต้น
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6.1.2) การจัดการสิ่งปฏิกูล พบว่า ศูนย์พักพิงได้เตรียมการจัดการสิ่งปฏิกูลโดยเตรียม
ห้องน้า ห้องส้วมและประสานขอรถสุขาเคลื่อนที่กับเทศบาล เพื่อให้เพียงพอกับผู้พักพิง จัดหาเจ้าหน้าที่ใน
การทาความสะอาดห้องน้า ห้องส้วม รวมทั้งประสาน การประปาและกรมทรัพยากรน้าเพื่อเตรียมน้าไว้ใช้ใน
ห้องน้า ห้องส้วม ซึ่งเมื่อเปิดศูนย์ พบว่า ห้องส้วมที่ได้เตรียมไว้มีจานวนเพียงพอต่อผู้พักพิง และศูนย์พักพิงบาง
แห่งได้รับการสนับสนุนกระดาษทิชชู สบู่ล้างมือ เพื่อใช้ในห้องน้า/ห้องส้วม แต่ปัญหาที่พบ คือ ผู้พักพิงไม่รักษา
ความสะอาดและไม่ให้ความร่วมมือในการทาความสะอาดห้องน้าห้องส้วม
6.1.3) การสุขาภิบาลอาหาร พบว่า ศูนย์พักพิงส่วนใหญ่มีการเตรียมการ เช่น โต๊ะ เก้าอี้
บริการสถานที่ประกอบอาหาร สถานที่เก็บอาหารสด สถานที่ล้างภาชนะ ภาชนะรับประทานอาหารทั้งแบบใช้
แล้วทิ้งเลยหรือจานที่สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้เป็นต้น ในการดูแลสุขลักษณะภายในโรงครัวนั้ นมีบางส่วนที่
ได้การมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์พักพิงซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น/อาสาสมัครสาธารณสุข
/ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ดูแล ปัญหาที่พบในเรื่องการสุขาภิบาลอาหาร คือ สถานที่ปรุงอาหารไม่ถูกสุขลักษณะ ตั้งอยู่
ติดกับอาคารนอน มีการปรุงและวางอาหารบนพื้นเนื่องจากโต๊ะไม่เพียงพอ มีเศษอาหารหล่นกระจายบริเวณที่
ล้างจาน มีแมลงวัน และไม่มีเฝูาระวังคุณภาพอาหารและน้าที่ปรุง -ประกอบอาหาร รวมทั้งสุขลักษณะของ
ผู้ปรุง/สัมผัสอาหาร ซึ่งพบว่า มีศูนย์พักพิงเพียง 4 แห่ง ที่ผู้สัมผัสอาหารแต่งกายถูกสุขลักษณะ คือ สวมถุงมือ
หมวก และผ้ากันเปื้อน และได้รับการอบรมสุขาภิบาลอาหารและศูนย์พักพิงเพียง 3 แห่ง มีการตรวจร่างกาย
ของผู้ปรุงหรือสัมผัสอาหาร เช่น ตรวจเล็บมือ และตรวจสุขภาพก่อนปรุงอาหาร
6.1.4) การจั ด หาน้ าสะอาดส าหรั บ อุ ป โภค/บริ โ ภค พบว่ า แหล่ ง น้ าหลั ก ส าหรั บ
การอุปโภคในศูนย์พักพิง คือ น้าบรรจุขวดและน้ากรองจากเครื่องกรองน้า โดยผู้ดูแลศูนย์พักได้เตรียมน้าดื่ม
สารอง รวมทั้งประสานหน่วยงานสนับสนุนหรือบริจาคน้า ซึ่งมีจานวนเพียงพอ แต่ส่วนใหญ่ไม่มีการปรับปรุง
และเฝู าระวังคุณภาพน้าเนื่ องจากใช้น้ าบรรจุขวด ส าหรับน้าส าหรับการอุปโภค พบว่า แหล่ งน้าหลั ก คือ
น้าประปา ในการเตรียมการนั้น ผู้ดูแลได้เตรียมถังพักน้า และประสานหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อขอบริจาคน้า
กรณีที่น้าประปาไม่ไหล เมื่อเปิดศูนย์ พบปัญหาคุณภาพน้า เนื่องจากน้าประปาบางครั้งมีความขุ่นต้องปรับปรุง
คุณภาพน้าเบื้องต้น โดยแกว่งสารส้มและเติมคลอรีนก่อนใช้
6.1.5) การจัดการที่อยู่อาศัย พบว่า ผู้ดูแลศูนย์พักพิง ได้ดาเนินการคัดเลือกสถานที่ตั้ง
ของศูนย์พักพิง วางผังสถานที่พัก จัดสถานที่ และทาความสะอาดเพื่อรองรับผู้พักพิง นอกจากนั้นได้เตรียม
อุปกรณ์สาหรับการนอน โดยได้รับการสนับสนุนจากวัด โรงเรียน หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่มาบริจาค เมื่อเปิด
ศูนย์ พบว่า ศูนย์พักพิงบางแห่งมีปั ญหาความแออัดเนื่องจากมีผู้พักพิงจานวนมาก แต่ไม่มีปัญหาเรื่องการ
ระบายอากาศและแสงสว่าง เนื่องจากศูนย์พักพิงบางแห่งเป็นลานโล่ง (เช่น ศาลาวัด) อากาศสามารถถ่ายเทได้
ตลอด สาหรับศูนย์พักพิงที่เป็นอาคารหรือตึก จะใช้พัดลมหรือแอร์และเปิดหน้าต่าง เพื่อระบายอากาศ เมื่อปิด
ศูนย์ ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning dayโดยหน่วยงานต่าง ๆเข้ามาร่วมทาความสะอาด และบางแห่งได้จ้างให้
บริษัทเอกชนดาเนินการให้
6.1.6) การควบคุมพาหะนาโรค พบว่า มีศูนย์พักพิงบางแห่งเท่านั้นที่คานึงถึงผลกระทบ
และหาวิธีการจัดการเพื่อควบคุมและปูองกันแมลงพาหะนาโรค โดยสารวจแหล่งเพาะพันธุ์พาหะ นาโรค พ่นยา
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กาจัดแมลงวันและยุงลายรอบพื้นที่ศูนย์พักพิง กาจัดหนู รวมทั้งเตรียมอุปกรณ์ น้ายาทาความสะอาดและกาจัด
พาหะนาโรค จัดหามุ้งและยากันยุงสาหรับผู้พักพิง และบางแห่งมีเจ้าหน้าที่จากเทศบาลหรือสานักงานปูองกัน
และควบคุมโรคเข้ามาช่วยดาเนินการพ่นยากาจัดยุงให้ทั้งระหว่างที่เปิดและหลังปิดศูนย์
6.2) การดู แ ลสุ ข ภาพผู้ พั ก พิ ง ศู น ย์ พั ก พิ ง ส่ ว นใหญ่ มี ก ารคั ด กรองและคั ด แยกผู้ ปุ ว ย โดยมี
หน่วยงานสาธารณสุข เข้ ามาช่วยดาเนินการ รวมทั้งตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้นบริเวณศูนย์พักพิง และเมื่อพบ
ผู้ ปุ ว ยจะแยกจากที่ พั ก อาศั ย และหากร้ า ยแรงจะส่ ง ต่ อ โรงพยาบาลทั น ที ส าหรั บ ศู น ย์ พั ก พิ ง พบปั ญ หา
เรื่องข้อจากัดของสถานที่ ไม่สามารถตั้งโรงพยาบาลสนามได้ ได้ประสานขอใช้สถานที่ใกล้เคียง เพื่อจัดตั้งจุด
บริการสุขภาพให้แก่ทั้งผู้พักพิงและประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ ศูนย์พักพิงจะมีเสียงตามสาย/ประชาสัมพันธ์
เรื่องการดูแลสุขภาพให้แก่ผู้พักพิง รวมทั้งแนะนาการรักษาว่าถ้าปุวยให้พบแพทย์ทันที เพื่อปูองกันการแพร่
ระบาดของเชื้อโรคภายในศูนย์พักพิง
6.3) การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ศูนย์พักพิงส่วนใหญ่ได้จัดหา/จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ไว้ หรือได้รับ
การสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก เช่น ถุงดา/ถังขยะ ถังน้า ที่นอน สาหรับใช้ในศูนย์พักพิง แต่ไม่เพียงพอ
เนื่องจากผู้พักพิงมีจานวนมากและระยะเวลาการเกิดอุทกภัยยาวนานกว่าที่คาดการณ์ไว้
6.4) การเตรียมบุคลากร ในการเตรียมบุคลากรนั้น ผู้ดูแลศูนย์พักพิงได้ประชุมชี้แจงเจ้าหน้ าที่
ผู้รับผิดชอบก่อนดาเนินการ วางแผนและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการ และประสานอสม. และ
ประชาชนทั่วไปเข้ามาช่วยเหลือและร่วมดาเนินการ โดยได้อบรมให้ความรู้ก่อน เช่น เรื่องการสุขาภิบาลอาหาร
เป็นต้น นอกจากนี้ ยังพบว่า ศูนย์พักพิงบางแห่งไม่ได้เตรียมการจัดหาผู้รับผิดชอบ เนื่องจากประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบต้องอพยพกะทันหัน และศูนย์พักพิงขนาดเล็ก จะไม่มีการแบ่งบทบาทหน้าที่ผู้รับผิดชอบเฉพาะ
ประเด็น เนื่องจากบุคลากรมีจานวนจากัด

ภาพที่ 2.7 ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลน้าท่วมจังหวัดนครปฐม
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2.7 โครงการศึ ก ษารู ป แบบการเฝ้ า ระวั ง ผลกระทบต่ อ สุ ขภาพชุ มชน กรณี โรงไฟฟ้ า ชี ว มวล
จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดอุบลราชธานี
นโยบายพลังงานของรัฐบาล ปัจจุบันกาหนดทิศทางการพัฒนาพลังงานของประเทศ โดยให้มี
การส่ ง เสริ ม การผลิ ต การใช้ ตลอดจนการวิ จั ย และพั ฒ นาพลั ง งานทดแทน และพลั ง งานทางเลื อ ก
โดยตั้งเปูาหมายให้สามารถทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล ได้อย่างน้อยร้อยละ 25 ภายใน 10 ปี กระทรวงพลังงาน
ได้จัดทาแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ร้อยละ 25ภายใน 10 ปี (พ.ศ.2555-2564)
ได้กาหนดเปูาหมาย เพิ่มการใช้พลั งงานทดแทนเป็นร้อยละ 25 ของพลังงานที่ใช้ภายในประเทศ ภายใน
ปี 2564 โดยกาหนดเปูาหมายการใช้พลังงานชีวมวลในการผลิตไฟฟูาให้ได้ 3,630 เมกะวัตต์ (กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2555) ดังนั้น “โรงไฟฟูาชีวมวล”จึงกลายเป็นทิศทางพลังงานของ
ประเทศ ด้วยนโยบายการส่งเสริมการผลิตไฟฟูาจากชีวมวลของภาครัฐดังกล่าว และโรงไฟฟูาฯขนาดกาลัง
การผลิตที่ต่ากว่า 10 เมกะวัตต์ ไม่เข้าข่ายต้องทา EIA ทาให้ผู้ประกอบการโรงไฟฟูาขนาดเล็ก (SPP) เปลี่ยน
มาเป็น โรงไฟฟูาขนาดเล็กมาก (VSPP) และจากการดาเนินงานที่ผ่านมา โรงไฟฟูาชีวมวลฯได้ส่งผลกระทบ
และเหตุเดือดร้อนราคาญต่อชุมชนบริเวณรอบโครงการ ก่อให้เกิดความวิตกกังวลในเรื่องสุขภาพ เนื่องจาก
กระบวนการผลิตไฟฟูาจะต้องมีการเผาชีวมวลเป็นจานวนมาก ซึ่งจะทาให้เกิดมลพิษอย่างหลี กเลี่ยงไม่ได้ ได้แก่
ฝุุนละออง ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน ก๊าซโอโซน ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
(SO2) นอกจากนี้ โรงไฟฟูาชีวมวล อาจทาให้เกิดปัญหาการใช้แย่งชิงน้าในพื้นที่และมลพิษทางน้าได้ เนื่องจาก
ต้องมีการใช้น้าเป็นจานวนมากในกระบวนการหล่ อเย็น และการทางานของเครื่องจักร รวมถึงกิจกรรมการขน
วัตถุดิบเข้าโรงไฟฟูาอาจทาให้เกิดปัญหาเสียงดัง (ศูนย์ส่งเสริมพลังงานชีวมวล, 2549) มลพิษ และสิ่งคุกคาม
สุขภาพเหล่านี้ ที่อาจสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน โดยรอบบริเวณโรงไฟฟูาได้
เพื่อสนั บ สนุ น การดาเนิ น งานตามนโยบายของรัฐ และทาให้ ได้ข้ อมูล ทางวิช าการที่ถูกต้อ ง
เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งและบรรเทาความกังวล จาเป็นต้องมีการศึกษาผลกระทบจากโรงไฟฟ้าชีวมวล จึงได้
จัดทาโครงการศึกษารูปแบบการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพชุมชน กรณีโ รงไฟฟ้าชีวมวลขึ้น ผลการศึกษาที่
ได้สามารถใช้เป็นข้อมูล ในการให้ความรู้แก่ประชาชนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เสนอแนะแนวทางในการป้องกัน
และลดผลกระทบทางสุขภาพของประชาชน และนาสู่การพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ
ชุมชน ซึ่งผลจากการศึกษา ยังช่วยสนับสนุนการดาเนินงานของท้องถิ่นในส่วนการดูแล และคุ้มครองสุขภาพ
ของประชาชน ทาให้ท้องถิ่นมีข้อมูลในการพิจารณาอนุญาตให้ก่อตั้ง และดาเนินกิจการโรงไฟฟ้าในพื้นที่ต่อไป
ผลการดาเนินงาน
มีการดาเนินการศึกษารูปแบบการเฝูาระวังผลกระทบต่อสุขภาพชุมชน กรณี โรงไฟฟูาชีวมวลใน 2 พื้นที่
ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดอุบลราชธานี โดยสรุปผลการดาเนินงานได้ดังนี้
2.6.1 การตรวจวัดมลพิษอากาศบริเวณโรงไฟฟูาชีวมวล อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ดาเนินการ
เก็บและวิเคราะห์ ตัวอย่ างมลพิษทางอากาศ และตรวจวัดระดับเสียงบริเวณชุมชน โดยศึกษาพารามิเตอร์
ฝุุนละอองรวม (TSP) ฝุุนละอองขนาด ๑๐ ไมครอน (PM10) และฝุุนละอองขนาด ๒.๕ไมครอน (PM2.5) ก๊าซ
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ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ระดับเสียงราคาญ
ระดับเสียงเฉลี่ย และระดับเสียงสูงสุด ระหว่างวันที่ 2 สิงหาคม – 1 กันยายน 2555 สรุปผลได้ดังนี้
1) มลพิษทางอากาศ จากการตรวจวัดมลพิษทางอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป บริเวณ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลพลับพลาไชย และบริเวณบ้านดอนกลาง โดยดัชนีที่ทาการตรวจวัด คือ
ปริมาณฝุุนละอองรวม, ปริมาณฝุุนละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน, ปริมาณฝุุนละอองขนาดไม่เกิน 2.5
ไมครอน, ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์, ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ พบว่าทั้ง 2 บริเวณ
มีคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
2) มลพิษทางเสียง ระดับเสียงโดยทั่วไป พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย และระดับเสียงสูงสุดอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดยแหล่งกาเนิดเสียงดัง ส่วนใหญ่เป็นเสียง
จากกิจกรรมภายในชุมชน เสียงจากการจราจร ฯลฯ
3) ระดับ เสี ย งรบกวน พบว่า เมื่อเทียบกับมาตรฐานกาหนดตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พบว่า บริเวณที่ทาการตรวจวัดทุกบริเวณมีค่าระดับการรบกวนอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐาน
กาหนด
2.6.2 การตรวจวัดมลพิษอากาศบริเวณโรงไฟฟูาชีวมวล อาเภอสาโรง จังหวัดอุบลราชธานี
ดาเนินการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างมลพิษทางอากาศ และตรวจวัดระดับเสียงบริเวณชุมชน
ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม–24 พฤศจิกายน 2555 สรุปผลได้ดังนี้
1) มลพิ ษทางอากาศ จากการตรวจวัดคุ ณภาพอากาศในบรรยากาศ โดยทั่ว ไปบริ เวณ
โรงพยาบาลสาโรง และบริเวณองค์การบริหารส่วนตาบลโนนกาเล็น โดยดัชนีที่ทาการตรวจวัด คือ ปริมาณฝุุน
ละอองรวม,ปริมาณฝุุนละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน, ปริมาณฝุุนละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน,
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์, ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ พบว่า ทั้ง 2 บริเวณมีคุณภาพ
อากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
2) มลพิษทางเสียง
2.1) ระดับเสียงโดยทั่วไป พบว่า มีระดับเสียงเฉลี่ยและระดับเสียงสูงสุดอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดยแหล่งกาเนิดเสียงดัง ส่วนใหญ่เป็นเสียงจาก
กิจกรรมภายในชุมชนเสียงจากการจราจร
2.2) ระดั บ เสี ย งรบกวน พบว่ า เมื่ อ เที ย บกั บ มาตรฐานก าหนดตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พบว่า บริเวณที่ทาการตรวจวัดทุกบริเวณ มีค่าระดับการรบกวนอยู่ใน
เกณฑ์ที่มาตรฐานกาหนด
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ภาพที่ 2.8 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพชุมชนรอบโรงไฟฟ้าชีวมวล
ขนาดต่ากว่า 100 เมกะวัตต์ และข้อเสนอของแนวทางการจัดผลกระทบจากโรงไฟฟ้าชีวมวล
3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ภาคีเครือข่ายด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและเฝ้าระวัง
ผลกระทบต่อสุขภาพ
3.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลกรทบต่อสุขภาพ สาหรับบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น(เทศบาล)
กรมอนามัย โดยกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ได้จัดทาโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ สาหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เทศบาล) ประจาปีงบประมาณ
๒๕๕๕ เพื่อการเสริมสร้างความรู้และเข้าใจหลักการ แนวคิด ขอบเขต และวิธีการดาเนินงานการประเมินผล
กระทบต่อสุขภาพที่เหมาะสม แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชน ให้มี
สุขภาพอนามัยและอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี ปัจจุบันมีเทศบาลทั่วประเทศทั้งหมดจานวน ๒,๐๘๒ แห่ง (ข้อมูล ณ
วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ได้ดาเนินการ
จัดอบรมต่อเนื่องมาตั้งแต่ ปี ๒๕๕๒–๒๕๕๔ มีเทศบาลที่ผ่านการอบรมแล้ว จานวน ๑,๐๕๙ แห่ง (ร้อยละ
๕๐.๘) เหลือเทศบาลที่ยังไม่ผ่านการอบรม จานวน ๙๕๑ แห่ง (ร้อยละ ๔๙.๑) และในปี ๒๕๕๕ จะดาเนินการ
อบรมเทศบาล จานวน ๔๕๐ แห่ง (ร้อยละ ๒๑.๖) เพื่อให้ครอบคลุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล)
ทั่ว ประเทศ และสร้ างภาคีเ ครื อข่ ายด้า นการประเมินผลกระทบต่อสุ ขภาพ จึงด าเนิน การจั ดอบรมต่อ ใน
ปี ๒๕๕๕ จานวน ๓ รุ่น
ผลการดาเนินงาน
1) การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการอบรม สาหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล)
2) การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ สาหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (เทศบาล) ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๕ และประเมินผลการอบรมจานวน ๓ รุ่น ดังนี้
2.1) อบรมรุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมแก่นอินน์
จังหวัดขอนแก่น ผู้เข้ารับการอบรม ๑๐๐ คน
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2.2) อบรมรุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด
จังหวัดเชียงใหม่ ผู้เข้ารับการอบรม ๗๑ คน
2.3) อบรมรุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมอะเดรียติคพาเลซ
กรุงเทพมหานคร ผู้เข้ารับการอบรม ๑๓๖ คน
ตารางที่ 4 สรุปจานวนและร้อยละของเทศบาลที่เข้ารับการอบรมการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
ตั้งแต่ปี 2552 – 2555
รายการ เทศบาล อบรม
อบรม
อบรม
อบรม รวมอบรม
เทศบาลที่ยัง
ทั้งหมด ปี ๕๒
ปี ๕๓
ปี ๕๔
ปี ๕๕
ปี๕๒-๕๕
ไม่ได้อบรม
*จานวน ๒,๐๘๒
(แห่ง)
เปอร์เซ็นต์ ๑๐๐%

๔๒๒

๓๗๖

๒๖๑

๓๐๗

๑,๓๖๖

๗๑๖

๒๐%

๑๘%

๑๓%

๑๕%

๖๖%

๓๔%

ที่มา : ข้อมูลเทศบาล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ณ ธันวาคม ๒๕๕๔

ภาพที่ 3.1 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลกรทบต่อสุขภาพ
สาหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล)
3.2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายอนามัยสิ่งแวดล้อมกรมอนามัย (หลักสูตร Leadership
รุ่น ๑-๒)
ปัจจุบันระบบราชการ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆของประเทศ ที่กาลังเปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเรื่องการกระจายอานาจ ทาให้เกิดผลกระทบต่อกาลังคนในระบบราชการ ซึ่งส่วนหนึ่ง
ได้ถูกถ่ายโอนหรือสมัครใจออกจากระบบราชการ ทาให้เกิดผลกระทบต่อกาลังคนของระบบราชการในปัจจุบัน
เนื่องจากขาดการเตรียมพร้อมในการพัฒนาบุคลากร เพื่อสานงานต่อหน่วยงานสายงานอนามัยสิ่งแวดล้อมของ
กรมอนามัย ประกอบกับบริบทงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทาให้การเตรียมความ
พร้อมของบุคคลากรสายงานอนามัยสิ่งแวดล้อมนั้น ต้องดาเนินการโดยรีบด่วน ดังนั้น การพัฒนาบุคลากร
สายงานอนามัยสิ่ งแวดล้อม ให้มีภ าวะผู้นาสามารถใช้ศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มความสามารถ มุ่งมั่นสู่
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เป้าหมายขององค์กร สามารถเผชิญกับเปลี่ยนแปลง และเป็นผู้สร้างวิสัยทัศน์ให้เป็นตัวกากับทิศทางของงาน
ในอนาคตนั้น จึงมีความจาเป็นต่อการขับเคลื่อนงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้มีความเหมาะสมกับบริบทของ
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ได้เล็งเห็นความสาคัญดังกล่าว จึงจัดทาโครงการ
ฝึกอบรมพัฒนาภาวะผู้นา สาหรับข้าราชการสายงานอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ขึ้น
ผลการดาเนินงาน
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายอนามัยสิ่งแวดล้อมกรมอนามัย หลักสูตร Leadership เป็นการอบรม
เชิงปฏิบัติการ ในรูปแบบการบรรยาย การทากิจกรรมกลุ่มและการระดมสมอง เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิชาการ
สาธารณสุขสายอนามัยสิ่งแวดล้อมในด้าน Leadership ซึ่งผู้รับการฝึกอบรมได้รับความรู้และเทคนิค วิธีการคิด
การเป็ น ผู้ น าและการมี ภ าวะผู้ น า เพื่ อ น าไปพั ฒ นาการท างาน อย่ า งเหมาะสมกั บ สถานการณ์ และ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ในปัจจุบัน รวมทั้งผู้รับการฝึกอบรมได้พัฒนาภาวะผู้นาของตนเอง
สามารถนาไปใช้ในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีการจัดอบรมจานวน ๒ รุ่นๆละ ๔ วัน
ดังนี้
- รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๗-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมเดอะรอยัลเจมส์ จังหวัดนครปฐม
มีผู้เข้ารับการอบรม จานวน ๔๕ คน
- รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑-๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมเดอะรอยัลเจมส์ จังหวัดนครปฐม
มีผู้เข้ารับการอบรม จานวน ๔๘ คน

ภาพที่ 3.2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายอนามัยสิ่งแวดล้อม (หลักสูตร Leadership รุ่น ๑-๒)
3.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีม สาหรับพนักงานราชการ
สายอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย พ.ศ.๒๕๕๕
ในแต่ล ะองค์กรนั้น ประกอบไปด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ ยวชาญ ประสบการณ์ รวมทั้ง
มีความหลากหลายและแตกต่างกันไปตามลักษณะของงาน ในการบริห ารงานให้ บรรลุ ผลสาเร็จได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลนั้น การทางานเป็นทีม ถือเป็นเงื่อนไขสาคัญแห่งความสาเร็จประการหนึ่งและ
เนื่องจากการทางานภายในองค์กรจาเป็นจะต้องมีการติดต่อประสานงานกันภายใน และข้ามหน่วยงาน เพื่อให้
งานที่ได้รับมอบหมายบรรลุเป้าหมายได้ บุคลากรจึงจาเป็นต้องมีทักษะการทางานเป็นทีม ที่ต้องมีการกาหนด
เป้าหมาย หน้าที่ บทบาทของสมาชิก และผู้นาที่จะนาไปสู่ทิศทางที่ถูกต้อง และตรงตามจุดมุ่งหมายเดียวกัน
สิ่งที่สาคัญของการมีส่วนร่วมของสมาชิกในทีม เช่น ความไว้เนื้อเชื่อใจ การสื่อสาร ฯลฯ สิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วน
ประกอบให้เกิดการทางานเป็นทีมทั้งสิ้น ดังนั้น การพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีม เพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้ถึง
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หลักการในการทางานร่วมกัน การมีสัมพันธภาพที่ดีต่อ กันจะช่วยผลักดันให้บุคลากร มีความเป็นหนึ่งเดียว
เป้าหมายเดียวกัน เกิดพลังขององค์กร และสามารถนาพาองค์กรไปสู่ความสาเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้
ผลการดาเนินงาน
การพัฒ นาทั ก ษะการท างานเป็ น ที ม ส าหรั บ พนั ก งานราชการสายอนามัย สิ่ งแวดล้ อ ม กรมอนามั ย
พ.ศ.๒๕๕๕ เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบของการบรรยาย การทากิจกรรมกลุ่มและการระดมสมอง
ระหว่างวัน ที่ ๑๘-๒๑ กัน ยายน ๒๕๕๕ณ โรงแรมเดอะรอยัล เจมส์ จังหวัดนครปฐม มีผู้เข้ารับการอบรม
จานวนทั้งสิ้น ๖๐ คน ซึ่งพนักงานราชการสายอนามัยสิ่งแวดล้อมได้รับความรู้ ความเข้าใจแนวคิด หลักการ
องค์ประกอบสาคัญของการทางานเป็นทีม รวมทั้งได้ตระหนักและเข้าใจถึงบทบาท ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ขององค์กร และสามารถนาความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ภาพที่ 3.3 การพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีมสาหรับพนักงานราชการ
สายอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
4. การสื่อสารความเสี่ยงและการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
4.1 โครงการพัฒนาระบบการสื่อสารความเสี่ยงด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและ
เฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย เป็นหน่วยงานที่มีบทบาท หน้าที่สาคัญในการ
ขับเคลื่อนงานด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ และการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประชาชนเข้าใจถึงผลกระทบต่อสุขภาพจากโครงการ กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น ดังนั้น จึงได้
จั ด ท าสื่ อ เอกสารวิ ช าการ การประชาสั ม พั น ธ์ ด้ า นการประเมิ น ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพและการเฝ้ า ระวั ง
ผลกระทบต่อสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ ความเข้าใจ และให้ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องสามารถนา
องค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินงานต่อไปได้
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ผลการดาเนินงาน
1) จัดทาบอร์ดประชาสัมพันธ์ จานวน ๖ เรื่อง ได้แก่
1.1) ผลกระทบต่อสุขภาพจากภาวะโลกร้อน
1.2) มลพิษทางอากาศ
1.3) AEC กับ สิ่งแวดล้อม
1.4) อันตรายจากการจุดประทัด
1.5) เล่นสงกรานต์อย่างไรปลอดภัย
1.6) วันลอยกระทง
2) ผลิตหนังสือ “แนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ โครงการโรงไฟฟูา”
จานวน 148 แผ่นจานวน 1,000 เล่ม
3) ผลิตหนังสือ “แนวทางการให้ความเห็นต่อโครงการพัฒนา”
จานวน 104 แผ่น จานวน 2,000 เล่ม
4) ผลิตหนังสือ “อยู่อย่างไรภายใต้ภาวะมลพิษ ตอน เฝูาระวังผลกระทบต่อสุขภาพ : มาบตาพุด
...ถึงมาบชะลูด” จานวน 56 แผ่น จานวน 1,000 เล่ม
5) ผลิตหนังสือ “อยู่อย่างไรภายใต้ภาวะมลพิษ ตอน บทบาทสาธารณสุขกับภาวะโลกร้อน”
จานวน 56 แผ่น จานวน 5,000 เล่ม
6) ผลิตหนังสือ “แนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพโครงการเหมืองแร่”
จานวน 1,000 เล่ม
7) ผลิตหนังสือ “ก้าวย่าง เอช ไอ เอ ประสบการณ์ของคนทางานสาธารณสุข บนเส้นทางของ
กระบวนการ HIA ในจังหวัดระยอง จานวน 1,000 เล่ม
8) จัดทาต้นฉบับและผลิตจดหมายข่าวการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA E - NEWS)
จานวน 1 ฉบับ ผลิตปีที่ 2 ฉบับที่ 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2554 จานวน 1,000 เล่ม
9) จัดทาสรุปรายงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพสาหรับ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน ๒,๗๐๐ เล่ม
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4.2 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ปีงบประมาณ 2555

ภาพที่ 4.1 หนังสือ “แนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ โครงการโรงไฟฟ้า”

ภาพที่ 4.2 หนังสือ “แนวทางการให้ความเห็นต่อโครงการพัฒนา”
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ภาพที่ 4.3 หนังสือ “อยู่อย่างไรภายใต้ภาวะมลพิษ ตอน เฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ :
มาบตาพุด....ถึงมาบชลูด”

ภาพที่ 4.4 หนังสือ “อยู่อย่างไรภายใต้ภาวะมลพิษ ตอน บทบาทสาธารณสุขกับภาวะโลกร้อน”
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ภาพที่ 4.5 หนังสือ “แนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพโครงการเหมืองแร่”

ภาพที่ 4.6 จดหมายข่าวการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
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ภาพที่ 4.7 หนังสือ“ก้าวย่าง เอช ไอ เอ ประสบการณ์ของคนทางานสาธารณสุข
บนเส้นทางของกระบวนการ HIA ในจังหวัดระยอง”
5. การสนับสนุนการดาเนินงานอื่นๆ
5.1 การเข้าร่วมประชุมนานาชาติในฐานะผู้เชี่ยวชาญของประเทศไทย
5.1.1 การประชุ ม การประเมิ น ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพ (Health Impact Assessment
Conference : Urban Development and Extractive Industries : What Can HIA Offer) ระหว่างวันที่
5-16 เมษายน 2553 ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยมีผู้อานวยการสานักที่ปรึกษา (นายสุคนธ์
เจียสกุล) เป็นหัวหน้าคณะ โดยมีการนาเสนอเรื่อง การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพสาหรับโครงการเหมืองแร่
และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับองค์การอนามัยโลก ในวันที่ 7 เมษายน 2553
5.1.2 การประชุม Annual Conference of The International Association for Impact
Assessment และ Health Impact Assessment Conference ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม–3 มิถุนายน
2555 ณ เมื อ งปอร์ ตู สาธารณรั ฐ โปรตุ เ กส โดยมีผู้ อ านวยการกองประเมิ นผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพ และ
นางสุกานดา พัดพาดี เป็นผู้แทนกรมอนามัย
5.1.3 การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2012 (Rio + 20) ระหว่าง
วันที่ 13-22 มิถุนายน 2555 ณ นครริโอเดอจาเนโร สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล โดยมีผู้อานวยการกอง
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ และนางณีรนุช อาภาจรัส เป็นผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมประชุม

รายงานประจาปี 2555 กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
Health Impact Assessment Division Annual Report 2012

หน้า 40

6. การดาเนินงานตามคารับรองปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ตารางที่ 5 ตัวชี้วัดการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด
มิติภายนอก
ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละความพึงพอใจและความเชื่อมั่น
ต่อผลงานวิชาการของกลุ่มเปูาหมายที่
ได้ใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ใหม่หรือ
นวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพ เฝูาระวัง
ปูองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
รวมทั้งการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เกิดจาก
การบูรณาการงานร่วมกัน
มิติภายใน
ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุน/ภาพรวม
ตัวชี้วัดที่ 9 ระดับความสาเร็จของปริมาณผลผลิตที่
ทาได้จริงเปรียบเทียบกับเปูาหมาย
ผลผลิตตามเอกสารงบประมาณ
รายจ่าย
ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับความสาเร็จของการพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากร
ตัวชี้วัดที่ 11 ระดับความสาเร็จของการรายงาน
ข้อมูลให้มีความครอบคลุม ถูกต้อง
และทันสมัย
ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสาเร็จของการพัฒนา
ปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร
คะแนนรวม
ร้อยละของคะแนนที่ได้

คะแนน
เต็ม

คะแนนที่ได้
6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน

100

-

100

100

100

4.06

6.63

11.58

100

100

29.99

100

100

58

68

94.66

100

60

80

100

100

-

-

-

600

222
37.01

285
47.44

406
67.71

รายงานประจาปี 2555 กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
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