


ข้าราชการมีสิ่งส าคัญที่ควรยึดมั่นอยู่ 2 อย่าง อย่างหน่ึงคือผลประโยชน์   
ของแผ่นดิน อีกอย่างหนึ่งคือความถูกต้องเป็นธรรม ผลประโยชน์ของแผ่นดิน

เป็นเป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติราชการ ส่วนความถูกต้องเป็นธรรม     
เป็นทั้งรากฐานและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น

ก



ค าน า

กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ เป็นหน่วยงานหลักในการผลิต พัฒนาองค์ความรู้

เทคโนโลยี รูปแบบ แนวทาง เกณฑ์มาตรฐาน การให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ ประสานความร่วมมือ

และการพัฒนาศักยภาพกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจน

การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การถ่ายทอดเทคโนโลยี         

ด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

รายงานประจ าปี 2562 กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ จัดท าขึ้นเพ่ือเผยแพร่ และ

น าเสนอผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 รวมทั้งสื่อสารแลกเปลี่ยนและคืนข้อมูลผลการด าเนินงาน

ด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้แก่พ้ืนที่และภาคี

เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบและน าข้อมูลที่รวบรวมไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเนื้อหา     

ในรายงาน ประกอบด้วย ข้อมูลหน่วยงาน ผลการด าเนินงานโครงการส าคัญต่าง ๆ ของหน่วยงาน

ในการนี้ คณะผู้จัดท าขอขอบคุณผู้บริหาร นักวิชาการ ทีมเจ้าหน้าที่กองประเมินผลกระทบ

ต่อสุขภาพและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนการด าเนินงานทั้งด้านวิชาการ

และการบริการจัดการด้วยดีมาตลอด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์          

ต่อผู้สนใจ และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาและขับเคลื่อนงานด้านการประเมินผลกระทบ           

ต่อสุขภาพ และการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมร่วมกัน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

คณะผู้จัดท า

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

ข



สารบัญ

01 ข้อมูลหน่วยงาน

02 ความเป็นมา

03 - วิสัยทัศน์
- พันธกิจ
- อ านาจหน้าที่

04 โครงสร้างหน่วยงาน

05 โครงสร้างการบริหารงาน

06 กรอบอัตราก าลัง

07 งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร

08 ผลการด าเนินงาน

09 การด าเนินงานด้านการเฝ้าระวังอนามัยสิ่งแวดล้อม

10 - โครงการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

13 - โครงการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกให้เกิดเมืองน่าอยู่อย่าง
ยั่งยืน

16 - โครงการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษอากาศ

19 - โครงการเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เสี่ยงมลพิษสิ่งแวดล้อม

22 การด าเนินงานด้านดูแลและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ

23 - โครงการพัฒนาแนวทางการดูแลและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของผู้สูงอายุ จากปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

26 การด าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

27 - โครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

29 โครงการวิจัยหน่วยงาน

30 - การประยุกต์ใช้การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ภายใต้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค



สารบัญ (ต่อ)

33 - โครงการการศึกษาตัวช้ีวัดและมาตรฐานสภาวะความเป็นอยู่ท่ีเหมาะสมต่อการด ารงชีพของ
ประชาชนตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

35 - โครงการพัฒนาตัวชี้วัดด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี

37 - การพัฒนานโยบายและแนวทางการด าเนินงานเพ่ือลดผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้เครื่องท า
น้ าอุ่นระบบแก๊สในห้องน้ าของโรงแรม

40 - โครงการศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่เอ้ือต่อการสุขภาพดี

42 การด าเนินงานภายใต้ค ารับรองปฏิบัติราชการของหน่วยงาน

44 การด าเนินงานด้านต่างประเทศ

49 การด าเนินงานด้านพัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่าย

52 การด าเนินงานด้านสื่อสารความเสี่ยงและการผลิตสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

58 รางวัลแห่งความส าเร็จของหน่วยงาน

ค
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กองสุขาภิบาลชุมชนและประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2522 และได้ประกาศใน   
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2545 และกระทรวงสาธารณสุขได้ด าเนิน   
การตามขั้นตอนแนวทางปฏิบัติการแบ่งส่วนราชการภายในกรม ตามที่ส านักงาน
กรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ (กพร.) ก าหนดซึ่งคณะรัฐมนตรีได้รับทราบกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการในกระทรวงสาธารณสุข และได้ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 
126 ตอนที่ 98 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2552 เปลี่ยนชื่อกองสุขาภิบาลชุมชน      
และประเมินผลกระทบต่อสุขภาพเป็น กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
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กลุ่มสนับสนุน
พัฒนาองค์กร

กลุ่มพัฒนาระบบการ

ประเมินผลกระทบ

ต่อสุขภาพ

กลุ่มพัฒนาระบบการ

ประเมินผลกระทบ

ต่อสุขภาพ

กลุ่มเฝ้าระวังด้าน

อนามัยสิ่งแวดล้อม

กลุ่ม

บริหารยุทธศาสตร์

กลุ่มอ านวยการ

9
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นายสมศักดิ์  ศิริวนารังสรรค์
ผู้อ านวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

> นางสุกานดา  พัดพาดี
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบการประเมิน

ผลกระทบต่อสุขภาพ

< นางสาวอ าพร  บุศรังษี
หัวหน้ากลุ่มเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

< นางจิตติมา  รอดสวาสดิ์
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาศักยภาพและ
สร้างการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่าย

< นางสุวรรณา เนียมประเสริฐ
หัวหน้ากลุ่มอ านวยการ

> นางจิตติมา  รอดสวาสดิ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

> นายชนะ งามสุขไพศาล
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์กร

10
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กลุ่มอ านวยการ
1. ข้าราชการ  (5)
2. ลูกจ้างประจ า  (4) 
3. พนักงานราชการ  (2)
4. จ้างเหมาบริการ (4)

กลุ่มบริยุทธศาสตร์
1. ข้าราชการ  (3)
2. พนักงานราชการ (4) 

กลุ่มเฝ้าระวัง
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

1. ข้าราชการ  (5)
2. พนักงานราชการ  (6)
3. จ้างเหมาโครงการ (2) 

กลุ่มพัฒนาระบบ
การประเมินผลกระทบ

ต่อสุขภาพ
1. ข้าราชการ  (7)
2. พนักงานราชการ  (3)
3. จ้างเหมาบริการ (2) 

กลุ่มสนับสนุน
พัฒนาองค์กร

1. ข้าราชการ  (2)

กลุ่มพัฒนาศักยภาพ
และสร้างการมีส่วนร่วม

ภาคีเครือข่าย
1. ข้าราชการ  (7)
2. พนักงานราชการ (3)

15 7

13 12

10 2

ผู้อ านวยการ (1)

ข้าราชการ  27 อัตรา

พนักงานราชการ  18 อัตรา

ลูกจ้างประจ า  4 อัตรา

จ้างเหมาบริการ 7 อัตรา

รวมทั้งสิ้น 56 อัตรา11
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ที่ โครงการ
งบประมาณ

จัดสรร (บาท)

1 โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษ 1,767,080

2 โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษ

อากาศ  

713,000

3 โครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 685,000

4 โครงการเฝ้าระวังและประเมินความเส่ียงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมใน

พื้นท่ีเส่ียงมลพิษสิ่งแวดล้อม

590,200

5 โครงการจัดการอนามัยส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาค

ตะวันออกให้เกิดเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

300,000

6 โครงการพัฒนาแนวทางการดูแลและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ

ของผู้สูงอายุ จากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

300,000

7 โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่

คุณธรรม

1,181,000

รวมงบด าเนินงาน 5,536,280

12
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ยุทธศาสตร์ : สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ
แผนบูรณาการ : แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

หลักการและเหตุผล

จากที่รัฐบาลมีนโยบายก าหนดพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษและส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรมต่าง ๆ ท าให้
เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจและสังคม อันจะส่งผลให้
เกิดโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบกิจการ 
อาจก่อให้เกิดปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพอนามัยของประชาชน รวมถึงปัญหาเหตุเดือดร้อน
ร าคาญที่ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตโดยปกติสุขของ
ประชาชน

กรมอนามัยจึงจ าเป็นต้องสนับสนุนเพ่ือส่งเสริม  
ให้เกิดการพัฒนาระบบการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งการเสริมสร้างขีดความสามารถของเจ้าพนักงาน
ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ในการจัดการปัญหา
ด้านอนามัยสิ่ งแวดล้อม ส าหรับรองรับการพัฒนา
อุ ต ส า ห ก ร ร ม ใ น พ้ื น ที่ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พิ เ ศ ษ ไ ด้ อ ย่ า ง                  
มีประสิทธิภาพ อันจะเป็นการคุ้มครองสิทธิทางสุขภาพ
ของประชาชนจ ากการ พัฒนา อุตสาหกรรมและ              
การขยายตัวทางเศรษฐกิจและสั งคม ซึ่ งจะส่ งผล                      
ให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้ง
อาศัยอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการด ารงชีพโดย
ปกติสุข

วัตถุประสงค์
1. เพ่ือพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศอนามัยสิ่งแวดล้อม

ของประเทศไทยในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

2. เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
(GREEN & CLEAN Cities) ในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ 

3. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและเครื่องมือในการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดล้อมส าหรับพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

4.  เพ่ือพัฒนาแนวทางการประเมินความเสี่ยงต่อ
สุขภาพเบื้องต้นของพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด



ผลการด าเนินงาน
1. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศอนามัย

สิ่งแวดล้อมของประเทศไทย (National 
Environmental Health Information System : 
NEHIS) 

1.1 การพัฒนาต่อยอดและปรับปรุงโครงสร้างของ
โปรแกรมให้ง่ายแก่การใช้งาน และให้ครอบคลุมประเด็น
ข้อมูลด้านอนามัยสิ่ งแวดล้อม และข้อมูล พ้ืนที่ เขต
เศรษฐกิจพิเศษ

1.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานบริการ
การสาธารณสุข น าข้อมูลจากระบบ NEHIS มาจัดท าเป็น
รายงานสถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพ่ือบ่งชี้
ปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่ และน าไปสู่การ
แก้ไขปัญหาต่อไป

2. การพัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

2.1 ระบบเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

2.2 แนวทางการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมใน
พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

2.3 ข้อมูลสิ่งคุกคามและผลกระทบต่อสุขภาพจาก
ปัจจัยเสี่ยงในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

2.4 รายงานการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ
เบื้องต้นของพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

3. การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการเฝ้าระวังด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ

มี พ้ื น ที่ ต้ น แ บ บ ด้ า น อ น า มั ย สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม                   
(GREEN & CLEAN Cities) ในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
จ านวน 13 แห่ง โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ชุมชน 
สามารถเฝ้าระวังและจัดการปัญหาได้ด้วยตนเองอย่าง
ยั่งยืนด้วยการบูรณาการทุกภาคส่วน รวมทั้งมีการถอด
บทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงาน

4. การจัดท าหลักสูตรการเฝ้าระวังด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมส าหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ

4 . 1 .  หลั ก สู ต ร ก า ร จั ด ก า รด้ า นอนามั ย
สิ่งแวดล้อม ในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ

5. การพัฒนาเครื่องมือประเมินความเสี่ยงด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ

5 .1 เครื่ อ งประ เมิ นความ เสี่ ย งด้ านอนามั ย
สิ่งแวดล้อมส าหรับกิจการที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
จ านวน 5 กิจการ
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ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1. การเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ยังไม่

เป็นระบบ และขาดความต่อเนื่องของการด าเนินงาน 
2. การเชื่อมโยงข้อมูลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมยังไม่

เป็นข้อมูลปัจจุบัน ไม่ครอบคลุม ต่อเนื่อง ท้องถิ่นไม่
สามารถลงข้อมูลและน าข้อมูลมาใช้ในการเฝ้าระวังใน
พ้ืนที่ได้

3 .  ต้ องการสื่ อทางวิ ชาการ  และค าแนะน าที่
เฉพาะเจาะจงตรงกับปัญหาที่เกิดข้ึนในแต่ละพ้ืนที่

4. จังหวัดยังขาดงบประมาณในการด าเนินงานด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมในบางเรื่อง เช่น งบประมาณในการ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ

ปัจจัยความส าเร็จ
ความร่วมมือในการด าเนินงานของภาคีเครือข่ายใน

พ้ืนที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่ สาธารณสุขจังหวัด 
สาธารณสุขอ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รพ.สต. 
และอาสามัครประจ าหมู่บ้าน

ได้แก่ 1) กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร ประมง 2) กลุ่ม
อุตสาหกรรมเซรามิค 3 ) กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่ งทอ 
เครื่ องนุ่ งห่ม  เครื่ องหนั ง  4 ) กลุ่ ม อุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเลคทรอนิคส์ 5) กลุ่มอุตสาหกรรม
พลาสติก) 

5.2 พัฒนาระบบตรวจประเมินกิจการให้เป็น 
SMART Environmental Health Inspector และ         
การพัฒนาข้อมูลวิชาการที่จ าเป็นส าหรับการตรวจ
กิจการรวมทั้งแบบตรวจประเมินกิจการ เพ่ืออ านวย
ความสะดวกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6 .  การพัฒนาความร่ วม มือระห ว่ างประ เทศ         
(การพัฒนาความร่วมมือระหว่างไทย-ลาว ด้านการ
ประเ มินผลกระทบต่อสุขภาพในพื้ นที่ จั งห วัด
มุกดาหาร-แขวงสะหวันนะเขต) ร่วมกันจัดท าแนว
ทางการด าเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือแบบทวิ
ภาคีระหว่างราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวในพ้ืนที่จังหวัดมุกดาหาร-
แขวงสะหวันนะเขต และจัดท าแผนปฏิบัติการความ
ร่วมมือด้านการจัดการผลกระทบต่อสุขภาพข้าม
พรมแดน ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร-สะหวัน
เซโน รวมทั้งมาตรการและการจัดการความเสี่ยง เพ่ือ
ป้องกันและลดผลกระทบที่เกี่ยวเนื่องจากการพัฒนา
อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจในเขตเศรษฐกิจพิเศษพัฒนา
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ยุทธศาสตร์ : สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างย่ังยืน
แผนบูรณาการ : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

หลักการและเหตุผล

จากนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจ “ประเทศไทย 4.0” 

ในการปฏิรูปประเทศ ซึ่งในการสนับสนุนนโยบายดังกล่าว
รั ฐบาลได้มี โครงการ พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก เพ่ือส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนที่ 3 จังหวัด คือ 
ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ซึ่งหากไม่มีการเตรียมการ
รองรับที่ ดี  อาจน า ไปสู่ ก าร เปลี่ ยนแปลงทางด้ าน
ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่ งแวดล้อม และสุขภาพภาพ
ประชาชน กรมอนามัยในฐานะองค์กรหลักในการอภิบาล
ระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ 
จึงได้ด าเนินการเพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการพัฒนา
ระบบการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นให้
จังหวัดในพ้ืนที่มีข้อมูลและระบบการจัดการด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม เพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
ของประชาชน อันจะน าไปสู่การคุ้มครองสิทธิทางสุขภาพ
ของประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์

1. จัดท าสถานการณ์ปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมจาก
กิจการเพ่ือการประกาศเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและการเฝ้า
ระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

3. พัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบที่ใช้การประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพ HIA สนับสนุนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้เป็นเมืองน่าอยู่

4. การสร้างความรอบรู้ให้ประชาชนในการเฝ้าระวัง
และจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม 



ผลการด าเนินงาน
1. สถานการณ์ปัญหาในพ้ืนที่ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ ในการบังคับใช้กฎหมาย และประกาศให้เป็น
กิจการที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพตาม พ .ร.บ. การ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535

2. ข้อมูลผลกระทบต่อสุขภาพและสนับสนุนข้อมูลใน
การออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เพ่ิมเติมกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพจากกิจการตู้คอนเทนเนอร์และ
ลานจอดรถหัวลากเป็นกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ โดยการจัดท า
แผนที่และแนวทางการด าเนินงานสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อไว้ใช้ในการเฝ้าระวังสถานการณ์
ความเสี่ยงสุขภาพอนามัย และสื่อสารความเสี่ยงด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่ให้
ทราบถึงสถานการณ์ต่าง ๆ ในพ้ืนที่ 

4. พัฒนาต้นแบบการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ/

ต้นแบบชุมชนเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้แก่
- กรณีผลกระทบจากโรงหลอมโลหะ ในพ้ืนที่     

อบต.หัวส าโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
- ก ร ณี ผ ล ก ร ะ ท บ จ า ก ฝุ่ น ล ะ อ อ ง  ใ น พ้ื น ที่            

อบต.ทางเกวียน จ.ระยอง
5. หลักสูตรพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

อปท. และ อสม. เกี่ยวกับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
ในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
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ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
เนื่องจากพ้ืนที่ด าเนินการเป็นพ้ืนที่ๆ เคยมีปัญหาเดิม

มานานแล้ว ทุกหน่วยงานต่องท าหน้าที่ของภารกิจ      
ท าให้ข้อมูลที่มีจ านวนมากจากหลากหลายหน่วยงานไม่มี
การเชื่องโยง หรือน ามาวิเคราะห์ผลร่วมกัน ท าให้ยังไม่
สามารถเชื่อมโยงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนกับ
สถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมได้

15

ปัจจัยความส าเร็จ
การมีหน่วยงานหลักในการประสานความร่วมมือของ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแลกเปลี่ยนและพัฒนา
ข้อมูลเพ่ือน าไปเฝ้าระวังสถานการณ์ความเสี่ยงสุขภาพ
อนามัย และสื่อสารความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่ให้ในพ้ืนที่ 



ยุทธศาสตร์ : สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน
แผนบูรณาการ : แผนบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการจัดการ

มลพิษและสิ่งแวดล้อม

หลักการและเหตุผล

สถานการณ์ปัญหาจากมล พิษสิ่ ง แ วดล้ อม        

และผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ในปัจจุบัน มีความ
รุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะมลพิษทางอากาศเป็นปัจจัยที่
ส าคัญที่มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน  
ประเทศไทย พบว่าคุณภาพอากาศยังคงพบปัญหาฝุ่น
ละออง ได้แก่  ฝุ่นละอองขนาดไม่ เกิน 2.5 ไมครอน 
(PM2.5) และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) 
รวมทั้ งก๊ าซโอโซน เกินค่ามาตรฐาน โดยเฉพาะใน 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 9 จังหวัดภาคเหนือ และ
พ้ืนที่หน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าวนั้นเป็น
เมืองขนาดใหญ่ที่มีการจราจรหนาแน่น เขตอุตสาหกรรม 
พ้ืนที่มีการเผาในที่โล่ง และยังเป็นพ้ืนที่เป้าหมายของ
แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและ
การจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม ที่อาจมีผลกระทบต่อ
สุขภาพของประชาชนอย่างรุนแรง จึงต้องเร่งด าเนินการ
แก้ไขปัญหา ดูแลและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนจากมลพิษทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
และยั่งยืน 

วัตถุประสงค์

1. เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งการเฝ้าระวัง สื่อสาร 
และเตือนภัยผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ
ในพ้ืนที่เสี่ยงส าคัญ ได้แก่ พ้ืนที่หมอกควันภาคเหนือ 
พ้ืนที่หน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล

2. เพ่ือพัฒนาชุมชนต้นแบบเฝ้าระวังผลกระทบต่อ
สุขภาพจากมลพิษทางอากาศพ้ืนที่จังหวัดหมอกควัน
ภาคเหนือ 

3. พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดการความเสี่ยง
ในพ้ืนที่วิกฤติมลพิษทางอากาศในพ้ืนที่หน้าพระลาน 
จังหวัดสระบุรี พ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล



พื้นที่หมอกควัน 9 จังหวัดภาคเหนือ

1. กรมอนามัยร่วมกับหน่วยงานในกระทรวง
สาธารณสุ ขจั ดท ามาตรการและแนวทางการ
ด าเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพ่ือลดและ
ป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ     
ปี 2562 และส่งเสริมมาตรการและแนวทางการ
ด าเนินงานฯ ให้หน่วยงานในพื้นท่ี

2. เฝ้าระวังสถานการณ์ ประเมินความเสี่ยงต่อ
สุขภาพ และสื่อสารเตือนภัยการปฏิบัติตนตามระดับ
ความรุนแรง และสรุปรายงานสถานการณ์ในพ้ืนที่
วิกฤต 9 จังหวัด

3. ชุมชนต้นแบบการเฝ้าระวังและสื่อสารความ
เสี่ยงจากมลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็กและการใช้ “ธงสี
เตือนภัยหมอกควัน” น าร่อง 9 ชุมชน ในพ้ืนที่ 6 
ต าบล ได้แก่ จ.เชียงใหม่ (ต.แม่นาจร ต.กองแขก 
ต.ปิงโค้ง ต . เมืองนะ) จ.ล าปาง (ต. พิชัย ) และ          
จ.เชียงราย (ต.เกาะช้าง)

4. ศึกษาความสัมพันธ์และคาดการณ์ผลกระทบต่อ
สุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กในพ้ืนที่หมอกควัน
ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)

5. สนับสนุนและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการบังคับใช้กฎหมายการสาธารณสุขเพ่ือ
ลดมลพิษทางอากาศจากแหล่งก าเนิดและควบคุมเหตุ
ร าคาญอันเนื่องมาจากมลพิษทางอากาศ และจัดท า
ค าแนะน าคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง ลดและ
ป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

และเตรียมความพร้อมในการใช้มาตรการทางกฎหมาย 
ภายใต้พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข  พ .ศ .2535
(อยู่ ระหว่ า งออกประกาศค าแนะน าคณะกรรมการ
สาธารณสุข)

พื้นที่ ต.หน้าพระลาน จ. สระบุรี

1. เฝ้าระวังสถานการณ์ ประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ 
และสื่อสารเตือนภัยการปฏิบัติตนส าหรับประชาชนและ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขตามระดับความรุนแรง ในพ้ืนที่              
ต.หน้าพระลาน จ.สระบุรี

2. ข้อเสนอเชิงนโยบายและมาตรการเพื่อลดและป้องกัน
ผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศในพ้ืนที่

3. เฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก
ในโรงเรียนทั้งภายนอกและภายในอาคาร รวมถึงฝุ่นละออง
ที่เด็กนักเรียนได้รับ โดยติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ในโรงเรียน ในพื้นที่ ต.หน้าพระลาน จ.สระบุรี

4. การพัฒนาศักยภาพและสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน
และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการจัดการความเสี่ยงต่อ
สุขภาพจากฝุ่นละออง โดยการพัฒนาในพ้ืนที่ ต.หน้าพระ
ลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ และ ต.เขาวง ต.หนองคณฑี         
อ.พระพุทธบาท รวมทั้งวางแผนจัดท าโครงการน าร่อง                  
เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมด าเนินการเฝ้าระวังสุขภาพจาก
มลพิษทางอากาศในพ้ืนที่เขตควบคุมมลพิษชุมชนคุ้งเขา
เขียว ร่วมกับหน่วยงานในพื้นท่ี  
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ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

หมอกควันภาคเหนือหลายพ้ืนที่ (ต าบล) สามารถ

ออกข้อก าหนดและควบคุมการเผาในที่โล่งได้ดี แต่ยัง
เผชิญกับปัญหาหมอกควันที่มาจากพ้ืนที่ใกล้เคียงหรือ
พ้ืนที่อ่ืน ๆ ที่หมอกควันพัดมาตามกระแสลม ดังนั้นการ
แก้ไขปัญหาจ าเป็นต้องอาศัยเครือข่ายพ้ืนที่  มีการ
วางแผนและแก้ไขปัญหาร่วมกัน

ปัจจัยความส าเร็จ

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง/ภาคีเครือข่ายทั้งนอกพ้ืนที่ 
และในพื้นที่ให้ความส าคัญกับปัญหา และพร้อมให้ความ
ร่วมมือในการเฝ้าระวังสถานการณ์

พื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล

1. เฝ้าระวังสถานการณ์ ประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ
และสื่อสารเตือนภัยการปฏิบัติตนส าหรับประชาชนและ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขตามระดับความรุนแรงในพ้ืนที่
กรุงเทพและปริมณฑล

2. มีระบบเฝ้าระวังและลดผลกระทบต่อสุขภาพจาก
มลพิษทางอากาศ

3. ข้อเสนอเชิงนโยบายและมาตรการเพ่ือลดและป้องกัน
ผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศในพ้ืนที่ 

4. ข้อเสนอ ค าแนะน าแนวทางในการลดและป้องกัน
ผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ พร้อมทั้ง                 
แนวทางการจัดห้องและสภาพแวดล้อมในการลด
ผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

5. ข้อเสนอ ค าแนะน าในการลดและป้องกันมลพิษทาง
อากาศในโรงเรียน ในกรุงเทพมหานคร เพ่ือคุ้มครอง
สุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพในพ้ืนที่เสี่ยง
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ยุทธศาสตร์ : สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างย่ังยืน
แผนบูรณาการ : แผนบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการจัดการ 

มลพิษและสิ่งแวดล้อม

หลักการและเหตุผล

การ เจริญ เติบ โตและขยายตั วของ เมื องต่ า งๆ         

ใ นป ร ะ เทศ ไทยมี แน ว โ น้ ม เ พ่ิ ม ขึ้ น ทุ กปี  โ ด ย เ ฉพาะ
ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ รวมถึงสถานประกอบ
กิจการในครัวเรือน บ่อยครั้งที่พบว่าไม่มีระบบการจัดการที่ดี
ก่อให้เกิดมลพิษ และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ   
นอกจากนี้ปัญหาพ้ืนที่ เสี่ ย งจากมลพิษสิ่ งแวดล้อมที่ มี
ผลกระทบต่อสุขภาพมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น จังหวัดที่รัฐบาลได้
มีนโยบายผลักดันการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco 
Industrial Town) ก าหนด พ้ืนที่ ประกอบ อุตสาหกรรม
เป้ าหมาย  ให้ มี การยกระดับ พ้ืนที่ ไปสู่ ก าร เป็ น เมื อ ง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน
เดิมที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับเขตอุตสาหกรรมด้วยนั้น 

กรมอนามัย โดยกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ             
จึงจ าเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมทางวิชาการทั้งในส่วน
ของการพัฒนากฎหมายสาธารณสุขให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมการประกอบกิจการ
ประเภทต่างๆ ที่อาจส่งผลต่อเหตุร าคาญหรือสภาวะความ
เป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน

รวมทั้งสนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่ในการ
การพัฒนาระบบติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อ
สิ่ ง แ ว ดล้ อมและสุ ขภ าพ ใน พ้ืนที่ เ สี่ ย ง มล พิษ
สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งสนับสนุนองค์ความรู้ เครื่องมือ
ให้ประชาชนสามารถเฝ้าระวังป้องกันตนเองจาก
มลพิษสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์
1. เพ่ือพัฒนาข้อมูลพ้ืนฐานในการติดตามและ    

เฝ้าระวังผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในพ้ืนที่
เสี่ยงมลพิษสิ่งแวดล้อม

2. เพ่ือขับเคลื่อนการใช้กฎหมายตามมาตรา 54 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

3. เพ่ือจัดท าคู่มือประชาชนในการเฝ้าระวังตนเอง
จากมลพิษสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาชุมชนต้นแบบใน
การเฝ้าระวังผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพใน
พ้ืนที่อุตสาหกรรมนิเวศ



ผลการด าเนินงาน 

1. เฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อ
สุขภาพ การแก้ ไขปัญหาน้ า อุปโภคบริ โภค และ          
การตรวจวัดคุณภาพอากาศในพ้ืนที่รอบเหมืองแร่ทองค า 
3 จังหวัดรอยต่อ (พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์) ผลจาก
การเฝ้าระวังน าไปสู่การวางแผนกิจกรรมโครงการร่วมกับ
ศูนย์อนามัยและส านักงานสาธารณสุขจังหวัด เพ่ือขอรับ
งบประมาณจากกองทุนประกันความเสี่ยงรอบเหมืองแร่
ทองค าเพ่ือด าเนินการ ดังนี้ การเฝ้าระวังคุณภาพน้ าเพ่ือ
การบริโภค การบ ารุงรักษาระบบประปา การพัฒนา
ศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลระบบ
ประปา การสื่อสารความเสี่ยง และการปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลการเฝ้าระวังคุณภาพน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค 

2. พัฒนาชุมชนต้นแบบเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยใช้แอพพลิเคชั่น
เตือนภัยอนามัยสิ่งแวดล้อม (@Risk) 

3. คู่มือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ส าหรับโรงพยาบาล รวมทั้ ง  ได้มีการหารือระดับ
กระทรวงเพ่ือผลักดันให้โรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขจัดท ารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(EIA) ให้ถูกต้องตามท่ีกฎหมายก าหนด

4. สนับสนุนการใช้กฎหมายการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
เพ่ือให้เกิดการป้องกันความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
โดยการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการ และขับเคลื่อน
ผ่านคณะอนุกรรมการด้านวิชาการที่ เกี่ยวข้อง ผลการ
ด าเนินงาน ได้แก่ (1) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข       
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2562 (ให้กิจการให้บริการลานสะสมตู้บรรจุสินค้า หรือลาน
จอดรถหัวลากตู้บรรจุสินค้า เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ) (2) ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง 
การประกอบกิจการให้บริการลานสะสมตู้บรรจุสินค้าหรือ
ลานจอดรถหัวลากตู้บรรจุสินค้า พ.ศ. 2562 และ (3) คู่มือ
การปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนด
ประเภทหรือขนาดของกิจการและหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่ผู้ขออนุญาตจะต้องด าเนินการก่อนการพิจารณา
ออกใบอนุญาต พ .ศ.  2561และประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ในการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. 2561
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ปัจจัยความส าเร็จ
การด าเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งในส่วนกลาง 

และระดับพื้นท่ีในกรณีมีการร้องเรียนผ่านทาง
แอพพลิเคชั่น

ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1. เสนอให้ Cluster มีทีมงานส าหรับจัดการข้อมูลที่จะ

ได้รับรายงานจากระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว
2. เนื่องจากไม่มีกลไกในการร้องเรียน จึงควรมีการพัฒนา

กลไกรองรับแอพลิเคชั่นในกรณีมีการร้องเรียนผ่านทาง
แอพพลิเคชั่น
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ยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมผู้สูงอายุไทย เพื่อเป็นหลักชัยของสังคม
แผนบูรณาการ : แผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

หลักการและเหตุผล

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาส าคัญ
ระดับโลกที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ ซึ่งส่งผล
กระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง 
เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ซึ่งเป็นกลุ่ม
เสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบมากกว่ากลุ่มอ่ืน ๆ ทั้งยังต้อง
ได้รับความช่วยเหลือและดูแลเป็นพิเศษ เพ่ือดูแลให้
ผู้สูงอายุใช้ชีวิต ประจ าวันได้อย่างมีความสุข มีคุณภาพชีวิต
ที่ดี ทั้งการดูแลในภาวะปกติ และเมื่อเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ 
โดยการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและการสื่อสารเตือนภัยที่มี
ประสิทธิภาพ บูรณาการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพ่ือให้
ผู้สูงอายุ รวมทั้งประชาชนในหมูบ้านและชุมชนในพ้ืนที่
เสี่ยงภัยให้สามารถป้องกันและช่วยเหลือตนเองได้ ดังนั้น 
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ จึงจัดท าโครงการพัฒนา
แนวทางการดูแลและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของ
ผู้สูงอายุ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อการดูแลป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ และ
น าไปสู่การสร้างความเสมอภาคและยกระดับคุณภาพชีวิตที่
ดีให้กับผู้สูงอายุต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพ่ือพัฒนาแนวทางการดูแลและป้องกันผลกระทบต่อ
สุขภาพของผู้สูงอายุจากมลพิษอากาศ และความร้อนที่
เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

2. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการดูแลป้องกันผลกระทบต่อ
สุขภาพของผู้สูงอายุจากมลพิษอากาศ และความร้อนที่
เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส าหรับ
ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager : CM) และ
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver : CG) 

3. เพ่ือจัดท าสื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลและป้องกัน
ผลกระทบต่อสุขภาพของผู้สูงอายุ จากมลพิษอากาศ และ
ความร้อนท่ีเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

4. เพ่ือศึกษาสถานการณ์การรับรู้เรื่องผลกระทบต่อ
สุ ขภ าพจากมล พิษอากาศของประชาชน ใน พ้ืนที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล



ผลการด าเนินงาน

1. หลักสูตรการดูแลป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของ
ผู้สูงอายุจากมลพิษอากาศ และความร้อนที่เป็นผลจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส าหรับผู้จัดการการดูแล
ผู้สู งอายุ  (Care Manager : CM) และผู้ ดูแลผู้สู งอายุ 
(Care Giver : CG) จ านวน 4 หลักสูตร และน าไปผนวก
เข้ากับคู่มือแนวทางพัฒนาศักยภาพการอบรมฟ้ืนฟู
ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) และผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ (Caregiver) 

2. สื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลและป้องกันผลกระทบ
ต่อสุขภาพของผู้สูงอายุจากมลพิษอากาศและความร้อนที่
เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดังนี้ แผ่นพับ 
2 เรื่อง คือ การดูแลป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของ
ผู้สูงอายุจากมลพิษอากาศ และการดูแลป้องกันผลกระทบ
ต่อสุขภาพของผู้สูงอายุจากความร้อนที่เป็นผลจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ              

แอนิเมชั่น 2 เรื่อง คือ การดูแลป้องกันผลกระทบต่อ
สุขภาพของผู้สูงอายุจากมลพิษอากาศ และการดูแล
ป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของผู้สูงอายุจากความร้อนที่
เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

3.  รายงานการศึกษาสถานการณ์การรับรู้ เ รื่ อ ง
ผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษอากาศของผู้สูงอายุ และ
ประชาชนที่มีผู้สูงอายุที่ต้องดูแล ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล และข้อเสนอแนะ พร้อมทั้ งสื่ อสาร
สถานการณ์การรับรู้ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ 
เว็บไซต์กรมอนามัย และเว็บไซต์อ่ืนๆ

4. พัฒนาแนวทางการดูแลและป้องกันผลกระทบต่อ
สุขภาพของผู้สูงอายุ จากมลพิษอากาศ และความร้อนที่
เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยทบทวน
ข้อมูลและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้ง
การประชุมปรึกษาหารือ และการลงพ้ืนที่ให้ความรู้
ผู้สูงอายุ และจัดท า Key message แนวทางการดูแล
ผู้สูงอายุส าหรับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และแนวทางการดูแล
ตนเองส าหรับผู้สูงอายุ เพ่ือเผยแพร่ผ่านเครือข่ายงาน
ผู้สูงอายุ เว็บไซต์ และหน่วยงานสาธารณสุข

ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

1. ควรมีการแต่งตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญพิจารณาหลักสูตร

การดูแลป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของผู้สูงอายุจาก
มลพิษอากาศ และความร้อนท่ีเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ส าหรับผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care 
Manager : CM) และ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver : CG)

2. ควรมีการประเมินผลหลักสูตรฯ หลังการน าไปใช้
อบรม

ปัจจัยความส าเร็จ
การบูรณาการงานร่วมกับงานผู้สูงอายุ ท าให้สามารถ

ดูแลผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงได้เฉพาะเจาะจงมากขึ้น
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ยุทธศาสตร์ : สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างย่ังยืน
แผนบูรณาการ : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

หลักการและเหตุผล
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหา

ส าคัญระดับโลกที่ส่งผลต่อระบบนิเวศ รวมทั้งส่งผลต่อ
สุขภาพทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งนี้ หากมีมาตรการที่ดีใน
การควบคุมหรือป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศจะช่วยลดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตได้ โดย
กรมอนามัย  จั ดท า  ( ร่ าง )  แผนการปรับตั วต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้านสาธารณสุข พ.ศ. 2561 
–2573  โดยมีเป้าประสงค์สูงสุดคือ “ลดการเจ็บป่วยต่อ
ประชาชน ลดผลกระทบแก่ประเทศ และเป็นศูนย์กลางใน
ระดับเอเชีย” ดังนั้นกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ    
จึ ง จั ดท า โ คร งการขั บ เ คลื่ อนการด า เ นิ น ง านกา ร
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุ
เป้าประสงค์ โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกระดับ
น าไปสู่การป้องกัน และลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศได้

วัตถุประสงค์
1. เพ่ือขับเคลื่อนแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศด้านสาธารณสุข พ.ศ. 2561-2573

2. เพ่ือพัฒนาต้นแบบชุมชนเข้มแข็งด้านการปรับตัว      
เพ่ือรับมือกับผลกระทบต่อสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

3. เพ่ือจัดท าแผนที่เสี่ยงด้านสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ   

4. เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถบุคคลากรสาธารณสุข    
ด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ



ผลการด าเนินงาน
1. ปรับปรุง (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการปรับตัวต่อ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านสาธารณสุข ระยะที่ 
1 พ.ศ 2563-2573 ให้สอดคล้องกับแผนระดับ 3 ตามนัย
ยะของมติคณะรัฐมนตรี และเพ่ิมเติมข้อมูลการเฝ้าระวัง
โรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ า

2. ชุมชนต้นแบบด้านการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ กรณีความร้อน 1 ชุมชน ในพ้ืนที่ชุมชน
ต าบลเมืองเพีย อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น นอกจากนี้
ชุมชนได้ระบุปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ        
5 ประเด็นหลัก ได้แก่ ปัญหาน้ าท่วม ไข้ เลือดออก      
ความร้อน ภัยแล้ ง  และโรคระบบทาง เดินหายใจ            
ซึ่งแกนน าชุมชนร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาของชุมชุนและ
ผลกระทบต่อสุขภาพด้วยเครื่องมือ การวิเคราะห์ด้วย
ต้นไม้แห่งปัญหา (Problem Tree Analysis)

3. ชุดข้อมูลสถานการณ์ความเสี่ยง ชี้แจงแนวทางการ
เฝ้าระวังและสื่อสารเตือนภัยสุขภาพจากความร้อนแก่ภาคี
เครือข่าย ศูนย์อนามัยและส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  

4. พัฒนาขีดความสามารถ ด้านการปรับตัวด้านสุขภาพ
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้แก่บุคลากรภาค
สาธารณสุข จากศูนย์อนามัยและส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด ร้อยละ 80  

ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
-

ปัจจัยความส าเร็จ
1. การด าเนินงานที่ผ่านมาจ าเป็นต้องใช้ความร่วมมือจาก

หลายหน่วยงาน หลายภาคส่วน ทั้งทางองค์การความร่วมมือ
ระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้อม  และภาค
สาธารณสุข โดยเฉพะศูนย์อนามัยและส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด เป็นภาคีเครือข่ายที่ส าคัญของการด าเนินงาน ท าให้
การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้
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แผนบูรณาการ : แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

หลักการและเหตุผล

กรมอนามัยได้มีการศึกษารูปแบบกลไก HIA 
ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เพ่ือเป็น
ข้อเสนอก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและ
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการอันเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ ซึ่งได้สรุปรูปแบบ HIA เป็น 4 รูปแบบ ได้แก่        
1) ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ สุ ข ภ า พ ขั้ น ต้ น                   
2) การประ เมินผลกระทบต่อสุ ขภาพแบบเร่ งด่ วน           
3) การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพแบบรอบด้าน และ    
4) การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพของกิจการที่อยู่ภายใต้
การบังคับใช้กฎหมายอื่น เพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้นแบบด้าน HIA และ ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการ
ด าเนินงานให้ประสบความส าเร็จขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งผลจากการด าเนินโครงการระยะที่ 1 ได้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบซึ่งจะเป็นพื้นที่ต้นแบบในการ
ขยายเครือข่ายการด าเนินงานในระยะที่ 2 ดังนั้น กอง
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย จึงได้ท า
โครงการเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินงานการ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และขยายเครือข่ายการด าเนินงาน รวมทั้งขยาย
พื้นที่ต้นแบบการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น อันจะน าไปสู่การปรับปรุงรายละเอียดและรูปแบบ
การด าเนินงานให้ดีขึ้น (Improve)

หรืออาจน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบ (Change) 
เพื่อให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรืออาจ
จ า เป็นต้องสร้ างรูปแบบใหม่  (Constructive new 
knowledge) เพ่ือให้ปฏิบัติงานได้ตามสภาพจริง ซึ่งผล
การศึกษาจะน าไปเป็นข้อมูลประกอบจัดท าข้อเสนอ   
เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดบริการอนามัย
สิ่งแวดล้อมระดับท้องถิ่น และเป็นต้นแบบในการขยาย
พื้นที่การด าเนินงานให้เกิดผลส าเร็จต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานด้านการประเมินผล
กระทบต่อสุขภาพในระดับท้องถ่ิน

2. เ พ่ือพัฒนาต้นแบบการประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพในระดับท้องถิ่น  และขยายเครือข่ายการ
ด าเนินงานการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในระดับ
ท้องถ่ิน 

3. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินงานการ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในแต่ละระดับ

4. เพ่ือจัดท าข้อเสนอการด าเนินงานการประเมินผล
กระทบต่อสุขภาพในการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการ
จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับท้องถ่ิน 



ผลการด าเนินงาน
1. หลักสูตรมาตรฐานด้านการประเมินผลกระทบต่อ

สุขภาพในระดับท้องถิ่น เป็นการพัฒนารูปแบบวิธีการ
พัฒนาศักยภาพทีมงาน HIA ให้มีความรู้ความเข้าใจและ
สามารถน าเครื่องมือ HIA ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการ
อนามัยสิ่ งแวดล้อมในพ้ืนที่ ได้  กลุ่มเป้าหมาย คือ 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และผู้ที่สนใจ นอกจากนี้หน่วยงานที่สนใจ
สามารถน าหลักสูตรไปใช้อบรมพัฒนาศักยภาพในพ้ืนที่
ได้ โดยมีรายละเอียดของหลักสูตร ดังนี้  หลักการ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ขั้นตอนการกลั่นกรอง
ผลกระทบต่อสุขภาพ ขั้นตอนการก าหนดขอบเขต
การศึกษา ขั้นตอนการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 
ขั้นตอนการจัดท ามาตรการป้องกันและลดผลกระทบ 
ขั้นตอนการติดตามตรวจสอบ การประยุกต์ใช้การ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในระดับท้องถิ่น

2. ต้นแบบการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น เป็นการขยายเครือข่ายการด าเนินงานการ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในระดับท้องถิ่นจาก      
ปี  2561 โดยศูนย์อนามัยประสานพ้ืนที่และร่วม
สนับสนุนการด าเนินงาน

ภายหลังจากการอบรมพัฒนาศักยภาพทีมงาน แต่ละพื้นที่
ได้น าเครื่องมือ HIA ไปใช้ในการด าเนินงานจัดการอนามัย
สิ่ งแวดล้อมตามประเด็นที่ตกลงของพื้นที่  และกอง
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพได้จัดประชุมสรุปบทเรียน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การประยุกต์ใช้ HIA ในระดับท้องถิ่น 

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินงานการประเมินผลกระทบ
ต่อสุขภาพในระดับท้องถิ่น การด าเนินงาน HIA ในระดับ
ท้องถิ่น ต้องอาศัยการด าเนินงานร่วมกับหลายหน่วยงาน
เพื่ อร่ วมกันแก้ ไปปัญหา จากการสรุปบทเรี ยนการ
ประยุกต์ใช้ HIA ในระดับท้องถิ่น ได้ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ด าเนินงานการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในระดับ
ท้องถ่ิน ดังนี้ 1) นโยบาย/ผู้บริหาร ให้ความส าคัญ รับทราบ
ก ร ะ บ ว น ก า ร  เ ห็ น ด้ ว ย  เ ข้ า ใ จ  แ ล ะ ถ่ า ย ท อ ด ไ ด้                 
2) ความเข้มแข็งของทีมงานร่วมคิด ร่วมท า ร่วมประเมินผล 
3) การมีข้อมูลที่สะท้อนความเป็นจริงและปัญหาของพ้ืนที่ 
สามารถน าไปคาดการณ์ผลกระทบได้ 4) ผู้มีส่วนได้เสียต้อง
วิเคราะห์ให้ครอบคลุม ชี้ให้เห็นถึงปัญหาและประโยชน์ของ
กระบวนการ และสร้างบรรยากาศเพื่อให้แสดงความคิดเห็น
ได้เต็มที่ และ 5) ประสบการณ์การท า HIA มีความส าคัญ 
เพราะจะท าให้เข้าใจกระบวนการและสามารถต่อยอดการ
ประยุกต์ใช้ได้

จัดอบรมพัฒนาศักยภาพทีมงาน HIA ในระดับท้องถิ่น ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
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ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
เนื่องจากมีงานหรือภารกิจอ่ืนที่เร่งด่วนเข้ามาท าให้

งานต้นแบบ HIA ช้ากว่าปกติจากท่ีวางแผนไว้
ปัจจัยความส าเร็จ

ความเข้มแข็งของทีมงาน HIA ในระดับท้องถิ่น 
ตั้งแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ โรงพยาบาล 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด รวมถึงศูนย์อนามัยที่เป็น
หน่วยสนับสนุนการด าเนินงาน นอกจากนี้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นให้ความส าคัญและสนับสนุนการด าเนินงาน

4. ข้อเสนอการด าเนินงานการประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพในการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดล้อมระดับท้องถิ่น จากการถอดบทเรียน
กระบวนการและปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินงาน        
การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในระดับท้องถิ่น       
ได้น ามาปรับปรุงกระบวนงานระบบบริการอนามัย
สิ่งแวดล้อม (EHA8000) เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถน ากระบวนการ HIA ไปประยุกต์ใช้ใน
พ้ืนที่ได้ง่ายขึ้น และมีแนวคิดในการพัฒนาเป็นหลักสูตร
ออนไลน์ (e-learning) เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น เ ข้ า ถึ งและ เ รี ยนรู้ ก ร ะบวนการ  HIA ได้
หลากหลายช่องทาง ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาหลักสูตร
ออนไลน์ดังกล่าว
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แผนบูรณาการ : แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ .ศ.  2535      
เป็นกฎหมายที่มีเป้าหมายเพ่ือคุ้มครองประชาชนทั้งด้าน
สุขภาพและด้านสภาพแวดล้อมที่อาจมีผลกระทบต่อ
สุขภาพ และกฎหมายฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิด
สภาวะความเป็นอยู่ที่ เหมาะสมกับการด ารงชีพของ
ประชาชน ทั้งนี้ ในมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุขเป็นบทบัญญัติที่ก าหนดมาตรฐานที่ส าคัญ     
ในการสนับสนุนการการบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้อาจแบ่ง
ได้เป็น 2 ประการคือประการที่หนึ่ง การก าหนดมาตรฐาน
สภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพประชาชน 
และประการที่สอง วิธีด าเนินงานการตรวจสอบควบคุม
ก ากับดูแล หรือแก้ไขสิ่งที่มีผลกระทบต่อสภาวะความ
เป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน ทั้งนี้
ปัจจุบันยังไม่มีกฎกระทรวงในส่วนนี้จึงส่งผลให้การบังคับใช้
กฎหมายในการคุ้มครองสุขภาพประชาชนไม่ครอบคลุม
ดังนั้น กรมอนามัย โดยกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ  
จึงท าการศึกษานิยาม ความหมาย และขอบเขต ที่เกี่ยวกับ 
“สภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมต่อการด ารงชีพ” พร้อมทั้ง
ก าหนดตัวชี้วัดของสภาวะความเป็นอยู่ ที่เหมาะสมต่อการ
ด ารงชีพและศึกษามาตรฐานสภาวะความเป็นอยู่ที่
เหมาะสมต่อการด ารงชีพ เพ่ือประโยชน์ ในการออก
กฎกระทรวงและประกาศกระทรวงตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.2535 

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาและพัฒนาตัวชี้วัดสภาวะความเป็นอยู่ที่

เหมาะสมต่อการด ารงชีพของประชาชน

2. เพื่อศึกษาและพัฒนามาตรฐานสภาวะความเป็นอยู่
ที่เหมาะสมต่อการด ารงชีพของประชาชน

ผลการด าเนินงาน
1. ศึกษาขอบเขตการพัฒนาตัวชี้วัดและมาตรฐานความ

เป็นอยู่ที่เหมาะสมต่อการด ารงชีพของประชาชน โดย
จัดท าร่างตัวชี้วัดฯ แล้วน ามาจัดล าดับความส าคัญด้วย
การวิเคราะห์แบบพหุหลักเกณฑ์ (Multiple Criteria 
Analysis:  MCA)  ประเมินให้ค่าน้ าหนักเกณฑ์หลัก        
3 เรื่อง และเกณฑ์ย่อย 10 ปัจจัย โดยผู้ เชี่ยวชาญ         
ผลการศึกษา ดังนี้ 

- ตั ว ชี้ วั ดด้ านคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
ประกอบด้วย ฝุ่นละออง (3 พารามิเตอร์) สารอินทรีย์
ระเหย (25 พารามิเตอร์) สารเคมีอ่ืนๆ (10 พารามิเตอร์) 
และโลหะหนัก (8 พารามิเตอร์) 

- คุณภาพอากาศภายในอาคาร ประกอบด้วย 
กายภาพ (4 พารามิเตอร์) ฝุ่นละออง (3 พารามิเตอร์) 
สารอินทรีย์ระเหย (6 พารามิ เตอร์ ) สารเคมี อ่ืนๆ         
(6 พารามิเตอร์) จุลินทรีย์ (3 พารามิเตอร)์

- สารปนเปื้อนในดิน ประกอบด้วย สารอินทรีย์
ระเหย (16 พารามิเตอร์) โลหะหนัก  (19 พารามิเตอร์) 
สารก าจัดศัตรูพืช (18 พารามิเตอร์ ) สารอ่ืนๆ (31 
พารามิเตอร์)
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- สารปนเปื้อนในน้ าผิวดิน ประกอบด้วย สารอินทรีย์
ระเหย (16 พารามิเตอร์) PAHs (5 พารามิเตอร์) สาร
ก าจัดศัตรูพืช (31 พารามิเตอร์) 

- สารอ่ืนๆ (16 พารามิเตอร์)
- สารปนเปื้อนในน้ าใต้ดิน ประกอบด้วย สารอินทรีย์

ระเหย (13 พารามิเตอร์) โลหะหนัก (16 พารามิเตอร์) 
สารก าจัดศัตรูพืช (8 พารามิเตอร์) 

- สารอินทรีย์อื่นๆ (36 พารามิเตอร์)
- สารปนเปื้อนในอาหาร ประกอบด้วย - ด้านชีวภาพ 

43 พารามิเตอร์ ด้านเคมี 69 พารามิเตอร์
- แสงสว่าง ประกอบด้วย ระดับความเข้มของแสง

สว่าง
- เสียง ประกอบด้วย ระดับเสียงทั่วไปและระดับเสียง

รบกวน
2. จัดท ารายงานผลการศึกษาและข้อเสนอตัวชี้วัดและ

มาตรฐานสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมต่อการด ารงชีพ
ของประชาชน และข้อเสนอแนะต่อการศึกษาในระยะที่ 2 
ปี 2563  

ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
มาตรฐานสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมต่อการด ารง

ชีพของประชาชน” เมื่อพิจารณาภายใต้กฎหมายฉบับนี้จะ
พบว่ามีขอบเขตที่กว้างมากและมีความเกี่ยวโยงกับ
บทบัญญัติในหลายมาตรา ดังนั้นการก าหนดมาตรฐาน
สภาวะความเป็นอยู่ที่ เหมาะสมต่อการด ารงชีพของ
ประชาชน จึงต้องพิจารณาถึงความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับ
บทบัญญัติที่เก่ียวข้องในกฎหมายทั้งฉบับ รวมทั้งพิจารณา
ว่ามีประเด็นใดบ้างที่มีการก าหนดมาตรฐานสภาวะความ
เป็นอยู่ที่เหมาะสมฯเอาไว้แล้ว ซึ่งการวิจัยในระยะต่อไป 
ควรศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือให้มีการก าหนดมาตรฐานได้อย่าง
ครอบคลุม 

ปัจจัยความส าเร็จ
มีการสรุปความก้าวหน้าการด าเนินงานรายไตรมาศ 

เพ่ือพิจารณาผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อจ ากัดในการด าเนินการศึกษาวิจัย จึงท าให้มีการ
ปรับเปลี่ยนเนื้อหาและวิธีการท างานให้มีความเหมาะสม
และมีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น
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แผนบูรณาการ : แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันตัวชี้วัดสุขภาพของคนไทยมุ่งเน้นการวัดที่
สุขภาพของปัจเจกบุคคลและสะท้อนในรูปแบบสุขภาพของ
ประชากร โดยมีองค์ประกอบส าคัญ เช่น การวัดสถานะ
สุขภาพ (อายุขัยเฉลี่ย) การวัดปัจจัยบ่งชี้สุขภาพ (สาเหตุ
การตายด้วยโรค) และการวัดระบบบริการสุขภาพ อย่างไร
ก็ตาม สุขภาพมีลักษณะเป็นองค์รวม จ าเป็นต้องอาศัย
เครื่องมือหรือตัวชี้วัดในระดับชุมชน เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึง
ระดับของการมีปัจจัยที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดีของคนใน
ชุมชน และน าไปสู่การวางแผนและการแก้ไขปัญหาให้คน
ในชุมชนนั้นๆ มีปัจจัยที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี ในปีที่ผ่านมา 
กรมอนามัย ได้ศึกษาวิจัยและพัฒนาตัวชี้วัดด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมของชุมชนที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี ซึ่งในการ
ด าเนินงานระยะต่อไปจ าเป็นต้องมีการออกแบบเครื่องมือ
และน าตัวชี้ วัดไปใช้ทดลองในพ้ืนที่ เ พ่ือศึกษาข้อมูล
สถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่เอ้ือต่อการ
มีสุขภาพดี หาช่องว่างหรือปัจจัยด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมทั้ง
ที่เอ้ือและไม่เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี และน าตัวชี้วัดที่ได้ไปใช้
การขับเคลื่อนสู่การมีชุมชนสุขภาพดีอย่างยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพ่ือทบทวนตัวชี้วัดและเกณฑ์ดัชนีชี้วัดด้านอนามัย

สิ่งแวดล้อมของชุมชนที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี 
2. เพ่ือจัดท าสถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของ

ชุมชนที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี
3. เพ่ือจัดท าข้อเสนอการพัฒนาตัวชี้วัดด้านอนามัย

สิ่งแวดล้อมของชุมชนที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี

ผลการด าเนินงาน

1. ด าเนินการทบทวนและปรับปรุงตัวชี้วัดและก าหนด
เกณฑ์การวัดด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่เอ้ือต่อ
การมีสุขภาพดี โดยการทบทวนและรวบรวมข้อมูลเพ่ือ
ทบทวนตัวชี้วัดด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 8 ด้าน ได้แก่ 
ตัวชี้วัดด้านคุณภาพอากาศ ด้านที่อยู่อาศัย ด้านมูลฝอย 
ด้านสิ่งปฏิกูล ด้านน้ าใช้-น้ าเสีย ด้านสุขาภิบาลอาหาร
และน้ า ด้านการจัดการเหตุร าคาญ และด้านการบริหาร
จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมจ านวนตัวชี้วัดทั้งหมด 81 
ตัวชี้วัด ซึ่งผู้เชี่ยวชาญได้มีปรับปรุงตัวชี้วัดและเกณฑ์การ
วัดให้เหมาะสมตามบริบทของสังคมไทยประเภทชุมชน 
และลักษณะการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับ
ต่างๆ สามารถน าตัวชี้วัดและเกณฑ์การวัดด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมท่ีมีการพัฒนาไปใช้ในการประเมินให้ทราบถึง
สถานการณ์อนามัยสิ่งแวดล้อมที่แท้จริงในชุมชน โดยผล
การเสนอแนะสามารถปรับปรุงรายละเอียดตัวชี้วัดและ
เกณฑ์การวัดในแต่ละด้านให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพ่ือ
พัฒนาตัวชี้วัดและเกณฑ์การวัดออกเป็นแบบสอบถามใน
ระดับครัวเรือนและชุมชน



2. ด าเนินการเก็บข้อมูลในพ้ืนที่ศึกษาในจังหวัดชลบุรี 
โดยได้ข้อมูลระดับชุมชนจ านวน 48 ชุด แบ่งเป็น
ครัวเรือนตัวอย่างภายใต้ เขตเทศบาล 47 เทศบาล      
และเขตปกครองพิเศษ 1 เขต (เมืองพัทยา) และได้ข้อมูล
ระดับครัวเรือน จ านวน 1,514 ชุด น ามาวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยวิธีการทางสถิติ  โดยผลการวิ เคราะห์มีตัวชี้วัด
ทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ เ อ้ือต่อการมีสุขภาพดี
ทั้งหมด 28 ตัวชี้วัด 

3. สรุปผลการศึกษาการพัฒนาตัวชี้วัดด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมของชุมชนที่ เ อ้ือต่อการมีสุขภาพดี และ
ข้อเสนอในการน าตัวชี้วัดด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชนที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพดีไปใช้เพ่ือการส่งเสริมและ
สนั บสนุ นการด า เนิ น งานอนามั ยสิ่ ง แ วดล้ อม ใน
ระดับประเทศ 

ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ควรมี กา รการศึ กษาหรื อ พัฒนาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง          

เพ่ือทบทวนแนวทางและระบบการเก็บรวบรวมข้อมูล
และพัฒนาตัวชี้วัดต่างๆ ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่แต่ละระดับ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวชี้วัดที่อยู่ในข้อก าหนดตามกฎหมาย 
หรือมีข้อมูลทางวิชาการที่บ่ งชี้ ความเชื่ อมโยงต่อ
ผลกระทบต่อสุขภาพและสถานการณ์อนามัยสิ่งแวดล้อม 
และมีการประยุกต์ใช้ตัวชี้วัดอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการให้การด าเนินงานอนามัย
สิ่งแวดล้อมยั่งยืนและส่งเสริมสุขภาพของประชาชน

ปัจจัยความส าเร็จ

การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแสดง
ความคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อมูล ให้ข้อเสนอแนะต่อการ
พัฒนาตัวชี้วัดด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ และความร่วมมือ
ของหน่วยงานระดับพ้ืนที่ในการเก็บข้อมูลตัวชี้วัดด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม
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หลักการและเหตุผล
จากสถานการณ์ที่ผ่านมาในช่วงปี 2551 - 2560  

ประเทศไทยตอนบนช่วงฤดูหนาวมีอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย 
19-20 องศาเซลเซียส ด้วยอากาศที่หนาวเย็น ท าให้        
รีสอร์ทและอุทยานที่ระบบไฟฟ้าเข้าไม่ถึง ประชาชนต้อง
ใช้เครื่องท าน้ าอุ่นระบบแก๊ส อีกทั้งเครื่องท าน้ าอุ่นระบบ
แก๊สยังติดตั้งง่ายเสียค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่า ให้ความร้อนได้เร็ว
และสูงกว่าเครื่องท าน้ าอุ่นระบบไฟฟ้า ท าให้พบผู้ป่วย
หมดสติและ/หรือเสียชีวิตขณะอาบน้ าในห้องน้ าที่ใช้
เครื่องท าน้ าอุ่นระบบแก๊สทั้งสิ้น 18 เหตุการณ์ (กลุ่ม
ระบาดวิทยาและข่าวกรอง ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 
1 เชียงใหม่, 2560) สาเหตุเนื่องจากเครื่องท าน้ าอุ่นระบบ
แก๊สจะใช้ Liquefied Petroleum Gas (LPG) เป็น
เชื้อเพลิงในการเผาไหม้เพ่ือผลิตความร้อน (กรมธุรกิจ
พลังงาน,2551) ท าให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)
ขึ้น เมื่อผู้ใช้ห้องน้ าสูดดมก๊าซ CO เข้าไปส่งผลให้ร่างกาย
ขาดก๊าซ O2 อย่างเฉียบพลัน  ท าให้มีอาการต่าง ๆ อาจถึง
ขั้นหมดสติและเสียชีวิตได้ 

กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย 
เห็นความส าคัญจากปัญหาดังกล่าว จึงจัดท าโครงการวิจัย
พัฒนานโยบายและแนวทางการด าเนินงาน เพ่ือป้องกัน
ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มา
พักในโรงแรม รวมถึงประชาชนที่ใช้เครื่องท าน้ าอุ่นระบบ
แก๊สในที่พักอาศัยจากการใช้เครื่องท าน้ าอุ่นระบบแก๊ส 
เพ่ือน าไปใช้ป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ

วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์หลัก 
1. เพ่ือพัฒนานโยบายและแนวทางการด าเนินงานเพ่ือ

ลดผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้เครื่องท าน้ าอุ่นระบบ
แก๊สในห้องน้ าของโรงแรม

วัตถุประสงค์รอง 
1. เพ่ือศึกษาสถานการณ์และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ

สุขภาพในโรงแรมที่มีการใช้เครื่องท าน้ าอุ่นฯ
2. เพ่ือออกแบบห้องน้ าที่เหมาะสมและปลอดภัยต่อ

การใช้เครื่องท าน้ าอุ่นฯ
3. เพ่ือจัดท าค าแนะน าส าหรับผู้ประกอบการและ

ประชาชนในการใช้เครื่องท าน้ าอุ่นฯ

ผลการด าเนินงาน
1. ผลการศึกษาสถานการณ์โดยการคัดเลือกพ้ืนที่นี้    

คือ อ าเภอฝางและอ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ที่เป็น 
อ า เ ภ อที่ เ ป็ น แ หล่ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว ส า คั ญข อ งจั ง ห วั ด 
นักท่องเที่ยวต่อปีจ านวนมาก มีกรณีการเจ็บป่วยหรือมี
รายงานการเสียชีวิตเกิดขึ้นในพ้ืนที่จากการใช้เครื่องท า
น้ าอุ่น โดยสถานการณ์การใช้เครื่องท าน้ าอุ่นระบบแก๊สใน
ห้องน้ า จากจ านวน 117 แห่ง พบว่า มีการใช้เครื่องท า
น้ าอุ่นระบบแก๊สจ านวน 85 แห่ง ซึ่งโรงแรมที่มีการใช้
เ ค รื่ อ งท า น้ า อุ่ น ระบบแก๊ ส ส่ วน ใหญ่ เ ป็ น รี ส อ ร์ ท 
เมื่อพิจารณาถึงความเสี่ยงของผู้ที่ใช้เครื่องท าน้ าอุ่นระบบ
แก๊ส 

แผนบูรณาการ : แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม



มีการเพ่ิมขึ้นของก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์ และการลดลง
ของออกซิเจนในห้องน้ าเป็นปัจจัยหลักที่อาจก่อให้เกิดการ
เสียชีวิตของผู้ใช้เครื่องท าน้ าอุ่นระบบแก๊สได้ โดยระดับ
ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในอากาศที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ที่ได้รับสัมผัส 

2. การออกแบบห้องน้ าที่เหมาะสม โดยได้ท าการทดลอง
การเปลี่ยนแปลงของคุณภาพอากาศภายในห้องน้ าที่มีการ
ติดตั้ ง เครื่องท าน้ า อุ่นระบบแก๊สเ พ่ือเป็นกรณีศึกษา
ประกอบไปด้วย 1. กรณีผลของการเปิดและปิดประตู      
2. กรณีต่อท่อไอเสียยาว 7 เมตร 3. กรณีมีช่องเปิดขนาด 
0.7 x 0.7 ตร.ม. โดยการทดลองที่มีประสิทธิภาพในการ
ลดลงของปริมาณการสะสมของก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์
ในห้องน้ าอย่างมากคือ กรณีมีช่องเปิดขนาด 0.7 x 0.7    
ตร.ม. แต่ถึงแม้ว่าการใส่ช่องระบายอากาศจะสามารถลด
ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์ ได้อย่างชัดเจนแต่ขนาด
ของช่องระบายอากาศยังมีขนาดที่ใหญ่เกินไปไม่สามารถ
ติดตั้งได้ในห้องน้ าบางแห่ง 

3. แนวทางค าแนะน าส าหรับผู้ประกอบการและ
ประชาชนในการใช้เครื่องท าน้ าอุ่นฯ ส าหรับข้อเสนอแนะ
ต่อการจัดการเพ่ือป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากเครื่อง
ท าน้ าอุ่นระบบแก๊สนั้น มีดังต่อไปนี้

3.1 ควรมีการติดตั้งเครื่องท าน้ า อุ่นระบบแก๊ส
ภายนอกอาคาร ที่มีการระบายอากาศดีหรือต่อท่อไอเสีย
ออกไปภายนอกห้องน้ า จุดยึดของเครื่องท าน้ าอุ่นต้อง
มั่นคงแข็งแรง ไม่เกิดการเคลื่อนตัวของเครื่อง และท่อน้ า
ควรใช้ท่อที่ทนต่อน้ าอุณหภูมิสูง ท่อแก๊สต้องตั้งในที่ที่มี
ความชื้นน้อย และต้องปฏิบัติตามคู่มือการติดตั้งเครื่องท า
น้ าอุ่นระบบแก๊สจากผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด

3.2 ควรใช้เครื่องท าน้ าอุ่นแบบแก๊สต่อเนื่องไม่
เกิน 15-20 นาที และควรท าการตัดการท างานทุก 20 
นาที หลังการเปิดใช้งาน โดยหมั่นท าการตรวจสอบอย่าง
น้อยอาทิตย์ละครั้ง

3.3 ควรเว้นระยะเวลาการใช้ห้องน้ าอย่างน้อย 
15-30 นาที โดยท าการเปิดประตู เพื่อระบายอากาศทุก
ครั้งก่อนใช้ห้องน้ าครั้งต่อไป

3.4 หากผู้ใช้งานมีอาการวิงเวียน หน้ามืด หายใจ
ล าบาก หรือได้กลิ่นผิดปกติ ขณะใช้ห้องน้ าหรืออาบน้ า
ควรรีบ ปิดเครื่องท าน้ า อุ่น เปิดประตู และออกจาก
ห้องน้ าทันที

ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

1. การส ารวจห้องน้ าที่มีการใช้เครื่องท าน้ าอุ่นระบบ
แก๊สในประเทศไทยนั้นมีน้อย จึงก าหนดพ้ืนที่ที่มีความ
หนาวเย็นคือภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และคัดเลือกพ้ืนที่ภาพเหนือที่พบการป่วยและเสียชีวิต
จากการใช้เครื่องท าน้ าอุ่นระบบแก๊สเป็นพื้นที่ศึกษา

2. รีสอร์ทและโรงแรมที่มีการใช้เครื่องท าน้ าอุ่นที่เป็น
พ้ืนที่ศึกษามีน้อย เนื่องจากปัจจุบันพ้ืนที่ที่เคยมีการใช้
เครื่องท าน้ าอุ่นระบบแก๊สเริ่มมีไฟฟ้าเข้าถึง จึงมีการใช้
เครื่องท าน้ าอุ่นระบบแก๊สน้อยลง

3. ช่วงระยะเวลาที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามนั้นเป็นช่วง
นอกฤดูท่องเท่ียว จึงท าให้การเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยว
ได้น้อย

ปัจจัยความส าเร็จ

1. ประชาชนในพ้ืนที่ศึกษาวิจัยให้ความร่วมมือต่อการ
ด าเนินงานเป็นอย่างมาก และพร้อมที่จะปรับปรุงการใช้
เครื่องท าน้ าอุ่นระบบแก๊สอย่างงถูกวิธีและปลอดภัย เพ่ือ
ลดอันตรายจากการใช้เครื่องท าน้ าอุ่นระบบแก๊ส

2. การเกิดอุบัติเหตุจากการใช้เครื่องท าน้ าอุ่นระบบ
แก๊สนั้นพบได้น้อย เกิดจากเจ้าของกิจการหรือรีสอร์ทได้มี
การแนะน านักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการรีสอร์ทในการใช้
งานได้อย่างถูกวีธีและปลอดภัย
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หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันประเทศไทยมีสถานการณ์โรคที่ส่วนหนึ่ง
เกี่ยวข้องกับปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม
สถานการณ์โรคที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมในภาพประเทศ 
เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อม
เฉพาะพ้ืนที่และประเด็นที่ต้องจัดการแก้ไขที่เป็นปัญหา
ส าคัญได้ ดังนั้นการระบุสาเหตุปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจึง
ต้องศึกษาในระดับชุมชนที่ส่งผลกระทบต่อการเป็นอยู่ของ
ชุมชน นอกจากนี้ปัญหาในพ้ืนที่เสี่ยง ที่มีการจัดการที่ดีไม่
พอ จะท าให้เกิดปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น    
ท าให้ประชาชนมีความเสี่ยงด้านสุขภาพที่เกิดจากมลพิษ
และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมในปีงบประมาณ 2562 จึงมี
ความจ าเป็นต้องเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในระดับ
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง ในการจัดล าดับชุมชนนี้จะช่วยให้
มองเห็นศักยภาพของชุมชนในการจัดการด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม

ดังนั้น กรมอนามัย น าโดยกองประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพ จึงได้ด าเนินโครงการศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี ซึ่งเป็น
โครงการต่อเนื่อง ภายใต้แผนงานวิจัยการพัฒนาระบบ
อนามัยสิ่งแวดล้อมเพ่ือชุมชนที่เ อ้ือต่อการมีสุขภาพดี 
ปีงบประมาณ 2561-2564 

วัตถุประสงค์

1. เพ่ือจัดท าเครื่องมือและเกณฑ์การจัดล าดับชุมชน
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเอ้ือต่อการมีสุขภาพดี
ผลการด าเนินงาน

1. ทบทวนร่างตัวชี้วัด ตามเกณฑ์การจัดล าดับของชุมชน
ด้านอนามัยสิ่ งแวดล้อมที่ เ อ้ือต่อการมีสุขภาพดีจาก
การศึกษาในปีงบประมาณ 2561 พร้อมทั้งก าหนดขอบเขต
ประเด็นการพัฒนาเครื่องมือ ดังนี้

- ตัวชี้วัดสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน จ านวน 
4 ตัวชี้วัด

- ตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชน จ านวน 39 ตัวชี้วัด

- ตัวชี้วัดด้านสุขภาพของชุมชน จ านวน 13 ตัวชี้วัด

2. ออกแบบและจัดท าเครื่องมือการจัดล าดับชุมชนที่
เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี ให้อยู่ในรูปแบบการเก็บข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล และการแสดงผลรายงานผ่านทางระบบ
เครือข่าย Network ได้

แผนบูรณาการ : แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม



3. คัดเลือกกลุ่มประชากรที่ศึกษา จ านวน  53 ชุมชน 
(ครอบคลุม 17 ชุมชนเดียวกับโครงการที่ 2) โดยมีเงื่อนไขให้
ครอบคลุมตัวแทนพื้นที่เขตชนบท (เทศบาลต าบล/อบต.) 
พื้นที่เขตเมือง ( เทศบาลเมือง/เทศบาลนคร) และพื้นที่เขต
ปกครองแบบพิเศษ (กทม./พัทยา) เพ่ือทดลองใช้เครื่องมือ
และเกณฑ์การจัดล าดับของชุมชนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่
เอื้อต่อการมีสุขภาพดี

4. เก็บรวบรวมข้อมูล ตัวชี้วัดตามแนวทางการจัดล าดับ
ชุมชนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพดีโดยใช้
เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลออนไลน์ และแสดงผลการ
จัดล าดับชุมชนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพดี 
ผ่านทางระบบสารสนเทศ ที่เว็ปไซด์ http://www.enh-
community.com 

5. ระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญให้ข้อคิดเห็นต่อ
เครื่องมือและเกณฑ์การจัดล าดับชุมชน และข้อเสนอแนะต่อ
การน าเครื่องมือไปใช้ในระยะต่อไป

ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
จากการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามแนวทางการจัดล าดับ

ชุมชนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพดีโดยใช้
เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลออนไลน์ ผ่านทางระบบ
ส า ร ส น เ ท ศ  ที่ เ ว็ ป ไ ซ ด์  http://www.enh-
community.com พบปัญหาบางพื้นที่มีรายละเอียดของ
ตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อมที่ผู้เชี่ยวชาญให้ข้อคิดเห็นเพ่ือ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง จึงท าให้เครื่องมือนี้ต้องใช้ระยะ
เวลานานในการปรับปรุง และมีการสร้างความเข้าใจและ
ชี้แจงให้ อปท.ที่น าเครื่องมือนี้ไปใช้ เพ่ือประโยชน์ในการ
รวบรวมข้อมูลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และเพ่ือการ
จัดล าดับชุมชนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมี
สุขภาพดีต่อไป

ปัจจัยความส าเร็จ

การด า เนินงานงานวิ จั ยดั งกล่ าว  ส า เ ร็ จตาม
วั ตถุ ป ระส งค์ ไ ด้  ต้ อ งมี ก า รทบทวนวรรณกรรม            
จากการศึกษาท้ังในและต่างประเทศ เพ่ือให้ได้เกณฑ์และ
เครื่องมือในการจัดล าดับชุมชนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี ที่เหมาะสมกับบริบทประเทศไทย

41





ตัวช้ีวัดที่ ตัวช้ีวัด

คะแนนผลการประเมินของ
เจ้าภาพ

ผลรอบ 5 
เดือนแรก

ผลรอบ 5 
เดือนหลัง

1.4 ร้อยละของต าบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาว (Long Term Care)

5.0000 4.6500

1.5 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตาม
เกณฑ์ Green & CLEAN Hospital

4.8317 4.9110

2.1 ร้อยละการรับรู้การด าเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงาน (Internal Intergrity and Transparency 
Assessment : IIT)

2.9000 2.8500

2.2 ร้อยละความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร (Employee 
Engagement : EE)

4.0000 4.6000

2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 4.6900 3.5460

2.4 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานเพ่ือสนับสนุนกรม
อนามัยก้าวสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงตามแนวทาง 
PMQA/PMQA 4.0

4.2500 3.2500

2.5 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานการเป็นองค์กรรอบรู้
ด้านสุขภาพ (HLO)

4.9670 4.3700

C1-11 ระดับความส าเร็จของการเฝ้าระวัง สื่อสารเตือนภัยด้าน
สุขาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

3.8800 4.4800

C2-11 ระดับความส าเร็จของการใช้การประเมินผลระทบต่อสุขภาพ 
(HIA) ในระดับท้องถิ่น

3.0000 3.8000

C3-11 ระดับความส าเร็จของการน าสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม
สุขภาพ ไปใช้ในการจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการ
จัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

3.0620 3.2100

สรุปคะแนนที่ได้จากคะแนนเต็ม 5 4.0581 3.9667

การด าเนินงานภายใต้ค ารับรองปฏิบตัิราชการของหน่วยงาน 

ตารางผลการด าเนินงานภายใต้ค ารับรองปฏิบัตริาชการของหน่วยงาน 
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หลักการและเหตุผล
กรมอนามัยเป็นองค์กรหลักของประเทศใน

การอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและระบบอนามัย
สิ่งแวดล้อมเพ่ือประชาชนสุขภาพดี ท าหน้าที่ ในการ
สังเคราะห์ใช้ความรู้และดูภาพรวม เพ่ือก าหนดนโยบาย
และออกแบบระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
โดยการประสานงาน สร้างความร่วมมือและก ากับดูแล
เ พ่ื อ ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ ก า ร ด า เ นิ น ง า น 
โดยกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งเป็นหน่วยงาน
หลักในการด า เนินงานด้ านการประเมินผลกระทบ
ต่อสุขภาพและการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม จึงต้อง
มีการด าเนินงานประสานความร่วมมือ และพัฒนาความ
ร่วมมือระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 
และการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมร่วมกับภาคี
เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์การอนามัยโลก โครงการ
สิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ องค์กรความร่วมมือระหว่าง
ประเทศของเยอรมัน และธนาคารเพ่ือการพัฒนาเอเชีย 
เป็นต้น 

ดังนั้น ในการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ตามกรอบความร่วมมือดังกล่าว  จึงได้มีการด าเนินงาน
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การจัดท าสารัตถะ และท่าทีของ
ประเทศไทย การเข้าร่วมประชุมเพ่ือให้แสดงท่าทีของ
ประเทศไทยต่อการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการจัด
ประชุมเพ่ือสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ ในการ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์การด าเนินงาน 
เพ่ือให้ได้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศร่วมกัน

วัตถุประสงค์
1. เพ่ือส่งเสริมการด าเนินงานด้านความร่วมมือ

ระหว่ างประเทศ และสนับสนุนการปฏิบั ติ ง าน
ตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ หรือองค์กร
ระหว่างประเทศ

2. เพ่ือประสานงานและสนับสนุนการจัดท า
ข้อเสนอ ท่าที เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างประเทศ             
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

3. เ พ่ือสนับสนุนบุคลากร ในการเข้าร่วม
ประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ศึกษาดูงานต่างประเทศ

ผลการด าเนินงาน
1. การด าเนินงานภายใต้การลงนามบันทึกความ

เข้ า ใจระหว่างรั ฐบาลแห่ งราชอาณาจั กรไทย
กับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ล า ว ว่ า ด้ ว ย ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ด้ า น ส า ธ า ร ณ สุ ข 
ด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ



สืบเนื่องจากการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง
รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
ประชาธิป ไตยประชาชนลาว ว่ าด้ วยความร่ วมมือ
ด้านสาธารณสุข มีวัตถุประสงค์ เ พ่ือพัฒนาแนวทาง          
การด าเนินงานด้านสาธารณสุขร่วมกันระหว่างสองประเทศ 
ซึ่ ง ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ สุ ข ภ า พ เ ป็ น ห นึ่ ง                 
ในสาขาความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและ
ก า ร พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ บุ ค ล า ก ร ด้ า น ส า ธ า ร ณ สุ ข
เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพ
ชี วิ ต ข อ ง ป ร ะ ช า ช น ข อ ง ทั้ ง ส อ ง ป ร ะ เ ท ศ
โดยในปี 2562 กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ได้จัด
ประชุม “ความร่วมมือทางวิชาการไทย-ลาว ด้านการ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
นครพนม-ท่าแขก แขวงค าม่วน”เมื่อวันที่ 28-29 สิงหาคม 
2562 ณ โรงแรมยูโฮม อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยมี
มติของการประชุมดังนี้ 

1) การก าหนดให้มีผู้ประสานงานหลัก (Focal Point) 
ในระดับพ้ืนที่ 

2 )  ก ารจั ดท า แผนการด า เ นิ น งานของแขนง
สาธารณสุขค าม่วนและส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครพนม โดยมีกรมอนามัยของทั้งสองประเทศสนับสนุน
ทางวิชาการ

3) ประเด็นผลกระทบที่จะด าเนินงานร่วมกัน ได้แก่ 
ฝุ่นละอองจากการขนส่ง และอุบัติภัยจากสารเคมี 

4) พัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูล (ออนไลน์) 
และการจัดท า Format เก็บข้อมูล 

5) การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในระดับพ้ืนที่ในเรื่อง
การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ และการใช้เครื่องมือตรวจวัดเพ่ือการเฝ้าระวัง
คุณภาพอากาศ  

6) ก าหนดให้มีการประชุมสรุปผลการด าเนินงาน
ประจ าปี นครพนม-ค าม่วน ในเดือนสิงหาคมของทุกปี
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2. การแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อจัดท าแนวทางระดับ
ภูมิภาคในการบูรณาการการเฝ้าระวังโรคที่ มีความ
อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการ
พัฒนาศักยภาพของประเทศตามกรอบการด าเนินงาน 
Male’s Declaration on building health systems 
resilience on climate change

องค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (WHO Regional for South East 
Asia) ได้ประสานมายังกรมอนามัย ประเทศไทยขอแลก
เปลี่ยนข้อมูลการด าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศด้านสาธารณสุข เพื่อจัดท าแนวทางระดับภูมิภาค
ในการบูรณาการการเฝ้าระวังโรคที่มีความอ่อนไหวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการพัฒนาศักยภาพ
ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ต า ม ก ร อ บ ก า ร ด า เ นิ น ง า น  Male’s 
Declaration on building health systems resilience 
on climate change โดยได้มอบหมายให้ผู้เชี่ยวชาญจาก
สถาบันสาธารณสุขอินเดีย (Indian Institute of Public 
Health Gandhinagar : IIPHG) เป็นผู้ด าเนินโครงการ
ดังกล่าว 

3. การสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุมใน
ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ  ต า ม บ ท บ า ท ภ า ร กิ จ แ ล ะ ก ร อ บ                   
ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

3. 1 ก า ร เ ข้ า ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม รั ฐ ภ า คี อ นุ สั ญ ญ า
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ 
สมัยที่ 24 (COP 24) การประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต
สมัยที่ 13 (CMP 14) การประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส 
สมัยที่  1.3 (CMA 1.3) และการประชุมอ่ืนที่ เกี่ยวข้อง      
ณ เมืองคาโตวีเซ สาธารณรัฐโปแลนด์ เพ่ือร่วมคณะผู้แทน
ไทย ในการสนับสนุนข้ อมู ลและให้ ข้ อคิ ด เห็ นด้ าน
สาธารณสุขและผลกระทบต่อสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และหารือการด าเนินงานภายใต้กรอบ
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เพ่ือติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตาม
ความตกลงปารีสที่ได้มีการลงสัตยาบันร่วมกันและมีผล
บังคับใช้เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559

โดยด้านสาธารณสุขมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดท า
แผนการปรับตัวแห่งชาติ National Adaptation Plan : 
NAPก า ร จั ด ท า ร า ย ง า น แ ห่ ง ช า ติ ( National 
Communication) และการด า เนิ นการตาม Nairobi 
Work Programme (NWP) ซึ่งที่ประชุมได้เจรจาถึงแนว
ทางการด าเนินงานตามข้อตกลง รวมทั้งการสนับสนุนทั้ง
ด้านงบประมาณและเทคโนโลยีจากประเทศที่พัฒนาแล้ว 
รวมถึงบทบาทของเลขานุการในการสนับสนุนและผลักดัน
การด าเนินงานในประเด็นต่างๆ

3.2 การประชุม First Global Conference on Air 
Pollution and Health ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 1 
พฤศจิกายน 2561ณ สมาพันธรัฐสวิส เพ่ือแลกเปลี่ยน
ความรู้ในการจัดการกับมลพิษทางอากาศที่ก่อให้เกิดการ
เจ็บป่วยและเสียชีวิตทั่วโลก และมาตรการแก้ไขปัญหาและ
เ ห็ น ช อ บ กั บ เ อ ก ส า ร ผ ล ลั พ ธ์ จ า ก ก า ร ป ร ะ ชุ ม 
ซึ่งประกอบด้วย แผนปฏิบัติการและเป้าหมายในการลด
การเสียชีวิตอันเนื่องมาจากมลพิษทางอากาศที่สอดคล้อง
กับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป้าหมายที่ 3,7,11
และ 13
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3.3 โครงการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรการเสริมสร้าง
คุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการท างาน ส าหรับ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ระหว่างวันที่ 27 – 31 พฤษภาคม 2562 ณ มณฑลเสฉวน
และนครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

3.4 การประชุม Final Regional Project Workshop 
on Air Quality Assessments for Health and 
Environment Policies ระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 
2561 ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย 

3.5 การประชุม First Global Forum on Heat 
and Health ระหว่างวันที่  17 –20 ธันวาคม 2561       
ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน            
1) เพ่ือสร้างความร่วมมือการจัดการความเสี่ยงผลกระทบ
ต่อสุขภาพจากความร้อน และสร้ างภาคี เครือข่ าย           
2) เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านความร้อนและสุขภาพระดับ
โลก เพื่อป้องกันสุขภาพประชาชนจากความเสี่ยงด้าน
สุขภาพจากอากาศร้อน

3.6 การประชุม The 39th Annual Conference 
of the International Association for Impact 
Assessment (IAIA19) ระหว่ า งวันที่  26  เมษายน -
3 พฤษภาคม 2562 ณ เมืองบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย 
เพื่อน าเสนอผลงานวิชาการเรื่อง Experiences from 
Thailand policies, projects and practice และร่วม
ประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพของประเทศไทย รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายทาง
วิชาการการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพระหว่าง
หน่วยงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมในระดับสากล

3.7 การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการด าเนินงานในระดับ
พื้นที่ ระหว่างวันที่ 18 – 26 พฤษภาคม 2562 ณ สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี โดยงบประมาณองค์กรความร่วมมือ
ระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) 

3.8 การเข้าร่วมประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 72 
(World Health Assembly: WHA71) เมื่อวันที่ 20 – 28
พฤษภาคม 2562 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส  

ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรส าหรับกาด าเนินงาน

ความร่วมมือระหว่างประเทศยังไม่เพียงพอ หน่วยงานจึงมี
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งงบประมาณ
อ่ืน เช่น องค์การอนามัยโลก โครงการสิ่งแวดล้อมแห่ง
สหประชาชาติ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของ
เยอรมัน และธนาคาร เพ่ือการพัฒนาเอเชีย

2. การใช้งบประมาณในการด าเนินงานความร่วมมือ
ระหว่างประเทศมีข้อจ ากัดในเรื่องระเบียบการเบิกจ่าย

3. ควรมีการวางแผนพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อม
ส าหรับการเข้าร่วมการประชุมในเวทีระดับนานาชาติ 
ทั้งเจ้าหน้าที่ในระดับส่วนกลาง และในระดับเขตสุขภาพ

ปัจจัยความส าเร็จ
1. ผู้บริหารให้ความส าคัญและผลักดันให้เกิดการ

ด าเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
2. เจ้าหน้าที่กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ มีความ

พร้อมในการ พัฒนาศักยภาพตนเอง  และสามารถ
ด าเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศได้เป็นอย่างดี

3 .  มีภาคี เครื อข่ ายที่ เ ข้ มแข็ ง  ร่ วมผลักดันและ
ด าเนินงานขับเคลื่อนงาน ทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับ
โลก  

48





การพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Human Resource 

Development : HRD) เป็นการศึกษาในสิ่งทีจะส่งเสริม
ความรู้ ความสามารถ และทักษะให้กับบุคลากร ทั้งนี้ มี
ความมุ่งหมายที่จะพัฒนาศักยภาพของคนในองค์กรให้
สามารถปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้ ดียิ่งขึ้น กองประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพจึงได้ด าเนินงานด้านพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมขีด
ความสามารถของบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะที่เพียงพอส าหรับการปฏิบัติงานและสามารถ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่หน่วยงาน

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายงานวิชาการ
1.  การอบรมโครงการนักบริหารยุทธศาสตร์ 

ระดับกลาง/สูง

2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท ากล
ยุทธ์และขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ภายใต้นโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์แห่งชาติ 
20 ปี

3. การอบรมโครงการปฐมนิทศข้าราชการใหม่ 
หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ของกระทรวงสาธารณสุข 
ประจ าปี 2562

4. การอบรมการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์
และสาธารณสุข ครั้งที่ 15 หลักสูตรเบื้องต้นและหลักสูตร
ปฏิบัติการ

5 .  ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม ห ลั ก สู ต ร  Evironmentel
Immunotoxicology and ReproductiveToxicology –
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

6. การฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตร 
Environmental and Health Risk assessment and 
Management of Toxic Chemicals - สถาบันวิจัยจุฬา
ภรณ์ 

7. การอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้น าด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (Our Skills Our 
Future : OSOF V)



11 .  การประชุมเชิ งปฏิบัติ การ  เรื่ อง  การจัดท า
แผนปฏิบัติการด้านสื่อสารสาธารณะเพ่ือเฝ้าระวังและตอบโต้
ความเสี่ยงเพิ่มความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

12. การฝึกอบรมปฏิบัติการ เรื่อง การสื่อสารสุขภาพ
และประเมินสื่อเบื้องต้น ครั้งที2่

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายงานสนับสนุน 
1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพ

ผู้ช่วยผู้อ านวยการบริหารจัดการกรมอนามัย

2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการบันทึก
ข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ภายใต้พระราช 
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560

3. การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนา 
การควบคุมภายในกรมอนามัย

4. การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบ
ภายในประจ าหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

5. การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการจัดท าบัญชีประจ าปีงบประมาณ 2562

6. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนา
ศักยภาพเลขานุการผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมอนามัย
ด้านงานสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์ ปี 2562
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ตัวอย่างสื่อประชาสัมพันธ์
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ตัวอย่างสื่อประชาสัมพันธ์
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ตัวอย่างการสัมภาษณ์ผ่านทางโทรทัศน์

แถลงข่าว รมต. วันที่ 30 ม.ค 62 EOC

สัมภาษณ์ฝุ่น ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทีม1

แถลงข่าว PM2.5 วันที่ 15 มค.62
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ตัวอย่างการสนับสนุนการจัดนทิรรศการ

ร่วมจัดนิทรรศการสมเด็จย่า วันที่ 18 ต.ค.61

งานปลอดฝุ่น ปอดดี ลานห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิล์ด
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ตัวอย่างการลงพื้นที่สื่อสารเตือนภัย

เดินรณรงค์ช่อง 8 ตลาดละลายทรัพย์ 1ก

ลงพื้นท่ี ต ารวจภูธรภาค 1
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