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พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน พุทธศักราช 2558 

 
 
 

  
“งานราชการนั้น คืองานของแผ่นดิน มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ของบ้านเมืองและประชาชน  

ทุกคน งานทุกอย่างจึงต้องมีผู้ปฏิบัติและมีผู้รับช่วง เพ่ือให้ด าเนินต่อเนื่องไปไม่ขาดสาย ดังนั้น ผู้ปฏิบัติ
บริหารงานราชการทุกฝ่ายทุกระดับจึงไม่ควรยกเอาเรื่องใครเป็นผู้ท ามาก่อน หรือใครเป็นผู้รับช่วงงานขึ้น
เป็นข้อส าคัญนัก จะต้องถือประโยชน์ที่จะเกิดจากงานเป็นหลักใหญ่ แล้วร่วมกันคิดร่วมกันท า ด้วยความ
อุตสาหะเสียสละและด้วยความสุจริตจริงใจ งานทุกอย่างจึงจะด า เนินไปได้อย่างราบรื่น ไม่ติดขัด และ
ส าเร็จผลเป็นประโยชน์ได้แท้จริงและยั่งยืนตลอดไป” 
 
 
 
       
 
 
 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช 
      วันที่ 31 มีนาคม พุทธศักราช 2558 
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บทน า 
 

กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ เป็นหน่วยงานหลักในการผลิตพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยี
รูปแบบแนวทางเกณฑ์มาตรฐานการให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะประสานความร่วมมือและการพัฒนา
ศักยภาพกับภาคีเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนการพัฒนาความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
และเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 

รายงานประจ าปี  2558 กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจัดท าข้ึนเพื่อเป็นเอกสารในการสื่อสาร
แลกเปลี่ยนและคืนข้อมูลผลการด าเนินงานด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและการเฝ้าระวัง      
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้แก่พ้ืนที่และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้รับทราบเพ่ือหาข้อมูลที่รวบรวมไปใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดโดยเนื้อหาในรายงานประกอบด้วยข้อมูลพ้ืนฐานผลการด าเนินงานและโครงการส าคัญ
ต่างๆ ของหน่วยงาน 

ขอขอบคุณผู้บริหาร นักวิชาการ ทีมเจ้าหน้าที่กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ และภาคี
เครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการด าเนินงานด้วยดีมาตลอด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะ
ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนเพื่อการด าเนินงานที่ให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป 

 
 
 

คณะผู้จัดท า 
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ความเป็นมา 
กองสุขาภิบาลชุมชนและประเมิน 

ผลกระทบต่อสุขภาพได้ตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง
แบ่ ง ส่ วนราชการกรมอนามั ย  กระทรว ง
สาธารณสุข ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา    
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2545 และกระทรวง
สาธารณสุขได้ด าเนินการตามขั้นตอนแนวทาง
ปฏิบัติการแบ่งส่วนราชการภายในกรม ตามที่
ส านักงาน กพร. ก าหนด ซึ่งคณะรัฐมนตรี ได้รับ
ทราบกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการในกระทรวง
สาธารณสุข และได้ประกาศในพระราชกิจจา
นุเบกษา เล่มที่ 126 ตอนที่ 98 ลงวันที่        
28 ธันวาคม 2552 เปลี่ยนชื่อกองสุขาภิบาล
ชุมชนและประเมินผลกระทบต่อสุขภาพเป็น 
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 
 

วิสัยทัศน์  
เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาการ

ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและการเฝ้าระวัง
ผลกระทบต่อสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 

พันธกิจ  
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพเป็น

หน่วยงานหลัก ในการผลิต พัฒนาองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี รูปแบบ แนวทาง เกณฑ์มาตรฐาน 
ด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและการ 
 

 
เฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ ตลอดจนพัฒนา
ศักยภาพภาคีเครือข่ายในการสร้างเสริมสุขภาพ 
 

อ านาจหน้าที่ 
 ศึ กษา  วิ จั ย  พัฒนา และประยุ ก ต์      

อ งค์ ค ว ามรู้ แ ละ เทค โน โลยี เ กี่ ย ว กั บกา ร
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและการเฝ้าระวัง
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 

 พัฒนาระบบ กลไก และรูปแบบการ
ด าเนินการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ เพ่ือ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการด าเนินงานให้
เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 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 

 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย 
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โครงสร้างหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 

ส่วนเฝ้าระวงัผลกระทบต่อสุขภาพ ส่วนพฒันาระบบการประเมิน 

ผลกระทบต่อสุขภาพ 

 

ส่วนพฒันาศกัยภาพและ 

การส่ือสารความเส่ียง 

กลุ่มสนับสนุนพฒันาองคก์ร 

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร ์

กลุ่มอ านวยการ 
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โครงสร้างการบริหารงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

   

นางสาวสริวิรรณ  จนัทนจุลกะ 

ผูอ้ านวยการกองประเมนิผลกระทบต่อสุขภาพ 

นางสุกานดา  พดัพาด ี

หวัหน้าสว่นพฒันาระบบ 

การประเมนิผลกระทบต่อสุขภาพ 

นางสาวอ าพร  บุศรงัษ ี

หวัหน้าสว่นเฝ้าระวงัผลกระทบต่อสุขภาพ 
นางจติตมิา  รอดสวาสดิ ์

หวัหน้าสว่นพฒันาศกัยภาพ 

และสือ่สารความเสีย่ง 

นางเพญ็ผกา  วงศก์ระพนัธุ ์
หวัหน้ากลุ่มบรหิารยุทธศาสตร ์

นางรุ่งฟ้า  จรรยาเพศ 

หวัหน้ากลุ่มสนบัสนุนพฒันาองคก์ร 
นายทรงศกัดิ ์ อาจหาญ 

หวัหน้ากลุ่มอ านวยการ 
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อัตราก าลัง 

จ านวนบุคลากร  จ าแนกตามประเภทบุคลากร และหน่วยงาน 
 

  

หน่วย : อัตรา 

 

 

 

 

 
อัตราก าลัง  จ าแนกตามประเภทบุคลากร 

ข้าราชการ, พนักงานราชการ, ลูกจ้างประจ า, ลูกจ้างชั่วคราว 
 

  

หน่วย : อัตรา 

 

 ข้อมูล ณ : ตุลาคม 2558 
 

ที่มา : ระบบงานบุคลากร 
หมายเหตุ : บุคลากรกรมอนามัยมีจ านวน 3,508 คน 

http://datacenter.anamai.moph.go.th/cognos8/cgi-bin/cognosisapi.dll?b_action=cognosViewer&ui.action=run&ui.object=storeID("i6A1F3F39F9914D9D9E72FA8F646814E8")&ui.name=E020101:%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87 %e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a0%e0%b8%97%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3&run.outputFormat=&run.prompt=true&cv.header=false&cv.toolbar=true&ui.backURL=javascript:window.close()&m_session=_CPSID_E6A4E5BC23566697E601E6A369A383C9
http://datacenter.anamai.moph.go.th/cognos8/cgi-bin/cognosisapi.dll?b_action=cognosViewer&ui.action=run&ui.object=storeID("i6A1F3F39F9914D9D9E72FA8F646814E8")&ui.name=E020101:%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87 %e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a0%e0%b8%97%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3&run.outputFormat=&run.prompt=true&cv.header=false&cv.toolbar=true&ui.backURL=javascript:window.close()&m_session=_CPSID_E6A4E5BC23566697E601E6A369A383C9
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งบประมาณ  
 

 
 

 
                                                                              ข้อมูล ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2558 

 

10,846,594.45 

400,000.00 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

งบด าเนินงาน 

งบรายจ่ายอื่น 

3,314,258.00 

3,043,809.00 

1,668,748.70 

1,399,097.00 

1,006,821.00 

813,860.75 

งบประมาณจัดสรรส่วน/กลุ่ม 

ส่วนพัฒนาระบบประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 

ส่วนเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ 

กลุ่มอ านวยการ 

ส่วนพัฒนาศักยภาพบุคลากรและสื่อสารความเสี่ยงต่อ
สุขภาพ 

M&E แผนบูรณาการ 

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
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ส่วนที่ 2  

ผล  การด าเนินงาน  
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ที่มาและความส าคัญ 
 การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA) 
เป็นเครื่องมือส าคัญในการคุ้มครองและส่งเสริม
สุขภาพของประชาชนจากการด าเนินโครงการ
พัฒนา แผนงาน กิจกรรมต่างๆ รวมถึงนโยบาย 
ของทั้งภาครัฐและเอกชน เน้นกระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
ทุกภาคส่วน และมีกลยุทธ์ในการด าเนินงาน   
โดยอาศัยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข     
พ.ศ. 2535 ซึ่งเป็นกฎหมายส าคัญที่ให้อ านาจกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบังคับใช้ เพ่ือ
การดูแลและคุ้มครองสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนจากกิจกรรมการกระท าทุกอย่าง และ
กิ จก า รป ระ เภทต่ า ง ๆ  ที่ มี ผ ลก ระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 
ตั้งแต่กิจการขนาดเล็กจนถึงกิจการขนาดใหญ่  
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ  จึง เห็น
ความส าคัญในการพัฒนาระบบการประเมินผล
กระทบต่อสุขภาพตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 โดยการน าหลักการของ
การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพมาประยุกต์ใช้ 
เพ่ือจัดท าเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม (Checklist) ส าหรับตรวจ
ประเมินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 
 
 
 
 

 

ผลการด าเนินงาน 
1. การจัดท าเครื่องมือการประเมินความเสี่ยง
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (Checklist) ส าหรับ
ตรวจประเมินกิจการทีเ่ป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

มีการพฒันาเครื่องมือการประเมินความ
เสี่ ย งด้ านอนามั ยสิ่ งแวดล้อม  ( Checklist)        
5 กิจการ ได้แก่ 1) กิจการเลี้ยงสัตว์ (สุกร)      
2) กิจการผลิตแป้งมันส าปะหลัง แป้งสาคู หรือ
แป้งอ่ืนๆ ในท านองเดียวกันด้วยเครื่องจักร      
3) กิจการเสริมสวยหรือแต่งผม 4) กิจการการ
ระเบิด การโม่ การป่นหินด้วยเครื่องจักร และ   
5) กิจการการสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ช ารุดใช้
แล้วหรือเหลือใช้ (ค้าของเก่า) โดยพิจารณาจาก
ความต้องการของพ้ืนที่และเป็นกิจการที่มีการ
กระจายตัวในพ้ืนที่ น ามาซึ่งการจัดท ากรอบ
เนื้อหาของเครื่องมือเพ่ือให้มีความเหมาะสมกับ
การประกอบกิจการนั้นๆ ผู้รับผิดชอบแต่ละ
กิจการได้ทบทวนข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ามา
จัดท าร่างเครื่องมือฯ และจัดกระบวนการเพ่ือให้
ผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาและให้ความเห็นต่อร่าง
เครื่องมือฯ เพ่ือปรับให้เหมาะสมกับบริบทของ
พ้ืนที่ ประกอบกับน าไปทดลองใช้เพ่ือตรวจสอบ
ความเป็นไปได้ของเครื่องมือ และน ามาจัดท า
เป็นเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม (Checklist) ทั้ง 5 กิจการ  

นอกจากได้เครื่องมือการประเมินความ
เสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมแต่ละกิจการแล้ว 
ยังได้น าเครื่องมือฯ แต่ละกิจการ มารวบรวม
และจัดท าเป็นคู่มือการประเมินความเสี่ยงด้าน

โครงการพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
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อนามัยสิ่งแวดล้อม เพ่ือควบคุมกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 เล่มที่ 2 และเผยแพร่
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการควบคุมและจัดการปัญหาด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที ่

 

 
 

2. การจัดท าคู่มือแนวทางการประยุกต์ใช้การ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในระดับท้องถิ่น 
เป็นภาษาอังกฤษ เพ่ือให้ภาคีเครือข่ายใน
ต่างประเทศสามารถใช้เอกสารดังกล่าวเป็น
แนวทางในการด าเนินงานการประเมินผล
กระทบต่อสุขภาพในระดับท้องถิ่น 

 

การน าไปใช้ประโยชน์ 
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประยุกต์ใช้การ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในการจัดการ
ปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่  
2. น าเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมไปใช้ควบคุมก ากับกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 
 
 
 

จุดเด่นของการด าเนินงาน 
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมของในการจัดท าเครื่องมือ
การประเมินความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
(Checklist) ท าให้เครื่องมือมีความเหมาะสมกับ
สถานประกอบการนั้นๆ  
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ที่มาและความส าคัญ 
การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA) 

เป็นเครื่องมือส าคัญในการคุ้มครองและส่งเสริม
สุขภาพของประชาชนจากการด าเนินโครงการ
พัฒนา แผนงาน กิจกรรมต่างๆ รวมถึงนโยบาย 
ของทั้งภาครัฐและเอกชน เน้นกระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
ทุกภาคส่วน และมีกลยุทธ์ในการด าเนินงานโดย
อาศัยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 ซึ่งเป็นกฎหมายส าคัญที่ให้อ านาจกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบังคับใช้ เพ่ือ
การดูแลและคุ้มครองสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนจากกิจกรรมการกระท าทุกอย่าง และ
กิ จก า รป ระ เภทต่ า งๆ  ที่ มี ผ ลก ระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 
ตั้งแต่กิจการขนาดเล็กจนถึงกิจการขนาดใหญ่  
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ จึง เห็น
ความส าคัญในการสนับสนุนการสร้าง การเรียนรู้
เรื่อง การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ(HIA) 
ให้แก่ท้องถิ่นชุมชน หน่วยงานภาคสาธารณสุข 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพ้ืนที่ เพ่ือ
สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการ แนวคิด 
วิธีการด าเนินการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
ที่ เหมาะสมกับท้ องถิ่ น ให้ สามารถน าการ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพไปประยุกต์ใช้
แก้ไขปัญหาเหตุร้องเรียนเหตุร าคาญที่น าไปสู่
การก าหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบ
ต่อสุขภาพ การหาข้อตกลงร่วมกันในการหาแนว
ทางการจัดการผลกระทบต่อสุขภาพและน าเข้าสู่

กระบวนการการตัดสินใจของท้องถิ่นชุมชนและ
ผู้ เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการช่วยเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่ท้องถิ่น ในการดูแลและคุ้มครอง
สุขภาพของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้ น  เ พ่ื อ พัฒนา เป็ นตั ว แบบด้ านการ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ในระดับท้องถิ่น
ต่อไป 

 

ผลการด าเนินงาน 
1. การพัฒนาต้นแบบการประเมินผลกระทบ
ต่อสุขภาพในระดับท้องถิ่น 3 พื้นที่ ดังนี้ 

ศูนย์อนามัยที่ 4 องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองชุมพลเหนือ กรณีกิจการไม้อัด 

 
 
 
 
 
 
มีข้อตกลงร่วมกันในเรื่องการตรวจ

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งในบริเวณและ
นอกบริเวณโรงงานไม้อัด อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
(ที่ประชุมเสนอให้ตรวจประเมิน 6 เดือน/ครั้ง 
ซึ่งตัวแทนผู้ประกอบการจะน าเสนอต่อผู้บริหาร
ต่อไป) และการใช้แบบประเมินความเสี่ยงด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมโรงงานไม้อัด (Checklist) 
เพ่ือการตรวจประเมินก่อนการต่อใบอนุญาต
ประกอบกิจการ/การขออนุญาตประกอบกิจการ 
และอาจน าไปสู่การออกข้อก าหนดต าบลต่อไป  

โครงการพัฒนาต้นแบบการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในระดับท้องถิ่น 
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ศูนย์อนามัยที่  7 เทศบาลต าบลโซง 

กรณีกิจการโรงโม่หิน  
ทีมงาน ในพ้ืนที่เกิดการเรียนรู้แนวคิด

และวิธีการด าเนินงานการประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพ โดยศูนย์อนามัยที่ 7 ร่วมกับทีมงานใน
ระดับพ้ืนที่ เก็บรวบรวมข้อมูลสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ได้แก่ ข้อมูลคุณภาพอากาศในพ้ืนที่โรง
โม่หินและพ้ืนที่โดยรอบ ข้อมูลสถานะสุขภาพ
ของประชาชน ข้อมูลการตรวจสุขภาพของ
คนงาน ซึ่ งหลั งจากนี้ จะท าการวิ เคราะห์
ประมวลผล เพ่ือสรุปผลกระทบ และจัดเวทีเพ่ือ
คืนข้อมูลผลการศึกษาพร้อมทั้ ง เสนอแนะ
มาตรการแก้ไขและป้องกันปัญหาร่วมกันต่อไป 

  

ศูนย์ อนา มัยที่  12 เทศบาลต าบล      
ทุ่งยาว กรณีกิจการยางพารา 
 มีข้อตกลงร่วมกันให้ผู้ประกอบการ
ปรับปรุงแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้ว 
เ พ่ื อ ไม่ ใ ห้ เ กิ ดคว าม เดื อดร้ อนร า คาญแก่
ประชาชน ได้แก่ (1) ปัญหากลิ่นเหม็น แก้ไขโดย
เปลี่ยนแปลงช่วงเวลารับซื้อยางเพ่ือไม่ให้เกิดการ
เก็บสะสมในโรงงาน (2) ปัญหาน้ าเสียไหลซึม    
สู่สาธารณะ แก้ไขโดยรวบรวมน้ าเสียไว้ในถัง
ส าเร็จรูปและส่งให้บริษัทแม่มารับไปบ าบัด     
(3) ปัญหาน้ ายางไหลจากรถเกษตรกรที่น ายาง
มาขายจนเปียกเปื้อนพ้ืนถนน เสี่ยงต่อการเกิด
อุบัติเหตุ แก้ไขโดย ก าชับเกษตรกรให้ตากยางให้
แห้งก่อนน ามาจ าหน่าย และมีข้อเสนอแนะ/
ข้อตกลงร่วมกันจากเวทีรับฟังความคิดเห็น 
น าไปสู่การยกร่างเทศบัญญัติเพ่ือควบคุมการ
ประกอบกิจการจ าพวกการรับซื้อสะสมยางดิบ 
ยางก้อนในพืน้ที่ ซึ่งร่างเทศบัญญัติดังกล่าวอยู่ใน
กระบวนการตรากฎหมายของเทศบาล 

 
 กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
สนับสนุนการด าเนินงานในพื้นที่ของศูนย์อนามัย 
ได้ แก่  สนั บสนุ น งบประมาณด า เนิ นการ       
ร่ วมด า เนินงานในพ้ืนที่  การ ให้ค าปรึกษา       
การเป็นวิทยากรร่วมอบรมให้ความรู้ด้านการ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ การเป็นวิทยากร
กระบวนการฯ การรวบรวมข้อมูลผลกระทบ 
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ข้อมูลสุขภาพในพ้ืนที่ด า เนินการ และการ
สนับสนุนเอกสารวิชาการ สื่อ คู่มือ แนวทาง 
เพ่ือใช้ในการด าเนินงานการประเมินผลกระทบ
ต่อสุขภาพในพ้ืนที่ 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
2. จัดท าแนวทางการปฏิบัติงานการประเมิน 
ผลกระทบต่อสุขภาพส าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

การน าไปใช้ประโยชน์ 
1. เชื่อมโยงการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพ
ระบบงานอนามัยสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นกับ
ต้นแบบการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพต่อ
สุขภาพในระดับท้องถิ่น 
2. ท้องถิ่นน าการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 
(HIA)  ไปใช้ในการสนับสนุนการด าเนินงานเพ่ือ
จัดการปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม
ในพ้ืนที่ เพ่ือให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิ
ทางสุขภาพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 

จุดเด่นของการด าเนินงาน 
การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ท้องถิ่น ในการ
ดูแลและคุ้มครองสุขภาพของประชาชนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพ่ือพัฒนาเป็นตัวแบบ
ด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ในระดับ
ท้องถิ่น 
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โครงการพัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสุขภาพเหมืองแร่ 

  

ที่มาและความส าคัญ 
การประกอบกิจการเหมืองแร่ทองค า

ของบริษัทอัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน)    
มีพ้ืนที่ในอยู่ในเขตรอยต่อ 3 จังหวัด (พิจิตร 
เพชรบูรณ์  พิษณุโลก) เปิดด าเนินการเมื่ อ        
ปี 2544 และตั้งแต่ปี 2552 ได้มีการร้องเรียน
จากประชาชนในต าบลเขาเจ็ดลูกเกี่ยวกับ
ผลกระทบต่อสุขภาพจากการด าเนินกิจการ
เหมืองแร่ทองค า และในเดือนมิถุนายน 2557 
ชาวบ้านร้องเรียนไปยังคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) กระทรวงสาธารณสุขจึงได้จัด
ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4 ฝ่าย (ภาครัฐ 
นักวิชาการ ประชาชน และผู้ประกอบการ) เพ่ือ
หาแนวทางการดูแลปัญหาสุขภาพอนามัย และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพ้ืนที่
เหมืองทองค า  และพ้ืนที่ศักยภาพแร่  ซึ่ งมี
นายแพทย์ สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ (รัฐมนตรีช่วยว่า
การกระทรวงสาธารณสุขในขณะนั้น) เป็น
ประธาน โดยที่ประชุมได้มีข้อตกลงร่วมกันใน   
6 ประเด็น ได้แก่ 1) การแก้ไข ป้องกัน ปัญหา
น้ าอุปโภคบริโภค 2) ข้อมูลและการเฝ้าระวัง
คุณภาพด้านสิ่ งแวดล้อมและด้ านสุ ขภาพ       
3) การพัฒนาระบบบริการและการดูแลรักษา
สุขภาพประชาชน 4) การพัฒนาศักยภาพบริการ 
5) การจัดท าฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อม (Baseline 
Data) 6) แนวทางการท าเหมืองเพ่ือลดความ
เสี่ยงในพ้ืนที่เดิม ซึ่งกองประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพ ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการแก้ ไข 
ป้องกัน ปัญหาน้ าอุปโภคบริโภคของประชาชน 

ในพ้ืนที่รอบเหมืองแร่ทองค า 3 จังหวัดรอยต่อ 
(พิจิตร เพชรบูรณ์ พิษณุโลก) และก าหนดแนว
ทางการท าเหมืองเพ่ือลดความเสี่ยงในพื้นที่เดิม 
 

ผลการด าเนินงาน 
1. การส ารวจพฤติกรรมการบริ โภคของ
ประชาชนในพื้นที่ จ านวนทั้งสิ้น 403 หลังคา
เรือน อาหารที่ประชาชนส่วนใหญ่นิยมบริโภค 
ได้แก่ กลุ่มเนื้อสัตว์และโปรตีน เช่น ปลาช่อน 
ปลาดุก หอยขม หนูนา กลุ่มข้าวและแป้ง เช่น 
ข้าว กลุ่มผักและกลุ่มผลไม้ เช่น กระเพรา ผักบุ้ง
ไทย มะเขือ ซึ่งได้น ามาก าหนดประเภทอาหารที่
จะเก็บตัวอย่างวิเคราะห์โลหะหนัก ได้แก่ ผัก 
ผลไม้ และสัตว์น้ า จ านวน 205 ตัวอย่าง โดย
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเนื่องจาก
ประเทศไทยยังไม่มีการท าข้อมูลพ้ืนฐานของ
ประเทศ รวมถึงยังไม่มีค่ามาตรฐานแมงกานีสใน
อาหาร จึงได้เก็บตัวอย่างจากพ้ืนที่อ่ืนๆ เพ่ือใช้
เป็นพ้ืนที่อ้างอิง ซึ่งสรุปได้ว่า ปริมาณแมงกานีส
ในพ้ืนที่มีค่าสูงกว่าพ้ืนที่อ้างอิงร้อยละ 11.7-25 
ปริมาณสารหนูในพ้ืนที่มีค่าสูงกว่าพ้ืนที่อ้างอิง
ร้อยละ 8.4-12.5 และเมื่อน าผลการตรวจสาร
หนูเทียบกับค่ามาตรฐานพบว่าทุกตัวอย่างไม่เกิน
เกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด (Total Arsenic     
น้อยกว่า 2 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 355 (พ.ศ.2556) 
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2. การตรวจสอบการปนเปื้อนโลหะหนักและ
สารเคมีในน้ าบริโภคที่ส าคัญในพื้นที่ ได้มีการ
เก็บตัวอย่างน้ าประปา บ่อตื้น น้ าฝน น้ าดื่ม
บรรจุขวด และน้ าจากโรงผลิตน้ าดื่ม ทั้งสิ้น 148 
แห่ง พบว่าไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจ านวนทั้งสิ้น 
119 แห่ง ได้แก่ น้ าประปา 36 แห่ง (ร้อยละ 73 
ของประปาที่ตรวจ) น้ าบ่อตื้น 68 แห่ง (ร้อยละ 
91 ของบ่อที่ตรวจ) น้ าฝน 5 ตัวอย่าง (ร้อยละ 
45) โรงผลิตน้ าดื่ม 4 แห่ง (ร้อยละ 67) และน้ า
ดื่มบรรจุขวด 6 ตัวอย่าง (ร้อยละ 67) เมื่อ
พิจารณาเฉพาะการปนเปื้อนโลหะหนักและ
สารเคมี พบเหล็กและแมงกานีสเกินมาตรฐาน 
ในน้ าประปา 10 แห่ง จาก 49 แห่ง (ร้อยละ 20) 
และน้ าบ่อตื้น 20 แห่งจาก 44 แห่ง (ร้อยละ 27)  
3. การตรวจคุณภาพน้ าผิวดินที่ใช้เป็นแหล่ง
น้ าดิบของระบบประปาและจุดที่ประชาชนห่วง
กังวล จ านวนทั้งสิ้น 12 แห่ง พบการปนเปื้อน
ไซยาไนด์และแมงกานีสเกินมาตรฐาน จ านวน 2 
แห่ง และส่งผลการตรวจวิเคราะห์ไปยังกรม
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ เพ่ือ    
เฝ้าระวังคุณภาพน้ าผิวดินต่อไป   

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

4. การจัดท าข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหา
คุณภาพน้ าอุปโภคบริ โภค กรณีเหมืองแร่
ทองค าในพื้นที่  3 จังหวัดรอยต่อ (พิจิตร 
เพชรบูรณ์ พิษณุโลก) เสนอไปยังผู้ว่าราชการ
จังหวัดทั้ง 3 จังหวัด และเสนอแนวทางการ
ปรับปรุงระบบประปาที่มีปริมาณโลหะหนักเกิน
ค่ามาตรฐาน จ านวน 10 แห่ง ให้ บริษัท อัครารี
ซอร์สเซส จ ากัด มหาชน พิจารณาปรับปรุง
ระบบประปา  
 

 

 
 
5. การประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง แนวทางการ
จัดท าหลักเกณฑ์ข้อก าหนดเกี่ยวกับพื้นที่  
แนวกันชน (Buffer Zone) เสนอให้กรม
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ และกรม
อนามัย ศึกษาระยะที่เหมาะสมในการก าหนด
แนวกันชนในการท าเหมืองแร่ทองค า และกรณี
กิจการอ่ืนๆ ในระยะต่อไป และส าหรับเหมือง
ทองที่เปิดด าเนินการในปัจจุบัน ขอความร่วมมือ
จากกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
พิจารณาก าหนดเงื่อนไขเพ่ิมเติมจากมาตรการที่
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ก าหนดในรายงานการวิ เคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพเพ่ือการคุ้มครองทาง
สุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
6. การประชุมเรื่องแผนที่ความเสี่ยงและระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์และการจัดท าข้อมูล
พื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ มีข้อเสนอ
ต่อกลไกการน าเข้า แก้ไข และการเข้าถึงข้อมูล 
ผ่านคณะท างานพิจารณาการกลั่นกรองข้อมูล
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพในพ้ืนที่และหน่วยงาน
วิชาการ นอกจากนี้ยังเป็นแนวทางในการจัดท า
ฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมและสุขภาพกรณีเหมืองแร่
ทองค าในพ้ืนที่จังหวัดเลยอีกด้วย 
7. กระทรวงอุตสาหกรรมได้แต่งตั้งคณะกรรม 
การตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหา   
ข้อขัดแย้ง ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
จากการท าเหมืองแร่ทองค าของ บริษัท อัครา   
รีสอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) ซึ่งมีปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เป็นประธานร่วมกับปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม และกรมอนามัย เป็นกรรมการ  

 

 

การน าไปใช้ประโยชน์ 
ประชาชนในพ้ืนที่เหมืองแร่ทองค าได้รับการ
คุ้มครองสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบ
กิจการ 
 

จุดเด่นของการด าเนินงาน 
การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 4 ฝ่าย ได้แก่ ภาครัฐ นักวิชาการ 
ประชาชน และผู้ประกอบการ เ พ่ือหาแนว
ทางการดูแลปัญหาสุขภาพอนามัย และพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพ้ืนที่เหมือง
ทองค า และพ้ืนที่ศักยภาพแร่ 
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โครงการศึกษาสถานการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพจากโรงไฟฟ้าชีวมวล 

 
 
 
 

ที่มาและความส าคัญ 
ใ น ปั จ จุ บั น มี เ ห ตุ ร้ อ ง เ รี ย น ก ร ณี

ผลกระทบและความเดือดร้อนร าคาญ รวมถึง
ความวิตกกังวลในเรื่องสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
ของชุมชนโดยรอบโครงการโรงไฟฟ้ าจาก         
ปัญหามลพิษที่ส าคัญโดยเฉพาะฝุ่นละออง 
(Particulate matter) จากกระบวนการผลิต
ไฟฟ้าที่ต้องขนวัตถุดิบเข้าโรงไฟฟ้าและเผา
เชื้อเพลิงชีวมวลจ านวนมาก ซึ่งท้องถิ่นเองไม่
สามารถดูแลควบคุม ด้านสุขลักษณะและอนามัย
สิ่งแวดล้อมของกิจการ และติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากโรงไฟฟ้าได้อย่าง
เต็มที่ เนื่องจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้ายัง
ไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อกิจการตาม พระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ประกอบกับมติ
คณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 38/2556 และมติสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 มอบให้กรมอนามัย
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกประกาศตาม 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ให้
การประกอบกิจการโรงไฟฟ้าชีวมวลเป็นกิจการ
ที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสนับสนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นในการควบคุมโรงไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งกรม
อนามัย ได้น าเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการ
สาธารณสุข ในการประชุมครั้งที่ 76-7/2556  
และคณะกรรมการฯ ได้มอบหมายให้มีการ
ติดตามผลกระทบจากการประกอบกิจการ
โรงไฟฟ้าชีวมวลอีก 1 ปี เพ่ือดูแนวโน้มของ
ปัญหา เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการฯพิจารณา 

 
 
 
 
ออกประกาศก าหนดให้ เป็นกิจการที่ เป็น
อันตรายต่อสุขภาพอีกครั้ งหนึ่ งจากเหตุผล
ดังกล่าว กรมอนามัยโดยกองประเมินผลกระทบ
ต่อสุขภาพ ได้จัดท าโครงการศึกษาสถานการณ์
ผลกระทบต่อสุขภาพจากโรงไฟฟ้าชีวมวล    
เ พ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของ
กระทรวงสาธารณสุขในการประกาศหรือไม่
ประกาศให้โรงไฟฟ้าชีวมวลเป็นกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ต่อไป 

 

ผลการด าเนินงาน 
1. ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ เพื่อเก็บ
ตัวอย่างคุณภาพอากาศในอ าเภอเมือง และ
อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 

1 . 1  สถานี ตร วจวั ด ในชุ มชนรอบ
โรงไฟฟ้ามุ่งเจริญไบโอเพาเวอร์ อ าเภอเมือง 
จังหวัดสุรินทร์ 

ช่วงฤดูร้อน (พฤษภาคมถึงมิถุนายน 
2557) เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพ
อากาศสถานีโรงเรียนบ้านรัตนะ ต าบลบุฤาษี 
อ า เภอเมือง  จั งหวัดสุ รินทร์  ในช่ วง เดือน
พฤษภาคม 2557 พบว่า ค่าเฉลี่ยของปริมาณฝุ่น
ละอองรวม (TSP) ฝุ่นละอองขนาดเล็กว่า 10 
ไมครอน และฝุ่ นละอองขนาดเล็กว่ า  2.5 
ไมครอน ไม่เกินค่ามาตรฐาน แต่เมื่อเปรียบเทียบ
พ้ืนที่ควบคุม พบว่า ค่าเฉลี่ยของปริมาณฝุ่น
ละอองรวม (TSP) ฝุ่นละอองขนาดเล็กว่า 10 
ไมครอน และฝุ่ นละอองขนาดเล็กว่ า  2.5 
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ไมครอนสูงกว่าพ้ืนที่ควบคุมอย่างมีนัยส าคัญ 
(P<.05) 

 
 
 
 
 
 
 
ช่วงฤดูหนาว (ธันวาคม 2557 ถึง

มกราคม 2558) เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัด
คุณภาพอากาศสถานีโรงเรียนบ้านเสม็ด (ประชา
รัฐนุเคราะห์) ต าบลสลักได อ าเภอเมือง จังหวัด
สุรินทร์ ในช่วงเดือนธันวาคม 2557ถึงมกราคม 
2558 พบว่าค่าเฉลี่ยของปริมาณฝุ่นละอองรวม 
(TSP) ฝุ่นละอองขนาดเล็กว่า 10 ไมครอน และ
ฝุ่นละอองขนาดเล็กว่า 2.5 ไมครอน ไม่เกินค่า
มาตรฐาน แต่เมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ควบคุม
พบว่าปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) สูงกว่าพ้ืนที่
ควบคุมอย่างมีนัยส าคัญ (P<.05) ในขณะที่
ค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองขนาดเล็กว่า 10 ไมครอน 
และฝุ่นละอองขนาดเล็กว่า 2.5 ไมครอนไม่
แตกต่างจากพ้ืนที่ควบคุม แต่อย่างไรก็ตามพบ
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของฝุ่นละอองขนาดเล็กว่า 
2.5 ไมครอน มีค่าสูงกว่ามาตรฐาน จ านวน 3 
วันจากการตรวจวัดจ านวน 16 วัน (ร้อยละ 
18.75) 

1 . 2  สถานี ตร วจวั ด ในชุ มชนรอบ
โรงไฟฟ้า แอดวานซ์ อะโกร เพาเวอร์แพลนท์        
อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 

ช่วงฤดูร้อน (เมษายนถึงพฤษภาคม 
2557) เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพ
อากาศสถานีวัดนิคมเขต ต าบลตานี อ าเภอเมือง 

จั งหวั ด สุ ริ นทร์  ในช่ ว ง เ ดื อน เมษายน ถึ ง
พฤษภาคม 2557 พบว่าค่าเฉลี่ยของปริมาณฝุ่น
ละอองรวม (TSP) ฝุ่นละอองขนาดเล็กว่า 10 
ไมครอน และฝุ่ นละอองขนาดเล็ กว่ า  2.5 
ไ ม ค ร อ น  ไ ม่ เ กิ น ค่ า ม า ต ร ฐ า น  แ ต่ เ มื่ อ
เปรียบเทียบพ้ืนที่ควบคุมพบว่าค่าเฉลี่ยของ
ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) ฝุ่นละอองขนาด
เล็กว่า 10 ไมครอน และฝุ่นละอองขนาดเล็กว่า 
2.5 ไมครอนสูงกว่าพื้นที่ควบคุมอย่างมีนัยส าคัญ 
(P<.05) 

ช่วงฤดูหนาว (มกราคม 2558) เมื่อ
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
สถานีบ้านเลขที่ 16 หมู่ 8 ต าบลตานี อ าเภอ
เมือง จังหวัดสุรินทร์ ในช่วงเดือนมกราคม 2558 
พบว่าค่าเฉลี่ยของปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) 
ฝุ่นละอองขนาดเล็กว่า 10 ไมครอน และฝุ่น
ละอองขนาดเล็กว่า 2.5 ไมครอน ไม่เกินค่า
มาตรฐาน และเมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ควบคุม
พบว่าค่าเฉลี่ยของปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) 
ฝุ่นละอองขนาดเล็กว่า 10 ไมครอน และฝุ่น
ละอองขนาดเล็กว่า 2.5 ไมครอนไม่แตกต่างจาก
พ้ืนที่ควบคุม แต่อย่างไรก็ตามพบค่าเฉลี่ย 24 
ชั่วโมงของฝุ่นละอองขนาดเล็กว่า 2.5 ไมครอน 
มีค่าสูงกว่ามาตรฐาน จ านวน 5 วันจากการ
ตรวจวัดจ านวน 15 วัน (ร้อยละ 33.33) 
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2. การเก็บข้อมูลอัตราการป่วยด้วยโรค        
ที่ เกี่ ยวข้องกับมลพิษทางอากาศในพื้นที่
โรงไฟฟ้าชีวมวล ย้อนหลัง 3 ปี และอีก 1 ปี
ข้างหน้าของประชาชนที่อาศัยอยู่ ในรัศมี  3 
กิ โ ล เมตรรอบโรง ไฟฟ้า  ได้ ข้ อมู ลมาจาก
โรงพยาบาลปราสาท และ รพ.สต. น ามาใช้ใน
การท าแผนที่ความเสี่ยงโดยอาสาสมัครและ
ประชาชน และก าลังอยู่ในขั้นตอนการวิเคราะห์
แนวโน้มโรคที่เกิดจากมลพิษทางอากาศ 
 

 
 
3. ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุข ผู้น าชุมชน
ในการจัดท าแผนที่ความเสี่ยง โดยใช้ข้อมูล
อัตราการป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทาง
อากาศในพ้ืนที ่
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

4. การประชุมคืนข้อมูลผลการศึกษา  โดย
แบ่งเป็น 1) ผลการศึกษาคุณภาพอากาศในพ้ืนที่
รอบโรงไฟฟ้าชีวมวล 2) แผนที่ความเสี่ยงจาก
ความร่วมมือของประชาชนรอบโรงไฟฟ้า       
3) ข้อมูลการรับรู้ผลกระทบต่อสุขภาพและสถิติ
เรื่องร้องเรียน  

ครั้งที่ 1 มีผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 53 คน 
โดยมีผู้ เ ข้ าร่ วมประชุม  ได้ แก่  ประชาชน 
อาสาสมัคร ผู้ประกอบการโรงไฟฟ้า ส านักงาน
ก ากับกิจการพลังงาน ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด และ รพ.สต. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
ครั้งที่ 2 มีผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 67 คน 

โดยมีผู้ เ ข้ าร่ วมประชุม  ได้ แก่  ประชาชน 
อาสาสมัคร ผู้ประกอบการโรงไฟฟ้า ส านักงาน
ก ากับกิจการพลังงาน ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด และ รพ.สต. 
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5. จัดท าแนวทางการเฝ้าระวังพื้นที่ เสี่ยง   
กรณีโรงไฟฟ้าชีวมวล 
 

 
 
 

การน าไปใช้ประโยชน์ 
น ามาตรการในการป้องกันและลดผลกระทบ  
ต่อสุขภาพของประชาชน และใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจเพ่ือเสนอให้โรงไฟฟ้า    
ชีวมวลเป็นกิจการที่ต้องควบคุม 
 

จุดเด่นของการด าเนินงาน 
การใช้กลไกทางด้านกฎหมายสาธารณสุขออก
ประกาศตาม พระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 ให้การประกอบกิจการโรงไฟฟ้า    
ชีวมวลเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออก
ข้อบัญญัติท้องถิ่นในการควบคุมโรงไฟฟ้าชีวมวล
เพ่ือดูแลควบคุม ด้านสุขลักษณะและอนามัย

สิ่งแวดล้อมของกิจการ และติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากโรงไฟฟ้าได้อย่าง
เต็มที ่
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ที่มาและความส าคัญ 
ส ถ า น ก า ร ณ์ ปั ญ ห า จ า ก ม ล พิ ษ

สิ่ งแวดล้อมและผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนในสภาวะปัจจุบันมีความรุนแรงมาก
ขึ้น เห็นได้จากปัญหาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมที่  
เสื่อมโทรม จากมลพิษที่ถูกปล่อยจากครัวเรือน     
จากการประกอบกิจการในชุมชนและโรงงาน
อุตสาหกรรม ส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการหย่อน
ประสิทธิภาพการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
และการบั งคับ ใช้กฎหมายของหน่ วยงาน        
ที่เกี่ยวข้อง และปีงบประมาณ 2558 กระทรวง
สาธารณสุขก าหนดยุทธศาสตร์กระทรวงฯ    
ด้ านสิ่ งแวดล้อมและสุขภาพ ซึ่ งมีตั วชี้ วั ด    
ระดับกระทรวง คือ “กระทรวงสาธารณสุขมี
ฐานข้อมูล สถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
ระบบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ” 
ดั งนั้ น  เ พ่ือ ให้ เห็ นถึ งสถานการณ์อนามั ย
สิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ส าหรับน าไปใช้วาง
แผนการด าเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
ต่อไป กรมอนามัยโดยหน่วยงานสายอนามัย
สิ่งแวดล้อม จึงเริ่มรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการ
ต่างๆ เพ่ือได้มาซึ่งสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ระดับศูนย์  และ
ระดับประเทศ โดยวางกลไกเริ่มที่จังหวัดต้อง   
มีข้อมูลสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่ส าคัญ และ      
รู้ข้อมูลสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ในพ้ืนที่ เพื่อทราบแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้าน
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เพ่ือทราบทิศทางการ

ขับเคลื่อนงาน และน าข้อมูลไปสู่การจัดท า
ข้อเสนอแนะเพ่ือการจัดการและแก้ไขปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ รวมทั้งคุ้มครอง 
 
สุขภาพของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น โดยเน้นการบูรณาการการด าเนินงาน
กับภาคีเครือข่ายอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งหน่วยงาน
ระดับกระทรวง เขตสุขภาพ และจังหวัด รวมถึง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ผลการด าเนินงาน 
1. ชุดข้อมูลอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ
ไทย  2  ชุ ดข้ อ มูล  คื อ  ชุ ด ข้ อมู ล อนามั ย
สิ่งแวดล้อมหน่วยข้อมูลระดับจังหวัด และชุด
ข้อมูลอนามัยสิ่งแวดล้อมหน่วยข้อมูลระดับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
หน้าหลักโปรแกรมบันทึกและประมวลผล 

ข้อมูลสถานการณ์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
(Environmental Health Database: EHD) 

 
2. รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ของประเทศไทย ปี 2557 เนื้อหาประกอบด้วย 
ประเด็นต่างๆ ได้แก่ สุขาภิบาลอาหาร การจัด 
การน้ าบริโภค การจัดการสิ่งปฏิกูล การจัดการ
มูลฝอย เหตุฉุกเฉินและสาธารณภัย และอนามัย

โครงการจัดท าสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
และระบบเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
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สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เสี่ยง (พ้ืนที่เสี่ยงต่อสุขภาพ
จากมลพิษสารเคมีและสารอันตราย พ้ืนที่เสี่ยง
ต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ และพ้ืนที่ที่
คาดว่าจะมีปัญหาสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ) และ
ปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 
โรคที่เกิดจากอาหารและน้ าเป็นสื่อ โรคติดต่อน า
โดยแมลงและสัตว์ โรคที่เกี่ยวข้องกับมลพิษ
อากาศ และโรคการเป็นพิษจากสารก าจัด
ศัตรูพืชและโลหะหนัก 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
3. ภาคีเครือข่ายที่ส าคัญทั้งองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและส านักงานสาธารณสุขจังหวัด     
มีข้อมูลสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่ส าคัญของ  
พ้ืนที่เอง ที่น าไปสู่การจัดการแก้ไขปัญหาใน
พ้ืนที่ได้ทันท่วงที โดยผ่านกลไกที่มีอยู่  เช่น 
คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด หรือน า
ข้อมูลสถานการณ์ไปใช้จัดท าแผนงาน โครงการ
ต่างๆ เ พ่ือการจัดการด้านสิ่ งแวดล้อมและ
สุ ขภ าพได้  แล ะน า ข้ อ มู ล ไปสู่ ก า ร จั ดท า
ข้อเสนอแนะเพ่ือการจัดการและแก้ไขปัญหา
ด้านสิ่ งแวดล้อมและสุขภาพ และคุ้มครอง
สุขภาพของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

 

การน าไปใช้ประโยชน์ 
1. กรมอนามัย ศูนย์อนามัย และส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด มีสถานการณ์สิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ ที่จะน าไปใช้ในการพัฒนางานต่อไป 
2.  กรมอนามัย ศูนย์อนามัย และส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด มีการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม
และ สุ ข ภ าพ  อั นจ ะน า ไป สู่ ก า ร ไ ด้ ม า ซึ่ ง
สิ่ ง แ วดล้ อมที่ ดี ต่ อสุ ขภ าพ  และยั งน า ไ ป
ประยุกต์ใช้กับการเฝ้าระวังในประเด็นต่างๆ 
หรือพ้ืนที่เสี่ยงต่างๆ ได้ต่อไป 
 

จุดเด่นของการด าเนินงาน 
เน้นการบูรณาการการด าเนินงานกับภาคี
เครือข่ายอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งหน่วยงานระดับ
กระทรวง เขตสุขภาพ และจังหวัด รวมถึง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ที่มาและความส าคัญ 
เนื่องจากปัจจุบันเหตุฉุกเฉินด้านอนามัย

สิ่งแวดล้อมมีความถี่และความรุนแรงเพ่ิมขึ้น
อย่างชัดเจน เช่น เพลิงไหม้โรงงานอุตสาหกรรม 
เพลิงไหม้บ่อฝั งกลบมูลฝอยการลักลอบทิ้ ง
สารเคมีและน้ ามัน เป็นต้น ซึ่งก่อให้เกิดสิ่ ง
คุกคามต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน
ได้ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  

กรมอนามัย เป็นหน่วยงานหลักที่มี
ภารกิจในการคุ้มครองสุขภาพของประชาชนจาก
มลพิษสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในภาวะฉุกเฉินที่มี
ความจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือประกอบการพิจารณาวางแผนการจัดการให้ทัน
ต่อเหตุการณ์ รวมถึงการคาดการณ์เหตุฉุกเฉิน
หรือความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น จึงได้จัดท าโครงการ
เพ่ือศึกษารูปแบบการพัฒนาชุดข้อมูลความเสี่ยง
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินด้ านอนามัยสิ่ งแวดล้อม โดย
คาดหวั ง ให้ ได้รูปแบบการพัฒนาชุดข้อมูล
สถานการณ์ความเสี่ยงและแผนที่ เสี่ยงด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ   
เพ่ือเป็นต้นแบบให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทั้ ง
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนจังหวัด และส่วน
ท้องถิ่นได้ เป็นแนวทางในการพัฒนาข้อมูล
สถานการณ์ความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่
เป็นระบบและทันสมัย สะดวกในการสืบค้น  
และง่ายต่อการน าข้อมูลมาใช้ประกอบการ
ด าเนินงานในพ้ืนที่ของตนเองอีกทั้งยังเป็นข้อมูล
แผนที่เสี่ยงและข้อมูลวิชาการท่ีมีความน่าเชื่อถือ 

 
 
 
 
และเป็นมาตรฐานเดียวกัน ส าหรับการช่วย
สนับสนุนการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ในการ
คาดการณ์เหตุฉุกเฉินหรือความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้นล่วงหน้า และเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น 
เจ้าหน้าที่ยังสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าว เพ่ือการ
สื่อสารเตือนภัย ประกอบการตัดสินใจวาง
แผนการด าเนินงานในการแก้ไขปัญหา และ
คุ้มครองสุขภาพของประชาชนได้อย่างทันท่วงที
และมีประสิทธิภาพต่อไป 

 

ผลการด าเนินงาน 
1. ชุดข้อมูลความเสี่ยงและสถานการณ์ความ
เสี่ยงของพื้นที่จั งหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ส าหรับสนับสนุนการด าเนินงานตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของของเจ้าหน้าที่
ในพ้ืนที่  
 1) ข้อมูลความเสี่ยง ได้แก่ ข้อมูลโรงงาน
อุตสาหกรรม สถานที่ก าจัดมูลฝอย โรงไฟฟ้า   
ท่าเรือขนถ่ายสินค้า มูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์ และ
ข้อมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องตามประเภทความเสี่ยง
นั้ น  เช่ น  ที่ ตั้ ง  ลั กษณะการประกอบการ      
ความเสี่ ยงหรือสิ่ งคุกคามสุขภาพที่ เกิดขึ้น       
ค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ เป็นต้น  

2) แผนที่ความเสี่ยงจ าแนกตามประเภท
ความเสี่ยงของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 3) ข้อมูลเรื่องร้องเรียน 
 4) ข้อมูลสารเคมีสิ่งคุกคาม A – Z  

โครงการพัฒนาระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
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5 ) ข้อมูลสถิติการเกิดเหตุฉุก เฉินฯ    
ภัยจากสารเคมี และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
อนามัยสิ่งแวดล้อม 

6) ข้อมูลการตรวจวิเคราะห์และการ  
เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพ 
 7) ข้อมูลเครือข่ายตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 
ระดับส่วนกลาง (ศูนย์อนามัย) และระดับจังหวัด  
 8 ) คู่ มื อและเอกสารวิชาการ  เ พ่ือ
สนับสนุนวิชาการแก่เจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ ได้แก่ 
คู่มือวิชาการ เอกสารแนวทางการปฏิบัติงาน 
คู่มือการเก็บตัวอย่างและการตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการ สรุปบทเรียน ข้อมูลมาตรฐาน
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ต้นแบบโปรแกรมระบบข้อมูลความเสี่ยง
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม บน Web-based 
หรือระบบเครือข่าย (Network) เพ่ือสนับสนุน
การด าเนินงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านอนามัย
สิ่ งแวดล้อมที่ทั่ วถึง  รวดเร็ วและมีข้อมูลที่
น่าเชื่อถือ โดยเป็นโปรแกรมที่น าไปขยายผลต่อ
ในพ้ืนที่อ่ืนที่สนใจและมีความพร้อมได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. แนวทางการพัฒนาระบบข้อมูลความเสี่ยง
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมส าหรับพื้นที่อ่ืนที่สนใจ 
ประกอบด้วย ค าแนะน าการใช้งานโปรแกรม 
ตัวอย่างประเด็นงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม           
แนวทางการคัดเลือกประเด็นความเสี่ยงของ
พ้ืนที่ แนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูลและการ
วิเคราะห์ข้อมูล และการใช้ประโยชน์จากข้อมูล 
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การน าไปใช้ประโยชน์ 
1. มีฐานข้อมูลความเสี่ยง แผนที่เสี่ยงจากภาวะ
ฉุกเฉินด้านอนามัยสิ่ งแวดล้อมรองรับการ
สนับสนุนการปฏิบัติการ ซึ่งเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
ทีมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินฯ สามารถใช้ข้อมูลเพ่ือ
จัดการและสื่อสารความเสี่ยงได้ทันเหตุการณ์  
2. บุคลากรตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมในทุกระดับ สามารถตอบโต้เหตุ
ฉุกเฉินฯ ได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที 
3. มีการบูรณาการงานอนามัยสิ่งแวดล้อมใน
ระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขในทุก
ระดับ 
 

จุดเด่นของการด าเนินงาน 
พัฒน าชุ ด ข้ อ มู ล ค ว า ม เ สี่ ย ง ด้ า นอน ามั ย
สิ่งแวดล้อม สนับสนุนการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ด้านอนามัยสิ่ งแวดล้อม โดยคาดหวังให้ได้
รูปแบบการพัฒนาชุดข้อมูลสถานการณ์ความ
เสี่ยงและแผนที่เสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มี
ผลกระทบต่อสุขภาพที่เป็นระบบและทันสมัย 
สะดวกในการสืบค้น และง่ายต่อการน าข้อมูลมา
ใช้ประกอบการด าเนินงานในพ้ืนที่ของตนเองอีก
ทั้งยังเป็นข้อมูลแผนที่เสี่ยงและข้อมูลวิชาการที่มี
ความน่าเชื่อถือ   
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ที่มาและความส าคัญ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็น

ปัญหาส าคัญระดับ โลกที่ ส่ งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคมและโดยเฉพาะ 
ผลกระทบต่อสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลง  
สภาพภูมิอากาศทั้ งทางตรงและทาง อ้อม       
ซึ่งคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ IPCC และ
องค์การอนามัยโลกได้ระบุว่า การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศที่ได้ส่งผลกระทบต่อระบบ    
ต่างๆ ของโลกนั้น ได้ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อ
สุขภาพ (Health) และสุขภาวะ (Well-being) 
ของมนุษย์และจ าเป็นต้องเตรียมการเพ่ือป้องกัน
และลดความเสี่ยงต่อสุขภาพที่อาจเกิดข้ึน   

จากการประชุมในระดับนานาชาติ ได้มี
ข้อมติหรือข้อเสนอแนะให้ภาคสาธารณสุข
เตรียมรองรับผลกระทบต่อสุขภาพจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งการพัฒนา
มาตรการทางสุขภาพและบูรณาการเข้าไปใน
แผนเพ่ือการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศอย่างเหมาะสม การสร้างศักยภาพ
ของผู้น าทางด้านสาธารณสุข การสร้างความ
เข้มแข็งของศักยภาพของระบบสุขภาพในการ
ติดตามและลดผลกระทบต่อสุขภาพจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และก าหนด
ทิศทางที่ชัดเจนในการวางแผนด าเนินงาน และ
การลงทุนในระดับชาติเพ่ือจัดการกับผลกระทบ
ต่อสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
 

 
 
 
 
เพ่ือป้องกันหรือลดผลกระทบต่อสุขภาพจาก
สภาพปัญหาดังกล่าว 

ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีนโยบาย มาตรการหรือ
แนวทางด้านสาธารณสุขที่เตรียมการดูแลและ
ป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่
อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะมีความรุนแรงมาก
ขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อ
วันที่  25 ธันวาคม 2555 มอบให้กระทรวง
สาธารณสุขจัดท ายุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศด้านสาธารณสุข เ พ่ือเป็นกรอบ
แนวทางรับมือกับผลกระทบต่อสุขภาพจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งด้านการปรับตัว
และการมีส่ วนร่ วมลดก๊าซเรือนกระจกใน      
ภาคสาธารณสุข ซึ่ งในปีงบประมาณ 2557     
กองประเมินเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ได้จัดท า
ร่างแผนยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศด้านสาธารณสุข โดยการสัมภาษณ์
และประชุมปรึกษาหารือจากผู้ที่เกี่ยวข้องใน
เบื้องต้น อย่างไรก็ดี เพ่ือให้แผนยุทธศาสตร์ฯ     
มี ความครอบคลุ มและสมบู รณ์  ร วมถึ ง มี
แ ผ น พั ฒ น า แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ร อ ง รั บ ก า ร
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้านสาธารณสุข 
เพ่ือให้มีการน าแผนยุทธศาสตร์ฯ ไปสู่การปฏิบัติ    

 
 
 

โครงการพัฒนาและการขับเคลื่อน 
แผนยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านสาธารณสุข 



รายงานประจ าปี 2558 กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 29 

ผลการด าเนินงาน 
คณะท างานได้ร่วมกันจัดท ากระบวน 

การร่างแผนยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศด้านสาธารณสุข พ.ศ.2559-2563    
ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ คือ (1) การรวบ 
รวมและวิ เคราะห์ข้อมูลสถานการณ์และ
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้ง
ระดับโลกและในประเทศไทย รวมทั้งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (2) การทบทวน
นโยบาย แผนงาน และโครงการที่เกี่ยวข้องกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสุขภาพ
ของหน่วยงานนานาชาติ (3) การวิเคราะห์การ
ด าเนินงานกิจกรรมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและสุขภาพในต่างประเทศ   
และในประเทศ และ (4) การวิเคราะห์ปัจจัย
แวดล้อม เหล่านี้น าไปสู่การยกร่างเค้าโครงแผน
ยุทธศาสตร์ฯ  

ในระหว่างกระบวนการรวบรวมข้อมูล
และทบทวนเอกสารเพ่ือการยกร่างเค้าโครงแผน
ยุทธศาสตร์ฯ คณะท างานได้ด าเนินการเปิดการ
รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของภาค   
ส่วนต่างๆ ดังนี้ (1) การสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึก        
ผู้ก าหนดนโยบาย ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ และ
ผู้แทนหน่วยงานเพ่ือให้ทิศทางและข้อเสนอแนะ
ต่อการจัดท าองค์ประกอบของแผนยุทธศาสตร์ฯ 
(2) การจัดประชุมกลุ่มย่อย โดยมีผู้แทนภาค
วิชาการ ภาคสาธารณสุข องค์กรปกครอง
ท้องถิ่น ภาคประชาสังคม เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ
ต่อการยกร่างเค้าโครงและองค์ประกอบของแผน
ยุทธศาสตร์ฯ (3) การจัดประชุมรับฟังความ
คิด เห็นจากผู้ เชี่ ยวชาญต่อการสั ง เคราะห์       
เค้าโครงและองค์ประกอบของแผนยุทธศาสตร์ฯ 
และท้ายสุด (4) การจัดประชุมประชาพิจารณ์

เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่าง
แผนยุทธ์ศาสตร์ โดยมีภาควิชาการ ภาคการ 
ศึกษา ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมเข้าร่วม 
นอกจากนั้นในระหว่างกระบวนการจัดท าร่าง
แผนยุทธศาสตร์ฯ คณะท างานได้จัดประชุม
คณะกรรมการก ากับทางวิชาการ เพ่ือน าเสนอ
ความก้าวหน้ าการปรับปรุ ง โครงร่ า งและ
องค์ประกอบตามข้อเสนอแนะของภาคส่วน
ต่างๆ ต่อร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ  
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(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านสาธารณสุข  ประกอบด้วย 
วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด มาตรการ หน่วยงานรับผิดชอบหลักและรอง รวมทั้ง
แนวทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ มีสาระส าคัญโดยสรุป ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
ประเทศไทยมีภูมิคุ้มกันและมีความพร้อมด้านสาธารณสุขในการรองรับผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการบูรณาการศักยภาพของทุกภาคส่วน เพ่ือให้ประชาชนไทยด ารงชีวิต
เป็นปกติสุขและมีสุขภาพดี 

วัตถุประสงค์  
1) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของระบบสาธารณสุขในการรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

สภาพ-ภูมิอากาศ 
2) เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาค

ประชาชนในการเตรียมการรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านสาธารณสุข 
พันธกิจ 
1) สื่อสาร เผยแพร่ให้ความรู้ ความเข้าใจ เพ่ือสร้างความตระหนักแก่ประชาชนด้านผลกระทบต่อ

สุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งการปรับตัวด้านสาธารณสุข 
2) พัฒนากลไกเพ่ือส่งเสริมและผลักดันให้ส่วนราชการ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน ในการน า

มิติด้านภัยสุขภาพไปบูรณาการในการพัฒนานโยบาย แผนงาน และกิจกรรม ด้านการจัดการความเสี่ยง
และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

3) พัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรคและพัฒนาศักยภาพระบบการให้บริการสาธารณสุขในการรับมือ
ภัยสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

4) วิจัยและพัฒนา องค์ความรู้ เกี่ยวกับสุขภาพกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ค้นคว้า
พัฒนาเครื่องมือในการประเมินผลกระทบ ความเปราะบาง ศักยภาพการปรับตัวด้านสาธารณสุขจากการ
เปลี่ยนแปลง-สภาพภูมิอากาศ รวมทั้งพัฒนาแนวทางสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกของภาคส่วน
สาธารณสุข 

ตัวช้ีวัด 
1) มีระบบสื่อสาร เผยแพร่ให้ความรู้ ความเข้าใจ เพ่ือสร้างความตระหนักแก่ประชาชนด้าน

ผลกระทบต่อสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งการปรับตัวด้านสาธารณสุข 
2) มีนโยบาย แผนงาน หรือกิจกรรมเพ่ือจัดการความเสี่ยงจากผลกระทบอันเนื่องมาจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือการปรับตัวที่เก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
3) กระทรวงสาธารณสุขมีระบบและกลไกเฝ้าระวังภัยสุขภาพจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศระดับประเทศและระดับจังหวัด  
4) มีงานวิจัยและองค์ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ    
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5) หน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับมีการด าเนินงานและเป็นต้นแบบที่ดีในการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก  

ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการสื่อสารให้ความรู้และความเข้าใจแก่ประชาชน เพ่ือสร้างความ

ตระหนักและการเตรียมความพร้อมในการรับมือด้านผลกระทบสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

มุ่งสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนัก เรื่อง ผลกระทบต่อสุขภาพจากการ
เปลี่ยนแปลง-สภาพภูมิอากาศแก่ประชาชน เพ่ือให้ประชาชนมีความพร้อมรับมือผลกระทบต่อสุขภาพที่
อาจเกิดขึ้น และเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการและแก้ไขปัญหาผลกระทบสุขภาพจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพ-ภูมิอากาศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในภาคการสาธารณสุขและกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งองค์กรภาคประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการมีส่วนร่วมการ
สร้างภูมิคุ้มกันและสร้างความพร้อมด้านการสาธารณสุขในการรับมือและการปรับตัวต่อผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลง-สภาพภูมิอากาศ 

มุ่งเน้นการพัฒนากลไกความร่วมมือของหน่วยงานทั้งในและนอกภาคสาธารณสุข รวมถึง
ภาคเอกชน ภาคประชาชนในการบริหารจัดการเพ่ือป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ-ภูมิอากาศ มีแผนงาน โครงการที่ค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ และเชื่อมโยงถึง
ผลประโยชน์ด้านสุขภาพที่จะได้รับจากการลดก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากแผนงาน โครงการในภาคส่วน
ต่างๆ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างขีดความสามารถของระบบสาธารณสุขของประเทศไทยใน
การรับมือผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

มุ่งเน้นการเสริมสร้างบทบาทและขีดความสามารถของระบบสาธารณสุข ทั้งการส่งเสริม ป้องกัน 
รักษา และฟ้ืนฟูสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเน้นการท างานในเชิงรุก      
ให้สามารถเตรียมการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพที่เกี่ยวข้องได้ รวมถึงเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร
สาธารณสุขให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการเฝ้าระวัง การเตือนภัย การสื่อสาร และการป้องกันความเสี่ยง
ภัยสุขภาพจากผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

มุ่งเน้นการพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ รวมถึงพัฒนาระบบฐานข้อมูล แผนที่เสี่ยง เพื่อใช้ในการสื่อสาร การเตือนภัย การป้องกันความ
เสี่ยงภัยสุขภาพ และการวางแผนด าเนินงานด้านสาธารณสุขเพ่ือคุ้มครองสุขภาพประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาองค์ความรู้ และงานวิจัยด้านสาธารณสุขกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ รวมทั้งการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือคุ้มครองสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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มุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในประเทศไทย การพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพนักวิจัยในทุกระดับ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
การถ่ายทอดองค์ความรู้ การพัฒนานวัตกรรม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการข้อมูลวิจัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมให้ภาคส่วนสาธารณสุขลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสนับสนุน
ชุมชนในการปรับตัวเพ่ือป้องกันหรือลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

มุ่งเน้นให้ภาคส่วนสาธารณสุขมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงการเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่หน่วยงานอ่ืนและชุมชนในการลดก๊าซเรือนกระจก ทั้งที่เป็นบทบาท
โดยตรงและบทบาทท่ีสนับสนุนการด าเนินงาน เช่น การประหยัดพลังงาน การลดปริมาณของเสีย เป็นต้น 
รวมถึงการส่งเสริม สนับสนุน ให้ชุมชนท้องถิ่น มีการปรับตัวและมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก 

การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
แนวทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ เสนอให้มีคณะกรรมการนโยบายรองรับก าร

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านสาธารณสุขที่รับผิดชอบด าเนินงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และสุขภาพ (National Committee for Climate change and Health) ซึ่งจะเป็นกลไกในขั้นต้นเพ่ือ
การขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยให้ข้อเสนอ
นะเชิงนโยบายต่อการด าเนินงาน  การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกภาค
สาธารณสุข รวมทั้งยังมีภารกิจที่ส าคัญ คือ การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ผ่านกลไกระดับชาติที่มี
อยู่ คือ คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน 
โดยการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์ฯ นี้กับแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2556-
2593 รวมทั้งการบูรณาการแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมด้านสุขภาพกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศเข้าสู่แผนพัฒนาสุขภาพระดับชาติ ระดับเขต ระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ ระดับต าบล และระดับ
หมู่บ้านอีกด้วยแนวทางการด าเนินการต่อไป : เสนอให้มีคณะกรรมการนโยบายรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศด้านสาธารณสุขที่รับผิดชอบด าเนินงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสุขภาพ 
(National Committee for Climate change and Health) ซึ่งจะเป็นกลไกในขั้นต้นเพ่ือการขับเคลื่อน
กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยให้ข้อเสนอนะเชิงนโยบาย
ต่อการด าเนินงาน  การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกภาคสาธารณสุข 
รวมทั้งยังมีภารกิจที่ส าคัญ คือ การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ผ่านกลไกระดับชาติที่มีอยู่ คือ 
คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน โดย
การบูรณาการแผนยุทธศาสตร์ฯ นี้กับแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2556 -
2593 รวมทั้งการบูรณาการแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมด้านสุขภาพกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศเข้าสู่แผนพัฒนาสุขภาพระดับชาติ ระดับเขต ระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ ระดับต าบล และระดับ
หมู่บ้านอีกด้วย 
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การน าไปใช้ประโยชน์ 
กระทรวงสาธารณสุขน ากลไกการด าเนินงาน
ด้านสาธารณสุขรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ไปใช้ เป็นเครื่องมือให้เห็นความ
เชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินการต่างๆ  
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ด้านสาธารณสุขและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ 
รวมทั้ งหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องน าแผนฯ ไป
ด าเนินการเตรียมการด้านสุขภาพรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และน าแผนไป
ปฏิบัติ 
 

จุดเด่นของการด าเนินงาน 
แผนยุ ทธศาสตร์ ก าร เปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศด้านสาธารณสุข ใช้กระบวนการมีส่วน
ร่วมของหน่วยงานภาคสาธารณสุขทุกระดับ 
และหน่วยงานภาครัฐ  เอกชน รวมทั้งประชาชน  
ในการด าเนินการเตรียมการด้านสุขภาพรองรับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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ที่มาและความส าคัญ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็น

ปัญหาส าคัญระดับ โลกที่ ส่ งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคมและสุขภาพ ซึ่งใน
ปัจจุบันสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างเห็น
ได้ชัดในหลายประเทศทั่วโลก สะท้อนให้เห็นถึง
สภาวะที่ระบบต่างๆ ทั้งทางกายภาพ ชีวภาพ 
ระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งด้านสุขภาพ ซึ่ง
อาจไม่สามารถรองรับภาระผลกระทบที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ ปัญหาหนึ่งที่
ส าคัญที่เกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศคือ การเกิดอุทกภัย ซึ่งมีความรุนแรง
และมีความถี่มากขึ้น ซึ่งในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 
แนวโน้มการเกิดเหตุการณ์อุทกภัยของประเทศ
ไทยเพ่ิมขึ้นและรุนแรงขึ้นและผลกระทบที่
เกิดขึ้นทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพก็มี
แนวโน้มเพ่ิมข้ึนตามมาด้วย  

กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ จึงได้
ด าเนินโครงการประเมินความเปราะบางและการ
ปรับตัวด้านสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ กรณีศึกษาผลกระทบจากอุทกภัย 
เพ่ือให้ทราบถึงสถานการณ์ความเสี่ยงต่อสุขภาพ
ที่ เ กิ ดขึ้ น  รวมถึ งศั กยภาพในการปรั บตั ว        
รับผลกระทบทางสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต ผลการศึกษาที่ได้จะน าไปสู่การจัดท า
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเชิงวิชาการและการ
เตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การรับมือกับปัญหาสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น
ต่อไป 

 
 
 

 

ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูลความเปราะบางและการปรับตัว

ด้านสุขภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ กรณีผลกระทบจากอุทกภัยในระดับ
พ้ืนที่ โดยมีพ้ืนที่ศึกษา 3 พ้ืนที่ ประกอบด้วย 
ต าบลทางช้างและต าบลท่าดินแดง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และต าบลโผงเผง จังหวัด
อ่างทอง ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นพ้ืนที่ที่มีน้ าท่วม
ซ้ าซาก โดยข้อมูลความเปราะบางและการ
ปรับตัวด้านสุขภาพได้จากการใช้เครื่องมือการ
ประเมินหลายตัวประกอบกัน เพ่ือให้ได้ข้อมูล
จากการประเมินทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
ภายใต้กรอบแนวคิด ดังรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อเกิดเหตุการณ์หรือภัยคุกคามขึ้นจะ
ก่อให้เกิดความเสี่ยงหรือผลกระทบทางสุขภาพ
ตามมา ซึ่งจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการรับหรือ
การเผชิญต่อเหตุการณ์หรือสิ่งคุกคามนั้นกับ
ความอ่อนไหวของพ้ืนที่ ประกอบกับการปรับตัว
ของแต่ละชุมชน เมื่ อน าข้อมูลทั้ งหมดมา
วิเคราะห์ ผลสุดท้าย เมื่อน าขนาดความเสี่ยง

โครงการศึกษาความเปราะบางและการปรับตัวด้านสุขภาพ                                    
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรณีศึกษาผลกระทบจากอุทกภัย 
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หรือผลกระทบต่อสุขภาพ กับความสามารถใน
การรับมือหรือการปรับตัวผ่านระบบการจัดการ
หรือกลไกการปรับตัวของชุมชน จะได้ข้อมูลที่
เรียกว่า ความเปราะบางของชุมชน ซึ่งข้อมูล   
ที่ได้จะน ามาวิเคราะห์ระดับความเปราะบางต่อ 
โดยใช้ดัชนีความเปราะบางจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิ อ ากาศระดั บชุ มชน  (Prevalent 
Community - level Vulnerability Index : 
PCVI) ซึ่งต้องท าการคัดเลือกดัชนีและตัวแปรที่
เกี่ยวข้องควบคู่กับข้อมูลที่ได้จากชุมชน เพ่ือให้
ได้ค่าคะแนนของแต่ละองค์ประกอบ  (การ
ประสบภัย ความอ่อนไหว การปรับตัว) และ
น าไปจัดท าแผนที่ เ พ่ือใช้ในการอธิบายการ
กระจายตัวของครัวเรือนตามระดับเปราะบาง
ต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ซึ่งผลลัพธ์สุดท้ายน าไปสู่การจัดท าแนว
ทางการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในชุมชนและ
ประเมินศักยภาพของพ้ืนที่ในการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ือขยายในพ้ืนที่
อ่ืนต่อไป  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
การน าไปใช้ประโยชน์ 
1. น าข้อมูลความเปราะบางด้านสุขภาพและ
ข้อเสนอแนะที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการ
ก าหนดนโยบาย วางแผนงาน โครงการหรือ
กิจกรรมเ พ่ือ เตรี ยมความพร้อมรับมือกับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ในชุมชน 
2. น าแนวทางการประเมินความเปราะบางและ
ปรับตัวด้านสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศที่สามารถไปขยายผลในพ้ืนที่ต่างๆ
และประยุกต์ใช้ในกรณีอ่ืนๆ ได้ 
3. หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และ
ประชาชน น าแนวทางการประเมินความ
เปราะบางด้านสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศจากชุมชนต้นแบบไปใช้จัดการ
และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ไดด้้วยตนเอง  
 

จุดเด่นของการด าเนินงาน 
ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาค
สาธารณสุขทุกระดับ และหน่วยงานภาครัฐ  
รวมทั้งประชาชนในการด าเนินการ 
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ที่มาและความส าคัญ 
  การพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Human 
Resource Development : HRD) เป็นการให้
การศึกษาในสิ่งที่จะส่งเสริมความรู้ความสามารถ
ความถนัด และทักษะให้กับบุคลากร ทั้ งนี้ 
มีความมุ่งหมายที่จะพัฒนาศักยภาพของคน 
ในองค์กร ให้สามารถปฏิบัติหน้ าที่ ที่ อยู่ ใน 
ความรับผิดชอบได้ดียิ่งขึ้น ทั้งในด้านความรู้
ความสามารถ ความช านาญ และประสบการณ์ 
นอกจากนี้ การพัฒนาบุคลากรยังมีความหมาย 
ที่ จ ะ พัฒนาทั ศนคติ ห รื อ เ จ ตคติ ข อ ง ก า ร
ปฏิบัติงานให้เป็นไปในทางที่ดีมีก าลังใจในการ
ท างานและมีความคิดที่จะปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย การพัฒนาบุคลากรจะน ามาใช้
กับบุคลากรระดับบริหาร เพ่ือเสริมสร้างความรู้
ประสบการณ์ตลอดจนแนวคิดต่างๆ ให้บุคลากร
ในระดับนี้สูงยิ่งขึ้น เพ่ือรองรับความเจริญเติบโต
ด้านเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี 
ที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ตลอดจนการขยายตัว
ขององค์กรและการปรับโครงสร้างของระบบงาน  
ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้บริหารระดับต่างๆ ใน
องค์กรจึ งจ า เป็นต้องมีความพร้อมทั้ งด้าน
ร่างกาย จิตใจ ความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์ที่จะปฏิบัติงานในระดับสูงได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  ดังนั้น การพัฒนาบุคลากร จึงเป็นหัวใจหลัก
ขององค์กร เนื่องจากทรัพยากรบุคคลเป็นเรื่องที่
ส าคัญที่ส่งผลต่อความส าเร็จขององค์กร ซึ่งทุก
องค์กรมุ่งที่จะให้บุคลากรของตนมีความรู้ 

 
 
 
 
ความสามารถ และเต็มใจปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลา 
การด าเนินงานขององค์กรต่างๆ  จะประสบความส าเร็จ 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในภารกิจหน้าที่ที่
รับผิดชอบในระดับใด ก็ขึ้นอยู่กับระดับคุณภาพ
ของคน เพราะคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุด 
คนเป็นกลไกท าให้เกิดงานที่มีคุณภาพต้องเกิด
จากคนที่มีคุณภาพ จึงควรเสริมสร้างศักยภาพ  
ใ ห้ บุ ค ล าก รแ ละภ า คี เ ค รื อ ข่ า ย มี ค ว าม รู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่เพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงานและสามารถปฏิบัติงานใน
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ประโยชน์สูงสุดต่อ
หน่วยงาน 
 

ผลการด าเนินงาน 
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ปีงบประมาณ 2558 
แบ่งการด าเนินงาน เป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย 
1. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองประเมิน 
ผลกระทบต่อสุขภาพ เป็นการสนับสนุนให้
บุคลากรของหน่ วยงาน เข้ ารับการ พัฒนา
ศักยภาพด้านต่างๆ ได้แก่ การเข้าร่วมประชุม/
อบรม/สัมมนา , การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และ    
การเป็นวิทยากร โดยใช้กระบวนการ On The 
Job Training (OJT) จ านวน 40 ครั้ง ดังนี้ 

1) การเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา 
จ านวน 25 ครั้ง 
  1.1) โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมสัญจร  

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่ายประจ าปี 2558 
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   1.2)  โครงการให้ความรู้  ปลู ก
จิตส านึกในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ภายใต้โครงการ “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต”  
   1.3) การสัมมนาเ พ่ือพัฒนาตน 
พัฒนางาน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  1.4) การอบรมการพัฒนาระบบ
การจั ดซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐด้ วยวิ ธี ก ารทา ง
อิเล็กทรอนิกส์     (e-GP)  
  1.5 )  ก า ร อ บ ร ม ก า ร ใ ช้ ง า น
ระบบงานบุคลากร  
   1.6) การประชุมสัมมนา “สุขภาพ
คอมฯ สุขภาพคน”  
   1.7) การอบรมการใช้งานระบบ
บริหาร งานภายใน (Intranet)  
  1.8) การทดสอบเพ่ือวัดระดับ
ความรู้ภาษาอังกฤษ (Placement Test) ของ
สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ 
กระทรวงการต่างประเทศ 
  1.9) การอบรมภาษาจีน  
  1.10)   ก า ร อ บ ร ม ที ม ต้ อ น รั บ
ต่างประเทศ  
  1.11) การอบรมภาษาอังกฤษ 
หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้ม (Intensive Course)  
  1.12) การประชุมการเตรียมความ
พร้อมทีมวิชาการกรมอนามัยส าหรับการประชุม
สมัชชาอนามัยโลก (World Health Assembly) 
และการประชุมนานาชาติ  

  1.1 3 )  ก า ร อ บ ร ม ก า ร จั ด ท า
แผนปฏิบัติการและการเพ่ิมพูนทักษะการเขียน
เพ่ือการสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง 

 1.14 )  ก า ร อบรมกา ร ผลิ ต สื่ อ
มัลติมีเดียแบบโมชั่นกราฟฟิก  

  1.15) การอบรมการเสริมสร้าง
แกนน า นักสื่อสารสุขภาพ  
  1.1 6 )  ก า ร อ บ ร ม ก า ร ส ร้ า ง
แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Form)  
  1.17) การอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่ในการด าเนินงานตามกฎหมายสาธารณสุข  
 

   
  1.18) การสัมมนาการออกค าสั่งทาง
ปกครองกับการบั งคับใช้กฎหมายเกี่ ยวกับ
สิ่งแวดล้อม  
   1.19) การอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่ในการลดหรือยกเลิกใช้เครื่องมือและ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีสารปรอท และการ
จัดการของเสียปนเปื้อนปรอทในสถานบริการ
สาธารณสุข  
  1.20) โครงการ “พัฒนานักบริหาร
รุ่นใหม่ กรมอนามัย”  
  1.21) โครงการ "พัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุน กรมอนามัย”  
   1.22)  การอบรมหลั กสู ตรการ
บริหาร   งานสาธารณสุขระดับสูง (Mini Master 
of Management in Health) รุ่นที่ 18  
  1.2 3 )  ก า ร อ บ ร ม ห ลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรกฎหมาย มหาชน รุ่นที่ 40  
  1.24) การอบรมนักบริหารการทูต 
(นบท.) รุ่นที่ 7  
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 1.25) การอบรมเสริ มหลั กสู ตร       
นักบริหารระดับสูงรุ่นที่ 8  

 
2) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จ านวน      

5 ครั้ง 
2.1) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับ

การด าเนินงานสารบรรณ การเงิน และพัสดุ  
  
 
 
 
 
 
 
  2.2) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับ
การด าเนินงานลงพ้ืนที่ ในการดูแลสุขภาพ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากกรณีเหมืองแร่
ทองค า 3 จังหวัดรอยต่อ (พิจิตร พิษณุโลก 
เพชรบูรณ์)  
  
 
 
 
 
 
 

 2.3) การจัดกิจกรรม HIA English Club  
2.4) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการ

จัดท าสื่อ Infographic โดยใช้โปรแกรม Power 
point 2010  

2.5) การถอดความรู้ “เรื่องเล่าจากพ่ีสู่
น้อง”  
 

 
3) การเป็นวิทยากร จ านวน 10 ครั้ง 

3.1) การเป็นวิทยากรการอบรม
เวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ในหัวข้อ “Health 
Impact Assessment & Environmental Impact 
Assessment” จัดโดย โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

3.2) การเป็นวิทยากรการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมใน
ระดับพ้ืนที่  ในหัวข้อ “แนวทางการจัดท า
ฐานข้อมูล สถานการณ์ และการเฝ้าระวังด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมระดับอ าเภอ” จัดโดย คณะท างาน
พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมเขตสุขภาพที่ 5 

3.3) การเป็นวิทยากรการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านกฎหมาย
สาธารณสุข ในหัวข้อ “หลักการและแนวทาง 
การจัดท าฐานข้อมูล และสถานการณ์ ด้านอนามัย
สิ่ งแวดล้อม”และ“หลักการและแนวคิดการ 
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพกับการบังคับใช้
กฎหมายสาธารณสุข และการใช้แบบประเมิน
ความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพ่ือควบคุม
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กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535” จัดโดย ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 

3.4) การเป็นวิทยากรการประชุม
“สาธารณสุขอ าเภอทศวรรษใหม่ ใครไม่เก่งก็ถอยไป”   
ปี 2558 จังหวัดสกลนคร ในหัวข้อ “การประเมิน
ความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และ
แนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูล สถานการณ์
และระบบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ” 
จัดโดย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

 3.5) การเป็นวิทยากรการอบรม
เพ่ือพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขด้าน 
อนามัยสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อ “นโยบายการพัฒนา
ระบบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม หลักการประเมิน
ความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และ
แนวทางการด าเนินงานการพัฒนาระบบฐาน 
ข้อมูลสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ระบบ
เฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ” 
จัดโดย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี 
  3.6) การเป็นวิทยากรการอบรมฟ้ืนฟู
ความรู้ อสม. กฝผ. ประจ าปี 2558 ในหัวข้อ “การ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและการเฝ้าระวัง
ผลกระทบต่อสุขภาพ” จัดโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย 
  3.7) การเป็นวิทยากรการอบรหลัก
สูตร “ผู้น ายุคใหม่กับการพัฒนาและปรับตัวสู่
สังคมคาร์บอนต่ า (ส่วนท้องถิ่น)” ในหัวข้อ “การ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้าน
สาธารณสุข” จัดโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซ
เรือนกระจก (องค์การมหาชน) 

3.8) การเป็นวิทยากรการสัมมนา “การ
เตรียมการของประเทศเพ่ือลดความเปราะบางและ
เตรียมการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ : ภาคสาธารณสุข” ในหัวข้อ “การ
เตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ด้านสาธารณสุข” จัดโดย ส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  3.9) การเป็นวิทยากรการประชุม
เชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบการด าเนินงาน
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม กรณีภาวะฉุกเฉินและ
สาธารณภัย” ในหัวข้อ “นโยบายการตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ขอบเขต 
และกลไกการด าเนินงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินจาก
มลพิษสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ” 
จัดโดยศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี 
  3.10) การเป็นวิทยากรการฝึกอบรม 
ทีมต้อนรับต่างประเทศ กรมอนามัย ในหัวข้อ 
“คุณสมบัติและหน้าที่การเป็นเจ้าหน้าที่ต้อนรับ
และประสานงานที่ดี (Liaison Officer)” 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. การจัดประชุม / อบรม / สัมมนา เพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ ให้กับ           
ภาคี เครื อข่ ายงานด้ านอนามัยสิ่ งแวดล้ อม          
ได้แก่ บุคลากรด้านสาธารณสุขของหน่วยงานสาย
อนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย, ศูนย์อนามัย    
ที่  1  – 12 , ส านักงานสาธารณสุขจั งหวัด ,     
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง ภายใต้ภารกิจการด าเนินงานของกอง

http://hia.anamai.moph.go.th/images/article/news837/n20141225133613_1775.jpg
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ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ และภารกิจงานด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม จ านวน 6 ครั้ง ดังนี้ 
  1) การประชุม “ผลกระทบและบทบาท
ของหน่วยงานสาธารณสุขในการเตรียมการ     
รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ” มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวนทั้งสิ้น    
50 คน จากหน่วยงานสายอนามัยสิ่งแวดล้อม   
กรมอนามั ย , หน่ วยงานต่ างๆ ในกระทรวง
สาธารณสุข และผู้เชี่ยวชาญจาสถาบันการศึกษา  

2) การสัมมนา “การปฏิรูประบบอนามัย
สิ่งแวดล้อม เพ่ืออนาคตประเทศไทย” มีผู้เข้าร่วม
สัมมนา จ านวนทั้งสิ้น 43 คน จากหน่วยงานสาย
อ น า มั ย สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  ก ร ม อ น า มั ย  แ ล ะ
ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที ่

 

 3) การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การ     
เฝ้าระวังและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม” มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวนทั้งสิ้น 
71 คน จากหน่วยงานสายอนามัยสิ่งแวดล้อม 
กรมอนามัยและศูนย์อนามัยที่ 1–12  
  4) การสัมมนา“บทบาทของกระทรวง 
สาธารณสุข ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้าน
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพในพ้ืนที่เสี่ยง” มีผู้เข้าร่วม
สัมมนา จ านวนทั้งสิ้น 250 คน จากหน่วยงาน  
สายอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย, ส านักโรค
จากการประกอบอาชี พและสิ่ ง แ วดล้ อม             
กรมควบคุมโรค, ศูนย์อนามัยที่ 1–12, ส านักงาน

ป้องกันควบคุมโรคที่  1–12 และส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด 76 จังหวัด  

5) การสัมมนา“แนวทางการพัฒนางาน
อนามัยสิ่งแวดล้อม รองรับพ้ืนที่ เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ” มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จ านวนทั้งสิ้น 70 คน 
จากหน่วยงานส่วนกลางกรมอนามัย และศูนย์
อนามัยที่ 3, 4, 6, 7, 10, 11 และ 12   
 6) การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การใช้
โปรแกรมและเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการตอบ  
โต้ ภาวะฉุ ก เฉิ นด้ านอนามั ยสิ่ งแวดล้ อม ”                
มีผู้ เข้ าร่ วมประชุม  จ านวนทั้ ง สิ้ น  42 คน        
จากหน่วยงานสายอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย 
และศูนย์อนามัยที่ 1-12  
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การน าไปใช้ประโยชน์ 
บุคลากรทางด้านสาธารณสุข สามารถ

น า คว ามรู้ ที่ ไ ด้ รั บ  ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นกา ร
ปฏิบัติ งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน 
 

จุดเด่นของการด าเนินงาน 
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้ าน

สาธารณสุข โดยใช้กระบวนการ On The Job 
Training (OJT) หรือ การฝึกอบรมในขณะ
ปฏิบัติงาน เป็นการพัฒนาบุคลากรด้วยการฝึก
ปฏิบัติจริงจากสถานที่จริง เป็นการให้ค าแนะน า
เชิ งปฏิ บั ติ ในลั กษณะตั วต่ อตั ว  ( One-on-
One) ห รื อ เ ป็ น ก ลุ่ ม เ ล็ ก ๆ  ใ น พ้ื น ที่ ก า ร
ท างาน ในช่วงเวลาการท างานปกติ  เพ่ือเน้น
ประสิทธิภาพการท างานในลักษณะการพัฒนา
ทักษะเป็นพ้ืนฐาน (Skill – Based) ให้บุคลากร
เข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง การ
สร้างบรรยากาศการถ่ายทอด และแลกเปลี่ยน
ค ว า ม รู้  ห รื อ ที่ เ รี ย ก ว่ า  Knowledge 
Sharing เ พ่ื อลดช่ องว่ า งความรู้ ของคนใน
หน่วยงานให้มากที่สุด 
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ที่มาและความส าคัญ 
  การสื่อสารความเสี่ยง (Risk Communication) 
เป็นการติดต่อสื่อสาร เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล 
และความคิดเห็นระหว่างผู้ประเมินความเสี่ยง 
(risk assessor) ผู้จัดการความเสี่ยง (risk manager) 
และกลุ่มหรือองค์กรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง (stake holder) 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นย า ซึ่งการ
สื่อสารความเสี่ยง ถือเป็นกลยุทธ์ในการเผยแพร่
และกระจายข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องตามหลัก
วิทยาศาสตร์ ให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ เพ่ือท า
ให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องทั้ งหมดเข้า ใจลักษณะของ 
สิ่งคุกคาม และผลที่เกิดข้ึนจากสิ่งคุกคามนั้น 
    ทั้งนี้การสื่อสารความเสี่ยงนับว่าเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการประเมินความเสี่ยง 
และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยต้อง
ด าเนินการต่อเนื่องจากการจัดการความเสี่ยง
เพ่ือเผยแพร่ความรู้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง ให้เกิด
ความตระหนักในการดูแลสุขภาพของตนเอง  
ซึ่งมีขั้นตอนในการด าเนินงาน ได้แก่ การวิเคราะห์
กลุ่มเป้าหมายและสถานการณ์ การออกแบบ
และวางแนวทางในการสื่อสาร การพัฒนาสื่อ
และอุปกรณ์ในการสื่อสารโดยเฉพาะการสร้าง 
“key message” การปฏิบัติการสื่อสาร และ
การติดตามและประเมินผล ดังนั้น การสื่อสาร
ความเสี่ยง จึงมีส่วนส าคัญที่จะท าให้ประชาชน
ได้รับรู้ถึงความเสี่ยงและผลกระทบต่อสุขภาพ
และปรับเปลี่ยนทัศนคติให้มีพฤติกรรมสุขภาพ 
ที่ พึ งประสงค์  ตลอดจนจัดสภาพแวดล้อม 
ที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี  

ผลการด าเนินงาน 
การด าเนินงานสื่อสารความเสี่ ยง แบ่งการ
ด าเนินงานเป็น 2 ส่วน ได้แก่  จัดท าข้อมูล
วิชาการเพ่ือการสื่อสารความเสี่ยง และจัดพิมพ์
สื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
1. จัดท าข้อมูลวิชาการเพื่อการสื่อสารความเสี่ยง 
โดยด าเนินการในรูปแบบต่างๆ จ านวน 24 เรื่อง 
ดังนี้ 
  1) จัดท าบทความวิชาการและส่งให้ 
ส านักสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง เพ่ือจัดท า
ข่าวขึ้นเว็บไซต์กรมอนามัย และสื่อสารผ่าน
ช่องทางต่างๆ จ านวน 8 เรื่อง ดังนี้ 
     1.1) ผลกระทบต่อสุขภาพจาก
หมอกควันน าเสนอข่าวทางหนังสือพิมพ์มติชน  
    1.2) ฟ้าผ่าอันตรายในสายฝน...
อ่านซักนิดชีวิตปลอดภัย  
    1.3) แนะ! ดูแลเครื่องปรับอากาศ
ให้เย็นกายสบายใจไม่เสี่ยงโรค  
  1.4) ผลกระทบต่อสุขภาพจาก
พฤติกรรมการเสพติดเทคโนโลยี  
   1.5) การป้องกัน อันตรายจาก
ปรอทในหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่ใช้แล้ว 
   1.6) วันปลอดรถ ลดโลกร้อน 
    1.7) มลพิษจากควันรถก่อก๊าซ
เรือนกระจก 
   1.8) มลพิษอากาศที่ส่งผลกระทบ
ต่อกลุ่มเสี่ยง (โรคหัวใจ) 

การด าเนินงานด้านการสื่อสารความเสี่ยงและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
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 2) จัดท าข้อมูลและตอบข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพ จ านวน 5 เรื่อง 
ดังนี้ 
   2.1) ข้อซักถามกรณีที่ครูมีการปั๊ม
หมึกลงบนแขนเด็กนักเรียน 
     2.2) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบ
ต่อสุขภาพจากเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือ 
      2.3) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลผล
การตรวจวิเคราะห์การเก็บตัวอย่างดิน น้ าผิวดิน 
น้ าใต้ดิน เลือด ปัสสาวะ ของประชาชนรองเหมือง
แร่ทองค า ระหว่างเดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายน 
2557 (ส่วนพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบ
ต่อสุขภาพ)  
     2.4) ข้อร้องเรียน เรื่อง ขอความ
ช่วย เหลือในกรณีขอให้ทบทวนมาตรการที่จะ
ห้ามใช้แร่ไครโซไทล์ในอุตสาหกรรม (ส่วนพัฒนา
ระบบการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ) 
     2.5 ) ข้อสอบถามเกี่ยวกับการ
ศึกษาวิจัยการประเมินสารหนูและแมงกานีสใน
สิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองทองค าชาตรี จังหวัด
พิจิตรและเพชรบูรณ์ (ส่วนพัฒนาระบบการ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ) 
 
  3) จัดท าสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
ในรูปแบบอินโฟกราฟฟิก และเผยแพร่ทาง 
Facebook กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 
จ านวน 11 เรื่อง ดังนี้ 
      3.1) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
ในช่วงเทศกาลลอยกระทง 
    3.2) ลูกโป่งสวรรค์ เล่นอย่างไรให้
ปลอด ภัยวันเด็ก 
    3.3) อาหารมงคลไม่ปนสีก้านธูป 

     3.4) ผลกระทบต่อสุขภาพจาก
ควันธูป 
      3 . 5 ) ม า ต ร ฐ าน ค่ า เ ฝ้ า ร ะ วั ง
ผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 
10 ไมครอน โดยแบ่งระดับผลกระทบต่อสุขภาพ
เป็น 5 ระดับ 
      3.6) การดูแลสุขภาพประชาชน
รอบเหมืองทองค า 3 จังหวัด (พิจิตร พิษณุโลก 
เพชรบูรณ์)  
    3 . 7 ) ยุ ค ใ ห ม่ ง า น อ น า มั ย
สิ่งแวดล้อม (นายพิษณุ แสนประเสริฐ รองอธิบดี
กรมอนามัย)  
      3 . 8 ) น โ ย บ า ย  น พ . ส ม ศั ก ดิ์ 
ชุณหรัศมิ์ รมช. มอบให้ในวันอนามัยสิ่งแวดล้อม
ไทย 
     3 . 9 ) เคล็ ดลั บ เ พ่ืออากาศที่ ดี
ภายในบ้าน  
      3.10) การฟ้ืนฟูร่างกายหลังการ
ปั่นจักรยาน   
     3.11) เกียรติคุณสดุดี  คนดีศรี
สาธารณสุข ระดับกรม พ.ศ. 2558 (นายทรงศักดิ์ 
อาจหาญ)  
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2 .  จั ดพิ มพ์ สื่ อ เ ผยแพร่ ป ร ะชาสั มพั น ธ์  
เพ่ือเผยแพร่ให้กับภาคีเครือข่ายและหน่วยงาน 
ที่ เกี่ยวข้อง เ พ่ือใช้ประกอบการด าเนินงาน 
ในพ้ืนที่ จ านวน 9 เรื่อง ดังนี้ 
  1) แนวทางการเฝ้าระวังพ้ืนที่เสี่ยง กรณี 
เหมืองแร่ทองค า 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 2) แนวทางการเฝ้าระวังพ้ืนที่เสี่ยง กรณี 
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

 3) แนวทางการเฝ้าระวัง พ้ืนที่เสี่ยงจาก
มลพิษอากาศ กรณฝีุ่นละอองขนาดเล็ก 
 
 
 
 
 
   
 
 
 4) แนวทางการเฝ้าระวังพ้ืนที่เสี่ยงจาก
มลพิษอากาศ กรณีโรงไฟฟ้าชีวมวล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   5) แนวทางการเฝ้าระวัง พ้ืนที่เสี่ยงจาก
มลพิษอากาศ กรณหีมอกควัน 
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   6) แนวทางการเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหาร
และน้ า สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เพ่ือป้องกันโรค 
ที่เกิดจากอาหารและน้ าเป็นสื่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
      7) คู่มือเคล็ดไม่ลับส าหรับ อสม. ตอน  
การจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
   8) เอกสารประกอบการด าเนินงานตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม : เรื่อง 
"มลพิษทางอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพ" 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 9) เอกสารประกอบการด าเนินงานตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม : เรื่อง 
"มลพิษทางน้ าและผลกระทบต่อสุขภาพ" 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
การน าไปใช้ประโยชน ์
  ประชาชนได้รับรู้ถึงความเสี่ยงและ
ผลกระทบต่อสุขภาพและปรับเปลี่ยนทัศนคติให้
มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ตลอดจนจัด
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี 
 

จุดเด่นของการด าเนินงาน 
   การสื่อสารความเสี่ยงต้องให้ทุกส่วนที่
เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ เพ่ือให้
ได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้องและง่ายต่อการตัดสินใจ
ในการเลือกวิธีการหรือมาตรการในการลดความเสี่ยง  
สุขภาพที่พึงประสงค์ ตลอดจนจัดสภาพแวดล้อม
ที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี  
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ที่มาและความส าคัญ 
  งานวิเทศสัมพันธ์เป็นงานด้านความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ ซึ่งต้องมีการติดต่อประสานงาน
กับหน่วยงานต่างๆ ที่มีการปฏิบัติงานในลักษณะ
เดียวกันทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยต้องมี
การปฏิบัติงานด้านเอกสารทั้งการร่างเอกสาร
โต้ตอบ การแปลเอกสาร จัดท าเอกสาร จัดท า
บันทึกการประชุม และสรุปผลการประชุม ทั้งใน
รู ปแบบภาษาไทยและภาษาต่ างประเทศ 
นอกจากนี้ ยั งต้ องด าเนิ นงานเกี่ ยวกับการ
ประสานงานเกี่ยวกับการเดินทาง การจองตั๋ว
เครื่องบิน และการจัดของที่ระลึก เมื่อมีผู้แทน
หน่วยงานต้องเดินทางเข้าร่วมประชุม อบรม 
สัมมนา และศึกษาดูงานในต่างประเทศ รวมทั้ง
การด าเนินงานด้านระเบียบพิธีการต่างๆ 
 

ผลการด าเนินงาน 
การด า เนินงานด้านต่างประเทศ แบ่งการ
ด าเนินงานออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การพัฒนา
ความร่วมมือระหว่างประเทศและการด าเนินงาน
วิเทศสัมพันธ์ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้  
1. การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ   
จะด าเนินงานในส่วนของการตอบประเด็น
สารัตถะทางวิชาการ ได้แก่ การจัดท าข้อเสนอ
ทางเลือก เพ่ือการพิจารณาก าหนด Goals/Targets 
ในระดับภูมิภาค ภายใต้ ASEAN Post – 2015 
Health Development Agenda 
 
 

 
 
 
 
2 .  ก า ร ด า เ นิ น ง า น วิ เ ทศ สั มพั น ธ์  ใ น ป ี
งบประมาณ 2558 บุคลากรกองประเมินผล
กระทบต่อสุขภาพได้ เข้าร่วมประชุมในเวที   
ระดับนานาชาติ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ       
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
   1) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
Climate Change Diplomacy and Health 
ระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2557 จัดโดย
สถาบันวิจัยและฝึกอบรมแห่งสหประชาชาติ 
(UNITAR)  
  2)  การประชุ มวิ ชาการนานาชาติ 
“International Conference of Asian Environmental 
Chemistry 2014” ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 24-26  
พฤศจิกายน 2557 ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  
จัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ
หน่วยงานต่างๆ   
   3) การประชุมวิชาการนานาชาติ “32nd  
Conference of the International Society for 
Fluoride, Fluorosis Prevention : From Research 
at the Cellular Level to Mitigation” เมื่อ       
วันที่ 25–28 พฤศจิกายน 2557 ณ จังหวัด
เชียงใหม่  จัดโดยกลุ่มพัฒนาความร่วมมือ             
ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ  
  4) การประชุม Bi-Regional Workshop 
on Climate Change and Health เมื่อวันที่ 
25–31 มกราคม  2558 ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  
   5) การประชุม World Congress on 
Public Health ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 11–15 

การด าเนินงานด้านต่างประเทศ  
(การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์) 
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กุมภาพันธ์ 2558 ณ เมืองกัลกาต้า ประเทศ
อินเดีย  
   6) การประชุมระดับรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม
ระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิ ฟิก เมื่อวันที่     
19–20 พฤษภาคม 2558 ณ ศูนย์การประชุม
สหประชาชาติ กรุงเทพฯ จัดโดยโครงการ
สิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ  
  7 )  การประชุ มสมั ชชาอนามั ยโลก         
สมัยที่  68 เมื่อวันที่  18–28 พฤษภาคม 2558     
ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 
  8) การประชุม Regional Workshop on 
Protecting Human Health From Climate 
Change เมื่อวันที่ 15–17 กรกฎาคม 2558    
ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย 
  9) การสมัครขอรับทุนรัฐบาลสิงคโปร์
ร่วมกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเพ่ือเข้าร่วมประชุม
เชิงปฏิบัติการในหลักสูตร Workshop on 
Health and Climate : Realising the Promise 
of Co-Benefit เมื่อวันที่ 14–18 กันยายน 2558  
ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์  
 
 
 
 
 
 

 

  10) การประชุม Workshop to 
Strengthen Capacity Health Impact 
Assessment in South – East Asia เมื่อวันที่      
22–25 กันยายน 2558 ณ เมืองพัทยา จังหวัด
ชลบุรี จัดโดยส านักงานองค์การอนามัยโลก
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
  11) การประชุม The 7th International 
Conference on Public Health among 
Greater Mekong Sub-Regional Countries 
เป็นเวทีการประชุมให้ได้มาซึ่งความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย ในการ
ขับเคลื่อนงานประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 
(HIA) ในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง เมื่อวันที่  25–28 
กันยายน 2558 
 

การน าไปใช้ประโยชน์ 
  ผู้บริหารและนักวิชาการกองประเมินผล
กระทบต่อสุขภาพ น าประสบการณ์ที่ได้จากการ
เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน
ระดับนานาชาติ มาประยุกต์ใช้ในการท างานของ
หน่วยงาน 
 

จุดเด่นของการด าเนินงาน 
   การสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
หรือองค์กรต่างประเทศด้านวิชาการ ได้แก่    
การฝึกอบรม การวิจัย การศึกษาดูงาน โครงการ
แลกเปลี่ยน และอ่ืนๆ  
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ที่มาและความส าคัญ 
ในปีงบประมาณ 2558 กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายปฏิรูประบบสุขภาพและระบบการเงิน  

การคลังด้านสุขภาพ เพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชนทั้งด้านผลลัพธ์เชิงสุขภาพ และความคุ้มค่าของการ
ใช้งบประมาณแผ่นดินอย่างคุ้มค่า จึงก าหนดให้ทุกหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขบูรณาการการ
ด าเนินงาน โดยจัดกระบวนการและกลไกการบูรณาการยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี
งบประมาณ 2558 ที่ยึดการแก้ไขปัญหาปัญหาสุขภาพประชาชนเป็นเป้าหมายหลัก และใ ช้กลไก
คณะกรรมการแผนบูรณาการด้านต่างๆ 15 ด้าน ร่วมคิดวิเคราะห์สถานการณ์ ร่วมก าหนดยุทธศาสตร์ 
มาตรการ แผนงาน โครงการ กิจกรรม และบูรณาการการท างานและงบประมาณ ทั้งในระดับกระทรวง 
กรม จังหวัด อ าเภอ และต าบล ประเด็นงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ นับเป็น 1 ใน 15 ประเด็น       
ที่ได้รับความส าคัญว่าเป็นปัจจัยก าหนดสุขภาพที่ต้องบูรณาการการท างานร่วมกัน ระหว่างส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย กรมควบคุมโรค กรมการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพ่ือผลักดันการท างานทั้งภายในกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงาน
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 
 แผนบูรณาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เป็นแผนการด าเนินงานที่เน้นการบริหารจัดการ
ปัจจัยก าหนดสุขภาพด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพในเชิงการป้องกัน เนื่องจาก
ข้อมูลขององค์การอนามัยโลก พบว่าภาระโรคต่างๆ ร้อยละ 24 และการเสียชีวิต ร้อยละ 23 เป็นผลจาก
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลกระทบมากยิ่งขึ้นในประชากรกลุ่มเปราะบาง เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ เป็นต้น 
และมุ่งตอบสนองการแก้ไขปัญหาสุขภาพอันเนื่องจากสถานการณ์ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมของประเทศ
ไทยที่เพ่ิมทวีคูณ ในขณะที่ศักยภาพการจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพทั้งระบบยังมีข้อจ ากัด 
และต้องการความร่วมมือการด าเนินงานข้ามหน่วยงาน ทั้งภายในและนอกกระทรวงสาธารณสุข         
แผนบูรณาการฯ จึงเป็นความหวังที่จะช่วยให้การด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของกระทรวง
สาธารณสุข มีความเป็นเอกภาพและสามารถแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของประชาชนได้ทันเวลา 

 
 
 

การด าเนินงานภายใต้แผนบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  
ตัวช้ีวัดที่ 17 : กระทรวงสาธารณสุขมีระบบฐานข้อมูล  สถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

ระบบเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
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 เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์การด าเนินงานของแผนบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ แผนควบคุมโรค 
และแผนคุ้มครองผู้บริโภค คือ ประชาชนได้รับบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐานและโรคจาก
สิ่งแวดล้อมลดลง จึงเน้นการขับเคลื่อนกลไกการด าเนินงานที่ส าคัญและใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด คือ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐาน โดยสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพท้องถิ่น ทั้งด้านบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ (Ability) ด้านกระบวนการบริหารจัดการ
อนามัยสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการรับรองคุณภาพ (Accreditation) และส่งมอบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม 
อาทิ การจัดการมูลฝอย สิ่งปฏิกูล จัดการเหตุร าคาญ รวมทั้งสุขาภิบาลอาหารและน้ า ที่ได้มาตรฐานแก่
ประชาชน (Achievement) โดยการสนับสนุนของกระทรวงสาธารณสุขผ่านกลไกของสาธารณสุขอ าเภอ
ในการก ากับดูแล (Regulation) การด าเนินงานของท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด และการสนับสนุนวิชาการจาก
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ซึ่งท าหน้าที่ 2 ด้าน คือ ในฐานนะกลุ่มงานวิชาการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
และในฐานะที่เป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด การด าเนินงานที่ส าคัญของส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด คือ การวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมในระดับพ้ืนที่ เพ่ือน าเข้า
สู่กระบวนการคิดและตัดสินใจแก้ไขปัญหาร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด ตลอดจนน า
นโยบายด้านสาธารณสุขจากผู้บริหารการะทรวงสาธารณสุขและเขตบริการสุขภาพมาพิจารณาร่วมกับ
ปัญหาและความต้องการของพ้ืนที่ และผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้
ประเด็นปัญหาเชิงพ้ืนที่บางเรื่อง ยังสามารถน ามาจัดท าเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย เพ่ือเสนอคณะกรรมการ
สาธารณสุขให้มีมติและมาตรการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบในวงกว้างได้อีกด้วย 
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เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
เป้าประสงค์ : ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมท่ีส่งผลกระทบต่อสุขภาพและลดอัตราป่วย 

       ด้วยโรคจากสิ่งแวดล้อม 
ผลลัพธ์ : ประชาชนได้รับบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน(Healthy Environment) และ            

อัตราป่วยด้วยโรคจากสิ่งแวดล้อมลดลง 
มาตรการส าคัญ มาตรการการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ จะเน้นจัดการสิ่งแวดล้อมและ
ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ (ตามบทบาทของกระทรวงสาธารณสุข) ดังนี้ 

1. การเพ่ิมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายโดยปรับปรุงกฎหมายสาธารณสุข และออกกฎ
กระทรวงฯ ภายใต้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เพ่ือเป็นเครื่องมือทางกฎหมายส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ใช้ในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพ่ือควบคุมและแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่
จัดท าค าแนะน าทางวิชาการ และเสริมสร้างบทบาทและความเข้มแข็งของคณะอนุกรรมการสาธารณสุข
จังหวัดในการท าหน้าที่ตามที่คณะกรรมการสาธารณสุขก าหนด ตลอดจนประสานความร่วมมือเพ่ือการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาในจังหวัด 
 2. พัฒนาระบบการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยสนับสนุน
รูปแบบกระบวนงานมาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ อปท. ประเมินแนะน าเพ่ือการพัฒนา และประเมิน
รับรองมาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม และสนับสนุน อปท. ในการพัฒนาขีดความสามารถเพ่ือเป็นต้นแบบที่
ดีและสร้างเครือข่ายระหว่างพ้ืนที่ 
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3. พัฒนาระบบการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม และบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อมของสถานบริการ
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขโดยเน้นการด าเนินงานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อและการจัดการน้ าเสี ย ที่เกิด
จากสถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้ถูกต้องตามกฎหมาย และมีการจัดท าฐานข้อมูลมูลฝอย
ติดเชื้อและระบบบ าบัดน้ าเสีย รวมทั้งการก ากับ ติดตามและประเมินคุณภาพระบบการจัดการของ
สถานพยาบาลได้ และการจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อมของหน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับ ให้เป็นไป
ตามแนวทางที่ก าหนด และสามารถรองรับการตรวจวินิจฉัยโรคจากสิ่งแวดล้อมจากการท างาน และ
ให้บริการแก้ไขปัญหาสุขภาพจากสาเหตุดังกล่าวได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประชากรกลุ่มเป้าหมาย
เกษตรกร 
 4. พัฒนาระบบเฝ้าระวัง เตือนภัย สื่อสารสาธารณะและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพโดยเน้นให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้ง สสจ. สสอ. และ รพ. 
ด าเนินการเก็บรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลและสถานการณ์ความเสี่ยงต่อสุขภาพจากปัญหาสิ่งแวดล้อมใน
พ้ืนที่ สามารถประสานการจัดการกรณีเกิดผลกระทบต่อสุขภาพทั้งกรณีทั่วไปและกรณีฉุกเฉิน การสื่อสาร
ความเสี่ยงและให้ข้อมูลเพื่อการเตือนภัยต่อสุขภาพและพัฒนาระบบสนับสนุนด้านสาธารณสุขเพ่ือการเฝ้า
ระวังและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  การจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมของ
หน่วยบริการสาธารณสุข การพัฒนาห้องปฏิบัติการและศักยภาพพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องรวมถึงการน า
ข้อมูล และผลการก ากับติดตาม มาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพ่ือจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายทั้งในระดับ
ท้องถิ่น จังหวัด เขต และระดับประเทศเพ่ือการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. เสริมสร้างอ านาจภาคประชาชนโดยส่งเสริม สนับสนุนบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ประชาชน และชุมชนในการเฝ้าระวัง และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ตลอดจนมีส่วน
ร่วมในการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นท่ี 

6. สร้างกลไกการด าเนินงานสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่เชื่อมโยงทุกระดับโดยยกระดับสถานะของ
คณะกรรมการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ ซึ่งมีองค์ประกอบของกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นกลไก
ระดับประเทศในการแก้ไขปัญหาปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ  และร่วมขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ให้บรรลุเป้าหมาย  เสริมสร้างความเข้มแข็งของคณะอนุกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัด และจัดให้มีกลไกการด าเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยครอบคลุมทุก
จังหวัด  เพ่ือสนับสนุนท้องถิ่นในการด าเนินงานในระดับพ้ืนที่ ให้สามารถด าเนินงานตามกฎหมาย
สาธารณสุข ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ตัวช้ีวัดระดับต่างๆ 

ระดับกระทรวง ระดับเขตสุขภาพ ระดับจังหวัด 

1. กระทรวงสาธารณสุข       
มีระบบฐานข้อมูล สถานการณ์
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  
ระบบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ 

1. ร้อยละ 50 ของเทศบาลทุก
ระดับมีระบบบริการอนามัย
สิ่งแวดล้อมได้มาตรฐาน 
2. เขตสุขภาพ มีระบบฐานข้อมูล 
สถานการณ์สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ระบบเฝ้าระวังด้าน
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
3. ร้อยละ 100 ของโรงพยาบาล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข       
มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตาม
กฎหมาย 

1. คณะอนุกรรมการสาธารณสุข
จังหวัด (อสธจ.)ทุกจังหวัด 
ด าเนินงานตามอ านาจหน้าทีท่ี่
ก าหนด 
2.ร้อยละ 50 ของเทศบาลทุกระดับมี
ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมได้
มาตรฐาน3 
3. ร้อยละ 100 ของโรงพยาบาล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ส่ง
ก าจัดมูลฝอยติดเชื้อนอกโรงพยาบาล
ได้รับการควบคุม ก ากับ การเก็บขน 
และก าจัดที่ถูกต้อง 
4. จังหวัดมีระบบฐานข้อมูล 
สถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
และระบบเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ 

 
ผลการด าเนินงาน 

กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ร่วมกับหน่วยงานสายอนามัยสิ่งแวดล้อม และศูนย์อนามัย 
รวมทั้งส านักโรคจากการประกอบอาชีพ กรมควบคุมโรค ได้ด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 17 ของกระทรวง
สาธารณสุข “กระทรวงสาธารณสุขมีระบบฐานข้อมูล สถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ระบบเฝ้าระวัง
ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ” โดยสรุปผลการด าเนินงานได้ดังนี้ 

1. จัดท าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประเทศไทย โดยมีข้อมูล
สถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพในประเด็นต่างๆ ตามที่แบ่งกลุ่มไว้จ านวน 3 กลุ่ม (โรงพยาบาล    
พ้ืนที่เสี่ยง และพ้ืนที่ทั่วไป) 

2. จัดท าแนวทางการเขียนรายงานสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพระดับจังหวัด       
เพ่ือเป็นตัวอย่างให้ศูนย์อนามัยและส านักงานสาธารณสุขจังหวัดได้น าไปประยุกต์ใช้และเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต ์

3. ร่วมกับกรมควบคุมโรค ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลทุติยภูมิในประเด็นต่างๆ เพ่ือพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและจัดท ารายงานสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

4. ติดตาม รวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท าฐานข้อมูลและสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ทั้งจาก
แบบส ารวจฯ ระดับจังหวัดและระดับเทศบาล  และจาก Template บันทึกข้อมูลที่ทางส่วนกลางได้จัดท า
และสนับสนุนให้พ้ืนที่ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดท าฐานข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ ซึ่งโดยสรุป
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แล้ว สสจ. 73 จังหวัดได้รวบรวมข้อมูลสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในพ้ืนที่ โดยด าเนินการทั้งแบบวิธีการที่
จังหวัดก าหนดขึ้นเอง หรือวิธีการรวบรวมข้อมูลตามแบบส ารวจและ Template ที่ทางกรมอนามัยได้
สนับสนุนให้ โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดท าเป็นรายงานสถานการณ์ของจังหวัด      

5. ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุขด าเนินการเฝ้าระวังในพ้ืนที่เสี่ยง
กรณีต่างๆ เช่น  

5.1 กรณีเหมืองทองค าที่กินพ้ืนที่ 3 จังหวัด คือ พิจิตร เพชรบูรณ์ และพิษณุโลก       
โดยการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ การจัดท าแผนที่เสี่ยงและการประเมนิความเสี่ยงต่อสุขภาพ 

5.2 กรณีมลพิษทางอากาศ ในพ้ืนที่ฝุ่นหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี ในพ้ืนที่หมอกควัน
ภาคเหนือ 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย  น่าน  พะเยา  แพร่  แม่ฮ่องสอน  ล าปาง  ล าพูน  เชียงใหม ่
และตาก และกรณีโรงไฟฟ้าชีวมวล จังหวัดสุรินทร์  

5.3 กรณีพ้ืนที่เสี่ยงจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ ในพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ์ บุรีรัมย์ และ
อุบลราชธานี 

5.4 กรณีพ้ืนที่เสี่ยงจากโรคระบาดจากอาหารและน้ าเป็นสื่อ มีการเฝ้าระวังคุณภาพ
อาหารและน้ าในพื้นท่ีต่างๆ  
 
การน าไปใช้ประโยชน์ 

มีข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ที่น าไปสู่การจัดท าข้อเสนอแนะเพ่ือการจัดการและแก้ไข
ปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและคุ้มครองสุขภาพของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การน า
ข้อมูลสถานการณ์ไปใช้ประโยชน์ในการประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (อสธจ.) โดยชี้ให้เห็น
สถานการณ์ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดการบูรณาการการด าเนินงานแก้ไขกับ
ภาคีเครือข่ายอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งหน่วยงานระดับกระทรวง เขตสุขภาพ และจังหวัด รวมถึงองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

 
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

ข้อมูลสถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด แม้จะมีการรวบรวมไว้โดยส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดแล้ว แต่ด้วยรูปแบบ วิธี และกลไกการได้มาของข้อมูลที่แตกต่างกันแล้วแต่บริบทของ
พ้ืนที่ ท าให้เกิดข้อจ ากัดในเรื่องความครบถ้วนของเนื้อหาและคุณภาพของข้อมูล เช่น บางจังหวัดมีข้อมูลที่
รวบรวมไว้เบื้องต้นเป็นกระดาษ บางแห่งรวบรวมและบันทึกไว้เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ บางแห่งได้
วิเคราะห์ข้อมูลและจัดท าเป็นรายงานสถานการณ์แล้วในบางประเด็นที่ได้รับความส าคัญ  

ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานต่อไป คือการพัฒนารูปแบบการรวบรวมข้อมูลให้เป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพและถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งต้องพัฒนาการวางระบบกลไก
การได้มาของข้อมูลจากจังหวัด มาท่ีศูนย์อนามัย และส่งต่อมายังส่วนกลางให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น  
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ตารางท่ี 1 การด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 

ตัวช้ีวัด 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่ได้ 

6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

มิติภายนอก : การประเมินประสิทธิผล                                       
ตัวชี้วัดที่ 1.1 ระดับความส าเร็จของการจัดท า

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ 

167 50 61 167 

ตัวชี้วัดที่ 1.2  ระดับความส าเร็จของการประเมิน
ความเปราะบางและการปรับตัวด้าน
สุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ กรณีผลกระทบจาก
อุทกภัย 

167 20 60 167 

ตัวชี้วัดที่ 1.3  จ านวนเครื่องมือประเมินความเสี่ยง
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (Checklist) 
ส าหรับตรวจประเมินกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 

166 65 80 166 

มิติภายใน : การประเมินประสิทธิภาพ         
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความส าเร็จของการเบิก

จ่ายเงินงบประมาณ 
100 50 58.7 83.70 

ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความส าเร็จของการด าเนิน 
การตามมาตรการประหยัดพลังงาน 

100  -  - 42 

ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 100  - 15 100 
มิติภายใน : การพัฒนาองค์การ         
ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความส าเร็จของการพัฒนา

องค์การตามแนวทาง PMQA 
200 139 158 198 

คะแนนรวม 1,000  324  433  924  

ร้อยละของคะแนนที่ได้   32.40 43.27 92.37 
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ผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นคนดีศรีอนามัย ประจ าปี 2557 

นายทรงศักดิ์  อาจหาญ 
ผู้ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น 

คนดีศรีอนามัยดีเด่น ประจ าปี 2557  
(ข้าราชการประเภทวิชาการ) 

นางสุวรรณา  เนียมประเสริฐ 
ผู้ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น 
คนดีศรีอนามัย ประจ าปี 2557  

(ข้าราชการประเภททั่วไป) 

นางสาวชลธิชา  เกษจันทร์ 
ผู้ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น 

คนดีศรีอนามัยหน่วยงาน ประจ าปี 2557  
(ลูกจ้างประจ า) 

นางสาวละมัย  ไชยงาม 
ผู้ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น 

คนดีศรีอนามัยหน่วยงาน ประจ าปี 2557  
(พนักงานราชการ) 
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