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พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน พุทธศักราช 2559 
 
 
 

  
“การปฏิบัติงานทุกอย่างของข้าราชการ มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ

และประชาชนทุกคน ข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับ จึงต้องระมัดระวังการปฏิบัติทุกอย่างให้สมควรและ
ถูกต้องด้วยหลักวิชา เหตุผล ความชอบธรรม ข้อส าคัญ เมื่อจะท าการใด ต้องคิดให้ดี โดยค านึงถึงผลที่เด
ขึ้น ให้รอบคอบและรอบด้าน เพ่ือให้งานที่ท าบังเกิดผลดีที่ประโยชน์แท้แต่อย่างเดียว” 
 
 
 
       
 
 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช 
      วันที่ 31 มีนาคม พุทธศักราช 2559 
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บทน า 
 

กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ เป็นหน่วยงานหลักในการผลิตพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยี
รูปแบบ แนวทาง เกณฑ์มาตรฐาน การให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ ประสานความร่วมมือและการพัฒนา
ศักยภาพกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ  ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตลอดจนการพัฒนา               
ความร่วมมือระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประเมินผลกระทบ
ต่อสุขภาพและเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 

รายงานประจ าปี  2559 กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นเอกสารในการ
สื่อสารแลกเปลี่ยนและคืนข้อมูลผลการด าเนินงานด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและการเฝ้าระวัง      
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้แก่พ้ืนที่และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบและน าข้อมูลที่รวบรวมไปใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเนื้อหาในรายงาน ประกอบด้วย ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการด าเนินงานและโครงการ
ส าคัญต่างๆ ของหน่วยงาน 

ขอขอบคุณผู้บริหาร นักวิชาการ ทีมเจ้าหน้าที่กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ และภาคี
เครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนการด าเนินงานด้วยดีมาตลอด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า            
จะได้รับความร่วมมือและสนับสนุนเพื่อการด าเนินงานที่ให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป 

 
 
 

คณะผู้จัดท า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทน า 
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สารบัญ 
 

 หน้า 
พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือนเนื่อง
ในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช 2559 
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2.6  การด าเนินงานด้านต่างประเทศ 68 
                  2.7  การด าเนินงานภายใต้แผนบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  

ตัวชี้วัดที่ 17 ของกระทรวงสาธารณสุข                                      
         2.8  รายงานผลการจดัซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

                        ของหน่วยงาน               
                  2.9  การด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 
                  3.0 การด าเนินงานการบริหารการเปลี่ยนแปลงของหน่วยงาน                           
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ข้อมลู

หน่วยงาน

ส่วนท่ี 1
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กองสุขาภิบาลชุมชนและประเมิน 

ผลกระทบต่อสุขภาพ จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง
แบ่ งส่ วน ราชการกรมอน ามั ย  กระท รวง
สาธารณสุข พ.ศ 2552 และได้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2545 และ
กระทรวงสาธารณสุขได้ด าเนินการ ตามขั้นตอน
แนวทางปฏิบัติการแบ่งส่วนราชการภายในกรม 
ต าม ที่ ส านั ก งาน ก รรม ก าร พั ฒ น าระบ บ
ข้าราชการ (กพร.) ก าหนด ซึ่งคณะรัฐมนตรี 
ได้รับทราบกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการใน
กระทรวงสาธารณสุข และได้ประกาศในพระราช
กิจจานุเบกษา เล่มที่ 126 ตอนที่ 98 ลงวันที่     
28 ธันวาคม 2552  เปลี่ยนชื่อกองสุขาภิบาล
ชุมชนและประเมินผลกระทบต่อสุขภาพเป็น                
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 
 

 
เป็ น อ ง ค์ ก ร ห ลั ก ใน ก า ร พั ฒ น า             

การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและการเฝ้า
ระ วั งผ ล ก ระท บ ต่ อ สุ ข ภ าพ แ ล ะอน ามั ย
สิ่งแวดล้อม 
 

 
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ         

เป็นหน่วยงานหลักในการผลิต พัฒนาองค์
ความรู้ เทคโนโลยี รูปแบบ แนวทาง เกณฑ์
มาตรฐาน ด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 

 
 

และการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ ตลอดจน
พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการสร้างเสริม
สุขภาพ 
 

 
• ศึ กษ า วิ จั ย  พั ฒ น าและป ระยุ ก ต์      

อ ง ค์ ค ว า ม รู้ แ ล ะ เท ค โน โ ล ยี เ กี่ ย ว กั บ                   
การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและการ           
เฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 

• พั ฒ นาระบ บ  กล ไก  และรู ป แบ บ             
การด าเนินการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 
เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการด าเนินงาน            
ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพัฒนา
ระบบและรูปแบบการเฝ้าระวังด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม 

• ถ่ า ย ท อ ด แ ล ะ พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ          
ขีดความสามารถ ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ 
ประสานความร่วมมือกับภาคี เครือข่ายภาครัฐ 
เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและการเฝ้าระวัง
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาความ
ร่วมมือระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประเมินผล
กระทบต่อสุขภาพ 

• ปฏิ บั ติ งาน ร่ วมกั บ ห รือ สนั บ สนุ น            
การปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ             
ที่ได้รับมอบหมาย 
 

ความเป็นมา 

อ านาจหน้าท่ี 

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 
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โครงสร้างหน่วยงาน 

 
กลุ่มอ านวยการ 

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 

ส่วนพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 

ส่วนเฝ้าระวังผลกระทบตอ่
สุขภาพ 

ส่วนพัฒนาศักยภาพและสื่อสารความเสี่ยง 



 

HIA ANNUAL REPORT 2016 - 7 - DEPARTMENT OF HEALTH 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

  

   

นางสาวสิริวรรณ  จันทนจุลกะ 

ผู้อ านวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 

นางสุกานดา  พัดพาด ี

หัวหน้าสว่นพัฒนาระบบ 

การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 

นางสาวอ าพร  บุศรังษ ี

หัวหน้าสว่นเฝ้าระวังผลกระทบตอ่สุขภาพ 

นางจิตติมา  รอดสวาสดิ ์
หัวหน้าสว่นพัฒนาศักยภาพ 

และสื่อสารความเสี่ยง 

นางเพ็ญผกา  วงศ์กระพันธุ ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร ์

นางรุ่งฟ้า  จรรยาเพศ 

หัวหน้ากลุ่มสนับสนุนพัฒนาองค์กร 
นางสุวรรณา เนียมประเสริฐ 

หัวหน้ากลุ่มอ านวยการ 

โครงสร้างการบริหารงาน 

 

นายสมศักด์ิ  ศิริวนารังสรรค์ 
นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ 

รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 
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ข้าราชการ    26  ต าแหน่ง 
พนักงานราชการ   17  ต าแหน่ง 
ลูกจ้างประจ า    6  ต าแหน่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรอบอัตราก าลัง 

กลุ่มอ านวยการ 
(11) 

1. ข้าราชการ  (4) 
2. ลูกจ้างประจ า  (6)  
3. พนักงานราชการ  (1) 

ผู้อ านวยการ 
(1) 

กลุ่มพัฒนาศักยภาพบุลากรและ
สื่อสารความเสี่ยง  

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

กลุ่มประเมนิผลกระทบต่อ
สุขภาพ ระดับท้องถิ่น 

(5) 
1. ข้าราชการ  (5) 

กลุ่มประเมนิผลกระทบต่อ
สุขภาพระดับโครงการ 

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

กลุ่มบริหาร
ยุทธศาสตร์ 

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

กลุ่มเฝ้าระวัง 
ผลกระทบต่อสุขภาพ 

(9)  
1. ข้าราชการ  (4) 
2. พนักงานราชการ  (5) กลุ่มสนับสนนุ 

การพัฒนาองค์กร(3) 
1. ข้าราชการ  (3) 

ส่วนพัฒนาระบบ 
การประเมินผลกระทบต่อสขุภาพ 

(11)  
1. ข้าราชการ  (6) ว่าง (1) 
2. พนักงานราชการ  (4) 

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
(6) 

1. ข้าราชการ  (2)  
ช่วยราชการ (1) 
2. พนักงานราชการ  (3) 
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แผนงาน งบประมาณที่ได้รับ (บาท) 

1. แผนงานบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม   7,904,400 

2. แผนงานเร่งรัดและผลักดันการพัฒนาตลอดช่วงชีวิต  1,883,880 

3. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข   1,716,120 

4. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 7,209,000 

รวมทั้งสิ้น 18,713,400 

 

 
 

 

42.24%

10.07%
9.17%

38.52% 
แผนงานบริหารจัดการขยะและ
สิ่งแวดล้อม 
แผนงานเร่งรัดและผลกัดันการพัฒนา
ตลอดช่วงชีวิต
แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข 

แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

งบประมาณ 
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โครงการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสุขภาพจากพื้นที่เส่ียงมลพิษสิ่งแวดล้อม  
ที่มาและความส าคัญ 

ปัจจุบันทิศทางการพัฒนาของประเทศ
มุ่งเน้นการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ และนโยบาย
การ พัฒนา เศรษฐกิ จ  ส่ ง ผลถึ ง ศั กยภ าพ                
ของสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ในการรองรับ
การขยายตัวดังกล่าว ซึ่ งหากมีการจัดการ            
ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่มีมาตรการในการป้องกัน
และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุม  
จะ เป็ นสา เหตุที่ น า ไปสู่ ก ารปน เปื้ อนของ              
สารมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม
เสื่ อม โทรมและส่ ง ผลกระทบต่ อสุ ขภาพ              
ของประชาชน รวมถึงปัญหาการร้องเรียน           
ของประชาชนที่อาศัยอยู่บริ เวณใกล้ เคียง            
แหล่งมลพิษนั้นๆ ดัง เห็นได้จากข้อมูลของ           
กรมควบคุมมลพิษ (มกราคมถึง มิถุนายน 2558) 
ปัญหามล พิษที่ ไ ด้ รั บ ร้ อ ง เ รี ยนสู ง สุ ด  คื อ              
ก ลิ่ น เ ห ม็ น  ( ร้ อ ย ล ะ  4 1 )  ร อ ง ล ง ม า คื อ                
ฝุ่นละออง/เขม่าควัน (ร้อยละ 22) และเสียงดัง/
ความสั่นสะเทือน (ร้อยละ 21) แหล่งมลพิษ ส่วน
ใ ห ญ่ เ กิ ด จ า ก โ ร ง ง า น อุ ต ส า ห ก ร ร ม                
สถานประกอบการการเผาขยะหรือเผาถ่ าน 
นอกจ ากนี้ ยั ง มี ก า ร ร้ อ ง เ รี ย นผลกระทบ                 
ต่อสุขภาพจากโครงการเหมืองแร่ทองค า              
การรั่วไหลของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์  กรณี
โรงไฟฟ้าถ่านหิน  การปนเปื้ อนแคดเมียม             
ที่ล าห้วยแม่ตาว เป็นต้น กระทรวงสาธารณสุขจึง
ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองสุขภาพใน
พ้ืนที่เสี่ยงจากมลพิษสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-
2569 ซึ่งให้ความส าคัญเร่งด่วนในพ้ืนที่เสี่ยง  ต่อ

สุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อมใน 3 กลุ่มหลัก คือ 
1) พ้ืนที่เสี่ยงต่อสุขภาพจากมลพิษสารเคมีและ
ส า ร อั น ต ร า ย  2 )  พ้ื น ที่ เ สี่ ย ง ต่ อ สุ ข ภ า พ                                                                                               
จากมล พิษทางอากาศ  3 )  พ้ืนที่ ที่ ค าดว่ า              
จะมีปัญหาสิ่ งแวดล้อมกับสุขภาพ เป็นต้น             
ทั้ ง นี้ ก อ งป ร ะ เ มิ น ผล กร ะทบต่ อ สุ ข ภ า พ              
เห็นความส าคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้ด าเนินการ 
พัฒนารูปแบบและกลไกการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบต่อสุขภาพจากพ้ืนที่ เสี่ยงมลพิษ
สิ่งแวดล้อม และเพ่ือให้หน่วยงานสาธารณสุข          
ในพ้ืนที่สามารถจัดการปัญหา รวมทั้งเฝ้าระวัง
และติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสุขภาพ         
ที่ อ า จจะ เกิ ดขึ้ น ใน พ้ืนที่ เ สี่ ย งมล พิษจาก
สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

พื้นที่เสี่ยง 3 กลุ่มหลัก ในระยะแรก 
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วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบต่อสุขภาพจากพ้ืนที่ เสี่ยงมลพิษ
สิ่งแวดล้อม 

 เ พ่ื อ ส นั บ ส นุ น ก า ร ด า เ นิ น ง า น             
ด้านสาธารณสุขในพ้ืนที่เสี่ยงให้สามารถจัดการ
ปัญหารวมทั้งเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นในพ้ืนที่
เสี่ยงมลพิษจากสิ่งแวดล้อม 

 เพ่ือจัดท าคู่มือ แนวทางการเฝ้าระวัง
พ้ืนที่ เสี่ยง กรณีเหมืองแร่โพแทช โรงไฟฟ้า          
ถ่านหิน 
 
ผลการด าเนินงาน 
กรณีเหมืองแร่ทองค ำ  

 เฝ้าระวังคุณภาพน้ า อุปโภคบริ โภค 
จ านวน 149 แห่ง และแก้ไขปัญหาน้ าประปา          
ในพ้ืนที่ จ านวน 16 แห่ง 

 
 

 พั ฒ น า ต้ น แ บ บ ก า ร จั ด ท า แ ผ น ที่
สารสนเทศภูมิศาสตร์ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพในพ้ืนที่รอบเหมืองแร่ทองค า 3 จังหวัด
รอยต่อ (พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์) เพ่ือให้มี
ข้อมูลการเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ที่สามารถน าไปใช้ในการคาดการณ์   
เฝ้าระวัง สื่อสารความเสี่ยง และสนับสนุน         
ก า ร ด า เ นิ น ง านด้ า นอนามั ย สิ่ ง แ วดล้ อม              
ที่เป็นระบบแก่หน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่ 
และเป็นต้นแบบการจัดท าแผนที่สารสนเทศ          
ภูมิศาสตร์ในพ้ืนที่อ่ืน (URL Link :  
http://www.sci.nu.ac.th/goldminingphichi
t2) 

 
 จั ดท ำ หลั ก เ กณฑ์ แ ล ะข้ อ ก ำ หนด

เกี่ยวกับพ้ืนที่แนวกันชน (Buffer Zone) กรณี
เหมืองแร่ทองค ำ  

 
 จัดท ำคู่มือกำรเฝ้ำระวังด้ำนอนำมัย

สิ่งแวดล้อมและประเมินควำมเสี่ยงต่อสุขภำพ  
ในพ้ืนที่เสี่ยง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sci.nu.ac.th/goldminingphichit2
http://www.sci.nu.ac.th/goldminingphichit2
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กรณีเหมืองแร่โพแทช  
 สนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่

ในการจัดการปัญหาจากการประกอบกิจการ
เหมืองแร่โพแทช เช่น สร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกระบวนการผลิต สิ่งคุกคาม ผลกระทบ
ต่อสุขภาพจากเหมือง แร่โพแทช กับเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขในพ้ืนที่ที่มีการด าเนินการเหมืองแร่
โพแทช ให้ค าปรึกษา การเป็นวิทยากรร่วมอบรม
ให้ความรู้ด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานและคู่มือ
การเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ กรณี
เหมืองแร่โพแทช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณีโรงไฟฟ้ำชีวมวล  
 การให้ค าแนะน า ร่วมเป็นวิทยากรให้

ความรู้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการเฝ้าระวัง
ผลกระทบต่อสุขภาพในพ้ืนที่ กรณีโรงไฟฟ้า    
ชีวมวล 
 
กรณีโรงไฟฟ้ำถ่ำนหิน 

 (ร่าง) คู่มือการเฝ้าระวังด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม กรณีโรงไฟฟ้าถ่านหิน 

 
กำรน ำไปใช้ประโยชน์ 

 ชุดความรู้ เช่น คู่มือการเฝ้าระวังด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมและประเมินความเสี่ยงต่อ
สุขภาพ ในพ้ืนที่เสี่ยง และคู่มือการเฝ้าระวังด้าน
อนามัยสิ่ งแวดล้อม กรณี เหมืองแร่ โพแทช 
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพ้ืนที่เสี่ยงจาก
มลพิษสิ่ งแวดล้อม ทั้ งระดับจังหวัด อ าเภอ 
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รวมทั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ใช้เป็น
กรอบแนวทางการด าเนินงานให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันเพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและความ
เจ็บป่วยด้วยโรคจากสิ่งแวดล้อม 

 ข้ อมู ล จ ากการศึ กษาการก า หนด
ระยะห่างระหว่างชุมชนกับเหมืองแร่ทองค า 
(Buffer Zone) สามารถใช้เป็นข้อเสนอแนะต่อ
การศึกษาที่เก่ียวข้องต่อไป  

 ต้นแบบการจัดท าแผนที่สารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพใน
พ้ืนที่รอบเหมืองแร่ทองค า 3 จังหวัดรอยต่อ 
(พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์) เพ่ือให้มีข้อมูลการ
เฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ       
ที่สามารถน าไปใช้ในการคาดการณ์ การเฝ้าระวัง 
สื่อสาร และสนับสนุนการด าเนินงานด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมที่เป็นระบบแก่หน่วยงานสาธารณสุข
ในพ้ืนที่ และเป็นต้นแบบต่อการจัดท าแผนที่
สารสนเทศภูมิสาสตร์ในพื้นที่อ่ืนต่อไป 
 
จุดเด่นของกำรด ำเนินงำน 

 กำรด ำเนินงำนตำมหลักวิชำกำรท ำให้
เป็นที่ยอมรับและสร้ำงควำมน่ำเชื่ อถือแก่
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและประชำชน 

 กำรมีส่วนร่วมของหน่วยงำนที่ เกี่ยว  
ข้องในกำรแก้ไขปัญหำในพ้ืนที่ เสี่ยง เพ่ือให้
ประชำชนใน พ้ืนที่ ได้ รั บกำรคุ้ มครองจำก
ผลกระทบที่อำจจะเกิดขึ้นจำกกิจกรรมโครงกำร 
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โครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการประเมนิผลกระทบ
ต่อสุขภาพในพื้นที่เส่ียงมลพิษสิ่งแวดล้อม 
ที่มาและความส าคัญ 
 แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่ งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560-2569  ได้ให้
ความส าคัญกับการส่งเสริมบทบาทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนินงานด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมและจัดระบบบริการด้าน
อนามัยสิ่ งแวดล้อมที่ ไ ด้ ม าตรฐาน และมี
ศักยภาพสามารถเป็นต้นแบบการด าเนินงาน
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ประกอบกับกระทรวง
สาธารณสุขมีแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครอง
สุขภาพในพ้ืนที่เสี่ยงจากมลพิษสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 
2560-2569 ให้ความส าคัญเร่งด่วนในพ้ืนที่เสี่ยง
ต่อสุขภาพจากมลพิษสิ่ งแวดล้อม และการ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (Health Impact 
Assessment: HIA) เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้
เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างการท ากิจกรรม
หรือกิจการต่างๆ – ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม – 
ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน อีกทั้งเป็น
เครื่องมือที่จะช่วยให้การตัดสินใจด้านนโยบาย 
แผนงาน หรือโครงการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อยู่บนฐานของการพิจารณาผลกระทบ
อย่างรอบด้าน และการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน เ พ่ือให้ เกิดการคุ้มครองสุ ขภาพของ
ประชาชน  
 กรมอนามัยในฐานะหน่วยงานวิชาการ 
มีบทบาทภารกิจด้านการพัฒนาองค์ความรู้การ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ สุ ข ภ า พ  จึ ง เ ห็ น
ความส าคัญของการส่งเสริมให้องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นประยุกต์ ใช้หลักการและแนว
ทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ และ
สามารถใช้ HIA เป็นเครื่องมือในการคุ้มครอง
สุ ขภาพประชาชนจากความ เ สี่ ย งมล พิษ
สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเป็นเครื่องมือสนับสนุนการ
จัดระบบบริการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ได้
มาตรฐาน เช่น ใช้เพ่ือแก้ไขปัญหาเหตุร้องเรียน

เหตุร าคาญ ที่น าไปสู่การก าหนดมาตรการ
ป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพ ใช้เพ่ือการ
จัดท าข้อเสนอมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมจากการประกอบกิจการใน
ท้องถิ่น ใช้ ในกระบวนการพัฒนานโยบาย
สาธารณะเพ่ือสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่น 
ตลอดจนพัฒนาเป็นองค์กรต้นแบบด้านการ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในระดับท้องถิ่น 
สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และแนวทางปฏิบัติ
ให้กับหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ่ืนที่สนใจต่อไป   
 
วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้นแบบด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 

 เพ่ือสนับสนุนและสร้างการเรียนรู้ให้
บุคลากรในระดับท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจ 
เรื่องการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ และ
น าไปประยุกต์ใช้กับการด าเนินงานของท้องถิ่น
ได ้

 เพ่ือจัดท าแบบประเมินความเสี่ยงด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมส าหรับตรวจประเมินกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (Checklist) 

 
ผลการด าเนินงาน 

 การพัฒนาต้นแบบการประเมินผล
กระทบต่อสุขภาพในระดับท้องถิ่น ศูนย์อนามัย
ที่ 9 นครราชสีมา กิจการการสะสมวัตถุหรือ
สิ่งของที่ช ารุดใช้แล้วหรือเหลือใช้ (กรณีร้านรับ
ซื้อของเก่า) เทศบาลต าบลสุรนารี  จังหวัด
นครราชสีมา โดยสนับสนุนการเป็นวิทยากรให้
ความรู้เรื่อง การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 
(HIA) เบื้องต้นและสิ่งคุกคาม รวมถึงผลกระทบ
ต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากขั้นตอนการประกอบ
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กิจการร้านรับซื้อค้าของเก่า ผู้เข้าร่วมประชุม
ประกอบด้วย รองนายกเทศมนตรีต าบลสุรนารี 
ปลัด เทศบาลต าบลสุ รนารี  เจ้ าหน้าที่ จาก
เทศบาลต าบลสุรีนารี เจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน
พ้ืนที่ ผู้น าชุมชน และผู้ประกอบการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แบบประเมินความเสี่ยงด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมส าหรับตรวจประเมินกิจการที่เป็น
อั นต ร ายต่ อ สุ ขภ าพ  ( Checklist)  จ า นวน            
2 กิจการ ได้แก่ 1) กิจการการหลอม การหล่อ 
การถลุง แร่หรือโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการใน 
(1) 2) กิจการผลิตสี หรือน้ ามันผสมสี มีการ
ด าเนินงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 คู่มือประเมินความเสี่ยงด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมเพ่ือควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพตามพ.ร.บ.การสาธารณสุข 2535 เล่ม 2 
(ฉบับเพ่ิมเติม) ที่ได้เพ่ิมจ านวน 2 กิจการ ได้แก่ 

1) กิจการการหลอม การหล่อ การถลุง แร่หรือ
โลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการใน (1) 2) กิจการ
ผลิตสี หรือน้ ามันผสมสี 

 
 คู่มือกำรปฏิบัติงำนกำรประเมินผล

กระทบต่อสุขภำพ ส ำหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
กำรน ำไปใช้ประโยชน์ 

 คู่มือประเมินความเสี่ยงด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมเพ่ือควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ. 2535 เล่ม 2 (ฉบับเพิ่มเติม)องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นน ำไปใช้ประโยชน์ในการขออนุญำต
ประกอบกิจกำร (รำยใหม่) กำรต่อใบอนุญำต 
(รำยเก่ำ) และตรวจสอบเมื่อมีเหตุร้องเรียน/เหตุ
ร ำคำญ 

 คู่มือการปฏิบัติงานการประเมินผล
กระทบต่อสุขภาพ ส าหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใช้ เป็นแนวทางการด าเนินงานและ
ประยุกต์ใช้ HIA ตามประเด็นปัญหาด้านอนามัย
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ สุ ข ภ า พ                     
ที่เกิดขึ้นแล้วในพ้ืนที่หรือที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 
แ ล ะ ใ ช้ ใ น ก า ร พั ฒ น า ร ะบ บ บ ริ ก า ร ด้ า น                 
อ น า มั ย สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ใ ห้ ไ ด้ ม า ต ร ฐ า น                        
เพ่ือขอรับการประเมิน Environmental Health 
Accreditation หรือ EHA (ประเด็นงาน HIA มี
รหัสการรับรอง EHA 8000) 
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จุดเด่นของกำรด ำเนินงำน 
 การพัฒนาต้นแบบการประเมินผล

กระทบต่อสุขภาพได้ก่อให้เกิดความร่วมมือ               
ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ประชาชน และ
ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ 

 การมีแบบประเมินความเสี่ ย งด้ าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมเพ่ือควบคุมกิจการที่ เป็น
อันตรายต่อสุขภาพตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ช่วยให้เกิดการคุ้มครอง
สุขภาพของประชาชน 
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โครงการการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรณีเลนจักรยาน 

ที่มาและความส าคัญ 
ด้วยมติคณะรัฐมนตรี ได้มีนโยบาย

ส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจ าวัน เพ่ือให้
เกิดเส้นทางจักรยานเพ่ือการสัญจรและการ
ท่องเที่ยว ส่งเสริมการออกก าลังกาย ลดการใช้
พลังงาน ลดมลพิษ รักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพ่ือ
แก้ไขปัญหาจราจรติดขัด และมอบหมายให้
กระทรวงสาธารณสุขด าเนินการรณรงค์และ
สนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชนเดิน
และใช้จักรยานในชีวิตประจ าวันอย่างต่อเนื่อง 
กระทรวงสาธารณสุข จึงได้มีนโยบายสร้างเลน
จักรยานรอบกระทรวงสาธารณสุข เ พ่ือให้
บุคลากรได้ปั่นจักรยาน ออกก าลังกาย ลดการใช้
รถยนต์ และเพ่ิมพ้ืนที่ออกก าลังกาย 
 ภายใต้การด าเนินนโยบายการสร้างเลน
จักรยานดังกล่าว ได้มีการประชุมติดตามความ
คืบหน้ าการสร้ า ง เลนจั กรยานกระทรว ง
สาธารณสุขและการส่งเสริมการใช้จักรยานเพ่ือ
สุขภาพ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้อง
ประชุม อาคาร 1 ชั้น 4 ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข โดยมีแพทย์หญิงมยุรา กุสุมภ์      (ท่ี
ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข) 
เป็นประธาน โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้                
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย 
ด า เนินการประเมินผลกระทบต่อสุ ขภาพ 
(Health Impact Assessment : HIA) เนื่องจาก
นโยบายการสร้ า ง เลนจักรยานกระทรวง
สาธารณสุขอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งเชิง
บวกและเชิ งลบ ดั งนั้นการมีส่ วนร่ วมของ
บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขและประชาชน จึง
เป็นหัวใจส าคัญและเป็นหนึ่งในกระบวนการ
ด าเนินงานการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ใน
การน าเสนอประเด็นข้อห่วงกังวลต่างๆ ตลอดจน
รับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่อการลด
ผลกระทบทางลบ และสร้างเสริมผลกระทบ
ทางบวกที่เกิดจากการด าเนินโครงการ  

 ด้วยเหตุผลดังกล่าว กองประเมินผล
กระทบต่อสุขภาพ จึงได้จัดท าโครงการการ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากเลนจักรยาน 
เพ่ือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ เกี่ยวข้อง โดยการ
ส ารวจข้อมูลความคิดเห็น สื่อสารประชาสัมพันธ์
ข้อมูลนโยบายเลนจักรยานกระทรวงสาธารณสุข
และรับฟังความคิดเห็น เพ่ือน าไปสู่การจัดท า
ข้อเสนอแนะและมาตรการต่อนโยบายเลน
จักรยานกระทรวงสาธารณสุข และแนวทางการ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพกรณีเลนจักรยาน
ต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลเลน
จักรยานและนโยบายเลนจักรยานให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 

 เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล และรับฟังความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อนโยบายเลนจักรยาน
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  

 เ พ่ือจัดท าแนวทางการประเมินผล
กระทบต่อสุขภาพกรณีเลนจักรยาน 
 
ผลการด าเนินงาน 

 ก า ร รั บ ฟั ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น แ ล ะ ข้ อ 
เสนอแนะต่อนโยบายเลนจักรยานกระทรวง
สาธารณสุข 
  1) ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง โดยจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อ
นโยบายเลนจักรยานกระทรวงสาธารณสุข เมื่อ
วั นที่  1 8  ธั น ว าคม  2558  ณ  ส านั ก ง าน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และจัดสนทนากลุ่ม
ย่อยในกลุ่มเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีธัญญา กลุ่ม
จักรยานยนต์รับจ้าง และกลุ่มพนักงานขับรถ
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โดยสารสาธารณะสาย 97 รวมทั้งจัดนิทรรศการ
เพ่ือประชาสัมพันธ์นโยบาย จ านวน 5 ครั้ง  
  2) จัดท าเครื่องมือแบบสอบถามและ
เก็บข้อมูลความคิดเห็นต่อนโยบายเลนจักรยาน
กระทรวงสาธารณสุข โดยการสอบถามความ
คิดเห็นจากกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอกกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ หน่วยงาน
ภายในกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานที่อยู่ใน
เส้นทางเลนจักรยาน และประชาชนโดยรอบ
กระทรวงสาธารณสุข รวมจ านวน 1,211 คน 
โดยได้ความคิดเห็นต่อนโยบายเลนจักรยานใน
ด้านต่างๆ ประกอบด้วย การออกแบบเส้นทาง
จักรยาน การเลือกใช้บริการ ข้อห่วงกังวล และ
ข้อเสนอแนะต่อการสร้างเลนจักรยาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จัดประชุมการจัดท าแนวทางการ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพกรณีเลนจักรยาน 
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมเอบีน่า 
เฮ้าส์  กรุงเทพมหานคร  โดยผู้ เข้าร่วมการ
ประชุม ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมพิจารณา(ร่าง)แนว
ทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพกรณีเลน
จักรยาน 
 
 
 
 
 

กำรน ำไปใช้ประโยชน์ 
 การส ารวจและรับฟังความคิดเห็นจากผู้

มีส่วนเกี่ยวข้อง ท าให้ได้ข้อคิดเห็น ห่วงกังวล 
และข้อเสนอแนะต่อการลดผลกระทบทางลบ 
การส่งเสริมผลกระทบทางบวกหรือประโยชน์ที่
จะเกิดจากการด าเนินโครงการ รวมทั้งสามารถ
ใช้ เป็นข้อมูลเ พ่ือประกอบการตัดสินใจต่อ
นโยบายการสร้ า ง เลนจักรยานกระทรวง
สาธารณสุข 

 ผู้ที่จะท าการประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่ สนใจ 
สามารถประยุกต์ใช้แนวทางการประเมินผล
กระทบต่อสุขภาพกรณีเลนจักรยาน ในการ
พิจารณาผลกระทบต่อสุขภาพ มาตรการป้องกัน
และลดผลกระทบ หรือมาตรการติดตาม
ตรวจสอบที่ เกี่ยวข้องกับนโยบาย แผนงาน
โครงการด้านเลนจักรยานหรืออ่ืนๆที่เก่ียวข้อง   
 
จุดเด่นของกำรด ำเนินงำน 
 เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการสร้างเลนจักรยาน 
ทั้ งหน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข 
ภายนอกกระทรวงสาธารณสุข และประชาชน
โดยรอบ ในการแสดงความคิดเห็น ข้อห่วงกังวล 
และข้อเสนอแนะต่อนโยบายเลนจักรยาน
กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือให้เกิดนโยบายการ
สร้ า ง เลนจั กรยานที่ มี คว ามปลอดภั ย  ได้
มาตรฐาน และสามารถรองรับการใช้งานส าหรับ
การออกก าลังกายและส่งเสริมสุขภาพได้อย่าง
แท้จริง 
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โครงการศึกษามลพิษอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพจากเตาเผามลูฝอย (วช)  
 
ที่มาและความส าคัญ 

 การเจริญเติบโตของชุมชนเมืองใน
ประเทศไทย ส่งผลให้ เกิดการเพ่ิมขึ้นอย่าง
รวดเร็วของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน โดย
สถานการณ์ขยะมูลฝอยของประเทศไทยใน
ปัจจุบัน ชี้ให้เห็นว่าปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น
ทั่วประเทศมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น ทั้งนี้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่มี
หน้าที่โดยตรงต่อการให้บริการจัดการหรือก าจัด
ขยะมูลฝอยที่ เกิดขึ้นในพ้ืนที่รับผิดชอบ แต่
เนื่องจากองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่มี
ขนาดเล็ ก  จึ งมีข้ อจ ากัดด้ านงบประมาณ 
เครื่องจักรอุปกรณ์และบุคลากรที่มีความรู้ ความ
ช านาญในการดูแลและรักษาระบบ ตลอดจน
การจัดท าแผนการจัดการขยะมูลฝอยที่ มี
ประสิทธิภาพ ประกอบกับสถานที่ก าจัดขยะที่
ถูกต้องตามหลักวิชาการมีจ านวนไม่เพียงพอต่อ
การจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมด ส่งผลให้
มีขยะมูลฝอยตกค้างและไม่ได้รับการจัดการ
อย่างถูกวิธี เช่น การเผาขยะกลางแจ้ง หรือกอง
ทิ้งบนพ้ืนที่รกร้าง เป็นต้น อีกท้ังมีข้อมูลจากกรม
ควบคุมมลพิษที่พบว่าเตาเผามูลฝอยชุมชนตาม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกว่า 50 แห่งที่ไม่มี
ระบบก าจัดมลพิษทางอากาศ 
 การก าจัดขยะมูลฝอยโดยใช้เตาเผา 
(Incinerator) เป็นเทคโนโลยีก าจัดขยะที่มีการ
ส่งเสริมให้น ามาใช้แทนการฝังกลบแบบถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ในกรณีที่ขาด
แคลนพ้ืนที่ส าหรับฝังกลบขยะ ซึ่งนอกจากการ
เผาขยะมูลฝอยชุมชนแล้ว เตาเผายังเป็นวิธี

ก าจัดมูลฝอยติดเชื้อที่มีประสิทธิภาพสูง อย่างไร
ก็ตาม การเผาไหม้ท่ีไม่สมบูรณ์ในเตาเผาขยะ ท า
ให้เกิดสารประกอบอินทรีย์ที่เป็นอันตรายต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพและสารก่อมะเร็งหลาย
ชนิด ประกอบกับทิศทางการก าจัดขยะของ
ประเทศมีแนวโน้มจะก าจัดด้วยเตาเผาขยะ หรือ
น าขยะมาเป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งเป็น
วิธีที่สามารถจัดการขยะได้ในปริมาณมาก เหมาะ
ที่จะน ามาใช้แทนการก าจัดขยะแบบฝังกลบแบบ
ถูกหลักสุขาภิบาล แต่ยังมีความวิตกกังวลของ
ประชาชนต่อการมีเตาเผาขยะ หรือโรงไฟฟ้าที่ใช้
เชื้อเพลิงขยะเกิดขึ้นในชุมชนหรือพ้ืนที่ใกล้เคียง
ชุมชน  
 กรมอนามัย ในฐานะที่มีพันธกิจในการ
พัฒนาองค์ความรู้ในการประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพ จึงท าการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพ
จากเตาเผามูลฝอยเพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการเฝ้า
ระวังด้านสุขภาพของประชาชน อีกทั้งผลการ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพยังสามารถน าไป
เป็นข้อมูลประกอบการก าหนดมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
จากเตาเผาขยะ หรือผลิตกระแสไฟฟ้าจาก
เชื้อเพลิงขยะ และเป็นข้อมูลประกอบการจัดท า
แนวทางการประเมินผลกระทบสุขภาพส าหรับ
โครงการเตาเผามูลฝอย หรือโครงการพัฒนาอ่ืน
ที่มีการใช้ขยะเป็นเชื้อเพลิงต่อไป 
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วัตถุประสงค ์
วัตถุประสงค์หลัก  

 เพ่ือศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพของผู้
ปฏิบัติในโครงการเตาเผามูลฝอย และประชาชน
ที่อาศัยโดยรอบเตาเผามูลฝอย  

 เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะต่อการติดตาม
ตรวจสอบและเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจาก
เตาเผามูลฝอย 

 

วัตถุประสงค์เฉพำะ 
 เ พ่ือศึกษาความเข้มข้นของมลพิษ

อากาศในบริเวณเตาเผามูลฝอยและบริเวณ
โดยรอบเตาเผามูลฝอย 

 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมลพิษ
อากาศ กับการเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องใน
ประชาชนที่อยู่โดยรอบเตาเผามูลฝอย 

 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการ
รับสัมผัสมลพิษอากาศกับความเข้มข้นของสาร
บ่งชี้การรับสัมผัสในปัสสาวะของผู้ท างานใน
พ้ืนที่โครงการเตาเผามูลฝอย 

 เพ่ือศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนที่อาศัยโดยรอบบริเวณเตาเผามูลฝอย 
 

ผลกำรด ำเนินงำน 
การศึกษามลพิษอากาศและผลกระทบ

ต่อสุขภาพจากเตาเผามูลฝอย ได้คัดเลือกพ้ืนที่
ศึกษา 2 แห่ง คือ จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดสงขลา 
สรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

 ประสานการด าเนินงานกับหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ 

- ลงพ้ืนที่ศึกษาดูงานเตาเผามูลฝอย
ร่วมกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและศูนย์
อนามัย 

- จัดท าเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
- ว่าจ้างศึกษาปริมาณและการกระจาย

ตัวของมลพิษอากาศโดยใช้แบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์  เ พ่ือใช้ ในการก าหนดจุด เก็บ
ตัวอย่างคุณภาพอากาศ 

- ว่าจ้างเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศ: ได
ออกซิน ในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดสงขลา 

- ว่าจ้างเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศ: 
ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ในพ้ืนที่
จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดสงขลา ระหว่างเดือน
พฤษภาคม-กรกฎาคม 2559 

- ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามการ
รับรู้ข้อมูลและผลกระทบต่อสุขภาพรวมทั้ง
ผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของประชาชน วันที่ 
3-9 เมษายน 2559 จังหวัดภูเก็ต จ านวน 400 
ราย และวันที่ 17-23 เมษายน 2559 จังหวัด
สงขลา จ านวน 196 ราย รอบพ้ืนที่เตาเผามูล
ฝอยในรัศมี 5 กิโลเมตร 
 

 
 
 
 
 
 
 

การลงพื้นที่ศึกษาดูงาน
เตา เผามู ลฝอยจั งหวั ด
ภูเก็ตและจังหวัดสงขลา 

การลงพ้ืนที่เก็บแบบสอบถามการรับรู้ข้อมูลและ

ผลกระทบต่อสุขภาพรวมทั้งผลกระทบต่อการด ารงชีวิต

ของประชาชน 
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- ลงพ้ืนที่เก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศ
ภายในสถานประกอบกิจการ ประกอบด้วย 
โ ล ห ะ ห นั ก  ( Mercury, Cadmium, Lead, 
Manganese, Nickel) และสารอินทรีย์ระเหย
ง่ า ย  ( Benzene, Toluene, Ethyl benzene, 
Xylene, Styrene) วันที่ 7-11 มิถุนายน 2559 
จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดสงขลา 

- ลงพ้ืนที่ เก็บตัวอย่างปัสสาวะของ
ผู้ปฏิบัติงานเพ่ือศึกษาการรับสัมผัสสารมลพิษ
อากาศ พร้อมทั้งสอบถามพฤติกรรมสุขภาพของ
ผู้ปฏิบัติงาน วันที่ 7-11 มิถุนายน 2559 จังหวัด
ภูเก็ตและจังหวัดสงขลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์
ข้อมูลผลการศึกษา 

 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การศึกษา
มลพิษอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพจาก
เตาเผามูลฝอย” วันที่ 4-10 กันยายน 2559 เพ่ือ
คืนข้อมูลผลการศึกษาให้กับผู้ประกอบการ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพ้ืนที่
จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดสงขลา 

 จัดท ารายงานฉบับสมบู รณ์  (อยู่
ระหว่างการจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กำรน ำไปใช้ประโยชน์ 

 จั ดท า เ ป็ น ข้ อ เ สนอแนะต่ อ ก า ร
ด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเตาเผามูลฝอยส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 พัฒนาต่อยอดเป็นแบบตรวจประเมิน
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม กรณีเตาเผามูลฝอย
ทั่วไป ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
จุดเด่นของกำรด ำเนินงำน 

 ความร่วมมือจากหน่วยงานหลายภาค
ส่วนทั้งผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และ
ภาคประชาชน ที่สนับสนุนและอ านวยความ
สะดวกการด าเนินงาน 

 ใช้เครื่องมือที่หลากหลายในการศึกษา
มลพิษอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพจาก
เตาเผามูลฝอย 

 
 
 
 

การเก็บตัวอย่าง 
คุณภาพอากาศ 

ในสถานประกอบการ  
จังหวัดภูเก็ต 

และจังหวัดสงขลา 

การเก็บตัวอย่างปัสสาวะ
ผู้ปฏิบัติงานและ

สอบถามพฤติกรรม
สุขภาพของผู้ปฏิบัตงิาน 

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การศึกษามลพิษอากาศ 
และผลกระทบตอ่สุขภาพจากเตาเผามูลฝอย” 
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โครงการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ 
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ                                        
การเก็บกักน้ าอ่างเก็บน้ าล าปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2559 

 
ที่มาและความส าคัญ 

การพัฒนาโครงการก่อสร้างพ้ืนฐาน
ขนาดใหญ่ เช่น โครงการก่อสร้างสนามบิน 
โรงไฟฟ้า ท่อส่งก๊าซ รวมทั้งโครงการก่อสร้าง
ถนนล้วนส่งผลกระทบต่อประชาชนทั้งทางตรง
และทางอ้อม โครงการพัฒนาแหล่งน้ าโดยการ
สร้างเขื่อนหรือขยายพ้ืนที่รับน้ าของเขื่อน เป็น
อีกโครงการหนึ่ งที่ ก่อให้ เกิ ดผลกระทบต่อ
ประชาชน ผลกระทบด้านบวก เช่น เกิดการ
ได้มาซึ่ งพลังงานไฟฟ้า การกักเก็บน้ าไว้ ใช้
ส าหรับอุปโภคบริโภค รวมทั้งการชลประทาน
เพ่ือการเกษตร นอกจากนี้ยังช่วยบรรเทาการ
เกิดน้ าท่วม แต่ขณะเดียวกันเขื่อนก็อาจส่งผล
กระทบต่อประชาชนในด้านลบเช่นกัน กล่าวคือ 
ประชาชนถูกอพยพย้ายถิ่นออกจากพ้ืนที่ที่เคย
อยู่อาศัยเพ่ือการสร้างเขื่อน ที่ท ากินถูกน้ าท่วม 
สร้างปัญหาความล าบากทางเศรษฐกิจ ท าให้เกิด
ความแตกแยกในชุมชน และมีปัญหาผลกระทบ
ต่อสุขภาพทั้งทางกายและจิตใจ รวมทั้งปัญหา
การระบาดของโรคติดต่อพยาธิ           ที่มี 
แหล่งรังโรคจากสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ า 
และมีการจัดการสิ่งปฏิกูลไม่มีประสิทธิภาพ เช่น 
โรคพยาธิใบไม้ตับ โรคติดต่อของระบบทางเดิน
อาหาร โรคติดต่อน าโดยแมลง เป็นต้น  

จากรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
เก็บกักน้ า อ่างเก็บน้ าล าปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เมื่อปี 2554 พบว่าจากข้อมูลอุบัติการณ์ของโรค
ในพ้ืนที่รอบอ่างเก็บน้ าและพ้ืนที่ชลประทาน 
โรคพยาธิใบไม้ตับ โรคระบบทางเดินอาหาร 
โรคติดต่อน า โดยแมลงยั ง เป็นปัญหาและ
พฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่ยังมี
ความเสี่ยงโดยเฉพาะพฤติกรรมการบริโภคปลา

ดิบ พฤติกรรมการใช้ส้วม ผนวกกับในพ้ืนที่ยังมี
ปัญหาสุขาภิบาลในเรื่องคุณภาพน้ าบริโภคและ
การจัดการสิ่ งปฏิกูล จากข้อมูลการศึกษา
สถานการณ์จัดการสิ่ งปฏิกูลในพ้ืนที่จังหวัด
กาฬสินธุ์ เมื่อปี 2558 พบว่าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไม่มีระบบบ าบัด ร้อยละ 87.5 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีการออกเทศบัญญัติการ
จัดการสิ่งปฏิกูลเพียงร้อยละ 54.25 และพบว่า
ในพ้ืนที่มีการลักลอบทิ้งสิ่งปฏิกูลในที่สาธารณะ 
ร้อยละ 28.72 ดั งนั้นกรมอนามัย จึงได้จัดท า
โครงการติดตามตรวจสอบและเฝ้ า ระวั ง
ผลกระทบต่อสุขภาพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
ภายใต้โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเก็บ
กักน้ า  อ่างเก็บน้ าล าปาว จังหวัดกาฬสินธุ์  
ปีงบประมาณ 2559 เพ่ือติดตามตรวจสอบและ
เฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมจากโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การเก็บกักน้ า  อ่าง เก็บน้ าล าปาว จั งหวัด
กาฬสินธุ์  และจัดท าข้อมูลสถานการณ์ด้าน
อนามัยสิ่ งแวดล้อม พฤติกรรมสุขภาพด้ าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่หัวงาน พ้ืนที่ขอบอ่าง
เก็บน้ าและพ้ืนที่ชลประทานโครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการเก็บกักน้ า อ่างเก็บน้ าล าปาว 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
วัตถุประสงค์ 

- เพ่ือติดตามการเฝ้าระวังคุณภาพน้ าเพ่ือ
การอุปโภคบริโภคในพ้ืนที่โครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการเก็บกักน้ า อ่างเก็บน้ าล าปาว 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

- เพ่ือแลกเปลี่ยนการด าเนินงานด้าน
สาธารณสุขจากโครงการพัฒนาแหล่งน้ า ใน
ปีงบประมาณ 255๙ 
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ผลกำรด ำเนินงำน 
 กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรติดตำม

ตรวจสอบผลกระทบต่อสุขภำพจำกโครงกำร
พัฒนำแหล่งน้ ำ เ พ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำร
ด ำเนินงำนด้ำนสำธำรณสุขจำกโครงกำรพัฒนำ
แหล่งน้ ำ ในปีงบประมำณ 255๙  
 วันที่ 8 สิงหำคม 2559 กองประเมินผล
กระทบต่อสุขภำพ จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร
ติดตำมตรวจสอบผลกระทบต่อสุขภำพจำก
โครงกำรพัฒนำแหล่งน้ ำ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กำรด ำเนินงำนด้ำนสำธำรณสุขจำกโครงกำร
พัฒนำแหล่งน้ ำ ในปีงบประมำณ 255๙ ณ โรง
แรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ อ ำเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกัน 
แ ก้ ไ ข แ ล ะ ติ ด ต ำ ม ต ร ว จ ส อ บ ผ ลก ร ะทบ
สิ่งแวดล้อมด้ำนสำธำรณสุขจำกโครงกำรพัฒนำ
แหล่งน้ ำ ปีงบประมำณ 2559 2) เพ่ือวำง
แผนกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกัน
แ ก้ ไ ข แ ล ะ ติ ด ต ำ ม ต ร ว จ ส อ บ ผ ลก ร ะทบ
สิ่งแวดล้อมด้ำนสำธำรณสุขจำก  โครงกำร
พัฒนำแหล่งน้ ำ ปีงบประมำณ 2560 ผู้เข้ำร่วม
ประชุมประกอบด้วย เจ้ำหน้ำที่กรมชลประทำน 
ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม ส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ 
กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุข
จั ง ห วั ด  ส ำ นั ก ง ำ น ส ำ ธ ำ ร ณ สุ ข อ ำ เ ภ อ 
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล กรมควบคุม
โรค  กรมอนำมัย วิทยำกร หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
อ่ืนๆ  

 กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนด้ำน
สำธำรณสุขจำกโครงกำรปรับปรุงประสิทธิภำพ
กำรเก็บกักน้ ำอ่ำงเก็บน้ ำล ำปำว จังหวัดกำฬสินธุ์ 

ไ ด้ ป ร ะ ส ำ น แ ล ะ ติ ด ต ำ ม ผ ล ก ำ ร
ด ำเนินงำนด้ำนสำธำรณสุขจำกโครงกำรพัฒนำ
แหล่งน้ ำกับศูนย์อนำมัย 7 ขอนแก่น ดังนี้ 

- การจั ดท า ร ายละ เ อี ยดค า ขอตั้ ง
งบประมาณตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2559 

- การจัดท ารายงานความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2559 

- ร่วมประชุมสรุปผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ
สิ่ ง แ วดล้ อม  และแผนติ ดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2559 

 กำรแปลเอกสำรฉบับภำษำอังกฤษ 
เรื่อง แนวทำงกำรประเมินผลกระทบต่อสุขภำพ            
จำกโครงกำรพัฒนำแหล่งน้ ำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดประชมุเชิงปฏิบัติการ
ติดตามตรวจสอบ 

ผลกระทบต่อสุขภาพ 

จากโครงการพัฒนาแหล่งน้ า 

วันที่ 8 สิงหาคม 2559 

ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ 
อ าเภอเมือง จงัหวัดเชียงใหม ่
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กำรน ำไปใช้ประโยชน์ 
 แนวทางการประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพ จากโครงการพัฒนาแหล่งน้ า สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ให้กับผู้ที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่  
เจ้าของโครงการ ผู้ที่จะท าการประเมินผล
กระทบต่อสุขภาพ เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์
ของการจัดท าแนวทาง ดังนี้ 

- เพ่ือให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
มาตรา 67 (2)  

- เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ความรู้ ความเข้าใจในหลักการแนวคิดของการ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากโครงการ
พัฒนาแหล่งน้ า สามารถประยุกต์ใช้เพ่ือบูรณา
การกับการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
และน าไปสู่การจัดหามาตรการลดผลกระทบ
และมาตรการในการติดตามตรวจสอบได้อย่าง
เหมาะสมต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดเด่นของกำรด ำเนินงำน 
 มีการแลกเปลี่ยนเปลี่ยนเรียนรู้การ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆด้านสาธารณสุขจาก
โครงการพัฒนาแหล่งน้ าในแต่ละพ้ืนที่  จาก
ผู้แทนส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ศูนย์อนามัย 
และกรมควบคุมโรค 
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โครงการป้องกันและเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้สารเคมีทางการเกษตร
ของประชาชน ภายใต้โครงการเขื่อนแควน้อยบ ารุงแดน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
จังหวัดพิษณุโลก ปี 2559 

 
ที่มำและควำมส ำคัญ 

 โครงการเขื่อนแควน้อยบ ารุงแดนจังหวัด
พิษณุโลก เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ที่มีความส าคัญในการช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัย
ในเขตลุ่มน้ าแควน้อยตอนล่าง และเก็บกักน้ าเพ่ือ
การอุปโภคบริโภคไว้ใช้ตลอดทั้งปี  โดยเมื่อมี
ปริมาณน้ าเพียงพอต่อการเพาะปลูก เกษตรกรจึง
สามารถเพาะปลูกได้เพ่ิมขึ้น เกิดการขยายพ้ืนที่ท า
การเกษตรและเพ่ิมรอบการผลิต  จึงอาจส่งผลให้
เกษตรกรมีความต้องการใช้สารเคมีทางการเกษตร
เพ่ิมขึ้นด้วย  สารเคมีทางการเกษตร ซึ่งได้แก่ 
สารเคมีก าจัดศัตรูพืชประเภทต่างๆ นอกจากจะ
สามารถปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมและสะสมตกค้าง
ในห่วงโซ่อาหารแล้ว หากได้รับสัมผัสเข้าสู่ร่างกาย
อาจส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพทั้งแบบ
เฉียบพลันและแบบเรื้อรังตามมาได้  โดยเฉพาะ
การได้รับสารเคมีสะสมในร่างกายเป็นระยะ
เวลานาน อาจท าให้ผู้ได้รับสัมผัสเกิดผลกระทบต่อ
ระบบต่างๆของร่างกาย เช่น ระบบประสาท  
ระบบกล้ามเนื้อ ตับ ระบบความสมดุลของฮอร์โมน
ในร่างกาย หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของ
เซลล์ในร่างกาย ซึ่งถือว่าเป็นความเสี่ยงต่อสุขภาพ
อนามัยของเกษตรกรผู้ใช้สารเคมีทางการเกษตร 
ประชาชนผู้อยู่ใกล้เคียง จนถึงผู้บริโภคสินค้าทาง
การเกษตรที่มีสารเคมีตกค้าง 

จากการด าเนินงานเฝ้าระวังผลกระทบต่อ
สุขภาพจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรของ
ประชาชนในพ้ืนที่โครงการเขื่อนแควน้อยบ ารุง
แดน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดพิษณุโลก 
ในหลายปีที่ผ่านมานั้น ยังคงพบว่ามีประชาชนส่วน
หนึ่งที่ เข้ารับการตรวจหาระดับเอ็นไซม์โคลีน
เอสเตอเรสอยู่ ในระดับที่มีความเสี่ยงและไม่
ปลอดภัย และบางส่วนยังมีพฤติกรรมการปฏิบัติ

ตนในขณะท างานที่ไม่ปลอดภัย ซึ่งถือว่าเป็นความ
เสี่ยงส าคัญที่อาจท าให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพกับ
เกษตรกรและประชาชนได้  ดังนั้นเพ่ือเป็นการ
สร้างความตระหนักต่ออันตราย การป้องกันและ
เฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้สารเคมี
ทางการเกษตร ให้แก่เกษตรกรและประชาชนใน
พ้ืนที่โครงการเขื่อนแควน้อยบ ารุงแดนฯ จังหวัด
พิษณุโลก กรมอนามัย  โดยกองประเมินผลกระทบ
ต่อสุขภาพร่วมกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
พิษณุโลก  จึงได้จัดท าโครงการป้องกันและเฝ้า
ระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้สารเคมีทาง
การเกษตรของประชาชนในพ้ืนที่โครงการเขื่อน
แควน้อยบ ารุงแดน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
จังหวัดพิษณุโลก ปี ๒๕๕9 ขึ้น เพ่ือให้ความรู้ใน
การป้องกันและเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจาก
การใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ให้แก่ประชาชนใน
พ้ืนที่โครงการเขื่อนแควน้อยบ ารุงแดนฯ จังหวัด
พิษณุโลก 

 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ความรู้ในการป้องกันและเฝ้าระวัง
ผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้สารเคมีทาง
การเกษตรแก่ประชาชนในพื้นที่โครงการเขื่อนแคว
น้อยบ ารุงแดน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัด
พิษณุโลก 
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ผลกำรด ำเนินงำน 
 ก ร ม อ น า มั ย ร่ ว ม กั บ ส า นั ก ง า น

สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมเรื่อง การ
เฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้สารเคมี
ทางการเกษตร ภายใต้โครงการเขื่อนแควน้อย
บ ารุงแดน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัด
พิษณุโลก เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรม
เรือนแพ รอยัล  ปาร์ค อ า เภอเมือง จั งหวัด
พิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนใน
พ้ืนที่โครงการฯ ได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
และเฝ้าระวังสารเคมีทางการเกษตร ประกอบด้วย 
อันตรายและผลกระทบต่อสุขภาพของสารเคมีทาง
การเกษตร การใช้สารเคมีทางการเกษตรอย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย และหลักการแนวทางการท า
เกษตรอินทรีย์เพ่ือลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร 

 การจัดท าสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงและผลกระทบต่อ
สุขภาพจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืช และการสร้าง
ความปลอดภัยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืช ให้แก่
ประชาชนในพ้ืนที่โครงการเขื่อนแควน้อยบ ารุง
แดนฯ จังหวัดพิษณุโลก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

กำรน ำไปใช้ประโยชน์ 
 ประชาชนในพ้ืนที่โครงการเขื่อนแควน้อย
บ ารุงแดนฯ จังหวัดพิษณุโลก ได้รับความรู้เกี่ยวกับ
อันตรายและผลกระทบต่อสุขภาพของสารเคมีทาง
การเกษตร การใช้สารเคมีทางการเกษตรอย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย และหลักการแนวทางการท า
เกษตรอินทรีย์ โดยประชาชนสามารถน าไปปรับใช้
ในชีวิตประจ าวันเพ่ือป้องกันและลดความเสี่ยงต่อ
สุขภาพจากการใช้สารเคมีทางการเกษตร รวมถึง
ส่งเสริมการลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรเพ่ือ
สุขภาพที่ดีของประชาชน 
 
 
 
 
 
 
  

กำรประชุมเรื่อง กำรเฝ้ำระวังผลกระทบต่อสุขภำพ 
จำกกำรใช้สำรเคมีทำงกำรเกษตร ภำยใต้โครงกำร 

เขื่อนแควน้อยบ ำรุงแดน อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  
จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันท่ี 5 กรกฎำคม 2559  

ณ โรงแรมเรือนแพ รอยลั ปำรค์ จังหวัดพิษณุโลก 

จุดเด่นของกำรด ำเนินงำน 
 การด าเนินงานเพ่ือให้ความรู้ด้านการป้องกันและเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากสารเคมีทาง
การเกษตรแก่ประชาชน ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานหลายภาคส่วนในพ้ืนที่ ได้แก่ ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด ศูนย์อนามัย และส านักงานเกษตรจังหวัด  โดยเฉพาะภาคประชาชนที่ให้ความสนใจในการเข้าร่วมประชุม
และร่วมแสดงความคิดเห็นในกิจกรรมดังกล่าว 
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โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบเฝ้าระวังด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมของประเทศไทย 
 
ที่มำและควำมส ำคัญ 
 กระทรวงสาธารณสุขก าหนดตัวชี้วัดด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมในปี 2559 ว่า “จังหวัดมีการ
ด าเนินงานเพ่ือจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดระดับดีขึ้นไป ร้อย
ละ 50” ที่มีการสนับสนุนเรื่ อง ระบบข้อมูล 
สถานการณ์ และระบบเฝ้าระวังผลกระทบต่อ
สุขภาพ ซึ่งกรมอนามัยพัฒนาระบบสารสนเทศ
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย (National 
Environmental Health Information System : 
NEHIS) เพ่ือใช้เก็บ วิเคราะห์ และแสดงผลข้อมูล
การจัดการอนามัยสิ่ งแวดล้อม จึงต้องพัฒนา
ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ ข้อมูล ระบบเครือข่ายการ
สื่อสาร ความซับซ้อนของกระบวนการท างาน และ
บุคลากร รวมถึงต้องพัฒนาระบบเฝ้าระวังด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมด้วย ซึ่งข้อมูลที่ได้จากทั้งระบบ
ฐานข้อมูลและระบบเฝ้าระวังจะน าไปใช้เป็นส่วน
หนึ่งของการท าสถานการณ์อนามัยสิ่งแวดล้อม 
ทั้ งนี้  ประโยชน์ โดยรวมเ พ่ือที่ จะได้  คือ ผู้ ที่
เกี่ยวข้องน าข้อมูลที่ได้ไปใช้วางแผนด าเนินงาน
ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 

 เพ่ือพัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมของประเทศไทยผลการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 

 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 จั ด ท า แ ล ะ เ ผ ย แ พ ร่ แ น ว ท า ง ก า ร
ด าเนินงานฐานข้อมูล สถานการณ์ และเฝ้าระวัง
อนามัยสิ่งแวดล้อม ส าหรับส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดประจ าปี 2559 และคู่มือการใช้งานระบบ 
NEHIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 พัฒนาระบบ NEHIS โดยพัฒนาการ
น าเข้าข้อมูลและการแสดงรายงาน  

 กองฯ ถ่ายทอดการใช้งานระบบ NEHIS  
ให้ศูนย์อนามัย และศูนย์อนามัย (2  5 6 7 9 และ
10) และส านักงานสาธารณสุขจังหวัด (พิษณุโลก 
เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สกลนคร 
ชลบุรี  กาญจนบุรี  และระนอง) มีถ่ายทอดสู่
บุคลากรที่เก่ียวข้องด้วย 

 ประสานภาคีเครือข่ายให้ใช้ประโยชน์
ระบบ NEHIS โดยจังหวัดที่ใช้ระบบ NEHIS เป็น
เครื่องมือจัดท าฐานข้อมูลอนามัยสิ่งแวดล้อมได้
ครอบคลุมที่สุด 3 ล าดับแรก ได้แก่  จั งหวัด
นครราชสีมา ชัยภูมิ และเพชรบูรณ์ 
 

ตัวอยา่ง “คู่มือ NEHIS” 
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กำรน ำไปใช้ประโยชน์ 

 ส ำ นั ก ง ำนส ำ ธ ำ รณสุ ข จั ง ห วั ด  แล ะ
หน่วยงำนที่ เกี่ยวข้องใช้แนวทำงกำรด ำเนินงำน
ฐำนข้อมูล  สถำนกำรณ์  และเฝ้ ำระวั งอนำมั ย
สิ่งแวดล้อม ส ำหรับประจ ำปี 2559 ประกอบกำร
ด ำเนินงำนจังหวัดจัดกำรตนเอง 

 ส ำ นั ก ง ำนส ำ ธ ำ รณสุ ข จั ง ห วั ด  แล ะ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องใช้ระบบ NEHIS เป็นเครื่องมือ
จั ดกำรฐำนข้อมูล  สถำนกำรณ์ด้ ำนอนำมั ย
สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ และใช้เป็นเครื่องมือกระตุ้น
กำรด ำเนินงำนจัดกำรด้ำนอนำมัยสิ่งแวดล้อม 

 หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องน ำข้อมูลจำกระบบ 
NEHIS ไปใช้ประโยชน์ในกำรด ำเนินงำนต่อไป 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จุดเด่นของการด าเนินงาน 

 กำรพัฒนำระบบ NEHIS ท ำให้ได้เครื่องมือ
จัดกำรข้อมูลอนำมัยสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยที่
ลดกำรซ้ ำซ้อนของข้อมูล อีกทั้งข้อมูลมีควำม
ถูกต้องและควำมน่ำชื่อถือได้ และยังรำยงำนผลทั้ง
ระดับประเทศ เขตสุขภำพ และระดับจังหวัด ซึ่ง
หน่วยงำนแต่ละระดับน ำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อ
กำรด ำเนินงำนได้อย่ำงสะดวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การถ่ายทอดการใช้งานระบบ และการประสาน 
และสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายมีการใช้ระบบ NEHIS 

ตัวอย่าง หน้าเว็บไซต์ระบบ NEHIS 

สถานการณ์การใช้ระบบ NEHIS 

(26 กันยายน 2559) 
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โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังผลกระทบต่อสขุภาพในพื้นที่เสี่ยง                                        
จากมลพิษทางอากาศ 

“กรณีฝุ่นหน้าพระลาน” 

ที่มำและ ควำมส ำคัญ 

 จ า ก ร า ย ง า น ส ถ า น ก า ร ณ์ ม ล พิ ษ
สิ่งแวดล้อมของประเทศไทย พบว่าปัญหามลพิษ
ทางอากาศเป็นปัญหาหลักที่ส าคัญ โดยเฉพาะ
ปัญหาฝุ่นละอองในพ้ืนที่ต าบลหน้าพระลาน 
จังหวัดสระบุรี ที่ถูกประกาศเป็นเขตควบคุมมลพิษ
เนื่องจากมีปัญหาฝุ่นละอองที่เกินมาตรฐานที่ ซึ่ง
อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
ในพ้ืนที่ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ดังนั้น กอง
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย และ
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จึงได้ร่วมกันพัฒนาระบบ
เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในพ้ืนที่เสี่ยงจาก
มลพิษทางอากาศกรณีฝุ่นละอองบริเวณต าบลหน้า
พระลาน จังหวัดสระบุรี เพ่ือให้ได้ข้อมูลการเฝ้า
ระวังผลกระทบต่อสุขภาพ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อ
การจัดท าเป็นข้อเสนอแนะต่อการจัดการปัญหาฝุ่น
ละอองและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ และเพ่ือ
จัดท าแผนที่เสี่ยงในพ้ืนที่ต าบลหน้าพระลานให้เห็น
ความเชื่อมโยงข้อมูลด้านสุขภาพและมลพิษทาง
อากาศ ที่น าไปสู่การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาฝุ่น
ละอองในระยะยาวต่อไป 

วัตถุประสงค ์ 

 เพ่ือพัฒนาระบบเฝ้าระวังผลกระทบต่อ
สุขภาพในพ้ืนที่เสี่ยงจากมลพิษทางอากาศ กรณีฝุ่น
หน้าพระลาน 
 
 
 
 
 
 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 กรมอนามัยโดย กองประเมินผลกระทบ
ต่อสุขภาพร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี เฝ้า
ระวังสุขภาพ ของเด็กนักเรียนในพ้ืนที่ที่เป็นกลุ่ม
เสี่ยงหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละออง 

 วิเคราะห์และสรุปผลการเฝ้าระวัง ฯ 
และจัดท าข้อเสนอต่อการแก้ไขปัญหา 

 จัดท าแผนบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน
สาธารณสุขในพ้ืนที่ เพ่ือจัดท าแผนปี 2560 
 

กำรน ำไปใช้ประโยชน์ 

การน าแผนที่เสี่ยงที่พัฒนาขึ้นมาใช้ในการเฝ้าระวัง
อย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2560 
 

จุดเด่นของกำรด ำเนินงำน 

 มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดท า
แผนที่เสี่ยง เพ่ือเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจาก
ฝุ่นละออง เป็นการท างานแบบบูรณาการร่วมกัน
ของทุกภาคส่วนในพื้นท่ี 
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“กรณีฝุ่นหน้าพระลาน”

ที่มำและควำมส ำคัญ 

 หมอกควัน เป็นปัญหามลพิษทางอากาศท่ี
ส าคัญมาอย่างต่อเนื่องทั้ ง ในภาคใต้และและ
ภาคเหนือที่ เกิดขึ้นมาโดยตลอดตั้งแต่ปี 2547 
จนถึงปี 2559  ซึ่งพบว่ามีระดับฝุ่นละอองขนาด
เ ล็ ก ก ว่ า  10 ไ มค รอน  ( Particulate Matter : 
PM10) เกินมาตรฐานทุกปี  โดยสาเหตุเกิดจาก
กิจกรรมการเผาป่า การเผาเพ่ือการเกษตร และ
การเผาในที่โล่ง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 
พบว่าอุบัติการณ์ของโรคระบบทางเดินหายใจ
เฉียบพลันเพ่ิมขึ้น ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข (กรม
อนามัยและกรมควบคุมโรค) ด าเนินงานร่วมกับ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(กรมควบคุมมลพิษ) เพ่ือเชื่อมโยงการด าเนินงาน
กันโดยให้ความส าคัญในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
มลพิษทางอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพ  ซึ่ง
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพได้พัฒนาระบบ
เฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพในพ้ืนที่เสี่ยงจาก
มลพิษทางอากาศกรณีหมอกควัน  เพ่ือเป็นการ
ดูแลสุขป้องกันภาพประชาชนทั้งกลุ่มทั่วไปและ
กลุ่มเสี่ยง 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ฯ หมอกควัน
ภาคเหนือและใต้  ที่น าไปสู่การสื่อสารเตือนภัยเพื่อ
ป้องกันสุขภาพประชาชน 
 
ผลกำรด ำเนินงำน 

 ประสานหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้อง เ พ่ือ
เตรียมการรองรับปัญหาหมอกควัน ได้แก่ กรม
ควบคุมมลพิษ ศูนย์อนามัย ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด 

 จั ดท า ค า แนะน า ห้ อ ง ส ะอา ด แ ล ะ
มาตรการเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุข
ร่วมกับกรมควบคุมโรค 

 เฝ้าระวังฯ และสื่อสารเตือนภัยผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ เช่น  Website HIA, Facebook, 
กลุ่มLINE   

 สื่อสารสาธารณะ เรื่อง การป้องกัน
ผลกระทบต่อสุขภาพจากปัญหาหมอกควันทาง
สถานีวิทยุและโทรทัศน์  

 สรุปถอดบทเรียนและจัดท าข้อเสนอ 
แนะต่อการด าเนินงานปีต่อไป 
 
กำรน ำไปใช้ประโยชน์ 

 ได้ชุดข้อมูลจำกกำรเฝ้ำระวังติดตำม
สถำนกำรณ์หมอกควันน ำไปจัดท ำชุดข้อมูลเพ่ือ
การสื่อสารความเสี่ยงส าหรับประชาชน เช่น  
ค าแนะน า ในการปฏิบั ติ ง านของ เจ้ าหน้ าที่
สาธารณสุขและ  ค าแนะน าในการปฏิบัติตน
ส าหรับประชาชน ตามระดับค่าเฝ้าระวังผลกระทบ
ต่อสุขภาพฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10   ไมครอน 
(PM10) ของแต่ละพ้ืนที่  ผ่านทางเว็บไซต์กอง
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ และกลุ่มไลน์   

 ในช่วงวิกฤตปัญหำหมอกควัน ได้จัดท า
อินโฟกราฟฟิคสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ
รายวันและการปฏิบัติ ตนส าหรับประชาชน 
(รายวัน) เพ่ือสื่อสารค าแนะน าในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและค าแนะน าในการ
ปฏิบัติตนส าหรับประชาชน ตามระดับค่าเฝ้าระวัง
ผลกระทบต่อสุขภาพฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10   
ไมครอน (PM10) ของแต่ละพ้ืนที่ ผ่านทางเว็บไซต์
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ และกลุ่มไลน์  

 น าข้อเสนอแนะไปวางแผนด าเนินงานปี 
2560 
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จุดเด่นของกำรด ำเนินงำน 
 การเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพเป็น
กิจกรรมที่กระทรวงสาธารณสุขให้ความส าคัญ  
และมีการบูรณาการข้ามกรม  ข้ามกระทรวงต่าง ๆ 
ท าให้เกิดการท างานร่วมกัน โดยกรมอนามัยเน้น
การท าชุดข้อมูลเ พ่ือการสื่อสารเตือนภัย เ พ่ือ
ป้องกันสุขภาพประชาชน กรมควบคุมมลพิษเน้น
การเฝ้าระวังฝุ่นในช่วงหมอกควัน และกรมควบคุม
โรคเน้นการเฝ้าระวังการเกิดโรคในประชาชน  และ
น าไปสู่การจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือการแก้ไข
ปัญหาหมอกควันร่วมกันได้ 
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โครงการเตรียมการด้านสาธารณสุขรองรับผลกระทบต่อสุขภาพ                                   
จากความรอ้น  ภัยแล้ง และหมอกควัน 
 
ที่มำและควำมส ำคัญ 
 ปัญหาจากความร้อน ภัยแล้ง และหมอก
ควัน เป็นปัญหาเร่งด่วนที่ส าคัญของหลายประเทศ 
รวมถึงประเทศไทย เนื่องจากมีแนวโน้มความ
รุนแรงเพ่ิมขึ้น และส่งผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนในวงกว้าง ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ท าให้อุณหภูมิร้อน
ขึ้น ปริมาณน้ าฝนลดลง น ามาซึ่งปัญหาภัยแล้งใน
หลายพ้ืนที่ และก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพทั้ง
การเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากสาเหตุทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากความ
ร้อน โรคจากอาหารและน้ าเป็นสื่อ เนื่องจากขาด
แคลนน้ าสะอาดส าหรับอุปโภค บริโภค ปัญหา
ความเครียด ปัญหาความมั่นคงทางอาหาร เป็นต้น 
รวมถึงปัญหาหมอกควันในภาคเหนือ ซึ่งประเทศ
ไทยได้รับผลกระทบทุกปีในช่วงเดือนมกราคม – 
เมษายน และมีแนวโน้มของความรุนแรงเพ่ิมสูงขึ้น
และมีผู้ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจและ
ระบบหลอดเลือดหัวใจจ านวนมาก นอกจากนี้ จาก
ข้อมูลในระดับประเทศยังพบอัตราการเจ็บป่วย
และเสียชีวิตด้วยโรคจากความร้อนสูงสุดในช่วง
เดือนเมษายน ซึ่งหากประชาชนได้รับความเสี่ยงทั้ง
จากปัญหาความร้อนและหมอกควันจะท าให้ความ
เสี่ยงต่อการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรคระบบ
ทางเดินหายใจและระบบหลอดเลือดหัวใจเพ่ิมขึ้น 
โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงทั้งเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้มีโรค
ประจ าตัว 
 ดังนั้น เพ่ือการคุ้มครองสุขภาพประชาชน 
ลดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตอันเนื่องมาจากความ
ร้อน ภัยแล้ง และหมอกควัน อย่างบูรณาการและ
ทันต่อเหตุการณ์  กรมอนามัยจึงได้จัดท าและ
ขับเคลื่อแผนการเตรียมการด้านสาธารณสุขเพ่ือ
รองรับผลกระทบต่อสุขภาพจากสถานการณ์
ดังกล่าว  อันน าไปสู่การลดความสูญเสียและลด
ภาระทางสุขภาพต่อไป 

 
วัตถุประสงค์  
 เ พ่ื อ เ ต รี ย ม ค ว า ม พร้ อ ม ข อ ง ร ะ บ บ
สาธารณสุขรองรับผลกระทบต่อสุขภาพจากความ
ร้อน ภัยแล้ง และหมอกควัน โดยบูรณาการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
ผลกำรด ำเนินงำน 

กรมอนามัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ กรมควบคุมโรค กรมควบคุมมลพิษ กรมการ
ป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย  กรมสนับสนุน
บริ การสุ ขภาพ และกรม อุตุ นิ ยมวิทยา  ได้
ด าเนินการรับมือกับผลกระทบต่อสุขภาพจาก
ความร้อน ภัยแล้ง และหมอกควัน โดยมีกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่ส าคัญ ดังนี้ 

 จัดท ำข้อเสนอต่อกำรด ำเนินงำนด้ำน
สำธำรณสุขรองรับผลกระทบต่อสุขภำพจำกควำม
ร้ อน  ภั ย แล้ ง และหมอกควั น  ซึ่ ง ก ระทรวง
สำธำรณสุขได้เห็นชอบต่อข้อเสนอฯ และมอบ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร โดยมีเป้ำหมำย
เพ่ือ “ลดอัตรำกำรเจ็บป่วยและเสียชีวิตจำกกำร
เจ็บป่วยจำกหมอกควัน ภัยแล้งและควำมร้อน” 
ประกอบด้วย 4 มำตรกำรหลัก ได้แก่ ระบบข้อมูล 
(ข้อมูลและเฝ้ำระวัง) ระบบป้องกันและลดปัจจัย
เสี่ยง (กำรสื่อสำร เตือนภัย) ระบบบริกำร (กำร
จัดบริกำรรองรับผู้ป่วย) และระบบบริหำรจัดกำร 
(กำรใช้กฎหมำย และกำรก ำกับติดตำม) และ
ขับเคลื่อนแผนกำรด ำเนินงำน โดยแต่งตั้งคณะกำร
รมกำรเตรียมกำรและป้องกันผลกระทบต่อสุขภำพ
จำกควำมร้อน ภัยแล้ง และหมอกควัน (ประธำน : 
รองปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ) 

 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรเตรียมกำรด้ำน
สำธำรณสุขรองรับผลกระทบต่อสุขภำพจำกควำม
ร้อน ภัยแล้ง และหมอกควัน  
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 ชี้ แ จ งน โยบำยและแนวทำง ให้ แก่
เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ใน 
9 จังหวัดภำคเหนือ ร่วมกับศูนย์อนำมัยที่  1 
เชียงใหม่ 

 กำ รด ำ เ นิ น ง ำน เ พ่ื อดู แ ล  ป้ อ ง กั น
ผลกระทบต่อสุขภำพ โดย 

- จัดท ำคู่มือและชุดควำมรู้  เรื่ องกำร
ป้องกันผลกระทบต่อสุขภำพฯ และค ำแนะน ำกำร
ปฏิบัติตนส ำหรับเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข  อำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน และประชำชน ได้แก่  

 โปสเตอร์ภัยสุขภำพจำกควำมร้อน ภัย
แล้ง และหมอกควัน  

 เล่มผลกระทบต่อสุขภำพจำกควำมร้อน 
ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข  

 แผ่ น พับกำรป้ องกันผลกระทบต่ อ
สุขภำพจำกควำมร้อนส ำหรับประชำชน 

- ติดตำมสถำนกำรณ์และสื่อสำร แจ้ง
เตือนควำมเสี่ยงต่อสุขภำพ  และให้ค ำแนะน ำใน
กำรดูแลสุขภำพจำกควำมร้อน ภัยแล้ง และหมอก
ควัน โดยใช้รูปแบบอินโฟกรำฟฟิค ผ่ำนช่องทำงมัล
ติมิเดียต่ำง ๆ เช่น ไลน์ เฟสบุ๊ค  เวปไซด์ของกอง
ประเมินผลกระทบต่อสุขภำพ และส่งต่อให้
เครือข่ำยเพ่ือสื่อสำรในระดับพื้นท่ี 

 ผลักดันให้มีกำรใช้กฎหมำยภำยใต้ พรบ.
สำธำรณสุข 2535 โดย 

- แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำและ
ก ำหนดแนวทำงกำรป้องกันและลดผลกระทบต่อ
สุขภำพจำกควำมร้อน ภัยแล้ง และหมอกควัน 

- จั ด ท ำ  ( ร่ ำ ง )  ค ำ แ น ะ น ำ ข อ ง
คณะกรรมกำรสำธำรณสุข เรื่อง มำตรกำรทำง
กฎหมำยกำรสำธำรณสุขเพ่ือป้องกันผลกระทบต่อ
สุขภำพจำกควำมร้อน ภัยแล้ง และหมอกควัน  

สรุปบทเรียนและผลกำรด ำเนินงำน ปี  
2559 เพ่ือจัดท ำข้อเสนอต่อกำรเตรียมกำรฯ 
ร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ทั้งส่วนกลำง ภูมิภำค 
และพ้ืนที่เสี่ยง 
การน าไปใช้ประโยชน์ 

 บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับมีความรู้
ความเข้าใจเรื่องความร้อน ภัยแล้ง และหมอกควัน 
และด าเนินการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจาก
ความร้อน ภัยแล้ง และหมอกควันได้ 

 ผลักดันให้ เจ้ าหน้าที่ ใน พ้ืนที่ เสี่ ยงมี
เตรียมการรองรับและตอบโต้สถานการณ์และ
ผลกระทบต่อสุขภาพจากความร้อน ภัยแล้ง และ
หมอกควันได้อย่างทันท่วงที 

 ประชาชนได้รับการสื่อสาร เตือนภัย 
และน าค าแนะน าแนวทางปฏิบัติตนไปใช้ป้องกัน
ตนเองจากความร้อน ภัยแล้ง และหมอกควัน 

จุดเด่นของกำรด ำเนินงำน 

 เป็นโครงการที่บูรณาการการท างานด้าน
สาธารณสุขทั้งระดับส่วนกลางและพ้ืนที่  เ พ่ือ
เตรียมการป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพจาก
ความร้อน  ภัยแล้ง และหมอกควัน   

 การด าเนินงานของโครงการนี้ท าให้ได้รับ
ข้อเสนอแนะต่อการจัดท าเกณฑ์การเตือนภัยความ
ร้อน โดยได้รับการสนับสนุนจาก WHO 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
   
 
 

กำรประชุม เร่ือง แนวทำงกำร 
ด ำเนินงำนด้ำนสำธำรณสุขรองรับ 
ผลกระทบต่อสุขภำพจำกควำมร้อน  
ภัยแล้ง และหมอกควัน ในพื้นที ่
ภำคเหนือตอนบน  วันที่ 28 – 29   
มกรำคม  2559 ณ โรงแรมเกทเวย์ อ.เมือง จ.พะเยำ   
โดยมี นำยแพทย์วชิระ  เพ็งจันทร์  อธิบดีกรมอนำมัย เป็นประธำน 
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โครงการประเมนิผลกระทบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 
ที่มาและความส าคัญ 

 การประกาศรวมตั วกันของสมาชิ ก
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพ่ือ
ก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2559 
นั้น เพ่ือพัฒนาในกลุ่มประเทศสมาชิกในด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การ
พัฒนาแบบก้าวกระโดดดังกล่าว อาจส่งผลกระทบ
ทางสาธารณสุขหรือมิติสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เนื่องจากการขยายตัวด้าน
เศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว อาจเป็นแรงเสริมให้เกิด
แรงดันต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ที่มี
ความสัมพันธ์ต่อสุขภาพของประชาชน ส าหรับการ
เตรียมความพร้อมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
รองรับกับนโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจที่จะ
เกิดขึ้น จึงควรศึกษาปัจจัยและความพร้อมของ
หน่วยงานภาครัฐและส่วนราชการต่างๆ กรม
อนามัยในฐานะหน่วยงานหลักด้านส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ จึงเห็นควร
ศึ กษาการประ เมิ นผลกระทบด้ านอนามั ย
สิ่งแวดล้อมจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดย
เป็นโครงการวิจัย 2 ปีต่อเนื่อง (งบประมาณ 2559 
– 2560)  เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะและแนวทางการ
เตรียมความพร้อมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคสาธารณสุข 
เพ่ือให้เกิดการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่
ถูกต้อง และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความ
พร้อม ทั้งด้านความรู้และทักษะการด าเนินการด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วม
ขอ งประช าช น ในกา ร จั ด ก า ร ด้ า น อ น า มั ย
สิ่ ง แวดล้ อม  อันน า ไปสู่ ก ารป้ องกันและลด
ผลกระทบที่อาจเป็นผลจากการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

 
 
 

วัตถุประสงค์ 

 เ พ่ือประเมินผลกระทบด้ านอนามั ย
สิ่งแวดล้อมจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในพ้ืนที่
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและพ้ืนที่พัฒนาตาม
เมืองชายแดน 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 กรมอนามัย โดยกองประเมินผลกระทบ
ต่อสุขภาพ มีการด าเนินงานด้านการประเมินผล
กระทบด้านอนามัยสิ่ งแวดล้อมจากการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน โดยสรุป ดังนี้ 

 การก าหนดกรอบการด าเนินงานและ
ขอบเขตการศึกษา คัดเลือกพ้ืนที่ศึกษาร่วมกับศูนย์
อนามัยและประสานงานกับพ้ืนที่ศึกษา  โดย
แบ่งเป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ และพ้ืนที่จุดผ่าน
แดน 
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 การทบทวนข้อมูลและพัฒนาเครื่องมือ
การประเมินผลกระทบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
ได้แก่  

- เครื่ อ งมื อการ เก็บข้ อมู ลด้ านอนามัย
สิ่งแวดล้อมทั้งส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สาธารณสุข 

- แนวทางการใช้เครื่องมือและการเก็บข้อมูล 
- แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การเก็บข้อมูลตามเครื่องมือที่พัฒนาขึ้น
ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในพ้ืนที่ศึกษา ได้แก่  

- ข้อมูลด้านอนามัยสิ่ งแวดล้อมและ
ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
จากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิหรือสอบถามเพ่ิมเติมจาก
หน่วยงานในพื้นท่ี  

- ข้ อ มู ล ก า ร จั ด ก า ร ด้ า น อ น า มั ย
สิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  

- ข้อมูลการรับรู้และความคาดหวังต่อ
การเตรียมการของภาครัฐจากประชาชน 

- เก็บตัวอย่ างด้ านสิ่ งแวดล้อมและ
วิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการ ได้แก่ น้ า
บริโภค ดิน อากาศ อาหาร (เฉพาะพ้ืนที่น าร่อง
แนวทางเฝ้าระวังฯ) 

-  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการลงพ้ืนที่
เ ก็ บ ร วบรวมข้ อมู ล  เ พ่ื อ ให้ ไ ด้ ม า ซึ่ ง ข้ อ มู ล
สถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่  / 
ข้อมูลการจัดการและการเตรียมความพร้อมต่อการ
รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษและจุดผ่านแดน / การ

รับรู้และความคาดหวังของประชาชน และแนวทาง
เฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 

 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลแก่
ประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ เพ่ือ
สร้างความรู้ ความตระหนัก ความเข้าใจเรื่อง
ผลกระทบหรือการเปลี่ยนแปลงด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแก่
ประชาชน รวมถึงข้อเสนอแนะต่อการเตรียมการใน
ระดับพ้ืนที่ 

        

 

        
    
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัญหำส ำคัญในพื้นที่ 
 ผลกา รส า ร ว จสถานกา รณ์ อน ามั ย
สิ่ งแวดล้อมในพ้ืนที่ เศรษฐกิจพิเศษและพ้ืนที่
ชายแดน ในปี 2559 พบว่า ปัญหาส าคัญ คือ  
 1 ) ป ร ะ เ ด็ น ส ถ ำ น ก ำ ร ณ์ อ น ำ มั ย
สิ่งแวดล้อม : การจัดการขยะ  การสุขาภิบาล
อาหาร สุขาภิบาลที่อยู่อาศัยของแรงงานต่างด้าว   
 2) ประเด็นศักยภำพ ควำมพร้อมของ
อปท.และสสจ. : จ านวนบุคลากรและความพร้อม
ของเจ้าหน้าที่อปท.  ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบและ
การจัดการกับความเสี่ยงใหม่ ๆ ที่เกิดจากการ
พัฒนา การพิจารณารายงาน EIA และเรื่ อง
กฎหมายและการบังคับใช้  
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 3 ) ก ำ ร รั บ รู้ ข อ งป ร ะช ำ ชน  พบว่ า 
ประชาชนยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ รวมถึงผลกระทบที่จะเกิดข้ึน  

ข้อเสนอต่อกำรเตรียมกำรต่อไป  

1. ก าหนดกรอบความร่วมมือกับประเทศ
เพ่ือนบ้านตามกรอบความร่วมมืออาเซียน เช่น 
แผนความร่วมมือ HIA และอนามัยสิ่งแวดล้อม
ไทย-ลาว  ความร่วมมือสุขาภิบาลอาหารระหว่าง
ไทย-มาเลเซีย เป็นต้น    

2. เร่งเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ใน
พ้ืนที่ ทั้งความรู้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเกี่ยวกับอวล. 
EIA และ HIA และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการ
จัดการเหตุฉุกเฉินในพื้นท่ี 

3. ควรมีการวางระบบเฝ้าระวังผลกระทบ
ต่อสุขภาพจากปัจจัยด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมจาก
โครงการพัฒนาต่าง ๆ  (ก่อน/ระหว่าง/หลัง)  

4. พัฒนาต้นแบบการจัดการด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม เช่น การเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหาร  
การจัดการขยะ การพัฒนากฎหมาย เพ่ือขยายผล
ในพ้ืนที่อ่ืนต่อไป 

5. จัดท าค าแนะน าทางวิชาการสนับสนุน
การด าเนินงาน เช่น ความเสี่ยงจากการพัฒนา 13 
กิจการส าคัญ    

กำรน ำไปใช้ประโยชน์ 
 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น น าข้อมูลที่ได้ไปใช้จัดการ
อนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของตนเองได้  

 ห น่ ว ย ง า น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง น า ข้ อ มู ล
สถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เขต
เศรษฐกิจ พิ เศษและพ้ืนที่ จุดผ่ านแดน ไปใช้
ประโยชน์ในการด าเนินงานได้ 

 พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและพ้ืนที่พัฒนา
อ่ืนๆ น าแนวทางการคาดการณ์ด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมและการเฝ้าระวังฯ ไปปรับใช้ได้ต่อไป 

 

 ภาครัฐและประชาชนในพ้ืนที่เกิดความ
ตระหนักและให้ความส าคัญของประเด็นการ
เปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนและผลกระทบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและ
มีส่วนร่วมวางแผนเพ่ือการจัดการด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมในพื้นที ่

จุดเด่นของกำรด ำเนินงำน 

 เป็นโครงการวิจัยในรูปแบบบูรณาการทุก
ภาคส่วนทั้งภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาค
สาธารณสุข และภาคประชาชน โดยมุ่งเน้นสู่การ
จัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือเตรียมการ
รองรับปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลมาจาก
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและจุดผ่านแดน 
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โครงการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพจากรถโดยสารสาธารณะ 
 
ที่มาและความส าคัญ 
 
 
 
 
 
 ปัญหำกำรจรำจรในกรุงเทพมหำนครส่ง
ผลกระทบต่อกำรด ำเนินชีวิตและสุขภำพทั้งจำก
อุบัติเหตุและกำรเจ็บป่วยของประชำชน  ซึ่งกำร
เดินทำงของประชำชนพบมีผู้ใช้บริกำรรถโดยสำร
ประจ ำทำงประมำณ 3 ล้ำนคนต่อวัน  โดยปี 
2559 มีรถขององค์กำรขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขส
มก.) จ ำนวน 2,774 คัน มีผู้ปฏิบัติงำนบนรถ
โดยสำรของ ขสมก. กว่ำ 10,000 คน  แบ่งเป็น
พนักงำนขับรถโดยสำร (พขร.) 5 ,332 คน และ
พนักงำนเก็บค่ำโดยสำร (พกส.) 4 ,998 คน  
ผู้ปฏิบัติงำนบนรถโดยสำรเหล่ำนี้จึงเป็นผู้มีควำม
เสี่ยงที่อำจได้รับผลกระทบจำกกำรปฏิบัติงำน
ท่ำมกลำงกำรจรำจรที่ติดขัด  นอกจำกนี ้ยังมีควำม
เสี่ยงจำกสิ่งคุกคำมทำงสิ่งแวดล้อมในรถ  เช่น  เชื้อ
โรคตำมเบำะที่นั่ง  ผ้ำม่ำน  ช่องปรับอำกำศ  และ
กระจำยในอำกำศ  ซึ่งอำจท ำให้เกิดผลกระทบต่อ
สุขภำพได้  และอำจส่งผลต่อผู้โดยสำรด้วยเช่นกัน   
 
วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือศึกษำสถำนกำรณ์สิ่งคุกคำมทำง
สิ่งแวดล้อมบนรถโดยสำรฯ (ทั้งกำยภำพ เคมี 
ชีวภำพ) 

 เพ่ือประเมินผลกระทบต่อสุขภำพจำกสิ่ง
คุกคำมทำงสิ่งแวดล้อมของผู้ปฏิบัติงำนบนรถ
โดยสำร 

 เ พ่ือจัดท ำข้อเสนอเชิงนโยบำยและ
มำตรกำรป้องกันผลกระทบต่อสุ ขภำพของ
ผู้ปฏิบัติ งำนบนรถโดยสำรฯ และประชำชน
ผู้ใช้บริกำร  

ผลกำรด ำเนินงำน 

 จัดประชุมระดมความคิดเห็นต่อแนวทาง
การศึกษา พิจารณาเครื่องมือ และวิธีการเก็บ
ตัวอย่างสิ่งคุกคาม และเครื่องมือเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้านสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานบนรถโดยสารฯ  
 
 
 
 

 
 

 เก็บตั วอย่ า งด้ านสิ่ งแวดล้อมในรถ
โดยสาร ส ารวจลักษณะด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมใน
รถ การจัดการสภาพแวดล้อมที่อู่จอดรถ/อู่พักรถ
โดยสาร  และสั มภาษณ์ ข้ อมู ล สุ ขภ าพของ
ผู้ปฏิบัติงานฯ   
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 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการตรวจวัดสิ่ง
คุกคามทางสิ่ งแวดล้อมกับค่ามาตรฐาน และ
ประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ  

 สรุปผลการศึกษา ประชุมน าเสนอผล
การศึกษา รวมทั้งก าหนดข้อเสนอเชิงนโยบายและ
มาตรการป้องกันผลกระทบต่อสุ ขภาพของ
ผู้ปฏิบัติงานบนรถโดยสารฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 จัดท ารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์และ

เผยแพร่ผลการศึกษา 

ผลการศึกษา 
 สถำนกำรณ์สิ่งคุกคำมทำงสิ่งแวดล้อมบน
รถโดยสำรฯ พบว่ำ สิ่งคุกคำมทำงด้ำนกำยภำพมี
ปัญหำ ได้แก่ อุณหภูมิในรถเฉลี่ยที่ 28.6 องศำ
เซลเซียส  ซึ่งสูงเกินข้อก ำหนด (22.5 – 25.5 
องศำเซลเซียส) ในทุกพ้ืนที่  และพบรถใช้แก๊สมี
อุณหภูมิสูงกว่ำรถใช้น้ ำมันเป็นเชื้อเพลิง  ส ำหรับ
สิ่งคุกคำมด้ำนเคมี พบ PM2.5 ในรถโดยสำรฯ 

เฉลี่ยที่ 60 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร  ซึ่งเกิน
มำตรฐำน (ที่ 50 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร)  
โดยรถที่ใช้น้ ำมันพบมำกกว่ำรถใช้แก๊ส  และพบ
แบคทีเรียรวมและเชื้อรำรวมเกินมำตรฐำนในรถที่
ให้บริกำรพ้ืนที่เขตเมือง และพบในรถที่ ใช้แก๊ส
มำกกว่ำรถใช้น้ ำมัน 
 

ผลจำกกำรสัมภำษณ์พนักงำนขับรถ
โดยสำรฯ 240 คน  และพนักงำนเก็บค่ำโดยสำร 
240 คน  พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงทั้งหมดมีอำยุตั้งแต่ 
27 - 60 ปี  โดยมีอำยุ เฉลี่ยที่  48 ปี  มี เวลำ
ปฏิบัติงำนที่ไม่แน่นอน ร้อยละ 24.8  โดยมีผู้ที่
ปฏิบัติงำน 8 ชั่วโมงต่อวันร้อยละ 75.6  ส ำหรับ
ปัญหำสภำพแวดล้อมขณะปฏิบัติงำนจนท ำให้รู้สึก
ไม่สบำยตัวในช่วง 3 เดือนที่ผ่ำนมำ  ได้แก่  ควำม
ร้อนร้อยละ 34.5 กลิ่นเหม็นร้อยละ 19.8  และ
เสียงดังร้อยละ 12.5  ผู้ปฏิบัติงำนมีพฤติกรรม
เสี่ยงในกำรรับทำนอำหำรไม่ตรงเวลำร้อยละ 
81.0  ผู้ปฏิบัติงำนไม่ออกก ำลังกำยร้อยละ 44.4  
และออกก ำลังกำยน้อยกว่ำ 3 ครั้งต่อสัปดำห์ร้อย
ละ 43.3       มีผู้ไม่สวมหน้ำกำกอนำมัยร้อยละ 
45.0 และมีพฤติกรรมเสี่ยงในกำรกลั้นปัสสำวะ
บ่อยครั้งร้อยละ 49.6    ในส่วนของกำรไม่คำด
เข็มขัดนิรภัย พบว่ำพนักงำนขับรถไม่คำดเข็มขัด
นิรภัยถึงร้อยละ 89 

 ส ำ ห รั บ ข้ อมู ล สภำ วะสุ ขภ ำพของ
ผู้ปฏิบัติงำนบนรถโดยสำรฯ พบว่ำ ผู้ปฏิบัติงำน
ตรวจสุขภำพประจ ำปี ปีละครั้งร้อยละ 94.2  โดย
ผู้ที่มีโรคประจ ำตัวเป็นโรคควำมดันโลหิตสูงร้อยละ 
34.4  โดยพนักงำนขบัรถโดยสำรฯ มีโรคควำมดัน
โลหิตสูงมำกกว่ำพนักงำนเก็บค่ำโดยสำร  และมี
ผู้ปฏิบัติงำนบนรถเป็นโรคภูมิแพ้ร้อยละ 18.4  มี
คอเลสเตอรอลสูงร้อยละ 18.0  เบำหวำนร้อยละ 
9.2  และมีไขมันในเลือดผิดปกติร้อยละ 7.8 
นอกจำกนี้  ยั งพบผู้ มี โ รคประจ ำตั วด้วยโรค
กระเพำะปัสสำวะอักเสบร้ อยละ 2.0  โรค
กระเพำะอำหำรร้อยละ 1.7  โรคหัวใจขำดเลือด
ร้อยละ 0.7  และโรคมะเร็งกระเพำะอำหำร 
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ร้อยละ 0.3  ส ำหรับกำรเจ็บป่วยด้วยอำกำรต่ำง ๆ  
ขณะปฏิบัติงำนบนรถพบมีอำกำรปวดตำมร่ำงกำย
โดยปวดน่อง ต้นขำ เท้ำ และข้อเท้ำร้อยละ 15.6 
ปวดคอไหล่ร้อยละ 15.5  และปวดหลังส่วนล่ำง
ร้อยละ 12.4  ส่วนผู้มีปัญหำด้ำนอำรมณ์ (เช่น     
รู้สึกกังวล ซึมเศร้ำ หงุดหงิด หรือร ำคำญ)  พบว่ำ
พนักงำนเก็บค่ำโดยสำรมีปัญหำดังกล่ำวสูงกว่ำ
พนักงำนขับรถโดยสำร  นอกจำกนี้ ผู้ปฏิบัติงำน
บนรถโดยสำรฯ ยังเคยประสบอุบัติเหตุจรำจรที่
เกี่ยวข้องขณะปฏิบัติงำนในช่วงปีที่ผ่ำนมำ 1 - 5 
ครั้ง ร้อยละ 12.1  โดยได้รับบำดเจ็บเล็กน้อยจำก
อุบัติเหตุดังกล่ำวร้อยละ 5.6 

การน าไปใช้ประโยชน์ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าผลการศึกษาไป
ใช้วางแผนการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน านโยบายและ
มาตรการที่ได้จากการศึกษาไปปฏิบัติเพ่ือป้องกัน
หรือลดผลกระทบด้านสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานและ
ผู้ใช้บริการ 

 ประยุกต์การศึกษานี้เพ่ือเป็นแนวทางใน
การศึกษาอ่ืน ๆ เพ่ือลดผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจ
เกิดจากการสัมผัสสิ่งคุกคามทางสิ่งแวดล้อมบนรถ
โดยสารฯ  

จุดเด่นของกำรด ำเนินงำน 

 เป็นงานวิจัยที่มีทั้งการส ารวจ สัมภาษณ์ 
แ ล ะ เ ก็ บ ตั ว อ ย่ า ง สิ่ ง คุ ก ค า ม ต ร ว จ วั ด ท า ง
ห้องปฏิบัติการ รวมทั้งผ่านการปรึกษาหารือ
ผู้เชี่ยวชาญ  และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่ ขสมก. กรมการขนส่งทางบก  
ศูนย์อนามัยที่ 13  กรมควบคุมมลพิษ  ส านัก
อ น า มั ย สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  ( ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร )  
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี  และบริษัท 
ยูไนเต็ด แอนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัล
แตนท์ จ ากัด  จึงท าให้ได้ผลการศึกษาที่เชื่อถือได้  

และน าไปใช้ประโยชน์ได้ตรงตามวัตถุประสงค์
โครงการ 

 เป็นโครงการที่ค านึงถึงการดูแลสุขภาพ
และจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในรถโดยสาร
สาธารณะและบริเวณอู่จอดรถที่เหมาะสม  เป็น
ประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้บริการรถโดยสาร
สาธารณะ 

 การเข้าร่วมการน าเสนอผลการวิชาการ
บนบอร์ดวิชาการ จากการประชุมวิชาการส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่ งแวดล้อม กรมอนามัย 
ระหว่างวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2559 
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 บอร์ดวิชำกำร ผลกำรวิจัย ท่ีใช้น ำเสนอในกำรประชุมวิชำกำรส่งเสริมสุขภำพและอนำมัยสิ่งแวดล้อม  

กรมอนำมัย ระหว่ำงวันที่ 3 – 5 สิงหำคม 2559 
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ข้อเสนอเชิงนโยบายและมาตรการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ 

ของผู้ปฏิบัติงานบนรถโดยสารฯ 
 จากผลการศึกษาการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากรถโดยสารฯ และข้อเสนอเชิงนโยบาย
และมาตรการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานบนรถโดยสารฯ และประชาชนผู้ใช้บริการ 
สรุปสาระส าคัญ ได้ดังนี้ 
1. สุขภำพของผู้ปฏิบัติงำนบนรถโดยสำรฯ  

1.1 ควรมีข้อแนะน าส าหรับผู้ปฏิบัติงานบนรถ ให้มีพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพตนเองที่ถูกต้อง 
เช่น ออกก าลังกายเป็นประจ าเพ่ือป้องกันโรคประจ าตัว การเตรียมร่างกายให้พร้อมในการ
ปฏิบัติงาน การใช้หน้ากากอนามัยที่เหมาะสม ลักษณะการขับรถที่ปลอดภัย รวมถึงการบริหาร
ความเครียดเบื้องต้น  
1.2 ควรให้ความส าคัญในการดูแลสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานที่มีโรคประจ าตัว การตรวจสุขภาพ ให้
การรักษาพยาบาลได้เบื้องต้น และสามารถส่งต่อไปยังสถานพยาบาลต่อได้ รวมทั้งควรประเมิน
สุขภาพผู้ปฏิบัติงานฯ เบื้องต้น ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง   
1.3 เพ่ิมจ านวนเที่ยวรถในเส้นทางที่มีระยะทางไกล และในช่วงเวลาเร่งด่วน เพ่ือลดระยะเวลาใน
การท างานของผู้ปฏิบัติงานบนรถโดยสาร 

 
2. กำรจัดกำรสภำพแวดล้อมและลดสิ่งคุกคำมด้ำนสิ่งแวดล้อมในรถ 

2.1 ตามผลการตรวจวัดอุณหภูมิในรถโดยสาร พบว่ามีค่าสูงเกินมาตรฐาน ในรถโดยสารที่
ให้บริการในทุกพ้ืนที่ และรถใช้แก๊สมีอุณหภูมิสูงกว่ารถที่ใช้น้ ามันเป็นเชื้อเพลิง จึงควรมีการปรับ
อุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศในรถให้เหมาะสม และปรับปรุงให้มีฉนวนกันความร้อนระหว่างห้อง
เครือ่งยนต์กับห้องผู้โดยสาร     
2.2 ตามที่พบ PM2.5 เกินมาตรฐาน ในรถโดยสารฯ ที่สุ่มมาเป็นตัวอย่าง จึงควรท าความสะอาด
หรือเปลี่ยนผ้าม่านในรถ เพ่ือลดการสะสมของฝุ่น และมีมาตรการบ ารุงรักษาเครื่องยนต์ให้อยู่ใน
สภาพที่ดีพร้อมใช้งาน 
2.3 ตามท่ีพบแบคทีเรีย และเชื้อรา เกินมาตรฐาน ควรล้างแอร์เพื่อไม่ให้เกิดการสะสมของเชื้อโรค 
และดูแลรักษาสภาพรถให้สะอาด และติดตามความสะอาดอยู่เสมอ   
2.4 ควรมีหน้ากากอนามัยส าหรับให้ผู้ปฏิบัติงานบนรถ ผู้ใช้บริการ และติดตั้งขวดแอลกอฮอล์หรือ
เจลล้างมือเพ่ือฆ่าเชื้อโรค 
 

3. กำรจัดกำรสภำพแวดล้อมที่อู่จอดรถ/อู่พักรถโดยสำร 
3.1 ควรเพ่ิมจ านวนห้องน้ าบริเวณอู่จอดรถท้ังต้นทางและปลายทางให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของผู้ปฏิบัติงาน และป้องกันการเกิดโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ 
3.2 เพ่ิมจุดน้ าดื่มสะอาด ที่อู่รถให้เพียงพอ 
3.3 จัดท าห้องสะอาดในบริเวณอู่จอดรถ ส าหรับให้ผู้ปฏิบัติงานพักผ่อน เพ่ือป้องกันการรับสัมผัส
มลพิษ เช่น PM2.5 และสภาพอากาศร้อนที่อู่จอดรถ ที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของ
ผู้ปฏิบัติงานได้ 
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ที่มำและควำมส ำคัญ 
 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็น
ประเด็นที่หน่วยงานระดับโลกเรียกร้องให้แต่ละ
ประเทศเตรียมการรองรับความเสี่ยงด้านสุขภาพที่
อาจเกิดข้ึน  ส าหรับประเทศไทย รัฐบาลเล็งเห็นถึง
ความส าคัญ  คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 25 
ธันวาคม 2555  มอบกระทรวงสาธารณสุขจัดท า
แผนยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้าน
สาธารณสุข  เพ่ือเป็นกรอบแนวทางรับมือกับ
ผลกระทบต่อสุขภาพ  ทั้งการปรับตัวและการลด
ก๊าซเรือนกระจกในภาคสาธารณสุข  ซึ่ งช่ว ง
ปีงบประมาณ 2557 -  2558 กองประเมินผล
กระทบต่อสุขภาพจัดท า (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านสาธารณสุข พ.ศ. 
2558 – 2563 ขึ้น  โดยการมีส่วนร่วมจากภาคี
เครือข่ายจ านวนมากที่ให้ข้อคิดเห็นและปรับปรุง 
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ  จึงส่งผลให้กองฯ ต้อง
ขยายเวลาจัดท าสู่ปีต่อไป  และเสนอขอความ
เห็นชอบในระดับนโยบายและขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์

 เพ่ือขับเคลื่อนแผนยุทธศำสตร์รองรับ
กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศด้ำนสำธำรณสุข 
ให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและขับเคลื่อนไปสู่กำร
ปฏิบัติ 

 เพ่ือเสริมสร้ำงควำมตระหนักและพัฒนำ
ขีดควำมสำมำรถของเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข  ในกำร
เตรียม  ควำมพร้อมต่อกำรป้องกันหรือจัดกำร
ควำมเสี่ยงต่อสุขภำพจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศ 
 
 
 

 
ผลกำรด ำเนินงำน 

1. กำรขับเคลื่อนกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์
รองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศด้ำน
สำธำรณสุข  
 กองประ เมิ นผลกระทบต่ อสุ ขภ า พ 
น าเสนอแผนยุทธศาสตร์ฯ ให้คณะกรรมการต่าง ๆ  
ได้แก่  คณะกรรมการยุทธศาสตร์ฯ  กรมอนามัย 
คณะท างานวิชาการการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ  
คณะอนุ ก ร รมการการ เปลี่ ย นแ ปลงสภาพ
ภูมิอากาศด้านการบูรณาการนโยบายและแผน 
ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมี
ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ ให้
ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ  รวมทั้งสร้างความรู้
ความเข้าใจแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอกกระทรวง  เพ่ือสร้างความเข้าใจต่อ
บทบาทที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งแนวทาง  กลไก  และ
ข้อเสนอแนะการประสานความร่วมมือการ
ด าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกลไกการด าเนินงานด้านสาธารณสุข                                    

รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 



HIA ANNUAL REPORT 2016 - 44 - DEPARTMENT OF HEALTH 

2. กำรเสริมสร้ำงควำมตระหนักและพัฒนำขีด
ควำมสำมำรถของเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข  ในกำร
เตรียมควำมพร้อมต่อกำรป้องกันหรือจัดกำร
ควำมเสี่ยงต่อสุขภำพจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศ 

 ประชุมการเตรียมการด้านสาธารณสุข
รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศกรณีความร้อน ณ จังหวัดขอนแก่น  โดย
ให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบสถานการณ์ความร้อน
แ ล ะ ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ สุ ข ภ า พ   แ ล ก เ ป ลี่ ย น
ประสบการณ์  ข้อคิดเห็น  และข้อเสนอแนะต่อ
การด าเนินงานของหน่วยงานสาธารณสุขโดยมี
ข้อเสนอ ดังนี้  

1) พัฒนาระบบเฝ้าระวังและเตือนภัย
สุขภาพจากความร้อนทั้ ง ในระดับ พ้ืนที่ และ
ระดับประเทศ 

2) สื่ อสารและสร้ างความตระหนักถึ ง
ผลกระทบต่อสุขภาพจากความร้อนแก่เจ้าหน้าที่
และประชาชน  

3) พัฒนางานวิจัยเกี่ยวกับความร้อนใน
ประเทศไทย  เช่น  ในเกษตรกร  เป็นต้น 

4) เตรียมความพร้อมของระบบบริการ
สาธารณสุขทั้งการวินิจฉัย  ส่งต่อ  และรักษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ศึกษาดูงานการปรับตัวของชุมชนเพ่ือ
รับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศกรณีภัยแล้ง ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านค าปลา
หลาย  ต าบลบ้านดง  อ าเภออุบลรัตน์  จังหวัด
ขอนแก่น  ซึ่งเป็นชุมชนที่มีผู้น าเข้มแข็ง  พ่ึงพา
ตนเอง  มีกระบวนการเรียนรู้  และชุมชนมีส่วน
ร่วมวางแผน  โดยใช้หลักบันได 9 ขั้น  และยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง คือ 1) วางแผนดี 2) ขยัน 3) 
หมั่นหาความรู้ 4) ชูคุณธรรม 5) น าครอบครัว 6) 
ไม่มั่วสุม 7) คุมรายจ่าย 8) เก็บออมในชุมชน 9) 
พร้อมร่วมใจเพ่ือท าให้คนมีความพร้อมต่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรประชุม เรื่อง กำรเตรียมกำรด้ำน
สำธำรณสุขรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศ กรณีควำมร้อน  
ระหว่ำงวันที่  28 – 29 เมษำยน 2559  
ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น 

กำรศึกษำดูงำนกำรปรับตัวของ 
ชุมชนเพ่ือรับมือกับผลกระทบ 
จำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ 
ภูมิอำกำศกรณีภัยแล้ง ณ ศูนย์ 
กำรเรียนรู้บ้ำนค ำปลำหลำย  
ต ำบลบ้ำนดง  อ ำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น 
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กำรน ำไปใช้ประโยชน์ 
 ( ร่ า ง )  แผนยุทธศาสตร์ รองรับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2560-2564 
จะเป็นกรอบการด าเนินงานของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการด าเนินงานรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและสุขภาพของประเทศไทย  

 แนวทางการปรับตัวของชุมชนในการ
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งจะ
เป็นตัวแบบที่ดีให้แก่ชุมชนอ่ืนต่อไป  

จุดเด่นของกำรด ำเนินงำน 
 การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งและ

นอกกระทรวงสาธารณสุข 
 เรียนรู้รูปแบบการปรับตัวของชุมชนโดย

ชุมชนเพ่ือการด าเนินงานที่ยั่งยืน 
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ที่มำและควำมส ำคัญ 

 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Human 
Resource Development :  HRD)  เป็ นการให้
การศึกษาในสิ่งที่จะส่งเสริมความรู้ความสามารถ
ความถนัด และทักษะให้กับบุคลากร ทั้งนี้มีความ
มุ่งหมายที่จะพัฒนาศักยภาพของคนในองค์กรให้
สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบได้ดี
ยิ่ งขึ้น ทั้ งในด้านความรู้ความสามารถ ความ
ช านาญ และประสบการณ์ นอกจากนี้ การพัฒนา
บุคลากรยังมีความหมายที่จะพัฒนาทัศนคติหรือ
เจตคติของการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทางที่ดีมี
ก าลังใจในการท างานและมีความคิดที่จะปรับปรุง
การปฏิบัติ งานให้ดียิ่ งขึ้น อีกด้วย การพัฒนา
บุคลากรจะน ามาใช้กับบุคลากรระดับบริหาร เพ่ือ
เสริมสร้างความรู้ประสบการณ์ตลอดจนแนวคิด
ต่างๆ ให้บุคลากรในระดับนี้สูงยิ่งขึ้น เพ่ือรองรับ
ความเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจ ความก้าวหน้า
ด้านเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ตลอดจน
การขยายตัวขององค์กรและการปรับโครงสร้างของ
ระบบงาน ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้บริหารระดับต่างๆ 
ในองค์กรจึงจ า เป็นต้องมีความพร้อมทั้ งด้าน
ร่ า งกาย จิ ต ใจ  ความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ที่จะปฏิบัติงานในระดับสูงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร จึงเป็นหัวใจหลักขององค์กร เนื่องจาก
ทรัพยากรบุคคล เป็น เรื่ องส าคัญที่ ส่ งผลต่อ
ความส าเร็จขององค์กร (People are our most 
important asset) ซึ่งทุกองค์กรมุ่งหวังที่จะให้
บุคลากรของตนมีความรู้ความสามารถ และเต็มใจ
ปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลา การด าเนินงานของ
องค์กรต่างๆ จะประสบความส าเร็จ มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในภารกิจหน้าที่ที่รับผิดชอบใน
ระดับใดก็ขึ้นอยู่กับระดับคุณภาพของคน เพราะ
คนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุด คนเป็นกลไก
ส าคัญท าให้เกิดงานที่มีคุณภาพ  

 
 

   

 ดังนั้น กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 
จึงมีการด าเนินงานด้านพัฒนาศักยภาพบุคลากร
และภาคีเครือข่าย เพ่ือเป็นการเสริมสร้างศักยภาพ
และเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่เพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงานและสามารถปฏิบัติงานใน
หน้าที่  ที่ได้รับมอบหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
หน่วยงาน และสอดคล้องตามนโยบายการบริหาร
การเปลี่ยนแปลงกรมอนามัย ตามวิสัยทัศน์ “กรม
อนามัยเป็นองค์กรหลักของประเทศในการอภิบาล
ระบบส่งเสริมสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อม
เพ่ือสุขภาพประชาชน” โดยบุคลากรกรมอนามัย
ทุ กระดับต้ องมี ความ  Strong คือบุ คลากรมี
ความสามารถ สามารถที่จะพัฒนาเทคโนโลยี และ
นวัตกรรมที่เป็นที่ตอบสนองต่อความต้องการและ
ปัญหาสาธารณสุของพ้ืนที่ และได้รับการยอมรับใน 
Brand ของกรมอนามัย Smart คือ การท า Core 
Function เพ่ือให้บรรลุ  Core Business ได้ อย่ าง 
Smart ทั้ ง  smart inspector, Smart Technical 
Supporter, Smart Project แ ล ะ  Smile คื อ 
คนท างานมีความสุข ด้วยบรรยากาศการท างานที่ดี 
มีความรัก สามัคคี กำรแบ่งปัน และกำรเรียนรู้
ร่วมกัน  
 
วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือเป็นการเสริมสร้างศักยภาพและเพ่ิม
ขี ดความสามารถของบุ คลากร ให้ มี ค ว ามรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่เพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน และสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมืออาชีพ รวมทั้งมีความก้าวหน้าในอาชีพ 
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 เป็นการสนับสนุนให้บุคลากรของหน่วยงานและเข้ารับการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ตามแผนพัฒนา
รายบุคคลที่ก าหนด ได้แก่ การเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเป็นพ่ีเลี้ยง (Mentor) 
และการเป็นวิทยากร โดยใช้กระบวนการ On The Job Training (OJT) เป็นต้น เพ่ือน าความรู้ที่ได้รับมา
ประยุกต์ใช้กับการท างานและเป็นการสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพให้กับผู้เข้ารับการพัฒนาศักยภาพ 
 
  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรตำมแผนพัฒนำบุคลำกรรำยบุคคล (IDP) 

...กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรสำยงำนวิชำกำร… 

    จัดโดยวิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เป็นการอบรมเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบของมลพิษอากาศต่อ
สุขภาพและเศรษฐกิจและก าหนดแนวทางควบคุมมลพิษอากาศ โดยใช้โปรแกรม Benefits Mapping and Analysis Program (BenMAP) 
ขององค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ประเทศสหรัฐอเมริกา (United States Environmental Protection Agency - USEPA) ซึ่งความรู้และ
ทักษะที่ได้รับจากการอบรมสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการด าเนินงานเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากพื้นที่เสี่ยงมลพิษอากาศ กรณี
โรงไฟฟ้าชีวมวล กรณีหมอกควัน กรณีฝุ่นหน้าพระลาน 

 1. กำรอบรม “กำรประเมินผลกระทบต่อสุขภำพและเศรษฐกิจเนือ่งจำกมลพิษ
อำกำศ” 

 

  จัดโดยกรมควบคุมมลพิษ เป็นการสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้
กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๕๐ เนื่องจากเป็นระเบียบในการก าหนดมาตรการและวิธีการประสานงานระหว่างหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโดยเริ่มตั้งแต่การใช้อ านาจทางปกครอง การ
ประสานงานคดีทั้งในส่วนอาญา แพ่ง และปกครอง เพื่อให้เกิดการป้องกัน ปราบปรามการละเมิดกฎหมาย และการแก้ไขเยียวยาความ
เสียหายเกิดประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ซึ่งความรู้ที่ได้รับสามารถน ามาใช้เป็นแนวทางประกอบการด าเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ 

2. กำรสัมมนำวิชำกำร “กำรบังคับใช้กฎหมำยสิ่งแวดล้อม กับระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรประสำนงำน 
เพื่อบังคับใช้กฎหมำยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๐” 

       จัดโดยส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า กรมอนามัย เป็น
การอบรมให้กับ Auditor จากหน่วยงานส่วนกลางและศูนย์
อนามัยที่ 1 – 12 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนว
ทางการประเมินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัย
สิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental 
Health Accreditation :  EHA) ซึ่ งความรู้ที่ ได้รับสามารถ
น ามาใช้เป็นแนวทางในการตรวจประเมิน ระบบ EHA 8000 
การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 

3. กำรอบรมพัฒนำศักยภำพ Auditor EHA  
 

       จัดโดยศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย เป็น
การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการยกร่างข้อก าหนดข้อก าหนด
ท้องถิ่น การบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุข การตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง และการจัดท าข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา
อุทธรณ์ ซึ่งความรู้ที่ได้รับสามารถน ามาใช้เป็นแนวทางการ
ประเมินความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อควบคุมกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 

4. กำรอบรมกำรยกร่ำงข้อก ำหนดท้องถิ่นและ
กำรตรวจข้อเท็จจริง 
ตำมพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. 

       จัดโดยสถาบันพระปกเกล้า เป็นการอบรมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการยกระดับบริการสาธารณะเพื่อการบริการ
ที่เป็นเลิศ ซึ่งความรู้ที่ได้รับสามารถน าไปใช้ในการพัฒนากระบวนการด าเนินงานร่วมกับเครือข่ายได้  

5. กำรอบรมหลักสูตรสัมฤทธิ์บัตรกำรให้บริกำรสำธำรณะโดยกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
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      จัดโดยส านักความร่วมมือ 
ระหว่างประเทศ กรมอนามัย  
เป็นการอบรมเกี่ยวกับการใช้ 
ภาษาอังกฤษส าหรับให้การต้อนรับชาวต่างประเทศ และ
การศึกษาดูงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในกรณีที่ต้องเข้าไป
ต้อนรับแขกต่างประเทศในสนามบิน ซึ่งความรู้และทักษะ
ดังกล่าวสามารถน ามาสนับสนุนการด าเนินงานต่างประเทศ
ของหน่วยงานได้ 

6.กำรอบรมทีมต้อนรับต่ำงประเทศ กรมอนำมัย 
       
      จัดโดยสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นการอบรม
ให้บุคลากรได้เพื่อเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง การพูด 
การอ่าน และการเขียน  
เพื่อเป็นการพัฒนาตนเองทาง 
วิชาการและการศึกษาดูงาน  
ณ ต่างประเทศ 

7.  กำรอบรมหลักสูตรภำษำอังกฤษแบบเข้ม  
     (Intensive Coures) on Officer) 

รูป 

       
 
        จัดโดยส านักความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย 
ซึ่ งการอบรมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างมากส าหรับ
นักวิชาการที่ต้องเข้าร่วมการประชุมสมัชชาอนามัยโลก (World 
Health Assembly) และการประชุมในเวทีระดับนานาชาติ 

8. กำรอบรมเพ่ือเตรียมควำมพร้อมทีมวิชำกำร  
กรมอนำมัย ส ำหรับกำรประชุมสมัชชำอนำมัยโลก  

       
 
       จั ด โดยส านั กความร่ วมมือระหว่ า ง
ประเทศ กรมอนามัย เป็นการอบรมด้านการ
สื่อสารภาษาจีนเพ่ือใช้ในการท างาน ซึ่งทักษะ
ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างมากส าหรับ
นักวิชาการที่ต้องเข้าร่วมในเวทีการประชุมระดับ
นานาชาติทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

9. กำรอบรมภำษำจีนเพ่ือกำรสื่อสำรในกำร
ท ำงำน (Advanced Course) 
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กำรฝึกอบรมเทคนิคกำรน ำเสนอเป็นภำษำอังกฤษ (Presentation Skill)10
• จัดโดยส านักความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย เป็นการอบรมเพิ่มทักษะการน าเสนอข้อมูลผลการด าเนินงานและ

ผลงานวิชาการในรูปแบบภาษาอังกฤษ ซึ่งการอบรมดังกล่าวจะเป็นประโยชนอ์ย่างมากส าหรับนกัวิชาการที่ต้องไป
น าเสนอในเวทีการประชุมระดับนานาชาติทัง้ในประเทศและต่างประเทศ

กำรอบรมกำรประยุกต์ใช้แผนที่กูเกิ้ล (Google map)11
• จัดโดย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นการอบรมเกี่ยวกับการใช้งาน Google map ซึ่งความรู้ที่ได้

จากการอบรมสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการด าเนินในพื้นที่เสี่ยง กรณีเหมืองแร่ทองค า กรณีหมอกควันภาคใต้ เป็นต้น

กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร “Regional Training on Climate Change Management for Sustainable 
Development and Mitigation Mechanism in Southeast Asian Countries”12

• จัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ซึ่งสิ่งที่ได้จากการอบรมในคร้ังนี้สามารถน ามาพัฒนางาน
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้

กำรอบรมชีวสถิติที่จ ำเป็นส ำหรับนักวิจัยและกำรออกแบบกำรวิจัย 13  

จัดโดยส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า กรมอนามัย เป็นการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสถิติที่ใช้ในงานวิจัยและชีวสถิติ 
เพื่อให้นักวิชาการน าความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการออกแบบการวิจัย 

14  

จัดโดยส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นการอบรมเจ้าหน้าที่ที่จะเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ในการอบรมครู ก.และข. ต่อไป 

กำรอบรมวิทยำกรเชี่ยวชำญด้ำนแผนที่ทำงเดินยุทธศำสตร์และค่ำกลำง (Super Trainer) 

กำรเข้ำร่วมโครงกำร Our Skills Our Future : OSOF  15  

โครงการ Our Skills Our Future : Refresh (OSOF Refresh) และโครงการเตรียมความพร้อมผู้น าการเปลี่ยนแปลง
กรมอนามัย (OSOF III) จัดโดยกองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย เป็นโครงการเตรียมบุคลากรกรมอนามัยให้เป็นก าลัง
ทดแทนที่มีความพร้อม (Strong, Smart, Smile) รองรับการเปลี่ยนแปลงกรมอนามัย (DOH Change) 

กำรประชุมเชิงปฏบิัติกำรเจ้ำหน้ำที่ระดับอำวุโสในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประเมินผลกระทบต่อสุขภำพ16  

การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (High-Level Country Consultation Workshop on 
Advancing the Practice of Health Impact Assessment in the Greater Mekong Subregion)  จั ด โ ด ย  Asian 
Development Bank ซึ่งผลที่ได้จากการประชุมก่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการด้านการประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพ 
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เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ และวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จัดโดยสมาคม
อนามัยสิ่งแวดล้อมไทย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  กรมควบคุม
มลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ซึ่งจาก
การประชุมในครั้งนี้ท าให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบ สถานการณ์ของขยะมูลฝอยชุมชน การจัดการ และปัญหาอุปสรรค
ของการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 

กำรประชุมวิชำกำร “อนำมัยส่ิงแวดล้อมแห่งชำติ ครั้งที่ 6” 

กำรประชุมวิชำกำรกระทรวงสำธำรณสุข 18  

ปี 2559 จัดโดยส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็น
การประชุมเพื่ อใ ห้บุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุขได้พัฒนาความรู้และประสบการณ์ทาง
วิชาการ รวมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้จากการศึกษาวิจัย 
และผลงานวิชาการสู่เวทีสาธารณะ 

กำรประชุมโครงกำรพัฒนำกำรวิจัย กรมอนำมัย 19  

จัดโดยส านักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรมอนามัย 
เป็นการประชุมเพื่อร่วมกันจัดท ายุทธศาสตร์การวิจัย และ
กรอบการวิจัยกรมอนามัย เพื่อให้นักวิชาการใช้เป็นแนวทาง
ในการจัดท ากรอบการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
เพื่ อขอรับงานสนับสนุนงบประมาณจากส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

กำรเป็นพี่เลี้ยง (Mentor) 20  

ในกิจกรรมการส่งเสริมให้ส่วนราชการ สร้างระบบพี่
เลี้ยง โครงการดูแลนักเรียนทุนรัฐบาลแรกบรรจุ 2 ปี 
จัดโดยส านักงาน ก.พ.ศึกษาวิจัย และผลงานวิชาการ
สู่เวทีสาธารณะ 

กำรเป็นพี่เลี้ยง(Mentor)ในกำรอบรมเพ่ือเตรียมควำม
พร้อมทีมวิชำกำร กรมอนำมัย 21 

จัดโดยส านักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรมอนามัย เป็น
การประชุมเพื่อร่วมกันจัดท ายุทธศาสตร์การวิจัย และกรอบ
การวิจัยกรมอนามัย เพื่อให้นักวิชาการใช้เป็นแนวทางในการ
จัดท ากรอบการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อ
ขอรับงานสนับสนุนงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ  
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กำรเป็นวิทยำกร 22  

การอภิปรายในหัวข้อ “HIA as a tool to support sustainable development: Role of public 
health practitioners” ในการประชุมวิชาการนานาชาติ  The 1st ASEAN IA Conference on 
Impact Assessment and Mitigation ระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน 2558 ณ มหาวิทยาลัย
นเรศวร จัดโดยส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
วิทยากรบรรยาย “ความส าคัญของการท าสถานการณ์และการเฝ้าระวังต่อการแก้ไขปัญหาเรื่อง
ร้องเรียนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม” จัดโดยศูนย์อนามัยที่ ๕ ราชบุรี 
วิทยากรที่ปรึกษา ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 1 จัดโดย
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน 
บรรยายและฝีกปฏิบัติ “การใช้เครื่องมือสนับสนุนการประเมินความเสี่ยงจากเหตุฉุกเฉินด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมโปรแกรม WISER” ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพเตรียมรับเหตุการณ์
ฉุกเฉินด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม (SERT) จัดโดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร 
บรรยาย "การใช้โปรแกรมในการเก็บรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
ระบบงานบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA)” ในการอบรมพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการจัดท าฐานข้อมูลสถานการณ์และการพัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่ งแวดล้อม จัดโดยส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี 
โครงการ Journal Club กรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จัดโดยส านักความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ กรมอนามัย 
การประชุม เรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบทางด้านสุขภาพ (HIA Intensive Wokshop) จัดโดย
สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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 การปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 6ประจ าปี 2559 จัดโดยสถาบันพระ
บรมราชชนก ส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นการอบรมเพ่ือพัฒนาข้าราชการพลเรือนบรรจุใหม่ ให้มี
ความรู้ความสามารถ มีจิตส านึกในการปฏิบัติงานเพื่อราชการ มีสมรรถนะและจรรยาบรรณที่เหมาะสมในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 

 การอบรม “การเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 
3” จัดโดยกองคลัง กรมอนามัย เป็นการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ  การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 3 ให้กับผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือให้สามารถด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ ไปใน
แนวทางท่ีถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

 การอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในประจ าหน่วยงาน จัดโดยกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย 
เป็นการอบรมเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในเบื้องต้นให้กับผู้
ตรวจสอบภายในประจ าหน่วยงาน และสามารถน าความรู้มาปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 

 การประชุมเส้นทางความก้าวหน้าและผลักดันสิทธิประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลหลังเกษียณอายุราชการของ
ลูกจ้างประจ า จัดโดยสมาคมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทศไทย เพ่ือสร้างความเข้าใจให้กับลูกจ้างประจ า
เกี่ยวกับแนวทางการผลักดันความก้าวหน้าให้เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น และ ให้มีสิทธิประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล
หลังเกษียณอายุราชการของลูกจ้างประจ า 

 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน กรมอนามัย จัดโดยกองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย เป็นโครงการพัฒนา
ทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรสายสนับสนุน กรมอนามัย ในหลักสูตรต่างๆ 
ได้แก่ กฎหมายกับการท างาน 

 การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล ปี 2559 จัดโดยกองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย เป็นการ
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน  แนวทางการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล 
(IDP) และการจัดท ากรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ ซึ่งความรู้     ที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้ช่วยให้
ผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคลใช้เป็นแนวทางในการจัดท ากรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ รอบที่ ๔ ปี 
พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕63 และใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานตามตัวชี้วัดได้ 

 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าคู่มือการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน กรมอนามัย จัดโดยกอง
การเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย เป็นการประชุมเพ่ือร่วมกันจัดท าคู่มือการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับ
ซ้อน กรมอนามัย  

 

...กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรสำยงำนสนับสนุน… 
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 การอบรมการใช้งานระบบการประชุมทางไกล (Web Conference) จัดโดยกองแผนงาน กรมอนามัย เป็น
การอบรมให้กับผู้รับผิดชอบของหน่วยงานใช้งานระบบการประชุมทางไกล (Web Conference) ด้วยตนเอง 

 การอบรมการใช้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ กรมอนามัย จัดโดยกองแผนงาน กรมอนามัย เพ่ือให้ผู้
เข้าอบรมสามารถใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐได้และน าไปถ่ายทอดต่อให้กับเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน 

 การสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต กรมอนามัย จัดโดยกองการเจ้าหน้าที่ กรม
อนามัย เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ให้กับบุคลากรกรมอนามัย เพ่ือการพัฒนาองค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม 
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 เป็นการสนับสนุนให้บุคลากรกรมอนามัยส่วนกลาง และศูนย์อนามัยที่ 1 – 13 เข้าร่วมการ
ประชุมวิชาการนานาชาติ เพ่ือร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และข้อมูลทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพของประเทศไทยในเวทีการประชุมระดับนานาชาติ 
  1. การประชุมวิชาการนานาชาติ The 1st ASEAN IA Conference on Impact Assessment 
and Mitigation: Towards ASEAN Engagement and Sustainable Development ระหว่างวันที่ 23 - 25 
พฤศจิกายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
  2. การประชุมวชิาการนานาชาติ 6th Asia-Pacific Conference on Public Health : Public Health 
Approaches toward Sustainable Development ระหว่างวันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรม
เอเชียราชเทวี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

... กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรและภำคีเครือข่ำย … 
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 การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหน่วยงาน เพ่ือถอดความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) 
ออกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่นในหน่วยงาน เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนา
ตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการ
พัฒนาคน และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จ านวน 2 เรื่อง 
 

1. “ส่งต่อความรู้ สู่การพัฒนางาน HIA” โดยนางสาวปิยมาภรณ์ ดวงมนตรี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญ
การ ได้ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และเทคนิคการท างานด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพให้กับ
นักวิชาการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ เพ่ือน าปรับใช้กับการท างานในอนาคตต่อไป ก่อนที่จะ
โอนย้ายไปปฏิบัติงานที่ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 
 

2. การถ่ายทอดงานสารบรรณ การเงิน พัสดุ ให้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มอ านวยการ 
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสารบรรณ การเงิน พัสดุ และสามารถปฏิบัติ
ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบที่ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 

กำรน ำไปใช้ประโยชน์  
 บุคลากรกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและภาคีเครือข่าย มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ละสมรรถนะ
เพ่ิมขึ้น สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดความเชี่ยวชาญ
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน 

จุดเด่นของกำรด ำเนินงำน 
  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุดคือกระบวนการให้เรียนรู้จากการท างาน (On The Job 
Training : OJT) เนื่องจากเป็นเครื่องมือการพัฒนาบุคลากรด้วยการฝึกปฏิบัติจริงจากสถานที่จริง เป็นการให้
ค า แนะน า เชิ งปฏิบั ติ ในลั กษณะตั วต่ อตั ว  (One-on-One)  หรื อเป็ นกลุ่ ม เล็ กๆ ใน พ้ืนที่ การท า งาน 
ในช่วงเวลาการท างานปกติ เพ่ือเน้นประสิทธิภาพการท างานในลักษณะการพัฒนาทักษะเป็นพ้ืนฐาน (Skill – Based) ให้
บุคลากรเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง การสร้างบรรยากาศการถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้  
(Knowledge Sharing) เพ่ือลดช่องว่างความรู้ของคนในหน่วยงานให้มากที่สุด 
 

กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management: KM) 
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ที่มำและควำมส ำคัญ 

 กรมอนามัยมีนโยบายและยุทธศาสตร์ด้าน
การสื่อสารสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตลอดจน
พัฒนาข้อมูลสารสนเทศองค์ความรู้และผลิตข่าวสาร
สุขภาพเพ่ือการสื่อสารที่มีคุณภาพสู่ประชาชน กอง
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจึงเห็นความส าคัญของ
การเผยแพร่และประชาสัม พันธ์ ให้ ความรู้ แก่
ประชาชน รวมทั้งสร้างภาพลักษณ์ผลงานและ
กิจกรรมการด าเนินงานของกองประเมินผลกระทบ
ต่อสุขภาพ ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการสื่อสารที่สามารถ
เ ข้ า ถึ ง ป ร ะ ช า ช น ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ ได้แก่ การสื่อสารผ่านโทรทัศน์ วิทยุ 
หนั งสื อ พิม พ์  และสื่ อสั งคมออนไลน์  ซึ่ ง กอง
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพได้ใช้ช่องทางดังกล่าว
ในการสื่อสารความเสี่ยง เพ่ือเผยแพร่และกระจาย
ข้อมูลหรือข้อความส าคัญ (Key message) ที่ถูกต้อง
และเหมาะสมกับเหตุการณ์ ให้กับผู้เกี่ยวข้องหรือ
ภาคีเครือข่าย และประชาชนทั่วไป มีความเข้าใจ
เกี่ยวกับลักษณะของสิ่งคุกคาม ความเสี่ยง และ
โอกาสการเกิดผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้างให้เกิดการรับรู้เกี่ยวกับความ
เสี่ยงหรือสิ่งคุกคาม การปฏิบัติป้องกันตนเอง การ
ตัดสินใจในการเลือกวิธีหรือมาตรการการป้องกัน
และลดความเสี่ยง รวมทั้งสร้างให้เกิดความตระหนัก
ร่วมกัน อันน าไปสู่ความร่วมมือในการลดปัจจัยที่
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ โดยมีส านักสื่อสารและตอบ
โต้ความเสี่ยงเป็นหน่วยงานกลางในการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ ประสานความร่วมมือกับสื่อสาร
ธารณะ เพ่ือสื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล 
ข่าวสารที่ถูกต้องและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้
อย่างรวดเร็ว ทันท่วงที ชัดเจน ถูกต้องและตรง
ประเด็น 
 
 
 
 
 

 
วัตถุประสงค์ 

 เ พ่ือจัดท าประเด็นการสื่อสารที่ถูกต้องทัน
เหตุการณ์ และด าเนินการเผยแพร่และสื่อสาร
ผ่านช่องทางต่างๆ ที่หลากหลาย 

 พัฒนาการสื่ อสารประชาสั ม พันธ์  ส ร้ า ง
ภาพลักษณ์ผลงานและกิจกรรมการด าเนินงาน
ของหน่วยงานทั้งภายในและนอกองค์กร 

 ผลิตเอกสาร สื่อรูปแบบต่างๆ เพ่ือการเผยแพร่
ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 การด าเนินงานด้านด้านด้านการสื่อสาร
ความเสี่ยงและการผลิตสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
แบ่งเป็น 2 กิจกรรมหลัก คือ 

1. การด าเนินงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพ่ือ
สร้างภาพลักษณ์ผลงานและการเผยแพร่ผ่านช่องทาง
สื่อสารสาธารณะ 

2. การด าเนินการผลิต เอกสารเ พ่ือการ
เผยแพร่ ของกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 
ได้แก่ คู่มือแนวทาง Full frame Banner โปสเตอร์ 
ชุดนิทรรศการ Roll up วีดิทัศน์ 
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 กำรสื่อสำรควำมเสี่ยงผลกระทบต่อสุขภำพจำกมลพิษสิ่งแวดล้อม 
 

 ประเด็น/เนื้อหำ 

ตุล
ำค

ม 

หมอกควันภำคใต้ 
- สถานการณห์มอกควันภาคใต ้
- ค าแนะน าในการปฏิบตัิตนและการเฝา้ระวังเตือนภัยผลกระทบต่อสุขภาพจากหมอกควันภาคใต้ ในแต่ละกลุ่มเสี่ยง 

เทศกำลกินเจ 
- ผลกระทบต่อสุขภาพจากธูป กระดาษเงินกระดาษทอง “อันตรายทั้งผู้จุด ผูสู้ดดม และผู้ที่อยู่ใกล้” และวิธีการปฏิบัตติน 

พฤ
ศจ

ิกำ
ยน

 

อันตรำยจำกเสื้อกันหนำวมือสอง 
- โรคที่มาจากเสื้อผ้ามือสอง 
- การท าความสะอาดเสื้อผ้ามือสอง 

กำรท่องเท่ียวในช่วงหน้ำหนำว 
- ค าแนะน าการใช้เครื่องท าน้ าอุ่นระบบก๊าซในห้องน้ า อย่างปลอดภยั  

ธัน
วำ

คม
 หมอกควันภำคเหนือ 

- ค าแนะน าการเตรียมการรับมือปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ได้แก่ ค าแนะน าในการเตรียมห้องสะอาดในพ้ืนท่ีเสี่ยงจากปัญหาหมอก
ควันภาคเหนือ 

มก
รำ

คม
 หมอกควันภำคเหนือ 

- สถานการณห์มอกควันภาคเหนอื 
- ค าแนะน าในการปฏิบตัิตนและการเฝา้ระวังเตือนภัยผลกระทบต่อสุขภาพจากหมอกควันภาคเหนือ ในแต่ละกลุ่มเสี่ยง 

กุม
ภำ

พัน
ธ์ 

วันตรุษจีน 
- ผลกระทบต่อสุขภาพจากธูป กระดาษเงินกระดาษทอง “อันตรายทั้งผู้จุด ผูสู้ดดม และผู้ที่อยู่ใกล้” และวิธีการปฏิบัตติน 

มีน
ำค

ม ควำมร้อน 
- ค าแนะน าการเตรียมการรับมือผลกระทบต่อสุขภาพจากความร้อน 
  

เม
ษำ

ยน
 

ควำมร้อน 
- สถานการณ์ความร้อนของทั่วโลก และประเทศไทย 
- ผลกระทบต่อสุขภาพจากความรอ้น 
- วิธีป้องกันในแต่ละกลุ่มเสี่ยง 
วันคุ้มครองโลก (Earth Day)  (22 เมษำยน) 
รณรงค์ปัญหาโลกร้อน ลดมลพิษสิง่แวดล้อม กับผลกระทบต่อสุขภาพ ตาม Theme งานสากล 

มิถ
ุนำ

ยน
 วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day)  (5 มิถุนำยน) 

รณรงค์ปัญหาโลกร้อน ลดมลพิษสิง่แวดล้อม กับผลกระทบต่อสุขภาพ ตาม Theme งานสากล 

  กำรด ำเนินงำนเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ เพื่อสร้ำงภำพลักษณ์ผลงำนและกำรเผยแพร่
ผ่ำนช่องทำงสื่อสำรสำธำรณะ 
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สิง
หำ

คม
 หมอกควันภำคใต้ 

- ค าแนะน าการเตรียมการรับมือปัญหาหมอกควันภาคใต้ ได้แก่ ค าแนะน าในการเตรียมห้องสะอาดในพื้นที่เสี่ยงจากปัญหาหมอกควัน
ภาคใต ้

กัน
ยำ

ยน
 

วันปลอดรถโลก (World car free day) (22 กนัยำยน) 
การลดมลพิษอากาศ 
- รณรงค์ลดการใช้รถส่วนตัว เพื่อลดมลพิษอากาศ และลดการใช้พลังงาน โดยการใช้รถสาธารณะ ทางเดียวกันไปด้วยกัน ปั่นจักรยาน 
เดิน/วิ่ง 
วันอนำมัยสิ่งแวดล้อมโลก (World Environmental Health day) (26 กันยำยน) 
รณรงค์ปัญหาโลกร้อน ลดมลพิษสิง่แวดล้อม กับผลกระทบต่อสุขภาพ 
- ติดตาม them งานสากล 

หมอกควันภำคใต้ 
- สถานการณห์มอกควันภาคใต ้
- ค าแนะน าในการปฏิบตัิตนและการเฝา้ระวังเตือนภัยผลกระทบต่อสุขภาพจากหมอกควันภาคใต้ ในแต่ละกลุ่มเสี่ยง 

 
“ตัวอย่าง สื่อ ประชาสัมพันธ์” 
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 กำรสนับสนุนข้อมูลกำรสัมภำษณ์ผ่ำนทำงโทรทัศน์ และวิทยุ 
 
กำรสัมภำษณ์ผ่ำนทำงโทรทัศน์ จ ำนวน 5 ครั้ง 

  บันทึกเทปรายการโทรทัศน์ สถานีความคิด ตอน 
เสื้อผ้ามือสองพาหะน าโรคจากต่างประเทศ ช่อง NBT 
ออกอากาศวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558  

 
 
 
 
 
 
 
 
 เสวนารายการสด “สถานีประชาชน” ไทยพีบีเอส 
เรื่อง ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากการเผา
ไ ร่ อ้ อ ย  อ . ท่ า ม ะก า  จ . ก าญจนบุ รี  เ มื่ อ วั นที่   
1 กุมภาพันธ์ 2559 

 

 
 
 
 
 
 

 สั มภ าษณ์ ส ดท่ าน รอ งอธิ บ ดี ก ร มอนามั ย 
(นายแพทย์ดนัย ธีวันดา) รายการสุขสโมสร ทางช่อง 
3 family เรื่อง “วิธีการป้องกันดูแลสุขภาพจาก
ปัญหาหมอกควัน” เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 
 
 
 
 
 
 

 
 
 บันทึกเทปรายการโทรทัศน์ Rama Focus เรื่อง 
หมอกควั นภ าค เหนื อ  ออกอากาศ เ มื่ อ วั น ที่   
27 เมษายน 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 บันทึกเทปรายการโทรทัศน์ Thailand Today 
เรื่อง แผนยุทธศาสตร์รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ด้านสาธารณสุข สถานการณ์ความร้อน
และภัยแล้ ง/ปัญหาสุขภาพ/มาตรการป้องกัน
ภ า พ ร ว ม  เ มื่ อ วั น ที่  13 พ ฤ ษ ภ า ค ม  2559  
ณ สถานีโทรทัศน์ข่าวกรมประชาสัมพันธ์ ส านักข่าว
แห่งชาติ  (National News Bureau of Thailand : 
NNT)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กำรสัมภำษณ์ผ่ำนทำงวิทยุ จ ำนวน 9 ครั้ง 
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 สัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์ในรายการวิทยุ “ชั่วโมง
สุขภาพ” (สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
FM 105 MHz  AM 837 KHz) เรื่อง เสื้อกันหนาวมือ
สอง...ภัยสุขภาพช่วงฤดูหนาว เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 
2558 เวลา 10.10 – 10.40 น. 

 สัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์ในรายการวิทยุ “ทั่วทิศ
ถิ่นไทย” (สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
FM 92.5 MHz) เรื่อง เสื้อกันหนาวมือสอง. . .ภัย
สุขภาพช่วงฤดูหนาว เม่ือวันที่ 28 ตุลาคม 2558 เวลา 
13.00 – 13.30 น. 

 สัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์ในรายการวิทยุ “สจ
100” (สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 
100 MHz) เรื่อง เสื้อกันหนาวมือสอง...ภัยสุขภาพ
ช่วงฤดูหนาว เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 เวลา 
13.40 – 13.45 น. 

 สัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์ในรายการวิทยุ “เก็บ
เบี้ยใต้ถุนร้าน”  (สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ
ไทย FM 92.5 MHz) เรื่อง กรมอนามัยแนะ 10 วิธีใช้
ยาฆ่าแมลงอย่างปลอดภัย เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 
2558 เวลา 10.45 - 11.00 น. 

สัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์ในรายการวิทยุ "ทั่วทิศ
ถิ่นไทย" (สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
FM 92.5 MHz) เรื่อง เตือนอันตรายจากเครื่องท า
น้ าอุ่นระบบแก๊ส 26 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00 
- 13.30 น. 

 สัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์ในรายการวิทยุ “ชั่วโมง
สุขภาพ” สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
คลื่น AM 837 KHz. เรื่อง อันตรายจากควันธูป การ
เผากระดาษเงินกระดาษทอง เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 
2559 เวลา 10.10 - 10.40 น. 

 

 สัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์ในรายการวิทยุ “ทั่วทิศ
ถิ่นไทย” สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 

คลื่น FM 92.5 MHz. เรื่อง อันตรายจากควันธูป การ
เผากระดาษเงินกระดาษทอง เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 
2559 เวลา 13.00 - 13.30 น. 

 สัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์ในรายการวิทยุ “ชั่วโมง
สุขภาพ” เรื่อง โรคลมแดด เมื่อวันที่ 27 เมษายน 
2559 เวลา 10.10 – 10.40 น. 

 สัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์ในรายการวิทยุ “ทั่วทิศ
ถิ่นไทย” เรื่อง โรคลมแดด เมื่อวันที่ 28 เมษายน 
2559 เวลา 13.00 - 13.30 น. 
 

 กำรสนับสนุนกำรจัดนิทรรศกำร จ านวน 7 ครั้ง 

 การประชุมวิชาการนานาชาติ The 1st ASEAN 
IA Conference on Impact Assessment and 
Mitigation:  Towards ASEAN Engagement and 
Sustainable Development เ มื่ อ วั น ที่  2 3 - 2 5 
พฤศจิกายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.
พิษณุโลก  

 
 
 
 
แถลงข่ำว “มำตรกำรรับมือผลกระทบจำกภำวะ
หมอกควัน” เมื่อวันที่ 3 ธันวำคม 2558 ณ ห้อง
ประชุมก ำธร โดยมีสื่อมวลชนร่วมให้ควำมสนใจอย่ำง
มำก  
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 การเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น “ชวนคิด ชวนคุย 
สา’สุข สู่ Bike Society” เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 
2558 ณ โถงอาคาร 3 ตึกส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

 

 

 ร่วมจัดนิทรรศการ “Bike Lane” งานสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 8 (ปี 2558) เมื่อวันที่ 21 – 
23 ธันวาคม 2558  ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม เมือง
ทองธานี 

 

 

 ร่วมจัดนิทรรศการในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนา
มัยประเทศไทย (Safety Thailand) เมื่อวันที่ 26 
กรกฎาคม 2559 ณ ตึกสันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล 

 

 

 

 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ
อนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA 
Forum 2016) เมื่อวันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2559 
ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์บีช รีสอร์ท ชะอ า จ.เพชรบุรี  

 

 

 

 

ประชุมทิศทางและแนวทางการด า เนินงาน
ขับเคลื่อนงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 
2560 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2559  
ณ โรงแรมเมธาวลัย จ.เพชรบุรี  

 

 

 
 กำรสรุปและเขียนข่ำวกิจกรรม/บทควำม/ข่ำว     

      จ านวน 27 เรื่อง ตัวอย่าง เช่น 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จัดรายการเสียงตามสาย เกี่ยวกับงานอนามัย
สิ่งแวดล้อม จ ำนวน 14 เรื่อง เช่น เด็กคืออนาคต
ของชาติ  ร่ ว มกั นปกป้ อ งพวก เขาจากมล พิษ
สิ่งแวดล้อม / ยุงลายเป็นเหตุร าคาญ / อันตรายจาก
ควันธูปและกระดาษเงินกระดาษทอง ช่วงเทศกาล
ตรุษจีน / ภัยสุขภาพจากความแล้ง / วลีเด็ดของลีโอ
นาโด สถานการณ์ภัยแล้งในประเทศไทย การ
ประหยัดน้ า /  ความร้อน กับการดูแลตนเอง / การ
รับมือกับรังสี UV / โรคลมแดด/ ปิดไฟเล่นมือถือ 
เสี่ยงต้อหิน / ลดการใช้ถุงพลาสติก ลดโลกร้อน / 
แนะวิธีปฏิบัติตน ฟ้าผ่า / วิธีหลีกเลี่ยงมลพิษใน
ครัวเรือน ต้นไม้ประดับดูดสารพิษ / กินอาหารลดโลก
ร้อน / หน้าฝน ป้องกันสัตว์และพาหะน าโรค  
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 การด าเนินงานตามแผนผลิตสื่อปี 2559   
จ ำนวน 20 เร่ือง 

 คู่ มื อ  Guidelines of Health Impact 
Assessment for the Local Authority 
 ชุ ดนิทรรศการ  เ รื่ อ ง  One Decade for 
Health Impact Assessment Devision (2002-
2015) Department of Health 
 ชุดนิทรรศการ "มาตรการรับมือผลกระทบ
จากภาวะหมอกควัน" 
 ชุดนิทรรศการ “Bike Lane” 
 คู่มือผลกระทบต่อสุขภาพจากความร้อน 
(ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่2) 
 หนังสือมาตรฐานการเฝ้าระวังผลกระทบต่อ
สุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน 
(พิมพ์ครัง้ที่ 2) 
 ชุดนิทรรศการภัยสุขภาพจากหมอกควัน 
(rollup) และโปสเตอร์ภัยสุขภาพจากหมอกควัน 
 ชุดนิทรรศการภัยสุขภาพจากความร้อน 
(rollup) และโปสเตอร์ภัยสุขภาพจากความร้อน 
 ชุ ดนิทรรศการภั ยสุ ขภาพจากภั ยแล้ ง 
(rollup) และโปสเตอร์ภัยสุขภาพจากภัยแล้ง 
 แผ่นพับค าแนะน าการปฏิบัติตนจากความ
ร้อนส าหรับประชาชน 
 หนังสืออยู่อย่างไรภายใต้ภาวะมลพิษ ตอน 
ความรู้จากชุมชน : ลดหมอกควันด้วยมือเรา (ครั้ง
ที่ 2)  
 คู่มือระบบสารสนเทศอนามัยสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศไทย NEHIS 
 แนวทางการเฝ้าระวังพ้ืนที่เสี่ยงจากมลพิษ
อากาศกรณีโรงไฟฟ้าชีวมวล (ภาษาอังกฤษ) 
 แนวทางการเฝ้าระวังพ้ืนที่เสี่ยงจากมลพิษ
อากาศกรณีเหมืองแร่ทองค า (ภาษาอังกฤษ) 
 คู่มือการปฏิบัติ งาน HIA ส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
 

 HIA Guideline for Power Plant Project. 
 HIA guideline for water resources 
development project in Thailand. 
 คู่มือการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
กรณีเหมืองแร่โพแทซ 
 คู่มือการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
และประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพในพ้ืนที่เสี่ยง 
 คู่มือการประเมินความเสี่ยงด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม เพ่ือควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 (เล่ม 2) ฉบับปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  กำรผลิตเอกสำรเพื่อกำรเผยแพร่ ของกองประเมินผลกระทบต่อสุขภำพ  

ตัวอย่ำงสื่อ 
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 กำรจัดท ำวีดิทัศน์ 3 เร่ือง 

 บทวีดิทัศน์ เรื่อง “ผลการด าเนินงานของ
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ในรอบ 6 เดือน
แรก ประจ าปีงบประมาณ 2559” ความยาว 3 นาที 
เนื้อหาประกอบด้วย 1) การแนะน าองค์กร 2) การ
ด าเนินงานรองรับผลกระทบต่อสุขภาพจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 3) การขับเคลื่อนงาน
ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในพ้ืนที่ เสี่ยงมลพิษ
สิ่งแวดล้อม 4) การพัฒนาความร่วมมือระหว่าง
ประเทศด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ  
5) บทสรุป 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บทวีดิทัศน์ เรื่อง “อยู่เย็น เป็นสุข ในยุค
โลกร้ อน”  ประกอบกำรจั ดประชุมห้ อง  ห้ อ ง 
Symposium 9 ในกำรประชุมวิ ชำกำรส่ ง เสริ ม
สุขภำพและอนำมัยสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ครั้งที่ 9 
ประจ ำปี  2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่  4 สิงหำคม 
2559 ควำมยำว 3.30 นำที เนื้อหำประกอบด้วย 
1) ข้อมูลสถำนกำรณ์และแนวโน้มควำมร้อน ระดับ
โลก ภูมิภำค และประเทศไทย 2) Heat Island / 
Urban Heat 3) 3.ผลกระทบต่อสุขภำพจำกควำม
ร้อน 4) เรำต้องเตรียมกำรอย่ำงไร 
 
 
 
 
 
 

 
 บทวีดิทัศน์ เรื่อง “อนามัยสิ่งแวดล้อม 6.0” 

เพ่ือชี้ทิศทางงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ปลุกเร้าความคิด 
สร้างแรงบันดาลใจร่วมกัน เพ่ือให้ไปถึงเป้าหมาย 
อนามัยสิ่งแวดล้อม 6.0 ความยาว 5 นาที เนื้อหา
ประกอบด้วย 6 ยุค งานอนามัยสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ยุค
แรก จนถึง ปัจจุบัน, 6 ก้าวส าคัญเดินหน้า และความ
ท้ายทายอนามัยสิ่งแวดล้อม 6.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กำรสื่อสำรภำยในองค์กร 
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ผลการประเมิน 

การประเมินการด าเนินงานการสื่อสารความ
เสี่ยงผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อมของ
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย 
ปีงบประมาณ 2559 ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 

1.  ผลการประเมินความพึงพอใจสื่อสิ่งพิมพ์
ของกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ปีงบประมาณ 
2559 โดยภาพรวมเฉลี่ย ผู้ประเมินมีความพึงพอใจ
สื่อสิ่งพิมพ์ของกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้ง
ด้านความพึงพอใจในรูปแบบ/เนื้อหา ประเด็น เนื้อหา
มีความน่าสนใจ และด้านความพึงพอใจในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ ประเด็น ความเต็มใจและ
ความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ โดยมีคะแนน
เฉลี่ย 4.19 คือ มีความพึงพอใจระดับ 4 คือ ดี (จาก
ทั้งหมด 5 ระดับ) และมีข้อเสนอแนะอ่ืนๆ คือ 1.เสนอ
ให้จัดท าวีดิทัศน์ให้สถานศึกษาเพ่ือจะได้เผยแพร่
ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมให้กับผู้เรียน 2.เสนอให้มีการ
ผลิ ต แผ่ น โ ปส เ ตอ ร์ ขน าด ให ญ่ ที่ ส า ม า ร ถ ติ ด
ประชาสัมพันธ์นักเรียน/ครู บุคลากรทางการศึกษาได้
อ่านได้เห็นแล้วน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน  3.
 ขอสนับสนุนวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ 4.
ขอการจัดสรรปริมาณของสื่อให้เหมาะสมกับขนาด/
จ านวนสื่อ 5.ขอให้มีการสนับสนุนสื่อ ประชาสัมพันธ์
ทุกปี เพ่ือกระตุ้นความสนใจ และอยากเรียนรู้เพิ่มเติม 
6.บางเรื่องควรมีการผลิตแผ่นพับเพ่ิมเติม ผู้ที่ได้รับ
แผ่นพับจะได้น าไปแนะน าต่อ 

2.  ผลของการเบิกเอกสาร สื่อ คู่มือวิชาการ 
ของกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ประจ าปี
งบประมาณ 2559 การเบิกเอกสาร สื่อ คู่มือวิชาการ 
ไปใช้ในการด าเนินการสื่อสารความเสี่ยงผลกระทบต่อ
สุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อมของกองประเมินผล
กระทบต่อสุขภาพ ในปีงบประมาณ 2559 มีทั้งหมด 
73 รายการ โดยมีการน าไปใช้ประโยชน์ ส่วนใหญ่การ
จัดส่งตามกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 73 รองลงมาใช้เพ่ือ
การศึกษา/ด าเนินงาน ร้อยละ 12 ใช้ประกอบการ
ประชุม/อบรม ร้อยละ 8 และเผยแพร่ผ่านการจัด
นิทรรศการ ร้อยละ 7  

3.  ผลสรุปของข้อมูลบน Facebook เพจ 
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ จ านวนยอดกด
ถูกใจเพจทั้งหมด 1,378 ไลค์ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
57% เพศชาย 43% อยู่ในช่วงอายุ 25 – 34 ปี มาก
ที่สุด รองลงมาคือช่วงอายุ 35 – 44 ปี และช่วงอายุ 
18 – 24 ปี ตามล าดับ อยู่ประเทศไทย 1,351 คน , 
ลาว 4 คน , เกาหลีใต้ 4 คน , ญี่ปุ่น 2 คน , อิตาลี 2 
คน , เวียดนาม 2 คน , อังกฤษ 2 คน , กัมพูชา 2 คน 
, อิสราเอล 1 คน และอินเดีย 1 คน จ านวนคนที่
เข้าถึงด้วยโพสต์ 1,371 คน รูปแบบการมีส่วนร่วม
ของผู้คนบนเพจ มากกว่า 6,453 กิจกรรม (รวม
กิจกรรม Like , Comment , Share)  

กำรน ำไปใช้ประโยชน์ 

ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับผลกระทบต่อ
สุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม ได้หลากหลายช่องทาง
มากขึ้น ได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ Facebook Line รวมถึง
การจัดนิทรรศการในการประชุม งานอบรมต่างๆ โดย
ผู้ปฏิบัติงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข
สามารถน าความรู้ไปใช้สื่อสาร และสนับสนุนการ
ด าเนินงานด้านสาธารณสุขในพ้ืนที่ และประชาชน
สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันเพ่ือ
ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อสุขภาพจากมลพิษ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือสุขภาพที่ดีของประชาชน  

จุดเด่นของกำรด ำเนินงำน 

เริ่มมีการพัฒนารูปแบบการสื่อสารเป็นวีดิ
ทัศน์มากขึ้น ที่มีเนื้อหากระชับ ตรงประเด็น เข้าใจ
ง่าย และสามารถเผยแพร่ได้อย่างรวดเร็ว มีการ
พัฒนาช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายเพ่ือให้ตรงกับ
กลุ่มเป้าหมายมากขึ้น และปรับวิธีการท างานเชิงรุก
คือการจัดแผนการสื่อสารตามประเด็นงานของ
หน่วยงาน วันส าคัญของประเทศ และวันส าคัญของ
โลก ท าให้สามารถจัดเตรียมข้อมูลและตรวจสอบ
ความถูกต้องก่อนการเผยแพร่ให้ทันกับช่วงเวลา
สถานการณ์  
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ที่มำและควำมส ำคัญ 

 การด าเนินงานด้านความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ ซึ่งต้องมีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน
ต่างๆ ที่มีการปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกันทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยต้องมีการปฏิบัติงาน
ด้านเอกสาร ทั้งการร่างเอกสารโต้ตอบ การแปล
เอกสาร จัดท าเอกสาร จัดท าบันทึกการประชุม และ
สรุปผลการประชุม ทั้งในรูปแบบภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ นอกจากนี้ยังต้องด าเนินงาน
เกี่ยวกับการประสานงานเกี่ยวกับการเดินทาง การ
จองตั๋วเครื่องบิน และการจัดของที่ระลึก เมื่อมีผู้แทน
หน่วยงานต้องเดินทางเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา 
และศึกษาดูงานในต่างประเทศ รวมทั้งการด าเนินงาน
ด้านระเบียบพิธีการต่างๆ 
 

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือส่งเสริมกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมร่วมมือ
ระหว่ำงประเทศ และสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนตำม
ข้อตกลงควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ หรือองค์กร
ระหว่ำงประเทศ 
 เพ่ือประสำนงำนและสนับสนุนกำรจัดท ำข้อเสนอ 
ท่ำที เกี่ยวกับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศด้ำน
อนำมัยสิ่งแวดล้อม 
 เพ่ือสนับสนุนบุคลำกร ในกำรเข้ำร่วมประชุม 
สัมมนำ ฝึกอบรม ศึกษำดูงำนต่ำงประเทศ 

 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 กำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำงประเทศ แบ่งกำร
ด ำเนินงำนออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ กำรพัฒนำควำม
ร่วมมือระหว่ำงประเทศด้ำนวิชำกำร และกำร
สนับสนุนบุ คลำกรในกำร เดิ นทำง ไปรำชกำร
ต่ำงประเทศ ซึ่งมีรำยละเอียด ดังนี้ 
 
 
 
 

 
 

 กำรพัฒนำควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศด้ำน
วิชำกำร  ได้แก่ 

 

 การจัดท าข้อมูลและท่าทีกระทรวงสาธารณสุขใน
ประเด็น Environmental Cooperation  

 เ พ่ือประกอบการหารือกับเอกอัครราชฑูต
สหพันธรัฐรัสเซีย 

 จัดท าข้อเสนอ Governance & Implementation 
Mechanism (GIM)  ป ระกอบกา รป ระชุ ม  4 th 
SOMHD Work Group Meeting on ASEAN Post-
2015 Health Development Agenda 

 จั ดท าข้ อมู ล  Thailand's EHDS 2015  ของ
ประเทศไทย ภายใต้กรอบความร่วมมือระดับ
ภูมิภาคด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประเทศ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชีย
ตะวันออก 

 จัดท าข้อมูลประกอบการจัดท า (ร่าง) Roadmap 
การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน 
(Sustainable Development Goals:  SDGs) 
กระทรวงสาธารณสุข 

 จัดท าข้อเสนอประเด็นสาธารณสุขที่ส าคัญ 
ส าหรับการจัดท ายุทธศาสตร์ความร่วมมือของ
ประเทศไทย ภายใต้กรอบองค์การอนามัยโลก 
ค.ศ. 2017 – 2021 

 จัดท าข้อคิดเห็นต่อ(ร่าง) Roadmap on ASEAN 
Cooperation towards Transboundary Haze 
Pollution 

 จัดท าแผนปฏิบัติการภายใต้กรอบยุทธศาสตร์
สุขภาพโลกของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563 

 กิจกรรมความร่วมมือระหว่างไทยกับเมียนมาร์ที่
อ ยู่ ใ น ระหว่ า ง ด า เ นิ นการ /หรื อแผนการ
ด าเนินงานในอนาคต 
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 เตรียมข้อมูลส าหรับการประชุม The 11th 
ASEAN Senior Officials Meeting on Health 
Development (SOMHD) ณ บรูไน ดารุสซา
ลาม  ในกลุ่มประเด็นที่ ๒ การตอบโต้อันตราย
และภั ยคุ กคามต่ า งๆ  ( Responding to all 
Hazards and Emerging Threats) 

 จัดท าข้อคิด เห็นต่อร่ างบันทึกความเข้ า ใจ
ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวง
สาธารณสุขมัลดีฟส์ 

 การสนับสนุนเตรียมการจัดประชุมวิชาการ
นานาชาติ  6th Asia-Pacific  Conference on 
Public Health :  Public Health Approaches 
toward Sustainable Development  ระหว่าง
วันที่ 23 - 26 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเอเชีย 

 การจัดประชุม “ความร่วมมือทางวิชาการ 
ไทย – ลาว ด้านการประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เมื่อวันที่ 26-27 
พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมริเวอร์ ซิตี้ จังหวัด
มุกดาหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การจัดประชุมคณะท างานระดับภูมิภาคด้านการ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (TWG - HIA) เมื่อ
วันที่ 15-16 กันยายน 2559 ณ โรงแรมเอเชีย 
ราชเทวี กรุงเทพฯ 

 
 
 
 
 
 

 กำรสนับสนุนบุคลำกรในกำรเดินทำงไป
รำชกำรต่ำงประเทศ 
 ปีงบประมาณ 2559 บุคลากรกองประเมินผล
กระทบต่อสุขภาพได้เข้าร่วมประชุมในเวทีระดับ
นานาชาติ ทั้ งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่ งมี
รายละเอียด ดังนี้ 

 1)การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติ 
ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 21 
และการประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ 11 (COP 
21/CMP 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 2)การประชุม The 36th Annual onference 
of the International Association for Impact 
Assessment ณ เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 3) การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร 
Health Benefits of Talking Action on Climate 
Change ภายใต้ Singapore – US TCTP เมื่อวันที่ 5 
- 9 กันยายน 2559 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
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กำรน ำไปใช้ประโยชน์  

 การจัดท าข้อเสนอ ท่าที และสารัตถะเพ่ือให้
ความเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ก่อให้เกิดการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ และ
สนับสนุนการปฏิบัติงานตามข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ ในด้านการประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพและการด าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ การสนับสนุนบุคลากรในการ
เดินทางไปราชการต่างประเทศ ท าให้ผู้บริหารและ
นักวิชาการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ได้มี
โอกาสแลกเปลี่ยนแนวคิด ความรู้ และประสบการณ์
การด าเนินงาน รวมทั้งได้น าองค์ความรู้ที่ได้จากการ
ประชุม อบรม สัมมนา และศึกษาดูงานในต่างประเทศ 
มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงาน  อีกทั้งก่อให้เกิด
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดเด่นของกำรด ำเนินงำน 

 การด าเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ต้องใช้ทักษะการปฏิบัติงานที่หลากหลายเพ่ือให้งาน
ประสบผลส าเร็จ เช่น ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ 
การเจรจาต่อรองในการติดต่อสื่อสาร การจัดท าข้อมูล
สารัตถะ การปฏิบัติงานด้านโลจิสติกส์ การปฏิบัติงาน
ด้านพิธีการและการต้อนรับ รวมทั้งการปฏิบัติงาน
ด้านธุรการ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศ
ด้านวิชาการ และเกิดภาคีเครือข่ายการท างาน
ระหว่างประเทศ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HIA ANNUAL REPORT 2016 - 71 - DEPARTMENT OF HEALTH 

 
 
 
  

ตัวชี้วัดที่ 17 :  ร้อยละ 50 ของจงัหวัดมีระบบจัดกำรปัจจัยเสี่ยงด้ำน
สิ่งแวดล้อมและสขุภำพผ่ำนเกณฑ ์ ในระดับดีขึ้นไป 
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 ในปี 2559 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้
มอบหมายให้กรมอนามัยด าเนินการพัฒนาระบบ
อนามัยสิ่งแวดล้อมให้มีความชัดเจน และเป็นรูปธรรม
มากขึ้น โดยก าหนดให้ “ระบบอนามัยสิ่งแวดล้อม” 
เป็น  PA กระทรวงสาธารณสุข  (Performance 
Agreement)  ที่ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข 
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้ านพัฒนาการสาธารณสุข 
นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย ต้องลงนามค า
รั บ รองการปฏิ บั ติ ร าช การกั บปลั ด กร ะ ท ร ว ง
สาธารณสุข เพ่ือผลักดันการด าเนินงานให้บรรลุตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558 โดย
ระบบอนามัยสิ่ งแวดล้อม มี เป้าประสงค์ เ พ่ือให้
ประชาชนได้รับการป้องกัน ดูแลสุขภาพจากปัจจัย
เสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและมีเป้าหมายระยะยาว เพ่ือให้ 
จังหวัด ท้องถิ่น ชุมชน มีระบบการจัดการปัจจัยเสี่ยง
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ในปี 2569 โดยรายละเอียด
เป้าหมายในแต่ละระดับเป็น ดังนี้ 
 
          จังหวัดมีระบบจัดการปัจจัย
เสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ใน 5 เรื่อง คือ 1) มี
การพัฒนาระบบฐานข้อมูล สถานการณ์ และการเฝ้า
ระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 2) มีกลไกของ
คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (อสธจ.) 3) มี
การส่ ง เสริมให้ท้องถิ่นมีการจัดบริการอนามัย
สิ่ งแวดล้อมที่ ได้มาตรฐาน 4) มีระบบและกลไก
สนับสนุนการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาล 
สังกัดกระทรวง สาธารณสุขให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
และ 5) มีการส่งเสริมให้มีการจัดบริการเวชกรรม
สิ่งแวดล้อมได้มาตรฐาน 
 
 

          องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมท่ีมีคุณภาพและ        
ได้มาตรฐาน  
 
 
 
 

 
 

        ประชาชนและประชาสังคมมี
ความตระหนักรู้ และมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งในการ
จัดการปัญหาระดับพื้นที่ และป้องกันผลกระทบต่อ
สุขภาพ 
 

เพ่ือให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานเป็นไป
อย่างมีระบบ มีความสอดคล้องกันในทุกระดับ ในปี 
2559  ระบบอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้ก าหนดเป้าหมาย
ความส าเร็จการด าเนินงานที่สอดคล้องกับแผนบูรณา
การขยะและสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งเป็นแผนบูรณาการ
ระดับประเทศ ภายใต้ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข 
(ตัวที่ 17) คือ     ร้อยละ 50 ของจังหวัดมีระบบ
จัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพผ่าน
เกณฑ์ ในระดับดีขึ้น ไป โดยจะประเมินผลการ
ด าเนินงานของจังหวัดตามเกณฑ์ที่ก าหนดใน 5 
องค์ประกอบย่อยที่สะท้อนว่าจังหวัดสามารถจัดการ
ปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  ได้แก่  

1) จังหวัดมีฐานข้อมูล สถานการณ์ และการเฝ้า
ระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  

2) กลไกคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด
สามารถด าเนินงานได้มีประสิทธิภาพ      

3) จังหวัดสามารถผลักดันและสนับสนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดการบริการ
อนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามมาตรฐาน  

4) จังหวัดสามารถสนับสนุนและก ากับดูแลให้
โรงพยาบาลมีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อได้ตามที่
กฎหมายก าหนด และ  

5) จังหวัดสนับสนุนโรงพยาบาลมีการจัดบริการ
เวชกรรมสิ่งแวดล้อมได้ตามแนวทางที่ก าหนด  
 
 
 
 
 
 
 

 ระดับจังหวัด 

 ระดับท้องถ่ิน 

 ระดับชุมชน 
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และประเด็นของการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ได้
ก าหนดความส าคัญให้เป็นประเด็นเข็มมุ่ง และ PA 
กรมอนามัย : ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขมีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามกฎหมาย  
รวมทั้งถูกเลือกให้เป็นประเด็นการตรวจราชการปกติ 
(คณะ4 การพัฒนาระบบสนับสนุนงานด้านสุขภาพ)
รวมถึงการตรวจบูรณาการของส านักนายกรัฐมนตรี 
(คณะ 5 การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับ
ส า นั กน ายกรั ฐ มนตรี )  ร่ ว มกั บป ร ะ เ ด็ น อ่ื น ๆ 
รายละเอียดดังภาพระดับความเชื่อมโยงตัวชี้วัด ซึ่ง
การด าเนินงานมีความสอดคล้อง และสนองตอบต่อ
นโยบายรัฐบาล ในข้อ 5 การยกระดับคุณภาพบริการ
ด้านสาธารณสุขและสุขภาพประชาชน  และข้อ 9 การ
รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้าง
ความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน และสนับสนุนเป้าหมายการให้บริการ
กระทรวงสาธารณสุข ข้อ 9 ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับ
การดูแลสุขภาพจากปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 

การด าเนินงานของจังหวัดเพ่ือจัดการปัจจัย
เสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
พบว่า จังหวัดที่สามารถด าเนินการตามเกณฑ์ที่
ก าหนดได้ในระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 94.74 (72 จังหวัด)  
และจังหวัดที่ด าเนินการไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 4 
จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 5.26  ซึ่งจังหวัดด าเนินการ
ผ่านเกณฑ์ระดับดีเด่น ร้อยละ 56.58 (43 จังหวัด) 
ระดับดีมาก ร้อยละ 25 (19 จังหวัด) ระดับดี ร้อยละ 
13.16 (10 จังหวัด) ระดับพ้ืนฐาน ได้ร้อยละ 2.63 (2 
จังหวัด) และต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ได้ร้อยละ 2.63 
(2 จังหวัด) ตามล าดับ ดังกราฟท่ี 1 

 
 
 

 
 
 
 วัดผลการด าเนินงานในภาพรวม ทั้ ง  5 
ประเด็น โดยก าหนดคะแนนในแต่ละประเด็น ประเด็น
ละ 100 คะแนน รวมคะแนนเต็ม 500 คะแนน แบ่ง
ผลการด าเนินงานของจังหวัด เป็น 4 ระดับ คือ 
 

ระดับ 
คะแนนผลกำรด ำเนนิงำนใน

ภำพรวม 

พื้นฐำน 250 - 299    คะแนน 

ด ี 300 - 349    คะแนน 

ดีมำก 350 - 399    คะแนน 

ดีเด่น     400        คะแนน ขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรประเมินผล 

ผลกำรด ำเนินงำน 2.63%(2 จ.) 2.63% (2 จ.)

13.16% (10 จ.)

25% (19 จ.)

56.83% (43 จ.)

ต่ ำกว่ำเกณฑ์
พื้นฐำน
ดี
ดีมำก
ดีเด่น

กรำฟที่ 1 ผลการประเมินจังหวัดตามเกณฑ์ท่ีก าหนดของ
ศูนย์อนามัยที่ 1-13 
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จากผลการประเมินจังหวัดสามารถการด าเนินงานเพ่ือจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดระดับดีขึ้นไปใน 5 ประเด็น พบว่า ประเด็นที่จังหวัดด าเนินการผ่านเกณฑ์ฯ มากที่สุด คือ จังหวัดมี
การส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีการจัดบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมได้มาตรฐาน (EHA) ได้ร้อยละ 98.68  (75 จังหวัด) 
รองลงมา คือ จังหวัดมีระบบและกลไกสนับสนุนการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขให้ถูกต้องตามกฎหมาย ได้ร้อยละ 94.74 (72 จังหวัด) จังหวัดมีการส่งเสริมให้มีการจัดบริการเวชกรรม
สิ่งแวดล้อมได้มาตรฐานใน 36 จังหวัดที่เป็นพ้ืนที่เสี่ยง ได้ร้อยละ 86.11 (31 จังหวัด) จังหวัดมีการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล สถานการณ์ และการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ได้ร้อยละ 81.58 (62 จังหวัด) และจังหวัดมี
กลไกของคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (อสธจ.) ได้ร้อยละ 80.26   (61 จงัหวัด) ตามล าดับ ดังกราฟท่ี 2 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กรำฟที่ 2 ผลการประเมินจังหวัดใน 5 ประเด็น ของศูนย์อนามัยที่ 1-13 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

81.58 %
62 จ..

80.26 %
61 จ.

98.68 %
75 จ.

94.74 %
72 จ.

86.11 %
31 จ.

0

50

100

ร้อยละ

ข้อมูล สถำนกำรณ์  
และเฝ้ำระวังฯ 

อสธจ. EHA กำรจัดกำร 
มูลฝอยติดเชื้อ 

กำรจัดบริกำร
เวชกรรมฯ 
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 ผลการด า เนินงานจัดซื้ อจัดจ้ าง โครงการต่างๆ ตามแผนปฏิบัติ การจัดซื้ อจั ดจ้ า ง  ประจ าปี               
งบประมาณ พ.ศ. 2559   มีจ านวนทั้งสิ้น 15 โครงการ  ด าเนินการแล้วเสร็จทั้งสิ้น 15 โครงการ ไม่มีการกันเงินไว้
เบิกเหลื่อมปี การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นวิธีตกลงราคา จ านวน 113 รายการ งบประมาณ จ านวน  
6,892,916.35 บาท (หกล้านแปดแสนเก้าหมื่นสองพันเก้าร้อยสิบหกบาทสามสิบห้าสตางค์)ประหยัดงบประมาณได้  
เป็นจ านวน 5,660.- บาท (ห้าพันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน) เบิกจ่ายได้ตามแผน 112 รายการ คิดเป็นร้อยละ 99.12 
และไม่เป็นไปตามแผน 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ  0.88  และเป็นวิธีการสอบราคา  จ านวน 1 รายการ  งบประมาณ
จ านวน  1,980,000.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่น-บาทถ้วน)  ประหยัดงบประมาณได้เป็นจ านวน  699,852.- 
บาท (หกแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบ-สองบาทถว้น)  เบิกจ่ายได้ตามแผน 1 รายการ  คิดเป็นร้อยละ  100 

กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนจัดซื้อจัดจ้ำงทุกหมวดรำยจ่ำย ในปีงบประมำณ พ.ศ.2559 
1. ผลกำรด ำเนินงำนจัดซื้อจัดจ้ำง ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
    1.1 ร้อยละของจ ำนวนโครงกำร จ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง  ในแต่ละรำยกำร 

วิธีกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง จ ำนวน (โครงกำร) จ ำนวน (รำยกำร) ร้อยละ 
1. วิธีตกลงราคา 15 113 99.12 
2. วิธีสอบราคา    1 * 1 0.88 

รวม 15 114 100 
*  โครงการเดียวมีทั้ง  2 วิธี  คือ  วิธีตกลงราคาและวิธีสอบราคา 

    1.2 ร้อยละของจ ำนวนงบประมำณ จ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง ปี 2559 
วิธีกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง จ ำนวน (บำท) ร้อยละ 

1. วิธีตกลงราคา 6,892,916.35 77.68 
2. วิธีสอบราคา 1,980,000.00 22.32 

รวม 8,872,916.35 100 
 
   1.3 สัดส่วนกำรประหยัดงบประมำณ จ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง ปี 2559 

วิธีกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง จ ำนวนที่ประหยัดได้ (บำท) ร้อยละ 
1. วิธีตกลงราคา 5,660 0.80 
2. วิธีสอบราคา 699,852 99.20 

รวม 705,512 100 
หมายเหตุ งบด าเนินงานและงบร่ายจ่ายอื่น 
  1.4 ผลกำรด ำเนินงำน จ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง ปี 2559 
 
วิธีกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง 

เป็นไปตำมแผน ไม่เป็นไปตำมแผน รวม 
จ ำนวน 

(รำยกำร) 
ร้อยละ จ ำนวน 

(รำยกำร) 
ร้อยละ จ ำนวน 

(รำยกำร) 
ร้อยละ 

1. วิธีตกลงราคา 112 99.12 1 0.88 113 100 
2. วิธีสอบราคา 1 100 - - 1 100 

รวม 113 - 1 - 114 100 
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2. สรุปปัญหำอุปสรรค ข้อจ ำกัด มีดังนี้ 
   1. การจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับแผนบ่อย เพ่ือให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
เป้าหมาย ท าให้เสียเวลา 
   2. แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกฯ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขกับหนังสือเวียน กวพ. 
เรื่อง การขยายเวลาก าหนดวงเงินวิธีจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ บางครั้งเจ้าหน้าที่พัสดุเกิดการ
สับสนในแนวทางการปฏิบัติระหว่างวิธีการกับวงเงิน 
    3. มีปัจจัยภายนอกที่เราไม่สามารถควบคุมได้ เช่น สภาพภูมิอากาศ การเมือง ท าให้ส่งงานไม่ได้
ตามก าหนด เบิกจ่ายไม่ได้ตามแผน  
    4. ผู้รับผิดชอบโครงการ แนบเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน ท าให้ล่าช้า 
  5. ต้องท างานซ้ าซ้อน  เนื่องจากการบริหารงบประมาณไม่สอดคล้องกับแผนจัดซื้อจัดจ้าง 
3. แนวทำงท่ีจะปรับปรุงประสิทธิภำพกำรจัดหำพัสดุ  
   1. จัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้าง ให้ครอบคลุมการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่กรมก าหนด 
   2. การขออนุมัติโครงการ ควรจะด าเนินการล่วงหน้า เพ่ือจะได้มีเวลาในการซื้อ/จ้าง  
   3. ปรับปรุงขั้นตอนการด าเนินงานโดยลดระยะเวลา 
   4. จัดท าใบตรวจสอบเอกสารประกอบจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือความถูกต้อง รวดเร็ว  
เริ่มไตรมาส 3 
  5. หนังสือขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง จะต้องผ่านการตรวจสอบงบประมาณจากกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
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รำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรกรมอนำมัย ปีงบประมำณ พ.ศ.2559 
  
รอบ 6 เดือนแรก 

ล ำดับที่ 
ตัวช้ีวัด  

(i) 
น้ ำหนัก 
(Wi) 

คะแนน
เต็ม 

ผลงำนรอบ 6 เดือน 
คะแนนที่

ได้ 
(Si) 

คะแนนถ่วง
น้ ำหนัก 
(Wi x Si) 

มิติภำยนอก : กำรประเมินประสิทธิผล                                 
1 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์และภารกิจหลักของ

หน่วยงาน (น้ าหนักรวม 40) 
    

    
1.1 ระดับความส าเร็จของการจัดท าระบบฐานข้อมูล

และรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
10 5 1.5 15 

1.2 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานด้าน
สาธารณสุขเพ่ือรองรับผลกระทบต่อสุขภาพจาก
ความร้อน (Heat Physical Stress) ภัยแล้ง 
(Drought ) และหมอกควัน (Haze)  

10 5 3.75 37.5 

1.3 ระดับความส าเร็จของการสื่อสารความเสี่ยง
ผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม 

10 5 3 30 

1.4 ระดับความส าเร็จของการจัดท าคู่มือวิชาการด้าน
การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและการเฝ้าระวัง
ติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสุขภาพ 

10 5 2.5 25 

มิติภำยนอก : กำรประเมินคุณภำพ (ไม่ก ำหนดเป็นตัวชี้วัดหน่วยงำน) 
2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 10 5 5 50 

มิติภำยใน : กำรประเมินประสิทธิภำพ 
3 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณ 
10 5 0.78 7.8 

4 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงาน 

2.5 5 0.5 1.25 

5 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการ
ประหยัดน้ า 

2.5 5 5 12.5 

6.1 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบเว็บไซต์ของ
หน่วยงานสังกัดกรมอนามัย 

5 5 3.5 17.5 

6.2 ระดับความส าเร็จของการรายงานข้อมูลให้มีความ
ครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัย 
 
 
 

10 5 3 30 
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ล ำดับที่ 
ตัวช้ีวัด  

(i) 
น้ ำหนัก 
(Wi) 

คะแนน
เต็ม 

ผลงำนรอบ 6 เดือน 
คะแนนที่

ได้ 
(Si) 

คะแนนถ่วง
น้ ำหนัก 
(Wi x Si) 

มิติภำยใน : กำรพัฒนำองค์กำร 
7 ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนและด าเนิน 

การตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) 
10 5 1.75 17.5 

8 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงาน
ของหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย  

10 5 1.5 15 

 น้ ำหนักรวม และคะแนนถ่วงน้ ำหนักรวม 100     259  

คะแนนรวมค ำรับรองฯจำกคะแนนเต็ม 5 (คะแนนถ่วงน้ ำหนักรวม/น้ ำหนักรวม)   2.5905 
 
 
รอบ 6 เดือนแรก 

องค์ประกอบ  
กำรประเมิน 

ตัวชี้วัด  
(i) 

น้ ำหนัก 
(Wi) 

คะแนนเต็ม 

ผลงำนรอบ 6 เดือน 
คะแนนที่

ได้ 
(Si) 

คะแนนถ่วง
น้ ำหนัก 
(Wi x Si) 

องค์ประกอบท่ี 1 
Function 
Based 

ตัวช้ีวัดการบรรลเุป้าหมายตามยุทธศาสตร์
กระทรวง/กรมอนามัย และภารกจิหลักของ
หน่วยงานด้านประสิทธิผล 

    

ตัวช้ีวัดที่ 1.1  ระดับความส าเร็จของการจัดท า
รายงานสถานการณส์ิ่งแวดล้อมและสุขภาพ    

25 5 4 100 

  

ตัวช้ีวัดที่ 1.2: ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานด้านสาธารณสุขเพื่อรองรับผลกระทบ
ต่อสุขภาพจากความร้อน (Heat Physical 
Stress) ภัยแล้ง (Drought ) และหมอกควัน 
(Haze)     

25 5 5 125 

  
ตัวช้ีวัดที่ 1.3 : ระดับความส าเรจ็ของการสื่อสาร
ความเสีย่งผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษ
สิ่งแวดล้อม 

25 5 5 125 

  

ตัวช้ีวัดที1่.4 : ระดับความส าเร็จของการจัดท า
คู่มือวิชาการด้านการประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพและการเฝ้าระวังติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบต่อสุขภาพ 
 
 

25 5 5 125 
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องค์ประกอบ  
กำรประเมิน 

ตัวชี้วัด  
(i) 

น้ ำหนัก 
(Wi) 

คะแนนเต็ม 

ผลงำนรอบ 6 เดือน 
คะแนนที่

ได้ 
(Si) 

คะแนนถ่วง
น้ ำหนัก 
(Wi x Si) 

องค์ประกอบท่ี 2 
Agenda Based 

2.1 ระดับความส าเร็จในการด าเนนิงานบริหาร
การเปลีย่นแปลง 

100 5 4.4 440 

องค์ประกอบท่ี 3 
Area Based 

3.2 ร้อยละของ Product ที่มีการใช้งานอยู่ มี
การประเมินผล 

100 5 5 500 

องค์ประกอบท่ี 4 
Innovation 
Based 
  
  
  
  
  

4.1 ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ    0 

(1) ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ภาพรวม 

30 5 3 90 

4.2 ระดับความส าเร็จของการด าเนิน การตาม
มาตรการประหยัดพลังงาน 

   0 

(1) ไฟฟ้า 10 5 0 0 

(2) น้ ามันเชื้อเพลิง 10 5 5 50 
4.3 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบเว็บไซต์ของ
หน่วยงานสังกัดกรมอนามัย 

20 5 5 100 

4.4 ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนและ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 
(IDP) 

15 5 5 75 

4.5 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการ
ด าเนินงานของหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย 

15 5 5 75 

องค์ประกอบที่ 
5 Potential 
Based 
  

5.1 ผลงานท่ีมีความโดดเด่น มีความส าคญัเชิง
ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศ ตามแผนหรือ
นโยบายระดับชาต/ินานาชาติ หรอืนโยบาย
ส าคัญของรัฐบาล : การด าเนินงานการพัฒนา
และขับเคลื่อนกลไกการด าเนินงานรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้านสาธารณสุข 

100 - -  

น้ ำหนักรวม และคะแนนถ่วงน้ ำหนักรวม 500   1,805 
       คะแนนรวมค ำรับรองฯ จำกคะแนนเต็ม 5 (คะแนนถ่วงน้ ำหนักรวม /น้ ำหนักรวม)   0.7500 
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จากแนวคิดกระบวนการท างานของกรมอนามัยที่จะสร้างความชัดเจนให้ส่วนกลางท าหน้าที่ในบทบาท 
Nation Lead และTechnical support พ้ืนที่ให้มีการด าเนินงานตอบสนองการส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัยและ
ส่งเสริมให้มีระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมที่พึงประสงค์ในแต่ละระดับโดยการท างานที่มีการบูรณาการมากขึ้น และ
สามารถส่งผลิตภัณฑ์ไปยังประชาชน (end customer)ได้อย่างมีคุณภาพ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพซึ่งเป็น
หน่วยงานหนึ่งในสายอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้พัฒนากระบวนการท างานที่สามารถเชื่อมต่อไปยังประชาชนโดยผ่าน
กลไกของ Cluster สายอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่มีวิสัยทัศน์ในการอภิบาลระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพ่ือสุขภาพของ
ประชาชน ภายใต้ภารกิจหลักของหน่วยงานคือการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและการเฝ้าระวัง ในประเด็นงาน
อนามัยสิ่งแวดล้อม  โดยมีกลไกสนับสนุนการด าเนินงานของสายอนามัยสิ่งแวดล้อมผ่านคณะอนุกรรมการทั้ง 5 ชุด 
ได้แก่ 1) คณะอนุกรรมการพัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์และการติดตาม ประเมินผล 2) ระบบข้อมูล เฝ้าระวัง สื่อสาร 
เตือนภัย 3) คณะอนุกรรมการมาตรฐาน ชุดความรู้ งานวิจัย  4) คณะอนุกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ
องค์กร 5) คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย ท้องถิ่นและ อสธจ. ทั้งนี้ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจะเป็นเจ้าภาพ
หลักในคณะอนุกรรมการชุดที่ 2 คือ ระบบข้อมูล เฝ้าระวัง สื่อสาร เตือนภัย และเป็นกรรมการร่วมในทุกชุดเพ่ือให้
เกิดการบูรณาการงานในสายอนามัยสิ่งแวดล้อมและส่งต่องาน เชื่อมโยงไปกับการด าเนินงานของ Cluster สาย
สนับสนุน และ 5 กลุ่ม  

การเปลี่ยนแปลงของหน่วยงานเริ่มต้นจากการแต่งตั้งคณะท างานบริหารการเปลี่ยนแปลงของ
หน่วยงาน และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาองค์กรไปสู่การบริหารการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายกรมอนามัย 
เพ่ือสื่อสารนโยบายและจัดท าข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การจัดท ากระบวนงานหลัก (Core Business Process : CBP) ของหน่วยงาน เพ่ือขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลง 3L :  Lead  Lean  Learn ให้เกิดความต่อเนื่องยั่งยืนและเกิดผลส าเร็จตาม
เป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมตามแผนพัฒนาสุขภาพ
แห่งชาติในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ( พ.ศ. 2560 - 2564 ) โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากร  



HIA ANNUAL REPORT 2016 - 84 - DEPARTMENT OF HEALTH 

 
 
การจัดท ากระบวนการการด าเนินงานภายในหน่วยงาน (production line) เพ่ือตอบสนองต่องาน

นโยบาย และสถานการณ์ปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพที่ส าคัญ งานที่ภาคีเครือข่ายประสานมาและงานเร่งด่วน 
รวมทั้งงานภารกิจด้านการพัฒนาวิชาการของหน่วยงาน  
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การจัดท ากระบวนงานของหน่วยงาน โดยการลดขั้นตอนและเพ่ิมคุณค่าในกระบวนงานที่ส าคัญ 
(Lean) โดยการน า DOWNTIME มาใช้ในการวิเคราะห์ Value & Waste ซึ่งกระบวนงานเดิมที่น าวิเคราะห์ คือ 
กระบวนงานการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งได้มีการปรับเปลี่ยนชื่อกระบวนงานใหม่เป็นกระบวนงานศูนย์เฝ้า
ระวังและคาดการณ์ปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เนื่องจากกระบวนงานเดิมไม่ตอบโจทย์การเป็น  National   
Lead  ในการชี้ประเด็นความเสี่ยงต่อสุขภาพ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ จึงต้องมีการเฝ้าระวังและ
คาดการณ์ปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่เป็นระบบและชัดเจนมากขึ้น  การเฝ้าระวังฯ ที่ผ่านมา ยังไม่
ตอบสนอง และจัดการปัญหาได้ทันต่อสถานการณ์ เพ่ือให้มีข้อเสนอเชิงนโยบาย  การคาดการณ์  และองค์ความรู้
ใหม่ ประกอบการตัดสินใจที่รวดเร็วทันเหตุการณ์โดยเฉพาะกรณีเร่งด่วน เพ่ือลดความซ้ าซ้อนการด าเนินงานของ
พ้ืนที่และส่วนกลาง โดยพ้ืนที่เน้น  Primary Surveillance  ตามบทบาทหน้าที่หลัก และส่วนกลางเน้นการ
ด าเนินงานสายบนมากข้ึน โดยน ากระบวนงานดังกล่าวไปทดลองใช้ในกรณีนิคมอุตสาหกรรมและหมอกควัน 
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การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามวัฒนธรรมกรมอนามัย “HEALTH” ทั้ง 6 ประการ โดยเน้น 3 
ประการ ได้แก่ H: Health Model ต้นแบบสุขภาพดี  E: Ethics มีจริยธรรม และ L: Learning ร่วมกันเรียนรู้ ซึ่ง
องค์กรได้จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร มีการก าหนดและประกาศนโยบายวัฒนธรรมขององค์กร และ
จัดท าแผนแนวทางการเสริมสร้าง พัฒนาองค์กรของหน่วยงาน 

 

 



กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย
เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ภ.ติวานนท์
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
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