
 
  



พระราชทาน ณ พระที่นัง่อัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เมื่อวันที ่29 มีนาคม พุทธศักราช 2561 
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สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 

พระราชทานพระบรมราโชวาทในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน 2561 

 “ผู้ปฏิบัติราชการ นอกจากจะต้องรู้งานในหน้าที่อย่างทั่วถึงแล้ว ยังจ าเป็นต้องรู้ดีรู้ชั่ว ประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์  
อย่างกระจ่างชัดด้วย งานราชการซึ่งเป็นงานของแผ่นดิน จึงจะด าเนินไปอย่างถูกต้อง ตรงตามเป้าหมาย  

และส าเร็จประโยชน์ที่พึงประสงค์ คือยังความดี ความเจริญให้เกิดแก่ประเทศชาติ 
และประชาชนได้แท้จริงและยั่งยืน” 
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บทน า 
 

กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ เป็นหน่วยงานหลักในการผลิตพัฒนาองค์ความรู้
เทคโนโลยีรูปแบบ แนวทาง เกณฑ์มาตรฐาน การให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ ประสานความร่วมมือ
และการพัฒนาศักยภาพกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจน
การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การถ่ายทอดเทคโนโลยี         
ด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 

รายงานประจ าปี 2561 กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นเอกสาร       
ในการสื่อสารแลกเปลี่ยนและคืนข้อมูลผลการด าเนินงานด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและ
การเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้แก่พ้ืนที่และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบและ       
น าข้อมูลที่รวบรวมไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเนื้อหาในรายงาน ประกอบด้วย ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ผลการด าเนินงานและโครงการส าคัญต่าง ๆ ของหน่วยงาน 

ขอขอบคุณผู้บริหาร นักวิชาการ ทีมเจ้าหน้าที่กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและ    
ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนการด าเนินงานด้วยดีมาตลอด และหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือและสนับสนุนเพื่อการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพต่อไป 
 
           

คณะผู้จัดท า 
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01 ข้อมูลหน่วยงาน 
02      ความเป็นมาหน่วยงาน 
03           วิสัยทัศน์ 
03         พันธกิจ 
03           อ านาจหน้าที่ 
04      โครงสร้างหน่วยงาน 
05      โครงสร้างการบริหารงาน 
06      กรอบอัตราก าลัง 
07      งบประมาณหน่วยงาน 
 ผลการด าเนินงาน 

09      การด าเนินงานดา้นการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 
10            โครงการส่งเสริมการจัดการขยะและสิง่แวดล้อมในสถานบริการสาธารณสขุ ท้องถิ่น และชุมชน 
14      การด าเนินงานดา้นการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ 
15 
18 
20 

            โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ (SEZ)  

            โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)  

            โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวงัผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษอากาศ  

23      การด าเนินงานดา้นการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 
24             (ร่าง)แผนการปรบัตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้านสาธารณสุข พ.ศ. 2561-2573 
27      การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศดา้นอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย (NEHIS) 
32      โครงการวิจัยหน่วยงาน 
33 
 

            โครงการประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินผลกระทบต่อสขุภาพ ภายใต้พระราชบญัญัติการ      
              สาธารณสุขพ.ศ. 2535 ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

35              โครงการพัฒนาตัวชี้วัดด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี 

38              โครงการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพจากรถตู้โดยสารสาธารณะ 

44              โครงการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพเชิงเศรษฐศาสตร์จากความร้อนและมลพิษทางอากาศของ 
               ประชาชนในพ้ืนที่เขตเมือง ระยะที่ 2 

47              โครงการศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่เอื้อต่อสุขภาพดี 

50              โครงการศึกษาการรับสัมผัสสารเคมีทางการเกษตรและปจัจัยที่มีอทิธิพลต่อภาวะทารกแรกเกิด 
               น้ าหนักน้อย 

53      การด าเนินงานภายใต้ค ารับรองปฏิบัติราชการของหนว่ยงาน 
56      การด าเนินงานด้านต่างประเทศ 
63      การด าเนินงานด้านพัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคเีครือข่าย 
66      การด าเนินงานด้านการสือ่สารความเสีย่งและการผลิตสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
71      รางวัลแห่งความส าเร็จของหน่วยงาน  

สารบญั 
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กองสุขาภิบาลชุมชนและประเมิน ผลกระทบต่อสุขภาพ จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงแบ่ง        

ส่วนราชการกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2522 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา        
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2545 และกระทรวงสาธารณสุขได้ด าเนินการ ตามขั้นตอนแนวทางปฏิบัติการ     
แบ่งส่วนราชการภายในกรม ตามที่ส านักงานกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ (กพร.) ก าหนด          ซึ่ง
คณะรัฐมนตรีได้รับทราบกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการในกระทรวงสาธารณสุข และได้ประกาศ       ใน
พระราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 126 ตอนที่ 98 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2552 เปลี่ยนชื่อกองสุขาภิบาล
ชุมชน และประเมินผลกระทบต่อสุขภาพเป็น กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 



03 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พนัธกิจ 

กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ เป็นหน่วยงานหลัก 
ในการผลิตพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี รูปแบบ 

แนวทาง เกณฑ์มาตรฐานด้านการประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพและการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ ตลอดจน

พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการสร้างเสริมสุขภาพ 

อ ำนำจหน้ำท่ี 

ศึกษา วิจัย พัฒนาและประยุกต์ องค์ความรู้
และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบ
ต่อสุขภาพและการเฝ้าระวั งด้ านอนามัย
สิ่งแวดล้อม 

พัฒนาระบบกลไก และรูปแบบการด าเนินการ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพัฒนาระบบและ
รูปแบบการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 

ถ่ายทอดและพัฒนาศักยภาพ ขีดความสามารให้ค าปรึกษา 
ข้อเสนอแนะ ประสานความร่วมมือกับภาคี เครือข่าย
ภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น ในการ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและการเฝ้าระวังด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ   
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และถ่ายทอดเทคโนโลยี           
ด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 

ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน อ่ืนที่ เกี่ ยวข้องหรือที่ ได้ รั บ
มอบหมาย 

วิสยัทศัน์ 

เป็นองค์กรหลักในการพัฒนา               
การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
และการเฝ้าระวังผลกระทบต่อ
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
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กลุม่อ ำนวยกำร 
กลุม่บรหิำร

ยทุธศำสตร ์

 

กลุ่มเฝำ้ระวงัดำ้น

อนำมยัสิง่แวดลอ้ม 

กลุ่มพฒันำระบบกำร

ประเมินผลกระทบ 

ตอ่สุขภำพ 

 

กลุ่มพฒันำศกัยภำพ

และสรำ้งกำรมสีว่นร่วม

ภำคเีครอืขำ่ย 
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นายสมศักดิ์  ศิริวนารังสรรค์ 
ผู้อ านวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ นางสุกานดา  พัดพาดี 

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 

นางสาวอ าพร  บุศรังษี 
หัวหน้ากลุ่มเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม นางจิตติมา  รอดสวาสดิ์ 

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาศักยภาพและสร้างการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่าย 

นางเพ็ญผกา  วงศ์กระพันธุ์ 
หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 

นางสุวรรณา เนียมประเสริฐ 
หัวหน้ากลุ่มอ านวยการ 
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กลุ่มอ านวยการ 
(12) 

1. ข้าราชการ    (5) 
2. ลูกจ้างประจ า    (6)  
3. พนักงานราชการ   (1) 

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
(8) 

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

กลุ่มพัฒนาศักยภาพและ                  
สร้างการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่าย 

(7) 
1. ข้าราชการ         (4) 
2. พนักงานราชการ     (3) 

ข้าราชการ    27  อัตรา 
พนักงานราชการ   17  อัตรา 
ลูกจ้างประจ า     6  อัตรา 
รวมทั้งสิ้น  50 อัตรา 

 

ผู้อ านวยการ (1) 

กลุ่มพัฒนาระบบ 
การประเมินผลกระทบต่อสขุภาพ 

(10) 
1. ข้าราชการ          (6)  
2. พนักงานราชการ   (3) 

กลุ่มเฝ้าระวัง 
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 

(9) 
        1. ข้าราชการ   (4) 
        2. พนักงานราชการ   (5) 
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ที่ โครงกำร 

งบประมำณจดัสรร 

งบประมำณ 

(บำท) 

ร้อยละ 

1 โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ  662,000 12.60 

2 โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษ
อากาศ   

1,157,000 28.88 

3 โครงการส่งเสริมการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในสถาน
บริการสาธารณสุข ท้องถิ่น และชุมชน   

1,030,000 19.61 

4 โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก  

290,000 5.52 

5 โครงการขับเคลื่อนและพัฒนากรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพ
คู่คุณธรรม  

1,753,600 33.39 

 
รวมงบด าเนินงาน 5,252,600 100.00 



  



  

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักการเหตุผล 
 เนื่ องจากมีการขยายตัวของสถานบริการ       
ทางสาธารณสุขต่างๆ เพ่ือรักษาผู้ป่วยมากขึ้น ท าให้
สถานบริการสาธารณสุขเป็นแหล่งก าเนิดมูลฝอยติดเชื้อ         
ที่ส าคัญ ในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ เป็นประเด็นส าคัญในการจัดการ
มูลฝอยไม่ให้ เกิดการตกค้าง ซึ่ งในปัจจุบันมีการใช้
เทคโนโลยีเตาเผาที่มีประสิทธิภาพสูงในการก าจัดมูลฝอย
ติดเชื้อหากเกิดการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์หรือมีการจัดการ
ที่ไม่มีประสิทธิภาพ อาจก่อให้เกิดปัญหาด้านมลพิษ
อากาศ  กรมอนามัยจึงต้องเร่ งสร้างความเข้มแข็ง         
ต่อระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมของชุมชน โดยการส่งเสริม
การจั ดการขยะและสิ่ ง แวดล้ อม  พัฒนาอนามั ย
สิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุข เพ่ือเป็นการ    
เฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงจากเตาเผามูลฝอยติดเชื้อจากสถาน
บริการสาธารณสุข การเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ในพ้ืนที่ เสี่ยงมลพิษ รวมถึงสนับสนุนการขับเคลื่อน      
การบังคับใช้กฎหมายและสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่าย 
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของชุมชนให้เกิด
ความยั่งยืนต่อไป  

วัตถุประสงค ์
 1. เ พ่ื อ เ ฝ้ า ร ะ วั ง ปั จ จั ย เ สี่ ย ง ด้ า นอนามั ย
สิ่งแวดล้อม เตาเผามูลฝอยติดเชื้อ/พื้นท่ีเสี่ยงมลพิษ 
 2. เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานการประเมิน   
ผลกระทบต่อสุขภาพ ภายใต้พระราชบัญญัติ การ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 

โครงการส่งเสริมการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 

ในสถานบริการสาธารณสุข ท้องถิ่น และชุมชน 

 ยุทธศาสตร์  : สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน 

แผนการจัดสรรงบประมาณ  : แผนบูรณาการบริหารการจัดการขยะและล้อมสิ่งแวดล้อม

ผลการด าเนินงาน 
 1. การ เฝ้ าระ วั งปั จจั ย เสี่ ย งด้ านอนา มัย
สิ่ งแวดล้อมเตา เผา มูลฝอยติด เชื้ อ  สรุปผลการ
ด าเนินการ ดังนี้  
     1.1 แนวทางการเก็บตัวอย่างไดออกซินจาก
เตาเผามูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาล ร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง                                                                                                                                                                                                                                   



  

 

 

  

 1.2 เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์สารประกอบ     
ไดออกซินที่ระบายออกจากปล่องเตาเผาขยะติดเชื้อ   
ของโรงพยาบาลและในชุมชนใกล้เคียง ในพ้ืนที่ศึกษา     
ที่เป็นโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จ านวน     
4 แห่ง ได้แก่  
     1) โรงพยาบาลศรีบุญเรือง จังหวัด
หนองบัวล าภู   
     2) โรงพยาบาลสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี       
     3) โรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม่   
     4) โรงพยาบาลสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่  

   1.3 แนวทางการจัดการเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ
ของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับ
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องโดยมีข้อเสนอ ต่อการจัดการ       
มูลฝอยติดเชื้อ ได้แก่  
      1) กรมอนามัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ควรร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้เหมาะสมต่อการจัดการ   
มูลฝอยติดเชื้อ  
      2) ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข    
ควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 
การเฝ้าระวังคุณภาพอากาศจากเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ 
และจัดอบรมเทคนิคการดูแลเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ  
      3) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพควรเพ่ิม
มาตรการตรวจสอบประสิทธิภาพและบ ารุงดูแลรักษา
เตาเผามูลฝอยติดเชื้อ  
      4) หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องควรมีเวทีวิชาการ
ต่อการหารูปแบบเทคโนโลยีที่ เหมาะสมต้นแบบการ
ควบคุมมลพิษทางอากาศ  การศึกษาองค์ประกอบ      
ของมูลฝอย 

11 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. การเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
เสี่ยงมลพิษ สรุปผลการด าเนินการ ดังนี้ 
   2.1 สนับสนุน และติดตามการด าเนินงาน      
เพ่ือเฝ้าระวังคุณภาพน้ าอุปโภคบริโภค กรณีเหมืองแร่
ทองค า 3 จังหวัดรอยต่อ (พิจิตร เพชรบูรณ์ พิษณุโลก) 
   2.2 ร่ วม เป็นคณะท างานและร่ วมประชุ ม         
ในคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหา    
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ จากการท าเหมืองแร่
ทองค าของ บริษัทอัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) 
คณะท า ง านตรวจสอบผลกระทบด้ านฝุ่ น ละออง          
คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารตะกั่วใน
ห้วยคลิตี้ และร่วมประชุมสนับสนุนข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

 2.3 จัดประชุม เรื่อง แนวทางการจัดการข้อมูล
ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในพ้ืนที่เสี่ยง กรณีเหมืองแร่
ทองค ารอยต่อ 3 จังหวัด (พิจิตร เพชรบูรณ์ พิษณุโลก)  
ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ได้ร่วมกันเสนอแนะ     
ต่อแนวทางการด าเนินงาน โดยมีประเด็นข้อเสนอแนะ 
ได้แก่  
      1) ก า ร พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร ใ น ก า ร จั ด ก า ร           
การน าเข้าข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ในแผนที่
สารสนเทศภูมิศาสตร์  
      2) การวางแผนรองรับการน าเข้าข้อมูลฯ           
      3) การปรั บปรุ ง กระบวนการ เฝ้ า ร ะวั ง         
ด้านสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับการด าเนินงานในพ้ืนที่  
      4) การเฝ้าระวังคุณภาพน้ าอุปโภคบริโภค     
ในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่องและติดตามแผนการปรับปรุ ง      
ระบบประปาท้ังในระยะสั้นและระยะยาว  
      5) การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการและ
งบประมาณ การพัฒนานวัตกรรม   
   2.4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้
โปรแกรมสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาตัวชี้วัดด้านอนามัย
สิ่ งแวดล้อมของชุมชนที่ เ อ้ือต่อการมีสุขภาพดี ให้แก่
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบ 
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 3 . การด า เนินงานการประเ มินผลกระทบ         

ต่อสุขภาพ ภายใต้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข         

พ.ศ. 2535 สรุปผลการด าเนินงานดังนี ้ 

   3.1 การประชุมเสวนาวิชาการ เรื่อง หลักเกณฑ์

ในการก าหนดประเภทหรือขนาดของกิจการที่ผู้ขออนุญาต

จะต้องด าเนินการก่อนการพิจารณาออกใบอนุญาต       

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560    

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ณ ส านักงานคณะกรรมการวิจัย

แห่ งชาติ  เ พ่ื อแลก เปลี่ ยนการออกแบบเครื่ อ งมื อ            

แ ล ะ ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ใ น ก า ร ก า ห น ด ป ร ะ เ ภ ท กิ จ ก า ร                      

ที่อาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญหรือผลกระทบต่อสภาวะ    

ความเป็นอยู่ กับการด ารงชีพของประชาชน ชุมชน                   

หรือสิ่งแวดล้อม     

 

 

   3.2 การประชุมคณะอนุกรรมการก าหนด

ประเภทหรือขนาดของกิจการและหลักเกณฑ์ วิธีการ และ

เงื่อนไข  ที่ผู้ขออนุญาตจะต้องด าเนินการก่อนการพิจารณา       

ออกใบอนุญาต และหลักเกณฑ์ในการรับฟังความคิดเห็น      

ของประชาชนที่เกี่ยวข้อง จ านวน 8 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์

เพ่ือพิจารณารายละเอียดทางด้านเทคนิควิชาการส าหรับ  

ใ ช้ ใ น ก า รก า หนดประ เภทหรื อ ขน า ดของกิ จกา ร              

และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ผู้ขออนุญาตจะต้อง

ด าเนินการก่อนพิจารณาออกใบอนุญาต รวมทั้งพิจารณา

รายชื่อประเภทกิจการฯ ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง ก าหนดประเภทหรือขนาดของกิจการ และหลักเกณฑ์ 

วิธีการ และเงื่อนไขที่ผู้ขออนุญาตจะต้ องด าเนินการ       

ก่อนการพิจารณาออกใบอนุญาต พ.ศ. .... และร่างประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ในการรับฟังความ

คิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. .... โดยมีหน่วยงาน

ที่เก่ียวข้องเข้าร่วมประชุม 

 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

 ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

ปัจจัยความส าเร็จ 

  ความร่วมมือจากหน่วยงานวิชาการและหน่วยงาน
ที่ เกี่ยวข้องในการร่วมให้ข้อมูลเชิงวิชาการข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ และสนับสนุนการด าเนินงาน 
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หลักการเหตุผล 
จากการประกาศนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้น

การพัฒนาพ้ืนที่บริเวณชายแดนที่เชื่อมต่อกับประเทศ
เพ่ือนบ้านในภูมิภาคอาเซียน เพ่ือร่วมกับสมาชิกประเทศ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีเป้าหมาย     
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการลงทุน
และการค้า และเพ่ือเตรียมพร้อม   ต่อการเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) 
โดยก าหนดพ้ืนที่ 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก สระแก้ว 
ตราด มุกดาหาร สงขลา เชียงราย หนองคาย นครพนม 
กาญจนบุรี และนราธิวาส โดยรัฐบาลได้สนับสนุนและ
ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิทธิประโยชน์
ต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาในพ้ืนที่ดังกล่าว  
 

ยุทธศาสตร์  : สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน 

วัตถุประสงค ์
       1. เพ่ือพัฒนาระบบข้อมูลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ 
      2 .  เ พ่ื อ พัฒนา ร ะบบ เ ฝ้ า ร ะ วั ง ด้ า นอนามั ย
สิ่งแวดล้อมส าหรับพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
      3. เพ่ือพัฒนาเครื่องมือประเมินความเสี่ยงจาก
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

ผลการด าเนินงาน 
      1. มีการชี้แจงการด าเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมใน
พ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) ให้แก่หน่วยงานส่วนกลาง 
กรมอนามัย (Cluster อนามัยสิ่งแวดล้อม) ศูนย์อนามัย 
และส านักงานสาธารณสุขจังหวัดในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ 
      2. การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือรองรับ
การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ 
 

แผนการจัดสรรงบประมาณ  : แผนบูรณาการบริหารการจัดการขยะและล้อมสิ่งแวดล้อม



  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      3. การพัฒนาพ้ืนที่น าร่องการพัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมน าร่องในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ             
จ.กาญจนบุรี     
      4. การพัฒนาระบบสารสนเทศอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย (NEHIS) และพัฒนาโปรแกรมระบบเฝ้าระวังด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย (NEHSS) 
      5. การพัฒนาเครื่องมือประเมินความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 5 ประเภทกิจการ ได้แก่ กิจการเผาถ่าน          
กิจการคอนกรีตผสมเสร็จ กิจการผลิตอาหารสัตว์ กิจการเคลือบชุบโลหะ และตู้คอนเทนเนอร์ 
 

     6. สนับสนุนคู่มือ แนวทางการด าเนินงาน และการเป็นวิทยากร 
 

 ลงพื้นที่ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตกิจการคอนกรีตผสมเสร็จ จังหวัดกาญจนบุรี,  

 กิจการชุบโลหะ จังหวัดนนทบุรี,  กิจการผลิตอาหารสัตว์จังหวัดนนทบุรี 
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      7. อ าเภอในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษมีฐานข้อมูลและการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม จ านวนทั้งสิ้น            
22 อ าเภอ คิดเป็นร้อยละ 95.65 และอยู่ระหว่างการด าเนินการฯ ร้อยละ 4.35 (1 อ. คือ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว) 

ปัจจัยความส าเร็จ  
      1. การมีส่วนร่วมของภาคี เครือข่ายทุกระดับ 
(ระดับเขต ระดับจังหวัด ระดับพ้ืนที่) 
      2. การสนับสนุนเครื่องมือ ช่องทางการเข้าถึงข้อมูล
ที่ ใช้ ในการด าเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ส่ ว น ก ล า ง กั บ พ้ื น ที่  ( Website Cluster อ น า มั ย
สิ่งแวดล้อม) และสนับสนุนข้อมูลวิชาการ คู่มือแนวทาง
การด าเนินงานเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนงาน
ในพ้ืนที่ 
      3. ได้รับการสนับสนุนเชิงนโยบายจากกรมอนามัย 
ในการก าหนดเป็นตัวชี้วัดส าคัญภายใต้แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติในร่างแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ( พ.ศ. 2560-
2564) 
 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
      1. ขาดแคลนก าลังคน ทักษะ และประสบการณ์ใน
การท างานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม จึงท าให้มีข้อจ ากัดใน
การขับเคลื่อนการด าเนินงานและมีผลการด าเนินงานไม่
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
      2.  หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องได้มีการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลที่มีรูปแบบการจัดการข้อมูลที่แตกต่างกัน     
จึงท าให้มีระบบฐานข้อมูลด้านอนามัยสิ่ งแวดล้อม           
ที่หลากหลาย และซ้ าซ้อนกันในพ้ืนที่ และยังเป็นการเพ่ิม
ภาระงานให้พ้ืนที่ในการบันทึกข้อมูลลงระบบฐานข้อมูล
ต่างๆ  
      3.  เนื่องจากเป็นตัวชี้ วัดที่มีองค์ประกอบย่อย           
6 ประเด็น ซึ่งแต่ละประเด็นจะมีเกณฑ์การประเมิน        
ที่แตกต่างกัน จึงท าให้ยากแก่การขับเคลื่อนงานในพ้ืนที่ 
และไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 

 

3 3

1

2

1

2 2

3

1

5

3 3

1 1 1

2 2

3

1

5

0

1

2

3

4

5

จ
 ำ
น
ว
น
อ
 ำเ
ภ
อ
 (
แ
ห
ง่
)

เป้ำหมำย ระดับดี



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักการเหตุผล 
 การพัฒนาโครงสร้าง พ้ืนฐาน เ พ่ือรองรับ       
การพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) 
หรือการส่งเสริมอุตสาหกรรมในด้านต่างๆ หน่วยงาน  
ทุ กภาคส่ วนต้ อ ง ให้ ค วามส า คัญและบู รณาการ            
การด า เนินงาน เ พ่ือไม่ ให้ส่ งผลต่อศักยภาพของ
สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศน์ หรือสุขภาพของประชาชน 
ดั งนั้ น  การส่ ง เสริมการจัดการสิ่ งแวดล้อมเมือง           
การพัฒนาเมืองให้ เ พียงพอต่อความต้องการและ
เหมาะสมเพ่ือให้เป็นเมืองน่าอยู่ ต้องอาศัยการสร้าง
ความรู้และพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและ
ชุ มชนโดยใช้ กลยุทธตามระบบและการจั ดการ           
ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม(A2IM) 
ผนวกกับเครื่องมือการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 
(HIA) รวมถึ งการ พัฒนาระบบการ เฝ้ า ระวั งทา ง
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ซึ่งจะท าให้เกิดการคุ้มครองสิทธิ
ด้ านสุขภาพและสิ่ งแวดล้อม ประชาชนสามารถ
ด ารงชีวิตได้อย่างมีสุขภาวะและมีส่วนร่วมในการจัดการ
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผลการด าเนินงาน 
 1. ข้อมูลสถานการณ์อนามัยสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
 2. การพัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบเฝ้าระวังและ
การประเมินปัจจัยเสี่ยงในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ   
ภาคตะวันออก 
 3. การ พัฒนาเครื่ องมือประเมินความ เสี่ ย ง            
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 5 ประเภทกิจการ ได้แก่ กิจการเผา
ถ่านกิจการคอนกรีตผสมเสร็จ กิจการผลิตอาหารสัตว์ 
กิจการเคลือบชุบโลหะ และตู้คอนเทนเนอร์ 
 4. จังหวัดในพ้ืนที่ ระเบียงเขตเศรษฐกิจภาค
ตะวันออกมีฐานข้อมูลและการเฝ้าระวังด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม จ านวนทั้งสิ้น 3 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 100 
        

ยุทธศาสตร์  : สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน 

วัตถุประสงค์ 
 เ พ่ือ พัฒนาระบบข้อมูลอนามัยสิ่ ง แวดล้ อม 
ประเมินสถานการณ์ และเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
  

แผนการจัดสรรงบประมาณ   : แผนพัฒนาพื้นทีร่ะเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 

 



  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
        

ปัจจัยความส าเร็จ 
 1. การประสานงานระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง  กรมอนามัยและกรมควบคุมโรคในการออกแบบการจัดท า
ข้อมูลพื้นฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพร่วมกัน 
       2. การมีหน่วยงานหลักในการประสานความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย 
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หลักการและเหตุผล 
 จากข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพอากาศของ   
กรมควบคุมมลพิษ พบว่าสถานการณ์ปัจจุบันของมลพิษ    
ทางอากาศในประเทศไทย มลพิษทางอากาศเกินค่า
มาตรฐานมากที่สุด และสารมลพิษที่เป็นปัญหาส าคัญ 
คือ ฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐาน 9 ใน 10 จังหวัด  
ที่ท าการตรวจวัด ส่วนสารมลพิษอ่ืนยังอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานตลอดทั้งปี ทั้งนี้ พ้ืนที่ที่เป็นพ้ืนที่เสี่ยงจาก
มลพิษอากาศ โดยพิจารณาจากคุณภาพอากาศเกินค่า
มาตรฐาน และมีระดับมลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐาน
มาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ พ้ืนที่ที่มีปัญหาหมอกควันใน
ภาคเหนือตอนบนและภาคใต้ตอนล่าง พ้ืนที่เขตควบคุม
มลพิษ ได้แก่ ต าบลหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี และ
พ้ืนที่เขตเมืองในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
(กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี  สมุทรสาคร 
สมุทรปราการ และนครปฐม) เป็น พ้ืนที่ที่ ต้องให้
ความส าคัญในการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชน  

วัตถุประสงค ์
 1. เ พ่ือเฝ้ าระวั งผลกระทบต่อสุ ขภาพ กรณี          
ฝุ่นหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี 
 2. เพ่ือเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพในพ้ืนที่วิกฤต
มลพิษอากาศ กรณีหมอกควันภาคเหนือ 
 3. เพ่ือเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพในพ้ืนที่กทม. 
และปริมณฑล 
 4. เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานในการรองรับการ
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ส ภ า พ ภู มิ อ า ก า ศ  แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร                  
ด้านสาธารณสุขรองรับผลกระทบต่อสุขภาพจากความร้อน     
ภัยแล้ง และหมอกควัน ปี 2561-2565 
 5. เพ่ือพัฒนาต้นแบบชุมชนเข้มแข็งเพ่ือรับมือ
ผลกระทบต่อสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
 

โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ 

จากมลพิษอากาศ 

ยุทธศาสตร์ : สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน 

 แผนการจัดสรรงบประมาณ : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 

 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการด าเนินงาน 
 1 .  ก า ร เ ฝ้ า ร ะ วั ง ผลก ร ะทบต่ อ สุ ขภ าพ              
กรณีฝุ่นหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี   
   1.1 การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และ
แผนที่ เสี่ยงด้านอนามัยสิ่ งแวดล้อม กรณีฝุ่นละออง   
ขนาดเล็ก ต าบลหน้าพระลาน อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จั งหวั ดสระบุ รี  ให้ ครอบคลุ มทั้ ง ในและนอก เ ขต        
ควบคุมมลพิษ 
    1.2 กา ร เ ฝ้ า ร ะ วั ง ผ ลกร ะทบต่ อสุ ข ภ า พ
ประชาชนในชุมชน (เชิงรุก) ประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยง 
ทั้งในและนอกเขตควบคุมมลพิษ 
   1.3 การสื่อสาร เผยแพร่องค์ความรู้ โดยผ่าน 
ชุดความรู้วิชาการและสื่อในการลดการสัมผัสมลพิษ     
ทางอากาศ 
   1.4 การพัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้ าน (อสม. ) ทั้ ง ในและนอก        
เขตควบคุมมลพิษ โดยการให้ความรู้ เรื่อง เฝ้าระวัง
อันตรายจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

 2. การพัฒนาระบบ เฝ้ า ร ะ วั งผลกร ะทบ         
ต่อสุขภาพในพื้นที่วิกฤตมลพิษอากาศ กรณีหมอกควัน
ภาคเหนือ 
   2.1 แผนเตรียมการด้านการรองรับผลกระทบ
ต่อสุขภาพ และประสานความร่วมมือเพ่ือการเตรียมความ
พร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Operation 
Center : OC) กรณีหมอกควัน  ปี 2561  
   2 .2 การเฝ้ าระวั งสถานการณ์หมอกควัน  
สื่อสารเตือนภัยและค าแนะน าในการปฏิบัติตนรายกลุ่ม 
เผยแพร่ แจ้งเตือนประชาชนผ่านช่องทางต่างๆ และ
รายงานสถานการณ์หมอกควันรายสัปดาห์ในช่วงวิกฤต
หมอกควัน 

   
   
 
 

 

   2.3 การสนับสนุนสื่อและวิชาการการป้องกัน
ผลกระทบด้านสุขภาพให้หน่วยงานระดับเขตและจังหวัด  
   2.4 มีการรวบรวมนวัตกรรมการแก้ไขปัญหา
หมอกควัน 
   2.5 การวิจัยและพัฒนา โดยพัฒนาค่าเฝ้าระวัง
ผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กในบรรยากาศ
โดยทั่วไป เฉลี่ยเวลา 24 ชั่วโมง และพัฒนาวิธีการเฝ้าระวัง
จากหมอกควันด้วยตนเองส าหรับประชาชน โดยใช้ระยะ
การมองเห็น   
   2.6 การพัฒนาหลักสูตรความสามารถเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขและหลักสูตรอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.) ด้านการป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยง 
ต่อสุขภาพจากหมอกควัน 
   2.7 สรุปการด าเนินงาน ถอดบทเรียน และ
ประ เมินความพึงพอใจชุ ดข้ อมู ลส าหรั บ เจ้ าหน้ าที่
สาธารณสุข และรายงานสถานการณ์ฯ ให้ผู้บริหาร เพ่ือให้
ได้ข้อเสนอแนะเพ่ือการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป 
 3. การเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ ในพื้นที่
วิกฤตมลพิษอากาศ (กทม.และปริมณฑล) 
   3.1 การเฝ้าระวังสถานการณ์  PM2.5 สื่อสาร
เตือนภัยผลกระทบต่อสุขภาพ และค าแนะน าในการปฏิบัติ
ตนรายกลุ่มเสี่ยง เผยแพร่ แจ้งเตือนประชาชนผ่านช่องทาง
ต่างๆ 
   3.2 การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจาก      
ฝุ่นละอองขนาดเล็กในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
และจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบาย 
   3.3 การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ เรื่อง 
การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพและฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก ด้วยวิธีการทางสถิติ 
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ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อมูลสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและอุตุนิยมวิทยา 
ยังน าข้อมูลเชื่อมโยงกันน้อย 
 2. การเตือนภัยยังเป็นการใช้ข้อมูลย้อนหลังและ 
ขาดการพยากรณ์ปริมาณฝุ่นละอองและผลกระทบ       
ต่อสุขภาพ  
 3. ช่องทางการสื่อสารยังถึงประชาชนไม่ครบ    
ทุกพ้ืนที่มีปัญหา 

ปัจจัยความส าเร็จ   
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายสามารถ
น าแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
ไปปฏิบัติได้จริง 
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ยุทธศาสตร์ : สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน 

แผนการจัดสรรงบประมาณ : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักการเหตุผล 
 การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหา
ส าคัญระดับโลกที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ รวมทั้ง        
ต่อระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม  ส าหรับ
ประเด็นผลกระทบต่อสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้น 
กรมอนามัย จึงได้จัดท า(ร่าง) แผนการปรับตัวต่อการ
เปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศ  ด้ านสาธารณสุ ข           
พ.ศ. 2561 – 2573 โดยมีเป้าประสงค์เ พ่ือ “ลดการ
เจ็บป่วย ลดผลกระทบ และเป็นศูนย์กลางในระดับ
เอเชีย” เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุเป้าประสงค์ให้ชุมชน
มีความเข้มแข็งในการรับมือต่อความเสี่ยงด้านสุขภาพ
จากสภาพภูมิอากาศและการปรับตัวด้านสุขภาพโดยการ
มีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ทุกระดับ น าไปสู่การป้องกัน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะช่วย
ลดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตได้ 

ผลการด าเนินงาน 
     1. การขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขับเคลื่อน ชี้แจงแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ด้านสาธารณสุข พ.ศ. 2561 – 2573 ในระดับ
นโยบายและระดับปฏิบัติงาน และมีการจัดท ากรอบ       
การด าเนินงานการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
เ พ่ื อ พัฒนาแผนกา ร ปรั บ ตั ว ต่ อ ก า ร เ ปลี่ ย น แ ป ล ง            
สภาพภูมิอากาศด้านสาธารณสุข พ.ศ. 2561 – 2573     
และแนวทางการขับเคลื่อน ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

  
วัตถุประสงค์ 
 1. เ พ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานเพ่ือรองรับ          
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   
 2. เพ่ือพัฒนาต้นแบบชุมชนเข้มแข็งเพ่ือรับมือ  
กับผลกระทบต่อสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
      3. เพ่ือเตรียมการรองรับผลกระทบต่อสุขภาพ  
จากความร้อน ภัยแล้ง และหมอกควัน 2561  
      4. เ พ่ือสนับสนุนการจัดท าแผนการปรับตัว        
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในมิติการจัดการความ
เสี่ยง (Risk-NAP Project) 
 
 
  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     2. การพัฒนาต้นแบบชุมชนเข้มแข็งเพื่อรับมือกับ
ผลกระทบต่อสุขภาพจากการเปลี่ ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ จ.ขอนแก่น มีการสนับสนุนศูนย์อนามัยที่ 7 
ขอนแก่ น  เ พ่ื อ พัฒนาแผนชุ มชนด้ านการปรั บ ตั ว               
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรณีความร้อน          
ของชุมชนเมือง เ พีย อ.บ้ านไผ่  จ .ขอนแก่น ( เดื อน
พฤษภาคม) และจัดท าต้นฉบับสื่อนิทรรศการการรับมือกับ
ผลกระทบต่อสุขภาพ 
       3. การเตรียมการด้านสาธารณสุขรองรับผลกระทบ    
ต่อสุขภาพจากความร้อน ภัยแล้ง และหมอกควัน 2561   
สรุปผลการด าเนินงานได้ดังนี้ 
 3.1 มีการประชุมเรื่ อง  เครือข่ ายข้อมู ลด้ าน
อุตุนิยมวิทยาและการประยุกต์ ใช้ โปรแกรม Surfer 
วิเคราะห์ข้อมูล  
 3.2 การเฝ้าระวัง ติดตาม และรายงานสถานการณ์
ความร้อน 
    1) ติดตามข้อมูลอุณหภูมิสูงสุด 
    2) ติดตามข้อมูลและการด าเนินงานของระดับ
เขตและส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
    3) จั ดท า ร าย ง านสถานกา รณ์ คว าม ร้ อน          
รายสัปดาห์ 
       

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
 เ รื่ อ ง ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ส ภ า พ ภู มิ อ า ก า ศ               
ด้านสาธารณสุข ต้องด าเนินร่วมกับหลายภาคส่วน ดังนั้น      
การประสานงานและการขับเคลื่อนจึงต้องอาศัยการให้
ความส าคัญในระดับนโยบาย ความร่วมมือและภาคี
เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บุคลกรและประชาชน      
ยังขาดความเข้าใจและความตระหนัก เรื่องการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพ จึงต้องมีการ
พัฒนาศักยภาพทั้งบุคลากรด้านสาธารสุขและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชน 

      4. โครงการสนับสนุนการจัดท าแผนการปรับตัว     
ต่อการเปลี่ ยนแปลงสภาพภู มิอากาศในมิติการจัด        
การความเสี่ยง (Risk-NAP Project) ด าเนินการร่วมกับ 
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม และองค์กรระหว่างประเทศเยอร มัน         
โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรระหว่าง
ประเทศเยอรมัน ได้มีการชี้แจงโครงการฯในพ้ืนที่น าร่อง    
จ.มหาสารคาม และจ.นครสวรรค์ และปรึกษาหารือการ
ด าเนินงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเตรียมการจัดท า
หลักสูตรการอบรมเรื่องการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศในภาคสาธารณสุข ส าหรับระดับผู้บริหาร
ส่วนกลาง  
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ปัจจัยความส าเร็จ 
 ความร่วมมือจากหน่วยงานภาคีที่เป็นหน่วยงานหลักด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย      
คือ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และองค์กรระหว่างประเทศเยอรมัน ( GIZ)               
ที่ให้ความส าคัญเรื่องการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในสาขาสาธารณสุข และเป็นหนึ่งในหกภาคส่วนที่
ส าคัญ โดยให้การสนับสนุนทั้งงบประมาณ ผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง ท าให้การ
ขับเคลื่อนงานเป็นไปได้ตามเป้าหมาย 
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การพฒันาระบบข้อมลูสารสนเทศด้านอนามยัสิง่แวดลอ้ม 

ของประเทศไทย (NEHIS) 

หลักการเหตุผล 
ข้อมูลด้านสุขภาพมีความส าคัญต่อการก าหนด

ทิศทาง การวางแผน ตลอดจนก าหนดนโยบายสุขภาพ      
ในทุกระดับชั้นของประเทศไทย และหนึ่งในข้อมูลส าคัญที่มี
ผลต่อการก าหนดนโยบายสุขภาพก็คือ ข้อมูลสถานการณ์   
ด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน   
ซึ่งเป็นข้อมูลส าคัญที่จะสามารถบ่งชี้สถานการณ์ความเสี่ยง
และแนวโน้มสภาวะสุขภาพของประชาชนจากปัจจัยเสี่ยง
ด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559-2561     
โดยความร่ วมมือจากหน่ วยงานในสายงานอนามัย
สิ่งแวดล้อม กรมอนามัย จึงได้เริ่มพัฒนาระบบในการ
รวบรวมข้อมูล สถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมรูปแบบ
ระบบฐานข้อมูล (Database Management) ภายใต้ชื่อ 
“ระบบสารสนเทศอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย 
( National Environmental Health Information 
System: NEHIS)”  
 

 

การพฒันาระบบข้อมลูสารสนเทศด้านอนามยัสิง่แวดลอ้ม 

ของประเทศไทย (NEHIS) 

ยุทธศาสตร์ : สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน 

วัตถุประสงค์ 
 1. เ พ่ือทราบสถานการณ์อนามัยสิ่ งแวดล้ อม        
ในระดับพ้ืนที่ จังหวัด เขต และประเทศ 
 2. เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูล ติดตาม
ทดลองใช้งานประเมินผล และขยายผลการใช้งานระบบฯ   
 

 

ผลการด าเนินงาน 
 1. การพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ
อนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย (National 
Environmental Health Information System: 
NEHIS)   
 1 . 1  ป รั บ แก้ ไ ข แบบส า ร ว จข้ อมู ล อน า มั ย
สิ่งแวดล้อมของสถานบริการสาธารณสุข และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีเนื้อหาสอดคล้องกับ 1) ความ
ต้องการใช้งานข้อมูลของพ้ืนที่ 2) เนื้อหาในระบบ NEHIS 
และ 3) ตัวชี้วัดส าคัญด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม     
 1.2 ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้าง (เพ่ิมเติม)    
ของระบบฯ NEHIS ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ใช้งานทั้งในระดับพ้ืนที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด ศูนย์อนามัย 
และหน่วยงานส่วนกลาง โดยมีลักษณะ ดังนี้  
 2.  การขยายผลการใช้ งานระบบฯ ไปยั ง
หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องและภาคี เครือข่าย  โดยการ          
ให้ความรู้ผ่านสื่อต่างๆ ได้แก่ 1) สื่อบุคคล จากการที่
ผู้รับผิดชอบได้สนับสนุนการเป็นวิทยากร  พ่ีเลี้ยงการ
ด าเนินงานในพ้ืนที่  2) สื่อ On-line ได้แก่ Mail group 
Line group  โทรศัพท์ และ 3) เวทีการประชุม สัมมนาที่
เกี่ยวข้อง ครอบคลุม 76 จังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบของ 12 
ศูนย์อนามัย 

แผนยุทธศาสตร์ : แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจและแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ทั้งนี้ ในส่วนของการขยายผลการใช้งานระบบ 
NEHIS ผ่านสื่อบุคคลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคี
เครือข่ายในระดับพ้ืนที่ผ่านเวทีการประชุม อบรมฯ ที่จัด
ขึ้นโดยศูนย์อนามัย หรือส านักงานสาธารณสุขจังหวัด      
ได้ด าเนินการไปแล้ว 22 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ราชบุรี 
กาญจนบุ รี  นครปฐม เพชรบุ รี  ประจวบคี รี ขั นท์  
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี สงขลา ตาก ระยอง 
ฉะเชิงเทรา ปัตตานี บุรี รัมย์  ลพบุรี  สตูล กาฬสินธุ์  
น ร า ธิ ว าส  มุ กดาหาร  ยะลา  และ  สุ ร าษฎร์ ธ านี                 
รวมผู้เข้าร่วมทั้งหมด 1,625 คน ส่วนจังหวัดอ่ืนๆ จะเป็น
การสนับสนุนการด าเนินงานในรูปแบบการเป็นพ่ีเลี้ยงใน
พ้ืนที่ (On the job training)  

และการสนับสนุนการด าเนินงานผ่านสื่อ Electronic 
เช่น โทรศัพท์ กลุ่มไลน์ (Line group) และ E-mail     
เพ่ือขับเคลื่อนให้หน่วยงานสาธารณสุข และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่น า เข้าข้อมูลอนามัย
สิ่งแวดล้อมในระบบฯ (NEHIS) ซึ่งพบว่า จังหวัดมีการ
น าเข้าข้อมูลฯ ร้อยละ 92.11 ของจังหวัดทั่วประเทศ 
(70 จังหวัดจาก 76 จังหวัด ไม่นับรวมกรุงเทพมหานคร) 
 

 

โครงสร้างของระบบที่พัฒนาและปรบัปรุงใหมป่ีงบปนะมาณ 2561 

3. คู่มือวิธีการใช้งาน
ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ
อนามัยสิ่ งแวดล้อม
ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย 
(NEHIS) ส าหรับพื้นที่
เพื่อใช้ เป็นแนวทาง
ปฏิบัติ              ➢ 
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พื้นที่จังหวัดที่มขี้อมูล 

พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) 

พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) 

พื้นที่จังหวัดที่ไม่มขี้อมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พื้นที่ที่มีการด าเนินงานขับเคลื่อนให้มีข้อมูลสถานการณด์้านอนามัยสิง่แวดล้อมในระบบ NEHIS ปี 2558-2561 
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
        1. การขับเคลื่อนและขยายผลการใช้งานระบบสารสนเทศอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย (NEHIS) คือ     
ยังขยายผลและขับเคลื่อนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (อปท. และหน่วยบริการสาธารณสุข) ใช้งานระบบฐานข้อมูลฯ 
(NEHIS) ได้ไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ยังพบว่า มีการน าเข้าข้อมูลอนามัยสิ่งแวดล้อมในระบบฐานข้อมูลฯ ไม่ครบถ้วน 
ส่วนมากพบแต่มีการน าเข้าข้อมูลพ้ืนฐานหน่วยงานเท่านั้น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (พ้ืนที่) ยังไม่สามารถน าข้อมูล
อนามัยสิ่งแวดล้อมในระบบฐานข้อมูลฯ NEHIS ไปใช้ประโยชน์ได้  
        2. การได้มาซึ่งข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่ ทั้งการรวบรวมข้อมูล
และการบันทึกข้อมูลในระบบฯ รวมถึงปัญหาการไม่บูรณาการงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น  กรมส่งเสริม    
การปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานต่างๆ ภายในกระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น จึงท าให้ข้อมูล   
ที่มอียู่ในระบบฯ ยังไม่ครอบคลุมทุกประเด็นงานและทุกพ้ืนที่ 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
       1. ความร่วมมือในการสนับสนุนการขับเคลื่อนการด าเนินงานของภาคีเครือข่ายทุกระดับ 
 2. การมีข้อมูลอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ของสถานบริการการสาธารณสุข และ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ทั่วประเทศสามารถชี้ปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่ได้ 
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หลักการเหตุผล 
 กรมอนามั ย ได้ มี ก ารศึ กษารู ปแบบกล ไก         
การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 เ พ่ือเป็นข้อเสนอก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขอและการออก
ใบอนุญาตประกอบกิจการอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ จึงได้ท าโครงการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นผู้น ารูปแบบการประเมินผลกระทบ  
ต่อสุขภาพไปประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่แต่ละท้องถิ่น เพ่ือให้
ปฏิบัติงานได้ตามสภาพจริง ผลการศึกษา จะน าไปเป็น
ข้อมูลประกอบการปรับปรุงข้อบัญญัติที่เกี่ยวข้องตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535  วัตถุประสงค์ 
      1.  เ พ่ือศึกษาและพัฒนารูปแบบการประเมิน   
ผลกระทบต่ อสุ ขภ าพ  ตามพระราชบัญญั ติ ก าร
สาธารณสุข พ.ศ.2535 ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินงานการ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในแต่ละระดับ  
       3 .  เ พ่ือ พัฒนาเครื อข่ ายการด า เนินงานการ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในระดับท้องถิ่น  

ขอบเขตการศึกษา 
 การศึกษาความเป็นไปได้ของการด าเนินงาน
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติ           
การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับเทศบาลเมือง และเทศบาลต าบล โดยมีการ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพท่ีทดลองใช้  4 รูปแบบ คือ  
   1) การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพขั้นต้น  
   2) การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพแบบเร่งด่วน  
   3) การประเมินผลกระทบต่อสุ ขภาพแบบ      
รอบด้าน  
   4) การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพของกิจการ
ที่อยู่ภายใต้การบังคับใช้กฎหมายอ่ืน 
 รวมทั้งศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง โดยใช้แนวทางการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action 
Research) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาร่วม
กระบวนการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 

แผนการจัดสรรงบประมาณ : แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนด้านอย่างยั่งยืน    



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ผลการด าเนินงาน 
 1. พัฒนารูปแบบการประเมินผลกระท[ต่อสุขภาพ
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 จ านวน     
12 พื้นที่  ได้แก่  
   1.1 เทศบาลต าบลบ้านดุ่  อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย 
   1.2 เทศบาลเมืองอรัญญิก จังหวัดพิษณุโลก 
   1.3 เทศบาลเมืองหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
   1.4 เทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 
   1.5 องค์การบริหารส่วนต าบลนครสวรรค์ออก 
จังหวัดนครสวรรค์ 
   1.6  องค์การบริหารส่วนต าบล เก่างิ้ ว  จั งหวัด
ขอนแก่น 
   1.7 เทศบาลต าบลค าอาฮวน จังหวัดมุกดาหาร 
   1.8 องค์การบริหารส่วนต าบลไร่ขี อ าเภอลืออ านาจ 
จังหวัดอ านาจเจริญ 
   1.9 เทศบาลศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 
   1.10 เทศบาลต าบลท่าข้าม จังหวัดฉะเชิงเทรา  
   1.11 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองละลอก จังหวัด
ระยอง 
   1.12 เทศบาลเมืองกันตัง จังหวัดตรัง 
 2. ข้อเสนอมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหา  
   2.1 ทีมงานพ้ืนที่ไปต่อยอดขยายผลการประยุกต์      
ใช้ HIA ในการป้องกันและจัดการปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในพ้ืนที่ 
   2.2 การพัฒนาต้นแบบที่เกิดขึ้นในปีนี้จะขับเคลื่อน
ต่อไปเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ในการขอรับการประเมินรับรองคุรภาพ
ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม EHA 8000 ต่อไป 
   2.3 จัดท าสรุปผลการพัฒนาต้นแบบเป็น Pocket 
Book และสรุปรวบรวมเครื่องมือที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถหยิบไปใช้ได้โดยสะดวก 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
 งานและภารกิจส าคัญหรือเร่งด่วนอื่นๆ 

ปัจจัยความส าเร็จ 
 1. การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน   
 2. การท างานเป็นทีม   
 3. ผู้บริหารท้องถิ่นให้การส าคัญและสนับสนุน   
การด าเนินงาน 
  

     
   2.4 การขยายผลเพ่ือให้เกิดพ้ืนที่ต้นแบบเพ่ิมขึ้น 
ควรอบรมสร้างทีมงานโดยมุ่งเป้าไปที่องค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่น หรือเลือกประเด็นที่ขับเคลื่อนไปด้วยกัน       
ในระดบัประเทศ 
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หลักการเหตุผล 
 ประเทศไทยเริ่มมีการพัฒนาตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง
กับคุณภาพชีวิตของคนไทย โดยก าหนดให้มีเครื่องชี้วัด
ข้อมูล จปฐ. หรือข้อมูล 
ความจ าเป็นพ้ืนฐาน ซึ่งเมื่อพิจารณาในมิติด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม พบว่าเป็นการวัดเพียงมิติสภาพแวดล้อมใน
ครัวเรือนเท่านั้น นอกจากนี้ปัจจุบันตัวชี้วัดสุขภาพคนไทย
มุ่งเน้นการวัดที่สุขภาพของปัจเจกบุคคลและสะท้อนใน
รูปแบบสุขภาพของประชากร โดยมีองค์ประกอบส าคัญ 
อย่างไรก็ตามสุขภาพ  มีลักษณะเป็นองค์รวมจ าเป็นต้อง
อาศัยเครื่องมือหรือตัวชี้วัดในระดับชุมชน ดังนั้นกรม
อนามัย จึงมีแนวคิดในการขยายมุมมองจากตัวชี้วัด
สุขภาพมิติแบบเดิมที่เน้นการวัดการตาย การป่วย ความ
พิการ โดยการพัฒนาตัวชี้วัดอนามัยสิ่งแวดล้อมส าหรับ
ชุมชนที่เอ้ือต่อสุขภาพดี ให้ครอบคลุมเชื่อมโยงตัวชี้วัด
ด้านอนามัยสิ่ งแวดล้อมในชุมชุม อันเป็นปัจจัยที่จะ
สามารถน ามาใช้ในการขับเคลื่อนน าไปสู่การมีชุมชน
สุขภาพดีอย่างยั่งยืน วัตถุประสงค์  
 เพ่ือพัฒนาตัวชี้วัดอนามัยสิ่งแวดล้อมส าหรับชุมชนที่
เอ้ือต่อสุขภาพดี (Healthy Community Indicators) 

ยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนด้านอย่างยั่งยืน    

ขอบเขตการศึกษา 
 การศึกษานี้ เป็นการศึกษาเชิ งคุณภาพและ        
เชิงพรรณนา เพ่ือพัฒนาตัวชี้วัดด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม    
ของชุมชนที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี  โดยคัดเลือกพ้ืนที่
ศึกษาและกลุ่ม เป้าหมายในชุมชนเมืองขนาดเล็ก       
ชุมชนเมืองขนาดใหญ่ และชุมชนในเขตการปกครอง  
แบบพิเศษ ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
และคัดเลือกตัวชี้วัดที่ส าคัญที่เ อ้ือต่อการมีสุขภาพดี      
ของชุมชน 
 ผลการด าเนินงาน     
 ผลการจัดท าตัวชี้วัดอนามัยสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชนที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพดีในแต่ละข้ันตอนเป็นดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 ทบทวนและรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัด
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้แก่ นิยามและประเภทของ
ชุมชน เกณฑ์การพิจารณาพ้ืนที่ชุมชนเมือง ชุมชนชนบท 
นิยามตัวชี้วัด ประเภทตัวชี้วัด กรอบแนวคิดในการพัฒนา
ตัวชี้วัดที่เก่ียวข้องกับอนามัยสิ่งแวดล้อม และตัวชี้วัดด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี 
 

แผนงานบูรณาการ : แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม    



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ขั้นตอนที่ 2 การประชุมระดมความคิดเห็นจาก
ผู้เชี่ยวชาญครั้งที่ 1 สรุปความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
ส าหรับกลุ่มตัวชี้วัดต่าง ๆ ได้ดังนี้ 1. ประเด็นตัวชี้วัดด้าน
น้ าเสีย 2. ประเด็นตัวชี้วัดด้านมูลฝอย 3. ประเด็นตัวชี้วัด
ด้านสิ่งปฏิกูล 4. ประเด็นตัวชี้วัดด้านอากาศ 5. ประเด็น
ตัวชี้วัดด้านที่พักอาศัย 6. ประเด็นตัวชี้วัดด้านเหตุร าคาญ 
7. ประเด็นตัวชี้วัดด้านอาหาร น้ าดื่ม และน้ าใช้  
 ขั้นตอนที่ 3  การจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group 
Discussion) ในกลุ่มตัวอย่างที่คัดเลือกให้เป็นตัวแทนของ
ชุมชนเมืองขนาดเล็ก ชุมชนเมืองขนาดใหญ่ และเขต     
ก า รปกครอ งแ บบ พิ เ ศ ษ  โ ดยมี ผู้ เ ชี่ ย ว ช า ญ จ า ก                      
กองประเมินผลกระทบสุขภาพเป็นผู้ร่วมสังเกตการณ์ 
 ขั้นตอนที่ 4  การประชุมระดมความคิดเห็นจาก
ผู้เชี่ยวชาญครั้งท่ี 2 
 ขั้นตอนที่  5 ก าหนดเกณฑ์ (Criteria) ในการ
คัดเลือกตัวชี้วัด ก าหนดเกณฑ์ (Criteria) ในการคัดเลือก
ตัวชี้วัด โดยรับฟังความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ  
 ขั้นตอนที่ 6  การพัฒนาเครื่องมือในการเก็บ
ข้อมูลภาคสนามความคิดเห็นต่าง ๆ ที่ผู้ เชี่ยวชาญได้
พิจารณาได้แก่ ตัวชี้วัด เกณฑ์การคัดเลือกตัวชี้วัด และ
รายละเอียดข้อค าถาม ส าหรับกลุ่มตัวอย่างระดับ
ครัวเรือน และกลุ่มตัวอย่างระดับชุมชน ท าการการ
ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา (Content Validity) 
และปรับความถูกต้อง ความเหมาะสมของเนื้อหาจนได้
แบบสอบถามตัวชี้วัดด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ ส าหรับ
กลุ่มตัวอย่างระดับครัวเรือน และแบบสอบถามตัวชี้วัด
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ ส าหรับกลุ่มตัวอย่างระดับชุมชน 
 

 ขั้นตอนที่ 7  เก็บข้อมูลภาคสนามเพ่ือคัดกรอง
ตัวชี้วัดที่มีศักยภาพกลุ่มตัวอย่างระดับชุมชน จ านวน      
21 แห่ง ก าหนดกลุ่มตัวอย่างดังนี ้
  1. ชุมชนเมือง ได้แก่ ชุมชนจากเทศบาลนคร 1 
แห่ง เทศบาลเมือง 3 แห่ง และเทศบาลต าบล 4 แห่ง ใน
จังหวัดขอนแก่น เก็บตัวอย่างชุมชนละ 20 ครัวเรือน 
เท่ากับ 160 ครัวเรือน 
  2. ชุมชนชนบท ได้แก่  ชุมชนจากองค์การ
บริหารส่วนต าบล 8 แห่ง ในจังหวัดน่าน เก็บตัวอย่าง
ชุมชนละ 20 ครัวเรือน เท่ากับ 160 ครัวเรือน 
  3. ชุมชนเขตปกครองพิเศษ (กรุงเทพมหานคร) 
ได้แก่ ชุมชนในส านักงานเขตดุสิต ส านักงานเขตบางกะปิ 
ส านักงานเขตคลองเตย และส านักงานเขตบางแค       
รวม 4 แห่ง เก็บตัวอย่างชุมชนละ 20 ครัวเรือน เท่ากับ 
80 ครัวเรือน 
  4. ชุมชนเขตปกครองพิเศษ (เมืองพัทยา)       
รวม 4 แห่ง เก็บตัวอย่างชุมชนละ 20 ครัวเรือน เท่ากับ 
80 ครัวเรือน  

ขั้ นตอนที่  8  คัด เลื อกตั วชี้ วัดด้ านอนามัย

สิ่งแวดล้อมที่ส าคัญและจัดระดับความรุนแรงของตัวชี้วัด 

รวบรวมข้อมูล ประมวลผลทางสถิติเพ่ือคัดเลือกตัวชี้ วัด 

ที่ส าคัญและจัดระดับความรุนแรง ด้วยวิธีการทางสถิติ    

พหุตัวแปร ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่เอ้ือต่อ

การมีสุขภาพดี โดยใช้วิธีการทางสถิติของการแบ่งกลุ่ม 

จากนั้นจัดท าตัวชี้วัดอนามัยสิ่งแวดล้อมส าหรับชุมชน     

ที่เอ้ือต่อสุขภาพดี (Healthy community Indicators) 

สรุปตัวชี้วัดจ าแนกออกตาม ระดับชุมชนเขตเศรษฐกิจ

พิเศษ ระดับชุมชนเขตเมือง และระดับชุมชนชนบท  

 
 

36 



  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
 1. การมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของชุมชนมี
ส่วนส าคัญในการด าเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม  
 2. ความหลากหลายของชุมชนหรือสภาพปัญหา
ของพ้ืนที่เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อระดับความคิดเห็น    
การรับรู้ 

 
  

ปัจจัยความส าเร็จ 
 การสนับสนุนและให้ความร่วมมือจากหน่วยงาน

ที่ เกี่ยวข้องทั้ งหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา 

องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น  และภาคประชาชน 

เจ้าหน้าที่ และอสม. 
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หลักการเหตุผล 
 รถตู้ โ ดยสารสาธารณะมีความ เสี่ ย งต่อ          
สิ่งคุกคามทางสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ  ที่อาจส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพของประชาชนจากการใช้บริการและปฏิบัติงาน
บนรถตู้ โดยสารสาธารณะอีกหลายปัจจัย ได้แก่  
ปริมาณ CO2,  PM2.5, PM10 และการปนเปื้อนของเชื้อ
แบคทีเรียและเชื้อรา ทั้งนี้ ยังมีความเสี่ยงต่อการเกิด
โรค ซึ่งบนรถโดยสารมีการสะสมของเชื้อโรคท่ีลอยหรือ
มาจับตัวตามอุปกรณ์ต่าง ๆ  เช่น ผ้าม่าน ช่องปรับ
อากาศ เบาะที่นั่ง  อาจท าให้เกิดโรค เช่น โรคภูมิแพ้ 
โรคทางเดินอาหาร และโรคผิวหนัง เป็นต้นและภายใน
รถตู้โดยสารสาธารณะ พบว่ามีปริมาณ CO2 สูงถึง 
7,316 พีพีเอ็ม เกินค่ามาตรฐานที่ ASHRAE ก าหนดไว้
ที่  1,000 พีพีเอ็ม อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพกับ
พนักงานผู้ปฏิบัติงานบนรถและผู้ใช้บริการได้ 
    ดังนั้น จึงควรศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจ
เกิดขึ้นบนรถตู้โดยสารสาธารณะ เพ่ือน าไปสู่การจัดท า
ข้อเสนอเชิงนโยบายและมาตรการจัดการสิ่งคุกคามทาง
สิ่งแวดล้อมบนรถตู้โดยสารสาธารณะ เพ่ือคุ้มครอง
สุขภาพประชาชนผู้ใช้บริการและผู้ปฏิบัติงานบนรถตู้
โดยสารสาธารณะต่อไป 

โครงการศกึษาผลกระทบตอ่สุขภาพจากรถตู้โดยสารสาธารณะ 

แผนการจัดสรรงบประมาณ : แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 

วัตถุประสงค์ 
     วัตถุประสงค์หลัก 
 เพ่ือศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพจากสิ่งคุกคามทาง
สิ่งแวดล้อมจากรถตู้โดยสารสาธารณะ และเพ่ือจัดท า
ข้อเสนอเชิงนโยบายและมาตรการในการแก้ไขปัญหาบน
รถตู้โดยสารสาธารณะ 
     วัตถุประสงค์รอง 
 1 ศึ ก ษ า ส ถ า น ก า ร ณ์ แ ล ะสิ่ ง คุ ก ค า ม ท า ง
สิ่งแวดล้อมจากรถตู้โดยสารสาธารณะ 
 2 ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน
บนรถตู้โดยสารสาธารณะ 
 3 จัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายและมาตรการ
ป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานบนรถตู้
โดยสารสาธารณะและประชาชนผู้ใช้บริการ 

ยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนด้านอย่างยั่งยืน    



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบเขตการศึกษา 

ผลการด าเนินงาน 
     1 ผลการตรวจวัดสิ่งคุกคามทางสิ่งแวดล้อม 
 การเก็บตัวอย่างสิ่งคุกคามด้านสิ่งแวดล้อมในรถ
ทั้งด้านกายภาพ ด้านเคมี และด้านชีวภาพในรถโดยสาร
สาธารณะแบบปรับอากาศ การเก็บตัวอย่างสิ่งคุกคาม
ด้านสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพและทางเคมีที่บริเวณ  
อู่จอดรถโดยสาร ท าการประเมินความเสี่ยงจากการ
ได้รับสัมผัสสิ่งคุกคามของผู้ปฏิบัติงาน ส ารวจสภาพ
ทั่วไปของรถโดยสารสาธารณะและสัมภาษณ์ข้อมูล
สุ ขภ าพของผู้ ปฏิ บั ติ ง าน  พบว่ า สิ่ ง คุ กคามด้ าน
สิ่งแวดล้อมในรถ  คือ ความร้อน ฝุ่นละออง และเชื้อโรค 
จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการในการแก้ไขเพ่ือป้องกัน
ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน 
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 2. ผลการส ารวจสภาพทั่วไปของรถตู้โดยสาร
สาธารณะ 
 ส่วนใหญ่รถตู้โดยสารสะอาดใช้ได้ตามปกติ 
และมีข้อที่ควรเพ่ิมเติมหรือปรับปรุงมากที่สุด คือ ไม่มี
การติดตั้งขวดแอลกอฮอล์หรือ เจลล้างมือ การรักษา
ความสะอาดบริเวณผ้าม่านไม่มีหรือมีแต่ไม่สะอาด     
และบริเวณเบาะนั่งและพนักพิง ไม่สะอาด มีคราบ
สกปรก ส่วนด้านสภาพอุปกรณ์ทั่วไปของรถตู้โดยสาร
สาธารณะ โดยส่วนใหญ่อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติ 
และมีสิ่ งที่ ควรเ พ่ิมเติมหรือปรับปรุง เล็กน้อย คือ         
ถังดับเพลิง และค้อนทุบกระจก  
     3. ผลการศึกษาข้อมูลด้านสุขภาพของพนักงาน      
ขับรถตู้โดยสารสาธารณะ 
         การปฏิบัติงานในรถโดยสาร ซึ่งผู้ปฏิบัติงานต้อง
ท างานเป็นกะ (จากทั้งหมด 3 กะ คือ กะเช้า (เวลา 
04.30 – 13.30 น.) บ่าย (เวลา 13.30 – 21.00 น.) และ
กลางคืน (เวลา 23.00 – 05.00 น.) และปฏิบัติติงานบน
รถท่ามกลางการจราจรที่ติดขัด จึงท าให้รับประทาน
อาหารไม่ตรงเวลา โดยในการศึกษานี้พบมีผู้ปฏิบัติงาน  
ที่ เจ็บป่วยด้วยโรคกระเพาะอาหาร ร้อยละ 1.7 
นอกจากนี้กว่าร้อยละ 50 ต้องกลั้นปัสสาวะบ่อยครั้ง
เนื่องจากต้องอยู่บนท้องถนนเป็นเวลานาน  
  
  

โดยพบว่า มีผู้ป่วยด้วยโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ    
ร้อยละ 2 ส าหรับสภาวะสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในรถ
โดยสาร พบว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูง ถึงร้อยละ 34.4 
อาการเจ็บป่วยที่ผู้ปฏิบัติงานประสบมากที่สุด คือ      
การปวดตามร่างกาย โดยปวดน่อง ต้นขา เท้า ข้อเท้า 
ปวดคอ ไหล่ และปวดหลังส่วนล่าง จากลักษณะงาน     
ที่ต้องปฏิบัติงานอยู่ในสถานที่ท างานที่มี พ้ืนที่จ ากัด 
ติดต่อกันเป็นเวลายาวนาน พนักงานขับรถไม่สามารถ
เปลี่ยนอิริยาบถได้ ท าให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับความ
เมื่อยล้า มีความผิดปกติของกระดูกและกล้ามเนื้อได้
ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นมีประเด็นส าคัญดังนี้ 
     1) ต้องการให้มีห้องน้ าสะอาดเพ่ิมที่ปลายทาง  
     2) สนับสนุนจุดบริการผ้าเย็น 
     3) มีบริการน้ าเย็น น้ าหวาน ลูกอม แจก   
     4) มีผ้าปิดจมูกแจก  
     5) ติดแอร์ที่พักพนักงานและมีจุดพักพนักงาน   
     6) มีทางขึ้นลงส าหรับผู้พิการ  
     7) มีเจลล้างมือ 
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  ข้อเสนอเชิงนโยบายและมาตรการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานบนรถตู้โดยสารสาธารณะและ
ประชาชนผู้ใช้บริการ 
        1. การลดระดับมลพิษทางสิ่งแวดล้อมในรถและที่จอดรถ (ด้านสิ่งแวดล้อม) 
 1.1 ก าหนดให้รถโดยสารสาธารณะทุกคันต้องได้รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพการท างาน ระบบปรับอากาศ
และระบายอากาศในรถเมื่อตรวจสภาพทุกครั้ง 
 1.2 ผลักดันให้ส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ (กทม. และเทศบาลนคร) จัดให้มีสถานีจอดรถโดยสารสาธารณะในจุดที่เป็น
แหล่งชุมชนหรือมีผู้ใช้บริการจ านวนมาก 
 1.3 จัดท าเกณฑ์คุณภาพอากาศในอาคารร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถาบันการศึกษา น ามาใช้เป็นแนวทาง
ควบคุมดูแลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ  
 1.4 ลงทุนในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการเฝ้าระวังเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานที่ท าหน้าที่ควบคุมดูแล    
การประกอบกิจการกบัหน่วยงานด้านสุขภาพ  
        2. การลดการสัมผัสมลพิษทางสิ่งแวดล้อมจากรถตู้โดยสารสาธารณะ (ด้านสาธารณสุข) 
 2.1 ก าหนดมาตรฐานการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมส าหรับรถตู้โดยสารสาธารณะและที่จอดรถ 
 2.2 ปรับระบบและรูปแบบการจัดบริการสุขภาพและการดูแลสุขภาพให้เอ้ือต่อการเข้ารับบริการของผู้ที่มีข้อจ ากัด
ในช่วงเวลาท าการปกติของสถานบริการสาธารณสุข 
 2.3 จัดท าค าแนะน าทางวิชาการให้ผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางด าเนินงานควบคุมการประกอบกิจการที่ส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพของประชาชน และพัฒนาให้เป็นกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพ
ของประชาชนในอนาคต  
 2.4 ก าหนดให้การประกอบกิจการรถโดยสารสาธารณะและสถานีรถโดยสารเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
 2.5 พัฒนาระบบเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพที่เป็นผลจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ สื่อสารความเสี่ยง
จากสิ่งคุกคามทางสิ่งแวดล้อมที่พบ ส่งเสริมให้ประชาชนใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองและมีส่วนร่วมด าเนินการเฝ้าระวัง
ผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะ 
       3. ข้อเสนอต่อการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและการดูแลสุขภาพของคนขับรถตู้โดยสาร 
 3.1 การจัดสภาพแวดล้อมในรถตู้และที่จอดรถ 
      1) ควบคุมดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานบนรถตู้โดยสารต้องส ารวจสภาพรถทุกวันก่อนออกบริการ ดูแลความสะอาด
อย่างสม่ าเสมอและควรติดตั้งแอลกอฮอล์หรือเจลล้างมือในจุดที่ใช้งานได้สะดวกและดูแลให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
 
  
 
 
 
  

41 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

      2) ดูแลท าความสะอาดและบ ารุงรักษาระบบปรับอากาศและระบายอากาศอย่างสม่ าเสมอ ขณะรถวิ่งในที่โล่ง
ควรลดกระจกหรือเปิดสวิทช์รับอากาศจากภายนอกเข้ามาเป็นระยะ 
      3) ดูแลเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพดี หมั่นตรวจสอบหากพบให้รีบปรับปรุงแก้ไข 
      4) ควบคุม และก ากับดูแลผู้ประกอบการเดินรถร่วมบริการให้ เป็นไปตามสัญญา ปฏิบัติตามแผน               
อย่างเคร่งครัด 
       5) เพ่ิมจุดน้ าดื่มสะอาดและจัดให้มีห้องน้ าห้องส้วมที่จุดต้นทางและปลายทาง  
 3.2 การจัดการเพ่ือดูแลสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานบนรถตู้โดยสารสาธารณะ 
       1) ควรจัดท าเอกสารความรู้และข้อแนะน าการปฏิบัติตนด้านการดูแลสุขภาพส าหรับผู้ปฏิบัติงานโดยท าเป็น
ป้ายหรือสติกเกอร์ติดในรถ  
       2) ควรให้ความส าคัญในการดูแลสุขภาพ เข้ารับการตรวจสุขภาพประจ าปีเป็นประจ า รวมถึงประเมินสุขภาพ
ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง หากมีอาการเจ็บป่วยต้องรีบเข้ารับการรักษาและใช้หน้ากากอนามัยป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ
โรคไปสู่ผู้อื่นจนกว่าจะหายสนิท 
       3) ส่งเสริมให้รวมกลุ่มจัดกิจกรรมในช่วงพัก เช่น ท าความสะอาดรถและบริเวณท่ีจอดรถ เป็นต้น 
 
 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ      
 1. การเก็บตัวอย่างในรถตู้โดยสารสาธารณะในบางเขตการเดินรถไม่เป็นไปตามแผนที่ วางไว้ จึงต้องท าการ
คัดเลือกในสายการเดินรถใหม ่
 2. การเก็บตัวอย่างบางพ้ืนที่มีบริเวณจ ากัด จึงยากต่อการเก็บตัวอย่าง 
 3. พนักงานขับรถบางท่านไม่ให้ความร่วมมือการเก็บตัวอย่าง พูดจาไม่สุภาพ และบางคนไม่ให้ความร่วมมือในการ
ตอบแบบสอบถาม 
 4. บางเขตไม่มีการประสานงานกับท่ารถมาก่อน ต้องเสียเวลาในการท าความเข้าใจและอธิบายรายละเอียดงาน 
 5. ปริมาณผู้โดยสารหนาแน่นมากในบางสาย บางเขตการเดินรถ ท าให้ผู้โดยสารไม่พอใจการเก็บตัวอย่างในรถตู้
โดยสาร พนักงานขับรถ ต้องเข้า-ออก ตลอดเวลา หากเป็นช่วงเวลาเร่งด่วน จะไม่มีเวลาตอบค าถาม 
 6. สถานที่สัมภาษณ์ไม่เอ้ืออ านวยระหว่างการสัมภาษณ์  
 7. รถตู้บางสาย เมื่อมาถึงที่ท่ารถ จะรีบออกรถทันที ท าให้ไม่มีเวลาในการท าแบบสัมภาษณ์ และท าแบบสอบถาม 
   
   
  
 

42 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยความส าเร็จ 
 1. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีจาก กรมการขนส่งทางบก องค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพมหานคร และรวมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
 2. การให้ข้อเสนอแนะ และให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อผลการด าเนินงานและการศึกษา ทั้งจากผู้เชี่ยวชาญ 
นักวิชาการ และอาจารย์ 
 3. การได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดีในการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล 
 

 การประชุมหารือการเก็บตัวอย่างสิ่งคุมคามทางสิ่งแวดล้อม การส ารวจสภาพทั่วไป  
และการสัมภาษณ์ข้อมูลสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานบนรถตู้โดยสารสาธารณะ 
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หลักการเหตุผล 
ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับผลกระทบ

จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ท าให้อุณหภูมิ
สู งขึ้ น  อีกทั้ งการขยายตั วของ เมื อง  ส่ งผลท า ให้
เกิดปรากฎการณ์โดมความร้อน และในอนาคตหาก    
การพัฒนาความเป็นเมืองมากขึ้นเรื่อยๆ อาคารสูง      
เพ่ิมจ านวนและมีความแออัดมากขึ้น  การเกิดโดม    
ความร้อนก็จะยิ่งชัดเจน รวมไปถึงมลพิษทางกาศจะยิ่ง
เ พ่ิมขึ้นตาม อาจท าให้ เกิดผลกระทบต่อสุ ขภาพ           
ต่อประชากรในพ้ืนที่เขตเมืองโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ทั้งเด็ก 
ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ และผู้ปฏิบัติงานกลางแจ้ง ดังนั้น            
จึงจ าเป็นต้องมีข้อเสนอแนะต่อการเตรียมการป้องกัน
ผลกระทบต่อสุขภาพจากสถานการณ์ดังกล่าว 

วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือศึกษาต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของผลกระทบ
ต่อสุขภาพที่ เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการเพ่ิมขึ้นของ
อุณหภูมิและมลพิษอากาศในพ้ืนที่เขตเมือง       
 2. เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการป้องกัน
และลดผลกระทบต่อสุขภาพจากความร้อนและมลพิษทาง
อากาศในพ้ืนที่เขตเมือง 
 

โครงการศกึษาผลกระทบตอ่สุขภาพเชงิเศรษฐศาสตรจ์ากความรอ้นและ

มลพษิทางอากาศของประชาชนในพืน้ทีเ่ขตเมอืง ระยะที ่2 

แผนงานบูรณาการ : แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม   

ขอบเขตการศึกษา 
 การศึกษานี้ เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพและเชิง
พรรณนา เ พ่ือศึกษาต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของ
ผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดขึ้น โดยการคัดเลือกพ้ืนที่ศึกษา 
1 พ้ืนที่ ตามความเสี่ยงของพ้ืนที่ที่วิเคราะห์ความเสี่ยง     
ในระยะที ่1 ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
และจัดท าร่างข้อเสนอแนะต่อการเตรียมการรองรับ 

 

 

ยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนด้านอย่างยั่งยืน    



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการด าเนินงาน 
 1. ผ ล ที่ ไ ด้ จ า ก ก า ร ป ร ะ ม ว ล ผ ล ต้ น ทุ น ท า ง
เศรษฐศาสตร์ของผลกระทบต่อสุขภาพจากความร้อน
และมลพิษทางอากาศของประชาชน 
  1.1 เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการคัดเลือกพ้ืนที่
ศึกษา 1 จังหวัดๆละ 1 เทศบาลที่เป็นเทศบาลนครหรือ
เทศบาลเมืองในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีความเสี่ยงสูงจาก
ความร้อนและมลพิษทางอากาศ โดยมีปริมาณมลพิษทาง
อากาศ(เกินค่ามาตรฐาน) และความร้อนสูง (สูงกว่า 37 
องศาเซลเซียส มีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรม
ควบคุมมลพิษและมีสถานีอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา 
  1.2 ศึกษาสถานการณ์มลพิษทางอากาศในพ้ืนที่
เสี่ยงของประเทศไทย (พ.ศ.2554-2558) โดยสารมลพิษ
ทางอากาศที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนมาก
ที่สุด และสถานการณ์ความร้อน และผลกระทบที่เกิดจาก
ความร้อนมาจาก ข้อมูลจากส านักประกอบอาชีพจาก
ความร้อน กรมควบคุมโรค  
  1.3 ข้อมูลการเจ็บป่วย โรคที่เกี่ยวกับความร้อน
และมลพิษทางอากาศ และค่าใช้จ่ าย โดยใช้แบบ
สัมภาษณ์อาการเจ็บป่วยและค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการ
รักษาทางตรง (Direct Cost) และทางอ้อม ( Indirect 
Cost)  ค่าเดินทาง ค่าเสียเวลาสูญเสียไประหว่างเดินทาง
มารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยด้วยโรคหรืออาการที่
เกี่ ยวข้องกับความร้อนและมลพิษทางอากาศของ
ประชาชนในพื้นท่ี 
  1.4 ผลที่ ได้ จากการ เก็บข้อมูลน ามาจัดท า
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการพัฒนาระบบกลไกการเตือน
ภัยความร้อนต่อการป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพ
จากความร้อนและมลพิษอากาศในเขตเมือง 
   
 
 

 2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการพัฒนาระบบกลไก
การเตือนภัยความร้อนต่อการป้องกันและลดผลกระทบ
ต่อสุขภาพจากความร้อนและมลพิษอากาศในเขตเมือง 
  2 . 1  ก า ร ใ ช้ ข้ อ มู ล พ ย า ก ร ณ์ อ า ก า ศ จ า ก                
กรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งเป็นการพยากรณ์ภาพรวมของทั้ง
จั งหวัด  ท าให้ข้อมูลที่ ได้คลาดเคลื่อนไปจากข้อมูล        
การตรวจวัดจริงในพ้ืนที่ (เทศบาลต าบลป่าซาง) ดังนั้นจึง
ควรมีการกระจายการติดตั้งเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิลงไป
ในระดับพ้ืนที ่เช่น ระดับอ าเภอโดยเลือกเฉพาะพ้ืนที่เสี่ยง 
ซึ่งจะท าให้ได้ข้อมูลที่มีความแม่นย ามากขึ้นและควรเพ่ิม
ศักยภาพแก่พ้ืนที่ในการพยากรณ์อุณหภูมิสูงสุดล่วงหน้า
อย่างน้อย 3 วัน 
  2.2 ควรมีการขยายระบบการเตือนภัยความร้อน
และสุขภาพให้ครอบคลุมในระดับต าบลทั่วประเทศ              
โดยอาจจะเริ่มเฉพาะพ้ืนที่เสี่ยงไปก่อน  
  32.  ในช่วงฤดูร้อน รถพยาบาลของ อปท. ควรมี
เครื่องพ่นละอองน้ าฝอยและน้ าเกลือ เพ่ือจะได้สามารถ  
ให้การปฐมพยาบาลโดยการพ่นน้ าลดอุณหภูมิร่างกาย 
และให้สารน้ าทางหลอดเลือดด าให้กับรายที่สงสัยว่ามี
อาการของโรคลมแดด 
  42.  ควรมีการเตรียมสถานที่ส าหรับเป็นศูนย์
ค ว า ม เ ย็ น ใ น ร ะดั บ ห มู่ บ้ า น  ซึ่ ง ไ ม่ จ า เ ป็ น ต้ อ ง มี
เครื่องปรับอากาศ แต่ร่มรื่น มีอากาศถ่ายเท และเย็นกว่า
สถานที่อ่ืน ๆ ในช่วงที่มีอากาศร้อนจัด 
  2.5 ควรเพ่ิมกลุ่มเสี่ยงอีกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ที่ติดสุรา

เรื้อรัง เพราะมีแนวโน้มที่จะยังคงดื่มสุราในวันที่มีอากาศ
ร้อนจัด 
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ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
  การเก็บข้อมูลสุขภาพจากการป่วยและตายจาก
ความร้อนจะไม่ค่อยพบข้อมูล เนื่องจากการวินิจฉัยการ
ตาย   จากความร้อนไม่มีบันทึกไว้ 
 

ปัจจัยความส าเร็จ  
 1. ข้อมูลมลพิษอากาศจากสถานีตรวจวัดคุณภาพ
อากาศ และข้อมูลอุณหภูมิจากสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัด
เชียงใหม่ 

 2. การมีข้อมูลการป่วยการตายจากความร้อน
และมล พิษทางอากาศที่ ถู กต้ อ งจากแหล่ งข้ อ มู ล             
ทั้งโรงพยาบาลและเทศบาลนครเชียงใหม่ 

 3. การให้ข้อเสนอแนะ และให้ความรู้ที่ เป็น
ประโยชน์ต่อผลการด าเนินงานและการศึกษา ทั้งจาก
ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และอาจารย์ 

➢ การประชุมปรึกษาหารือเพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อแนวทางและ

เครื่องมือการประเมินต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของผลกระทบต่อ

สุขภาพจากการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิและมลพิษทางอากาศในพื้นที่

เขตเมือง 
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หลักการเหตุผล 
       ปัจจุบันสถานการณ์ปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ของประเทศไทย อันเนื่องมาจากการขยายตัวของเมือง
และชุมชน    ที่ขาดการจัดการและควบคุมที่ดีพอ จึงมี
ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
ในชุมชน ทั้งระยะสั้น และระยะยาว เช่น ปัญหาการ
สุ ข า ภิ บ า ล ที่ อ ยู่ อ า ศั ย  ก า ร จั ด ก า ร ข ย ะชุ ม ช น               
การสุขาภิบาล ความสะอาดและปลอดภัยของอาหาร
และน้ า สภาพแวดล้อมที่ปนเปื้อนสารเคมีอันตราย 
ขณะเดียวกันแหล่งน้ าตามธรรมชาติอาจไม่สามารถ
รองรับของเสียจากมนุษย์  และน้ าทิ้ งจากโรงงาน
อุตสาหกรรม นอกจากนี้มลพิษอากาศยังคงเป็นปัญหา
ในหลายพื้นท่ี ตลอดจนปัญหาจากการเปลี่ยนปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ที่ส่งผลให้อุณหภูมิสูงขึ้น ปัญหาภัยแล้ง      
น้ าท่วม ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพมีการเจ็บป่วยใน
ชุมชนมากขึ้น ทั้งในเขตชนบท เขตเมือง และเขตพ้ืนที่
ปกครองแบบพิ เศษซึ่ ง ส ถานการณ์ด้ านอนามั ย
สิ่งแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนเหล่านี้  

จึงมีความจ าเป็นต้องเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมใน
ระดับชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือน าไปสู่การเตรียมการ
รองรับและจัดการแก้ไขปัญหา และป้องกันผลกระทบต่อ
สุขภาพของประชาชนในชุมชน โดยจะท าการศึกษา
สถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของชุมชน
ทั่วประเทศ และจัดอันดับชุมชนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่
เอ้ือต่อสุขภาพดีเพ่ือเป็นการประเมิน 
 วัตถุประสงค์  
 1. เ พ่ือศึกษาสถานการณ์  และองค์ความรู้ การ
เปลี่ยนแปลงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนที่ เ อ้ือต่อ
สุขภาพดีของประเทศไทย 
 2. เพ่ือทบทวนวรรณกรรม และรวบรวมองค์ความรู้ 
งานวิจัยที่ เกี่ยวข้องทั้ งในประเทศและต่างประเทศ             
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดล าดับชุมชนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ที่เอ้ือต่อสุขภาพ 
 3. เ พ่ือจัดท าเกณฑ์ เครื่องมือ และแนวทางการ
จัดล าดับ (Ranking) ชุมชนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือ   
ต่อสุขภาพดี 
 

ยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนด้านอย่างยั่งยืน    

โครงการศกึษาการเปลีย่นแปลงดา้นอนามยัสิง่แวดล้อมในชุมชนทีเ่อือ้ตอ่

สขุภาพด ี

(A Study for Environmental Health and Healthy Community 

Transitions) 
 

แผนงานบูรณาการ : แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม    



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบเขตการศึกษา 
 การศึกษานี้ เป็นการศึกษาเชิ งคุณภาพและ        
เชิงพรรณนา เพ่ือพัฒนาตัวชี้วัดด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ของชุมชนที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี  โดยการคัดเลือกพ้ืนที่
ศึกษาและกลุ่มเป้าหมายในชุมชนเมืองขนาดเล็ก ชุมชน
เมืองขนาดใหญ่ และชุมชนในเขตการปกครองแบบพิเศษ 
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และ
คัดเลือกตัวชี้วัดที่ส าคัญที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพดีของชุมชน 
 ผลการด าเนินงาน     
 1. มีการจัดท าคู่มือรายงานตัวชี้วัด เกณฑ์ และ
เครื่องมือแนวทางการจัดล าดับชุมชนด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมที่ เ อ้ือต่อสุขภาพดีที่ เหมาะสมกับบริบท
ประเทศไทย  จากการทบทวนวรรณกรรม กรอบความคิด  
และศึกษาจากสถานการ์ที่เกิดข้ึน 
 
  
  
 

 

 2. การน าตัวชี้วัด เกณฑ์ และเครื่องมือไป
ทดลองใช้จริงในพ้ืนที่ เพ่ือการประเมินและจัดล าดับ
ชุมชนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพดีในชุมชน 
ส าหรับการส ารวจสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและปัญหา
สุขภาพที่เกี่ยวเนื่องจากปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน     
โดยรับฟังความคิดเห็นด้วยวิธี focus group 
 3. มีการปรับปรุงและพัฒนาตัวชี้วัด เกณฑ์ และ

เครื่องมือตามข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็น 

โดยแบ่งเป็นชุมชน ในเขตเทศบาลต าบล เทศบาลเมือง 

เทศบาลนคร เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร  เพ่ือ

น าไปใช้ในปีงบประมาณ 2562 

 

 ประชุมการพัฒนาระบบอนามัยส่ิงแวดล้อม 
ในชุมชนที่เอื้อต่อสุขภาพดี 

วันที่ 24 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมสมบรูณ์ 
วัชโรทัย อาคาร 1 ชั้น 2 กรมอนามัย 
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ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
 จากการ Focus  Group  ชุมชนเมืองขนาดเล็ก 
ชุมชนเมืองขนาดใหญ่ และชุมชนในพ้ืนที่การปกครอง
แบบพิเศษ พบปัญหาพ้ืนที่ในชุมชนมีความแตกต่างกัน
ตามบริบทของแต่ละชุมชน จึงต้องน าเกณฑ์การจัดล าดับ
ชุมชนฯ ปรับปรุงให้ทันสมัยและมีความสอดคล้องตาม
บริบทของพ้ืนที่ต่อไป 

ปัจจัยความส าเร็จ 

  การด าเนินงานงานวิจัยดังกล่าว ส าเร็จตาม

วั ตถุ ป ระส งค์ ไ ด้  ต้ อ งมี ก า รทบทวนวรรณกรรม            

จากการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือให้ได้เกณฑ์การ

จัดล าดับชุมชนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ เ อ้ือต่อการ        

มีสุขภาพดี ที่เหมาะสมกับบริบทประเทศไทย โดยเกิด

จากการมีส่วนร่วมของชุมชนและความร่วมมือของ      

ภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่ 
 

 ประชุมสนทนากลุ่มย่อย Focus Group การรับฟังความคิดเห็นการจัดล าดับชุมชนด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมในพ้ืนที่
ชุมชนเมืองขนาดเล็ก ชุมชนเมืองขนาดใหญ่ และชุมชนในพื้นที่การปกครองแบบพิเศษ 
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หลักการเหตุผล 
 การด าเนินงานเพ่ือลดอัตราแรกเกิดน้ าหนัก      

ตัวน้อย ได้ถูกก าหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ตั้งแต่ฉบับที่ 7 (2535-2539)  จนถึงฉบับที่ 11 

(2555-2559) ซึ่ง ณ ปัจจุบัน อยู่ที่ร้อยละ 8.57 ดังนั้น 

การสัมผัสปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลต่อ

สุขภาพหญิงตั้งครรภ์และทารกในครรภ์ เป็นประเด็นที่เริ่ม

ได้ รั บความสนใจ  ทั้ ง จ ากการสั มผั สสาร โดยตร ง            

และจากการรับสัมผัสสารที่ปนเปื้อนอยู่ในสิ่งแวดล้อม      

ที่มีผลต่อทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อย ยังไม่มีการศึกษา     

ที่อธิบาย  ได้ชัดเจน กรมอนามัยจึงจัดท าโครงการศึกษา  

การรับสัมผัสสารเคมีทางการเกษตรและปัจจัยที่มีอิทธิพล

ต่อภาวะทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อย อันจะเป็นการน าไปสู่

การป้องกันแก้ ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อย       

ของประเทศไทย และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ        

ในการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่ถูกต้อง 

 

วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้สารเคมีทางการเกษตร
ของหญิงตั้งครรภ์ในประเทศไทย 
 2. เ พ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับสัมผัส
สารเคมีทางการเกษตรกับภาวะทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อย 
 3. เ พ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับสัมผัส      
สารมลพิษทางอากาศกับภาวะทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อย 
 4. เพ่ือศึกษาปัจจัยอ่ืน ๆ ที่สัมพันธ์กับการเกิดทารก
แรกเกิดน้ าหนักน้อย 

ยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนด้านอย่างยั่งยืน    

ขอบเขตการศึกษา 
 1. พ้ืนที่ศึกษา พ้ืนที่จังหวัดที่มีอัตราทารกแรกเกิด
น้ าหนักน้อย โดยเลือกจากจังหวัดอัตราสูงสุด 20 อันดับ
ของปี 2560 และมีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ  
 2. ประชากรศึกษา มีขอบเขตศึกษาหญิงที่ให้ก าเนิด
ทารกในระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี (ปี 2560) 
 3 . ทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อย คือ ทารกแรกเกิด        
ที่มีน้ าหนักตัวต่ ากว่า 2,500 กรัม  
 4. การรับสัมผัสสารเคมีทางการเกษตร การได้รับ
สัมผัสจากแปลงเกษตรรอบข้างในรัศมี 100 เมตร 
 

แผนงานบูรณาการ : แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม    



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการด าเนินงาน     
 การด าเนินโครงการศึกษาการรับสัมผัสสารเคมี
ทางการเกษตรและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะทารกแรก
เกิดน้ าหนักน้อย ซึ่งได้เก็บรวมรวบข้อมูล วิเคราะห์      
และสรุปผลการศึกษา ซึ่งในการศึกษาได้รับความร่วมมือ
มือจากพ้ืนที่ศึกษา ได้แก่ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่         
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ตาก ล าปาง ล าพูน  
 ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อย 
ส าหรับจังหวัดตาก พบปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ ได้แก่ 
ปัจจัยด้านการตั้ งครรภ์ ขนาดการรับสัมผัส PM10 
PM2.5 CO NO2 O3 ความชื้นสัมพัทธ์ ความยาวนาน
ของแสงแดด อุณหภูมิ และเมื่อวิเคราะห์แบบพหุตัวแปร 
พบปัจจัย เสี่ ยง  ได้แก่  การเจ็บครรภ์ก่อนก าหนด          
การรับประทานยาเสริมธาตุเหล็กไม่ครบ ขนาดการรับ
สัมผัสอุณหภูมิเฉลี่ยที่เพ่ิมข้ึน ส่วนอายุครรภ์ที่เพ่ิมข้ึนเป็น
ปั จจั ยป้ องกัน  ส่ วนจั งหวั ดล าปาง  พบปั จจั ยที่ มี
ความสัมพันธ์ ได้แก่ ปัจจัยด้านการตั้งครรภ์ ขนาดการรับ
สัมผัส SO2 ความชื้นสัมพัทธ์ ความเร็วลม ปริมาณฝน 
อุณหภูมิ และเมื่อวิเคราะห์แบบพหุตัวแปร พบปัจจัย
เสี่ยง ได้แก่ การเจ็บครรภ์ก่อนก าหนด และขนาดการรับ
สัมผัสเฉลี่ยต่อความชื้นสัมพัทธ์ที่เพ่ิมขึ้น ส่วนอายุครรภ์ที่
เพ่ิมข้ึนเป็นปัจจัยป้องกัน  
  
 

ภาพรวม 2 จังหวัด พบปัจจัยเสี่ยงได้แก่ การเจ็บครรภ์
ก่อนก าหนด ขนาดการรับสัมผัส PM10 PM2.5 CO NO2 
O3 ความชื้นสัมพัทธ์ ความยาวนานของแสงแดด ปริมาณ
ฝน และอุณหภูมิ  ส่วนการนอนหลับระหว่างตั้งครรภ์ 
(มากกว่า 8 ชั่วโมง) เป็นปัจจัยป้องกัน 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1. การสื่อสารความเสี่ ยงและสร้างความรู้       
ความเข้าใจให้แก่ประชาชน (Health Literacy) เช่น    
การเจ็บครรภ์ก่อนก าหนด การรับประทานยาเสริม      
ธาตุเหล็ก การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ   
 2. ขยายการศึกษาในระดับจังหวัด เขตสุขภาพ 
และระดับประเทศ และในพ้ืนที่เฉพาะ เช่น SEZ EEC  
โดยด า เนิ นการบู รณาการ โดย ใช้ รู ปแบบวิ ธี จ า ก
โครงการวิจัยนี้ 
 3. ศึกษาแบบไปข้างหน้าปัจจัยรับสัมผัสสารเคมี
การเกษตร (เพ่ือลดความไม่แน่นอน) และศึกษาปัจจัย
ด้านอุตุนิยมวิทยาเพ่ิมเติม (เพ่ือเชื่อมโยงกับ Climate 
Change) 
 

 ลงพื้นที่ประสานงานและสนับสนุนการด าเนินงาน 
อ.แมส่อด จ.ตาก 
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ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
    1. งาน/ภารกิจส าคัญหรือเร่งด่วนอื่นๆ 
    2. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

 
  

ปัจจัยความส าเร็จ 
    การประสานงานระหว่างกรมอนามัย ศูนย์อนามัย 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ส านักงานสาธารณสุข

อ าเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ในการ        

เก็บข้อมูล 
 

 การประชุม “การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายในการป้องกันปัจจัยเสี่ยงที่มีอิทธิพลต่อ
ภาวะทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อย” 
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ตารางผลการด าเนินงานภายใต้ค ารับรองปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 

ตัวช้ีวัด 

คะแนนผลการประเมินของเจ้าภาพ

ตัวชี้วัด 

ผลรอบ 5 เดือน

แรก 

ผลรอบ 5 เดือน

หลัง 

1.1 อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน 4.9000 4.7000 
1.2 เด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 4.5666 4.0681 
1.7 ร้อยละของต าบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ  

ระยะยาว (Long Term Care) 
5.0000 5.0000 

1.8 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตาม
เกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital 

4.8000 4.9500 

1.9 ระดับความส าเร็จของต าบลที่มีชุมชนที่มีศักยภาพในการ
จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชน อย่างน้อย 1 ชุมชน 

5.0000 5.0000 

1.10 ร้อยละของจังหวัดที่มีฐานข้อมูลและการเฝ้าระวังด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม 

5.0000 5.0000 

2.1 ระดับความส าเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน 
กลุ่มงานสู่ระดับบุคคล 

4.7500 4.5000 

2.2 ร้อยละการรับรู้เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ของบุคลากรในหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย 

5.0000 4.0000 

2.3 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย (Integrity and 
Transparency Assessment :ITA) เฉพาะหลักฐานเชิง
ประจักษ์ (Evidence Based Integrity and 
Transparency Assessment EBIT) 

5.0000 5.0000 

2.4 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ 2.7313 5.0000 
2.5 ระดับความส าเร็จของหน่วยงาน มีผลงานวิจัย/R2R/KM  

ที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์ อย่างน้อย 1 เรื่อง 
5.0000 5.0000 

2.6 ระดับความส าเร็จของหน่วยงาน มีนวัตกรรม (Innovation 
Base) อย่างน้อย 1 เรื่อง 

5.0000 5.0000 

การด าเนินงานภายใต้ค ารับรองปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 



  

 

ตัวช้ีวัด 

คะแนนผลการประเมินของเจ้าภาพ

ตัวช้ีวัด 

ผลรอบ 5 เดือน

แรก 

ผลรอบ 5 เดือน

หลัง 

2.7 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานการเฝ้าระวังในระบบ
ส่วนเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 

5.0000 4.8000 

2.8 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานเพื่อสนับสนุนกรม
อนามัยก้าวสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (องค์กรคุณภาพคู่
คุณธรรม)  
ตามแนวทาง PMQA  

2.2500 4.2500 

2.9 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพ/
คุณภาพการท างาน [PMQA หมวด 6 (LEAN)] 

5.0000 5.0000 

 สรุปคะแนนที่ได้จากคะแนนเต็ม 5 4.6793 4.7612 
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หลักการและเหตุผล 
 กรมอนามัยเป็นองค์กรหลักของประเทศในการ
อภิบาลระบบส่ง เสริมสุขภาพและระบบอนามัย
สิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชนสุขภาพดี  เพื่อก าหนด
นโยบายและออกแบบระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อมโดยการประสานงาน สร้างความร่วมมือ
และก ากับดูแล ซึ่งกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
เป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินงานด้านการประเมินผล
กระทบต่อสุ ขภาพและการ เฝ้ าระวั งด้ านอนามั ย
สิ่งแวดล้อม จึงต้องมีการด าเนินงานประสานความร่วมมือ 
และพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพ และการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้งานบรรลุเป้าหมาย      
จึงได้มีการด าเนินงานในส่วนที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ได้
ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศร่วมกัน 

การด าเนินงาน ดา้นความร่วมมอืระหว่างประเทศ 

 2.  เ พ่ือประสานงาน/สนับสนุนการจัดท า
ข้อเสนอ ท่าทีเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างประเทศด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม 
  3. เพ่ือสนับสนุนบุคลากร ในการเข้าร่วมประชุม 
สัมมนา ฝึกอบรม ศึกษาดูงานต่างประเทศ 
ผลการด าเนินงาน 
 1. การด าเนินงานตามกรอบความร่วมมือระดับ
ภูมิภาคด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของประเทศใน
ภู มิ ภ า ค เ อ เ ชี ย แ ป ซิ ฟิ ก  ( Asia-Pacific Regional 
Forum on Health and Environment) ซึ่งมีประเด็น
ส าคัญภายใต้ความร่วมมือในระดับภูมิภาค 7 ประเด็น 
ได้แก่ 1) คุณภาพอากาศ 2) น้ าการสุขาภิบาล และ
สุขอนามัย  3 )  ขยะมูลฝอยและของ เสี ย อันตราย              
4) สารเคมีเป็นพิษและสารอันตราย 5) การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 6) การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมใน
ภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย และ 7) การประเมินผล
กระทบต่อสุขภาพ ประเทศไทยได้รับมอบหมายให้เป็น 
Chair TWG-HIA (Thematic Working Group : TWG) 

วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือส่งเสริมการด าเนินงานด้านความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ และสนับสนุนการปฏิบัติงานตาม
ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ หรือองค์กร
ระหว่างประเทศ 
   



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ดังนั้น เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานในการ
แลกเปลี่ ยนประสบการณ์  และความรู้ ด้ านการ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพระหว่างประเทศสมาชิก
ในภูมิภาค และติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 
ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2560 – 2562 กรมอนามัยในฐานะ
ประธานคณะท างานฯ จึงได้จัดประชุมคณะท างาน
ระดับภูมิภาคด้านการประเมิน ผลกระทบต่อสุขภาพ 
( Consultation Meeting of Thematic Working 
Group on Health Impact Assessment : TWG-
HIA) เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรม เดอะ โฟร์
วิงส์ กรุงเทพฯ โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก
โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ และมีประเทศ
สมา ชิ ก เ ข้ า ร่ ว มป ร ะชุ ม  จ า น วน  7  ป ร ะ เ ทศ 
ประกอบด้วย ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว สหพันธรัฐมาเลเซีย 
สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม และราชอาณาจักรไทย 
 2. การด าเนินงานภายใต้การลงนามบันทึก
ความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับ
รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   
ว่ าด้ วยความร่ วม มือด้ านสาธารณสุขด้ านการ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ สุ ข ภ า พ เ พื่ อ น า ร่ อ ง                  
การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพไปประยุกต์ ใช้            
2 โครงการ คือ 
      2.1 โครงการพัฒนาแนวทางการประเมินผล
กระทบต่อสุขภาพในเขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร -    
เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน เพ่ือประกอบการจัดท า 
(ร่าง) แนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในเขต
เศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร-เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-   
เซโน เพ่ือน าแนวทางดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ และขยาย
ผลให้เกิดประสิทธิภาพต่อการจัดการผลกระทบจากการ
พัฒนาในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษอ่ืนๆ ทั้งในระดับประเทศ
และระดับภูมิภาค การประชุม “Bi-Lateral Workshop 
on HIA guidelines for Special Economic Zone” 
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 การประชุมความร่วมมือทวิภาคีไทย – ลาว เรื่อง การพัฒนาแนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเฝ้า
ระวังผลกระทบต่อสุขภาพข้ามพรมแดน โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องของประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

2.2 โครงการการจัดการผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษข้ามพรมแดน กรณีโรงไฟฟ้าหงสา แขวงไชยบุรี – 
จังหวัดน่าน สืบเนื่องจากการประชุมความร่วมมือทางวิชาการไทย – ลาว ด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพกรณี
โรงไฟฟ้าถ่านหิน เมื่อปี พ.ศ. 2559 ที่ประชุมได้มีมติร่วมกันคือประชาชนของสองประเทศจะต้องได้รับการคุ้มครอง
สุขภาพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (กรณีโรงไฟฟ้าถ่านหิน) กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ร่วมกับธนาคารเพ่ือการ
พัฒนาเอเชีย ได้ลงพ้ืนที่บ้านน้ ารีพัฒนา และบ้านน้ าช้างพัฒนา ต าบลขุนน่าน อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 
สัมภาษณ์ข้อมูลสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและระบบเฝ้าระวังสุขภาพชุมชน 

 จากการศึกษาของผู้เชี่ยวชาญจากธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย ได้ข้อเสนอแนะเพ่ือการด าเนินการต่อไป ดังนี้ 
   1) ควรแลกเปลี่ยนข้อมูลในระดับพ้ืนที่ระหว่างสองประเทศ  
   2) ควรมีการประเมินขนาดผลกระทบด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพอากาศทั้งกรณีที่เกิดจาก

ภายในประเทศและกรณีมลพิษข้ามพรมแดน โดยใช้รูปแบบการศึกษาโมเดลคุณภาพอากาศของโรงไฟฟ้าหงสาที่มีอยู่ 
    3) ควรประเมินผล และติดตามผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดการด้านสาธารณสุขของโรงไฟฟ้า    
หงสาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
    4) ควรมีการทบทวนแผนการท างานร่วมกันระหว่างไทย-ลาวอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเสริมสร้างความ
เข้มแข็งในการจัดการผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษข้ามพรมแดน 
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        3. การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ    ของ
อาเซียน พ.ศ. 2559 – 2563 ภายใต้กรอบการ
ด าเนินงานสาธารณสุขอาเซียน กลุ่มประเด็นที่ 2 
การตอบโต้อันตรายและภัยคุกคามต่างๆ (ASEAN 
Health Cluster 2 : Responding to all 
hazards and Emerging Threats) โ ด ย ใ น           
ปี 2561 กรมควบคุมโรคในฐานะประธานคณะท างาน 
Cluster 2 ได้เชิญกรมอนามัยเข้าร่วมประชุมหารือ 
และรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานประเด็น
ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ สุ ข ภ า พ ภ า ย ใ ต้  Priority 1 1 
Environmental Health and HIA ดังนี้ 
 3.1 กิจกรรม Develop mechanism to 
strengthen capacity among AMS, including 
conduct of capacity building activities among 
AMS  
     1) การจัดท าเนียบผู้ประสานงาน AMS 
contact person on HIA โดยรวบรวมรายชื่อผู้แทน
ประเทศต่างๆ ในอาเซียน ส าหรับติดต่อประสานงาน  
     2) ร่วมกับหน่วยงานในสายอนามัย
สิ่งแวดล้อม พัฒนาเว็บไซต์ ASEAN Environmental 
Health and HIA  
 3.2 กิจกรรม Joint capacity building for 
HIA as a key strategic for Health in All policies 
(HiAP) among AMS in collaboration with 
relevant partners through joint research, 
share experiences, advocate for having 
legislation or policy on HIA, integration into 
ASEAN Universities curriculums 
 

      1) การพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ     
น าร่องการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในการจัดการ
ผลกระทบข้ามพรมแดน (Transboundary Impact) 
      2) กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ       
เข้าร่วมอบรมหลักสูตร 5 Days Regional Traning of 
Trainers on Health Impact Assessment 
        4. การสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุม
ในต่างประเทศ ตามบทบาทภารกิจและกรอบความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 
            4.1 การเข้าร่วมประชุมรัฐภาคีอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ 
สมัยที่ 23 (COP 23) การประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต 
สมัยที่ 13 (CMP 13) การประชุมรัฐภาคีความตกลง
ปารีส สมัยที่  1.2 (CMA 1.2) และการประชุม อ่ืน          
ที่เก่ียวข้อง 
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 4.2 การเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง ความรอบรู้
ด้านสุขภาพของประชาคมอาเซียน (The 5th AHLA 
International Health Literacy Conference: Health 
Literacy & Population Health) ณ Research 
Management & Innovation Complex University of 
Malaysia, Malaysia 

 4.3 การเข้าร่วมประชุม “Adaptation Futures 
Conference 2018: Dialogues for Solutions”       
เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์การด าเนินงานเกี่ยวกับ    
การปรั บตั วต่ อผลกระทบจากการ เปลี่ ยนแปลง         
สภาพภูมิอากาศ  เมื่อวันที่ 18 – 21 มิถุนายน 2561 
ณ เมืองเคปทาวน์ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ 

 4.4 การเข้าร่วมประชุมสมัชชาอนามัยโลก 
ส มั ย ที่  71 (World Health Assembly: WHA71)     
เมื่อวันที่ 21 – 26 พฤษภาคม 2561 ณ นครเจนีวา 
สมาพันธรัฐสวิส 
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 4.5 การเข้ารับการอบรมหลักสูตร ทักษะทางดิจิทัล 
(Digital Literacy) การสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation) 
หรือการประสาน การท างานร่วมกัน (Collaboration)      
เพ่ือการท างานในระบบราชการ 4.0  
 4.6 การเข้าร่วมประชุม “Regional Consultation 
Forum Innovation for healthy economic zones and 
border area development in the Greater Mekong 
Sub-region” 
 4.7  การประชุม “Regional Consultation on 
Draft Global Strategy on Health, Environment and 
Climate Change” 
 4.8  การเข้าร่วมประชุม “Meeting for Reforming 
the Functions of the Thematic Working Groups in 
Alignment with the Sustainable Development 
Goal” 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
      1. ควรมีการวางแผนพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อม
ส าหรับการเข้าร่วมการประชุมในเวทีระดับนานาชาติ 
      2. งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรส าหรับการด าเนินงาน
ความร่วมมือระหว่างประเทศยังไม่เพียงพอ หน่วยงานจึง    
มีการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งงบประมาณ
อ่ืน เช่น องค์การอนามัยโลก โครงการสิ่งแวดล้อมแห่ง
สหประชาชาติ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของ
เยอรมัน และธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย 
      3. การใช้งบประมาณในการด าเนินงานความร่วมมือ
ระหว่างประเทศมีข้อจ ากัดในเรื่องระเบียบการเบิกจ่าย 
 

ปัจจัยความส าเร็จ 
     1. ผู้บริหารให้ความส าคัญและผลักดันให้เกิดการ
ด าเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศ 
     2. เจ้าหน้าที่กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ     
มีการพัฒนาศักยภาพตนเองให้มีความพร้อมใน        
การด าเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศ 
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 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Human 
Resource Development : HRD) เ ป็ นการศึ กษ า   
ในสิ่งที่จะส่งเสริมความรู้ ความสามารถ และทักษะ
ให้กับบุคลากร ทั้งนี้มีความมุ่งหมายที่จะพัฒนาศักยภาพ
ของคนในองค์กรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ได้ดียิ่งขึ้น 
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจึงได้ด าเนินงานด้าน
พัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่าย เพ่ือเป็นการ
เสริมสร้างศักยภาพและเพ่ิมขีดความสามารถของ
บุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ที่เพียงพอสาหรับการปฏิบัติงานและสามารถปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุดของ
หน่วยงาน 
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายงานวิชาการ 
 1. การเข้าร่วมโครงการอบรมผู้บริหาร DOH 
4.0 ประจ าปีงบประมาณ 2561   
 2. การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงาน
อนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2561 
 3. การอบรมเรื่อง "การประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพในกระบวนการการวิเคราะห์ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม (5-day HIA in EIA on the job training)   
 4. การอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อม
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงกรมอนามัย (Our Skills Our 
Future : OSOF IV)   
 5. การอบรมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ 
"หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" 

 6. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบ
การบูรณาการภาคีเครือข่ายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 7. โครงการอบรมผู้บริหารยุคใหม่กรมอนามัย 
รุ่ น ที่  3  (Next Generation Shape Our Future - 
NeGSOF lll) 
 8. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการ
เขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ   

 9. การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)   



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

           10. ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนสมรรถนะ
กรมอนามัย 
           11. กา รอบรม เทคนิ คก า รน า เ สนอ เป็ น
ภาษาอังกฤษ (Presentation Skill) รุ่นที่ 1 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

 12. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างองค์กร
น่าอยู่ น่าท างาน GREEN & Clean Building 
 13. โครงการอบรมเชิ งปฏิบัติ การ พัฒนา
สมรรถนะบุคลากรกรมอนามัยรองรับการเปลี่ยนแปลง
เพ่ือขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0  
 14. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทีม
โฆษกกรมอนามัย เพ่ือสร้างภาพลักษณ์กรมอนามัย 4.0   
 

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายงานสนับสนุน 
 1. การอบรมเรื่อง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้ า ง แ ล ะ ก า ร บ ริ ห า ร พั ส ดุ ภ า ค รั ฐ  พ . ศ .  2660               
พร้อมกฎหมายลูกฉบับใหม่ 
 2. ก า ร อ บ ร ม  แ น ว ท า ง ป ฏิ บั ติ ต า ม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และวิธีปฏิบัติทางอิเลคทรอนิกส์ 
 3. การประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับพัฒนา
มาตรฐานการบริหารงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
 4. การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ
บุคลากรกรมอนามัยสู่องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม  
  5. การอบรมโครงการฝึ กอบรมหลั กสู ตร
มาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุ ภ าครั ฐ  (Certificate in Public Procurement-
CPP) / หลักสูตรระดับกลาง (Intermediate Course) 
 7. การประชุมโครงการเชิงปฏิบัติการ การ
พัฒนาศักยภาพเลขานุการผู้บริหารยุคใหม่ 4.0 
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 กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ได้มีการ
ด าเนินงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  ให้ความรู้          
แก่ประชาชน รวมทั้ งสร้างภาพลักษณ์ผลงานและ
กิจกรรมการด าเนินงานของกองประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพ ปัจจุบันช่องทางการสื่อสารที่สามารถเข้าถึง
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ การสื่อสารผ่านโทรทัศน์ 
วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร อินเทอร์เน็ต รวมถึงสื่อการ
เรียนรู้  ได้แก่  คู่ มือ/แนวทาง แผ่นพับ โปสเตอร์  
Infographic วิดีทัศน์ Motion Graphic เป็นต้น 

การด าเนนิงานดา้นการสือ่สารความเสีย่งและ 

การผลติสือ่เผยแพรป่ระชาสมัพันธ์ 

ตัวอย่าง สื่อ ประชาสัมพันธ์ 

 



  

 

 

 

 

ตัวอย่าง สื่อ ประชาสัมพันธ์ 
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ตัวอย่างการสนับสนุนข้อมูล 

สัมภาษณ์และบันทึกภาพเพื่อใช้ในงานสารคดเีชงิข่าว โครงการสงิห์สร้างสรรคค์นทีวี ปี 12 โดยนักศกึษาทีม JR New Blood 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เรื่องเกีย่วกบัคนท าอาชีพเกบ็ขยะหลังรถเทศบาลเสี่ยงโรค 

ตัวอย่างการสัมภาษณ์ผา่นทางโทรทศัน์ 

ตัวอย่างการสัมภาษณ์ผา่นทางหนังสอืพิมพ์ 
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ตัวอย่างการสนับสนุนการจัดนิทรรศการ 

งานประชุมวชิาการสง่เสริมสขุภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลกระทบต่อสขุภาพส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตัวอย่างสือ่ที่ผลิต 
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รางวัลแห่งความส าเร็จ  

ผู้ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นคนดีศรีอนามัยประจ าปี 2560  

 

นางสุกานดา  พัดพาดี  
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 

ผู้ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นคนดีศรีอนามัยหน่วยงาน ประจาปี 2560 (ข้าราชการประเภทวิชาการ) 
 

 
 

รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2561 ประเภทรางวัล นวัตกรรมการบริการ 
เรื่อง “ระบบเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละออง กรณีปัญหาหมอกควัน” 
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