รายงานประจาปี 2557
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

He a l th I m p a ct A s s e s s m e nt
Department of health ministry of public health

| กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพรายงานประจาปี 2557 |

รายงานประจาปี 2557 | กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

| กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพรายงานประจาปี 2557 |

บทนำ
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ เป็นหน่วยงานหลักในการผลิตพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีรูปแบบ
แนวทางเกณฑ์มาตรฐานการให้คาปรึกษาข้อเสนอแนะประสานความร่วมมือและการพัฒนาศักยภาพกับภาคี
เครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและเฝ้าระวังด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม
รายงานประจาปี 2557 กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจัดทาขึ้นเพื่อเป็นเอกสารในการสื่อสาร
แลกเปลี่ยนและคืนข้อมูลผลการดาเนินงานด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและการเฝ้าระวังด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมให้แก่พื้นที่และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้รับทราบเพื่อ หาข้อมูลที่รวบรวมไปใช้ให้เกิดประโยชน์
สู ง สุ ด โดยเนื้ อหาในรายงานประกอบด้ว ยข้อ มูล พื้ นฐานผลการด าเนิน งานและโครงการส าคัญ ต่ างๆของ
หน่วยงาน
ขอขอบคุณผู้บริหารนักวิชาการทีมเจ้าหน้าที่กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและภาคีเครือข่ายที่
เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการดาเนินงานด้วยดีมาตลอดและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือ
และสนับสนุนเพื่อการดาเนินงานที่ให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป
คณะผู้จัดทา
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พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน พุทธศักราช 2556
“งานของแผ่นดินเป็นงานส่วนรวม มีผลกว้างขวาง เกี่ยวข้องกับบ้านเมืองและบุคคลทุกคนทุกฝ่าย
เมื่อเป็นงานส่วนรวม และมีผลเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆ อันเนื่องมาจากความคิดเห็นไม่
ตรงกันก็ย่อมเกิดมีขึ้นบ้าง เป็นปกติธรรมดา ข้าราชการผู้ปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดิน ตลอดจนทุกคนทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้อง จึงต้องมีใจที่หนักแน่น และเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง แม้ กระทั่งคาวิพากษ์วิจารณ์
อย่างมีสติ ใช้ปัญญาและเหตุผลเป็นเครื่องปฏิบัติวินิจฉัย โดยถือว่า ความคิดเห็นและคาวิพากษ์วิจารณ์นั้น คือ
การระดมสติ ปั ญ ญา และประสบการณ์ อั น หลากหลายจากทุ ก คนทุ ก ฝ่ า ย เพื่ อ ประโยชน์ แ ก่ ก ารปฏิ บั ติ
บริหารงานและการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้งานทุกส่วนทุ กด้านของแผ่นดินสาเร็จผล เป็นความเจริญมั่นคงแก่
ประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง”

อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช
วันที่ 31 มีนาคม พุทธศักราช 2556

ข้อมูลหน่วยงาน
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“

ความเป็ นมา
กองสุขาภิบาลชุมชนและประเมินผลกระทบต่อ
สุ ข ภาพ ได้ ตั้ ง ขึ้ น ตามกฎกระทรวงแบ่ ง ส่ ว นราชการ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อวันที่ 9 ตุ ลาคม 2545 และกระทรวง
สาธารณสุขได้ดาเนินการตามขั้นตอนแนวทางปฏิบัติการ
แบ่ งส่ ว นราชการภายในกรม ตามที่ ส านั ก งาน ก.พ.ร.
กาหนด ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้รับทราบกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการในกระทรวงสาธารณสุข และได้ประกาศในพระ
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 126 ตอนที่ 98 ลงวันที่ 28
ธันวาคม พ.ศ. 2552 เปลี่ยนชื่อ “กองสุขาภิบาลชุมชน
และประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ” เป็น “กองประเมินผล
กระทบต่อสุขภาพ”

“

วิสัยทัศน์
เป็น องค์ก รหลัก ในการพัฒ นาการประเมิ นผล
กระทบต่อสุขภาพและการเฝ้าระวังผลกระทบต่อ
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

”

พันธกิจ
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพเป็นหน่วยงาน
หลั ก ในการผลิ ต พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ เทคโนโลยี
รู ป แบบ แนวทาง เกณฑ์ ม าตรฐาน ด้ า นการ
ประเมิ น ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพและเฝ้ า ระวั ง
ผลกระทบต่อสุขภาพตลอดจนพัฒนาศักยภาพภาคี
เครือข่ายในการสร้างเสริมสุขภาพ

”
บทบาทหน้าที่
1. ศึ ก ษา วิ จั ย พั ฒ นาและประยุ ก ต์ องค์ ค วามรู้
และเทคโนโลยี เกี่ยวกับการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
และการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
2. พัฒนาระบบ กลไก และรูปแบบ การดาเนินการ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ มี ก ารด าเนิ น งานให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
รวมทั้ ง พั ฒ นาระบบและรู ป แบบเฝ้ า ระวั ง ด้ า นอนามั ย
สิ่งแวดล้อม
3. ถ่ายทอดและพัฒนาศักยภาพ ขีดความสามารถ
ให้คาปรึกษา ข้อเสนอแนะ ประสานความร่วมมือกับภาคี
เครือข่ายภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและการเฝ้าระวังด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาความร่วมมือ ระหว่าง
ประเทศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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โครงสร้างหน่วยงาน
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภำพ

ส่วนพัฒนำระบบกำรประเมิน
ผลกระทบต่อสุขภำพ

ส่วนเฝ้ำระวังผลกระทบต่อสุขภำพ

ส่วนพัฒนำศักยภำพ
และกำรสื่อสำรควำมเสี่ยง

1. ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ วิ จั ย พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ แ ละ
เทคโนโลยีด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพระดับ
นโยบายและโครงการระดับท้องถิ่นและชุมชน
2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบ กลไกและเครือข่ายการ
ประเมินผลกระทบต่อ สุขภาพตามกฎหมายว่าด้ว ยการ
สาธารณสุ ข และการดาเนิ น งานในระบบนโยบายและ
โครงการ
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหน่ว ยงานอื่น ใช้ก ารประเมินผลกระทบต่อสุ ขภาพ
เพื่อการคุ้มครองผลกระทบต่อสุขภาพ
4. ให้ค าปรึ กษา แนะนา ถ่า ยทอดองค์ความรู้ และ
ให้ ค วามเห็ น เกี่ ย วกั บ ด้ า นการประเมิ น ผลกระทบต่ อ
สุขภาพแก่หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
5. พัฒนาข้อมูลด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
ระดับนโยบายโครงการและระดับท้องถิ่น
6. สนั บ สนุ น การพิ จารณารายงานการประเมิ น ผล
กระทบต่ อ สุ ข ภาพในรายงานการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและรายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
7. สนับสนุนการดาเนินงานการประเมินผลกระทบต่อ
สุ ข ภาพระบบนโยบายและโครงการตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
๗. ดาเนินงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพและ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
2. ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาระบบ กลไก และ
เครือข่ายด้า นการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
3. ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาขี ด ความสามารถของ
ภาคีเครือข่ายการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
4. ให้คาปรึ กษาแนะนา ถ่ายทอดองค์ ความรู้
และให้ความเห็นเกี่ยวกับการเฝ้าระวังผลกระทบ
ต่อสุขภาพและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
5. พัฒนาระบบข้อมูลการเฝ้าระวังผลกระทบ
ต่อสุขภาพและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
6. ดาเนินงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

1. พั ฒ นาศั ก ยภาพและสมรรถนะบุ ค ลากร
ก ร ม อ น า มั ย แ ล ะ ภ า คี เ ค รื อ ข่ า ย ด้ า น ก า ร
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและการเฝ้าระวัง
ผลกระทบต่อสุขภาพ
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาองค์ความรู้
และเทคโนโลยีในการถ่ายทอดและสื่อสารความ
เสี่ยงต่อสุขภาพ และสื่อสารด้านการประเมินผล
กระทบต่อสุขภาพและการเฝ้าระวังผลกระทบต่อ
สุขภาพ
3. ป ระสานงานวิ เ ทศสั ม พั น ธ์ ด้ า นการ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ และการเฝ้าระวัง
ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพและสร้ า งความร่ ว มมื อ ที่
เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
4. บริ ห ารจั ดการการถ่ า ยทอด การสื่ อ สาร
การเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์
5. ดาเนินงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริหำรยุทธศำสตร์

กลุ่มสนับสนุนกำรพัฒนำองค์กร

กลุ่มอำนวยกำร

1. ศึก ษา วิเ คราะห์ ข้อ มูลสถานการณ์ และแนวโน้ ม
การเปลี่ยนแปลงด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและ
การเฝ้ า ระวั งด้ า นอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มและนโยบายของ
รัฐบาล
2. พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานหลักด้าน
การประเมิน ผลกระทบต่ อสุ ขภาพและการเฝ้า ระวังด้า น
อนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม รวมทั้ ง จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการ
แผนปฏิบัติการประจาปี และแผนงบประมาณ
3. ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ พั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล และ
สารสนเทศด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและการ
เฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
4. ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบการควบคุม กากับ
ติดตาม และการประเมินผลงานด้านประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพและการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
5. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
การขับเคลื่อนกลยุทธ์ของหน่วยงาน
6. ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบงานของกอง
ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
7. ดาเนินงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

1. จัดทาคารับรองของหน่วยงาน
2. กาหนดเป้าหมายตามตัวชี้วัดการพัฒนา
ระบบราชการ ติดตาม กากับการดาเนินงาน
จั ด ท า ร า ย ง า น ต า ม ที่ ก า ห น ด เ ป็ น ผู้
ประสานงานกับ กพร. กรมอนามัย
3. ดาเนินการอื่นๆ ด้านการพัฒนาองค์กร
4. พัฒนาระบบการกาหนดและถ่ายทอด
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายสู่กลุ่มงานและบุคคล
5. ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบงาน
ของหน่ว ยงานตามเกณฑ์ การพัฒนาคุณ ภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ
6. ดาเนินงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

1. บริหารจัดการทั่วไปงานช่วยอานวยการ
และงานเลขานุการ
2.บริ ห ารจั ด การงานสารบรรณและการ
รับส่งพัสดุไปรษณีย์และ เอกสารสิ่งพิมพ์
3. บริ ห ารจั ด การงานการเงิ น และบั ญ ชี
ร ว ม ทั้ ง ก า ร ค ว บ คุ ม ก า กั บ ก า ร ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณ
4. บริ ห ารจั ด การงานพั ส ดุ ยานพาหนะ
และอาคารสถานที่
5. บริหารจัดการงานบุคคล
6. ประสานงานและให้ ก ารสนั บ สนุ น การ
ปฏิบัติงานของกลุ่มงาน หรือ ดาเนินงานอื่นๆ
ตามที่ได้รับมอบหมาย

ภาพที่ 1.1 โครงสร้างหน่วยงาน
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โครงสร้างการบริหารงาน

นางสาวสิริวรรณ จันทนจุลกะ
ผูอ้ านวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

นางสุกานดา พัดพาดี
หัวหน้าส่วนพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

นางสาวอาพร บุศรังษี
หัวหน้าส่วนเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ

นายยงยุทธ บุณขันท์
หัวหน้าส่วนพัฒนาศั กยภาพและการสื่อสารความเสี่ยง

นายมาโนช วงษ์สวัสดิ์
รักษาการหัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

นางรุ่งฟ้า จรรยาเพศ
หัวหน้ากลุ่มสนับสนุนการพัฒนาองค์กร

นายทรงศั กดิ์ อาจหาญ
หัวหน้ากลุ่มอานวยการ

ภาพที่ 1.2 โครงสร้างการบริหารงาน
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อั ตรากาลัง
มีบุคลากรของหน่วยงานรวมทั้งสิ้น54 คนแบ่งออกเป็น
ข้าราชการพลเรือน
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างเหมาบริการ

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

28
17
6
3

คน
คน
คน
คน

ลูกจ้ำงชั่วครำว
5
ข้ าราชการ

พนักงำนรำชกำร
20

ข้ำรำชกำร
30

ลูกจ้ างประจา
พนักงานราชการ
ลูกจ้ างชัว่ คราว

ลูกจ้ำงประจำ
10

ภาพที่ 1.3 อัตรากาลัง
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งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2557
1. กำรเปรียบเทียบงบประมำณที่ได้รับประจำปี 2556 และ 2557
ในปีงบประมาณ 2557 กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ได้รับงบประมาณ จานวนทั้งสิ้น
825.9 ล้านบาท ซึง่ ลดลงจากปีงบประมาณ 2556 คิดเป็นร้อยละ 17.9
งบรำยจ่ำยอื่น
งบเงินอุดหนุน

ปีงบประมำณ 2557

งบลงทุน

ปีงบประมำณ 2556

งบบุคลำกร
งบดำเนินงำน

ภาพที่ 1.4 การเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับประจาปี 2556 และ 2557
2557

2.แผน-ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณปี 2557
7,448,124.47

งบประมำณรวม (บำท)

5,629,885.60
4,442,409.11
4,260,975.50
3,398,042.00
1,872,763.00
1,803,495.00

1,467,637.52

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)

ภาพที่ 1.5 แผน-ผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2557
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ผลการดาเนินงาน
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การดาเนินงาน
ด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

การศึกษาแนวทางและกลไกการประเมิน
ผลกระทบต่อสุขภาพสาหรับกิจการที่เป็ นอั นตราย
ต่อสุขภาพตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (ระยะที่ 2)

8

| กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพรายงานประจาปี 2557 |
การประเมิ น ผลกระทบต่อสุ ขภาพเป็นเครื่องมือส าคัญในการคุ้มครองและส่ ง เสริม สุ ขภาพของ
ประชาชน จากการดาเนินโครงการพัฒนา แผนงาน กิจกรรมต่างๆ รวมถึงนโยบายของทั้งภาครัฐและเอกชน
เน้น กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่ วนได้ส่ วนเสียในทุกภาคส่ วน และมีกลยุทธ์ในการ
ดาเนิ น งานโดยอาศัย การกระจายอานาจลงสู่ ท้องถิ่น ซึ่งถือว่า เป็นองค์กรที่มีความใกล้ ชิดประชาชนและ
มีบทบาทสาคัญในการดูแลคุ้มครองสุขภาพของประชาชนให้มีสุขภาพที่ดีในสภาวะแวดล้อมที่ดี โดยอาศัย
กฎหมายหลายฉบั บเป็ น เครื่องมือในการดาเนินงาน ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 เป็น
กฎหมายสาคัญที่ให้อานาจกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบังคับใช้ เพื่อการดูแลและคุ้มครองสุขภาพ
อนามัยของประชาชน ประกอบกับกรมอนามัยได้ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 เพื่อให้ทันกับสถานการณ์การพัฒนาประเทศ ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โครงการพัฒนาทั้งภาครัฐ
และเอกชน บริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษารูปแบบ ระบบ กลไก วิธีการ ขั้นตอน แนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ที่มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติในพื้นที่
2) เพื่อศึกษาข้อดี ข้อด้อย ปัญหาอุปสรรค ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติในแต่ละรูปแบบสรุปผลและ
จั ด ท ารายงานเสนอแนวทางการประเมิ น ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพ ส าหรั บ กิ จ การตามพระราชบั ญ ญั ติ ก าร
สาธารณสุข พ.ศ. 2535

ผลกำรดำเนินงำน
1) แนวทำงและกลไกกำรประเมินผลกระทบต่อสุขภำพ สำหรับกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ
ตำมพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535
การศึกษาการจัดทากระบวนการ ขั้นตอน และกลไกสนับสนุนการดาเนินงานการจัดทารายงานการ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ สาหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุข ภาพใน 4 รูปแบบ โดยการจัดการประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ประกอบกิจการ
ซึ่งสรุปสาระสาคัญของรูปแบบ ขั้นตอน และกลไกการดาเนินงาน ดังนี้
1.1) รูปแบบที่ 1 กำรประเมินผลกระทบต่อสุขภำพขั้นต้น (Desktop-HIA) เป็นการจัดทา
รายงานการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของขนาดเล็ก เมื่อผู้ประกอบ
กิจการยื่นขออนุญาตประกอบกิจการใหม่ หรือ ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการตรวจสอบผลกระทบต่อสุขภาพ
และผลกระทบต่ อ ปั จ จั ย ก าหนดสุ ข ภาพขั้ น ต้ น โดยใช้ แ บบตรวจรายการ ( Checklist) ภายในสถาน
ประกอบการ ซึ่ ง เจ้ า พนั ก งานผู้ ต รวจสอบสถานประกอบกิ จ การต้ อ งเป็ น เจ้ า พนั ก งานสาธารณสุ ข ตาม
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พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และต้องได้รับการฝึกอบรมแนวทางการประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพโดยใช้แบบตรวจรายการ จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
1.2) รูปแบบที่ 2 กำรประเมินผลกระทบต่อสุขภำพแบบเร่งด่วน (Mini-HIA) เป็นการจัดทา
รายงานการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ เมื่อผู้ประกอบกิจการยื่นขออนุญาตประกอบกิจการใหม่ต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินการใช้แบบตรวจรายการ
ตรวจสอบผลกระทบต่ อสุ ขภาพและผลกระทบต่ อปั จ จัย กาหนดสุ ขภาพภายในสถานประกอบการ และ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขนาข้อมูลจากแบบตรวจรายการมาสรุปจัดทาร่างรายงานการตรวจประเมินผลกระทบ
ต่อสุขภาพ ต่อจากนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นจัดประชุมปรึกษาหารือผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้ความเห็นต่อ
ร่างรายงานการตรวจประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งผู้เข้ าประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่องค์กรปกครอง
ส่ว นท้องถิ่น ผู้ ป ระกอบกิจ การ ประชาชนที่อยู่ใกล้ เคียง ผู้ รู้ และผู้นาชุมชน ขั้นตอนสุดท้ายเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขนาข้อสรุปจากผลการประชุมปรึกษาหารือจัดทาเป็นรายงานพร้อมความเห็นเสนอต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นเพื่อพิจารณาต่อไป
1.3) รูปแบบที่ 3 กำรประเมินผลกระทบต่อสุขภำพแบบรอบด้ำน (Comprehensive HIA)
เป็นการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ โดยคณะกรรมการจัดทารายงานที่แต่งตั้งขึ้น หรือ
การจัดทารายงานโดยผู้ประกอบกิจการว่าจ้างที่ปรึกษาดาเนินการ การจัดทารายงานต้องมีวิธีการศึกษาอย่าง
เป็นระบบ โดยการใช้วิธีวิทยาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งการมีส่วน
ร่วมของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะต่อขอบเขตการศึกษา และการ
วิเคราะห์ผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากกิจการนั้นๆ
1.4) รูปแบบที่ 4 กำรประเมินผลกระทบต่อสุขภำพของกิจกำรที่อยู่ภำยใต้กำรบังคับใช้
กฎหมำยอื่น เป็น การจั ดทารายงานการประเมินผลกระทบต่อสุ ขภาพโดยผู้ ประกอบกิจการจัดทารายงาน
นาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบต่อสุขภาพจากรายงานอื่นๆ ที่ผ่านการพิจารณาจากหน่วยงานอนุญาตหลัก
ตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง นามาเพื่อประกอบการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผลการศึกษาพบว่า ทั้ง 4 รูป แบบ มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ซึ่งแต่ล ะรูปแบบมีข้อดี ข้อด้อย
ปั ญหาอุป สรรค แตกต่า งกัน ตามบริ บ ทของพื้น ที่ศึกษา โดยองค์ กรปกครองส่ ว นท้องถิ่ นและหน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง สามารถนาข้อเสนอแนวทางและกลไกที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบทของ
ประเภทกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ศักยภาพของผู้ประกอบกิจการ ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประเมินผลกระทบต่อสุ ขภาพ ทั้งนี้เพื่อประกอบการอนุมัติ อนุญาต
การดาเนินกิจการ ให้สามารถป้องกัน/ลดผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดาเนินการกิจการ
ผลการศึกษายังชี้ความจาเป็นในการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและกระบวนการ ในการรองรับ
การดาเนินงานการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพสาหรับกิ จการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 ขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น หน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในสั งกัดกระทรวง
สาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทย ควรมีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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และหน่วยงานสาธารณสุขในระดับต่างๆ ด้า นการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ รวมทั้งการพัฒนา ปรับปรุง
โครงสร้างอัตรากาลังของบุคลากรเพื่อรองรับภารกิจดังกล่าว
2) เข้ำร่วมติดตำมผลกำรดำเนินงำนของศูนย์อนำมัย แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 2.1
ตำรำงที่ 2.1 การเข้าร่วมติดตามผลการดาเนินงานของศูนย์อนามัย
กิจกรรม
กลุ่มเป้ำหมำย
ผลผลิต (Output)
1. รูปแบบที่ 1 กำรประเมินผลกระทบต่อสุขภำพขั้นต้น
รูปแบบที่ 2 กำรประเมินผลกระทบต่อสุขภำพแบบเร่งด่วน
1.1 เข้ำร่วมสังเกตกำรณ์แบบ พื้นที่ศูนย์อนามัยที่ 5 และ 7
ผลการดาเนินการโดย
มีส่วนร่วมในกระบวนกำร
ศูนย์อนามัยร่วมกับ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภำพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. รูปแบบที่ 3 กำรประเมินผลกระทบต่อสุขภำพแบบรอบด้ำน
2.1 จัดกำรประชุมแลกเปลี่ยน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อมูลข้อดี ข้อด้อย ปัญหา
เรียนรู้ ข้อดี ข้อด้อยของกำร
- ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อุปสรรค ของการดาเนิน
ดำเนินกำรประเมินผลกระทบ
- ผู้ประกอบกิจการ
การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
ต่อสุขภำพ
- ผู้แทนภาคประชาชน
จานวน 20 คน
3. รูปแบบที่ 4 กำรประเมินผลกระทบต่อสุขภำพของกิจกำรที่อยู่ภำยใต้กำรบังคับใช้กฎหมำยอื่น
3.1 จัดกำรประชุมระดม
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ประเภทกิจการที่จะจัดทา
ควำมคิดเห็นผู้เกี่ยวข้อง
- ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รายงานการประเมินผลกระทบ
- ผู้ประกอบกิจการ
ต่อสุขภาพเพื่อขออนุญาตเปิด
- ผู้แทนภาคประชาชน
ดาเนินการ 1 ประเภท และขอต่อ
จานวน 20 คน
ใบอนุญาต 1 ประเภท
- ข้อห่วงกังวลของภาคประชาชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ความต้องการขอผู้มีส่วนได้เสีย
ในการรับทราบข้อมูลจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และสถาน
ประกอบกิจการ
3.2 จัดกำรประชุมแลกเปลี่ยน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ข้อมูลข้อดี ข้อด้อย ปัญหา
เรียนรู้ ข้อดี ข้อด้อยของกำร
- ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อุปสรรค ของการดาเนินการ
ดำเนินกำรประเมินผลกระทบ
- ผู้ประกอบกิจการ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
ต่อสุขภำพ
- ผู้แทนภาคประชาชน
จานวน 20 คน
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กิจกรรม
3.3 จัดประชุมระดมควำม
คิดเห็นแนวทำงกำรดำเนินงำน
กำรประเมินผลกระทบต่อสุขภำพ
สำหรับกิจกำรที่เป็นอันตรำย
ต่อสุขภำพ ตำมพระรำชบัญญัติ
กำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535

กลุ่มเป้ำหมำย
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ศูนย์อนามัย
- กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
- ผู้ประกอบกิจการ
จานวน 50 คน

ผลผลิต (Output)
- สรุปแนวทางแนวทางการ
ดาเนินงานการประเมินผลกระทบ
ต่อสุขภาพสาหรับกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. 2535
- ข้อดี ข้อด้อย ปัญหาอุปสรรค
ของการดาเนินการประเมินผล
กระทบต่อสุขภาพ

กำรนำไปใช้ประโยชน์
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพได้มีการนาข้อเสนอที่ได้จากการศึกษามาพัฒนาต่อยอด โดยจัดทา
เครื่องมือในการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพอย่างง่ายหรือที่เรียกว่าแบบประเมินความเสี่ยงด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมสาหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 8 กิจการ ได้แก่ กิจการโรงสีข้าว กิจการเลี้ยงไก่ กิจการ
หอพัก กิจการสระว่ายน้า กิจการเคาะพ่นสี กิจการลานมัน กิจการย้อมผ้า และกิจการไม้ นอกจากนี้จะมีการ
ดาเนินการจัดทาแบบประเมินความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม สาหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพใน
กิจการอื่นๆ ต่อไป เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการควบคุมกากับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ดังกล่าวไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน รวมถึงได้มีการจัดทาข้อเสนอ หลักเกณฑ์ แนวทางการ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ สาหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. 2535

จุดเด่นของกำรดำเนินงำน
เป็นการส่งเสริมการดาเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพิจารณาอนุญาตการประกอบ
กิจการ การควบคุม กากับติดตาม และการพัฒนานโยบายสาธารณะของท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ท้องถิ่นในการดูแลคุ้มครองสุขภาพของประชาชนได้อย่างมี
ประสิ ทธิภ าพต่อไปเกิดการพัฒ นาศักยภาพของบุคลากรขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น และหน่ว ยงาน
สาธารณสุขในระดับต่างๆ ด้านการประเมินผลกระทบต่อสุ ขภาพ รวมทั้งการพัฒนา ปรับปรุง โครงสร้าง
อัตรากาลังของบุคลากรเพื่อรองรับภารกิจดังกล่าว
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การพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
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กรมอนามัยในฐานะองค์กรหลักที่รับผิดชอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 โดยตรง
และมีพันธะกิจด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ จึงเห็นความสาคัญในการพัฒนาระบบการประเมินผล
กระทบต่อสุขภาพตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 โดยการนาหลักการของการประเมินผล
กระทบต่อสุ ขภาพมาประยุ กต์ใช้ในการเสริมประสิทธิภาพการใช้กฎหมายสาธารณสุขโ ดยใช้ในการจัดทา
เครื่องมือการประเมินความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (Checklist) สาหรับตรวจประเมินกิจการที่เป็น
อัน ตรายต่อสุ ขภาพ การออกคาแนะน าการพัฒ นารู ปแบบการประยุก ต์ใช้ในระดับท้องถิ่น การหาข้อมู ล
ผลกระทบต่อสุขภาพจากกิจการที่ยังไม่เข้าข่ายเพื่อประกาศเป็นกิจการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 รวมถึงสนับสนุนการสร้างการเรียนรู้เรื่องการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ให้แก่ท้องถิ่นชุมชน
หน่วยงานภาคสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการ
แนวคิด วิธีการดาเนินการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพที่เหมาะสมกับท้องถิ่นให้สามารถนาการประเมินผล
กระทบต่อสุขภาพ ไปประยุกต์ใช้กับนโยบาย แผนงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ในการกาหนดมาตรการ
ป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพ การหาข้อตกลงร่วมกันในการหาแนวทางการจัดการผลกระทบต่อสุขภาพ
และนาเข้าสู่กระบวนการการตัดสินใจของท้องถิ่นชุมชนและผู้เกี่ยวข้องซึ่งเป็นการช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ท้องถิ่นในการดูแลและคุ้มครองสุขภาพของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในระดับท้องถิ่น
ต่อไป

วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริ มให้องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นใช้การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในการควบคุม
กิจการภายใต้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
2) เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด การพั ฒ นารู ป แบบการใช้ ก ารประเมิ น ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพภายใต้
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
3) เพื่อสนั บ สนุ น การสร้ า งการเรี ย นรู้ให้ บุคลากรในระดับท้องถิ่น มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ และนาไปประยุกต์ใช้กับการดาเนินงานของท้องถิ่นได้

ผลกำรดำเนินงำน
1) การจัดทาเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมกากับกิจการที่เป็น
อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 ได้ มี ก ารทบทวนสถานการณ์ ก าร
ดาเนินการและปัญหาที่เกิดขึ้นของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในปัจจุบันจากนั้นมีการจัดประชุมปรึกษา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสายอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณาคัดเลือกประเภทกิจการที่ต้องทาแบบประเมิน
ความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกลไกที่จะส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการนาเครื่องมือ
การประเมิน ความเสี่ ย งด้ า นอนามั ย สิ่ งแวดล้ อมไปใช้ค วบคุ มก ากั บกิ จ การที่ เ ป็น อัน ตรายต่ อสุ ข ภาพตาม
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พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 จานวน 8 กิจการ ซึ่งจัดทาเป็น รูปเล่มคู่มือเพื่อให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสามารถนาไปใช้ หรือดาวน์โหลดเอกสารจากเว็บไซต์กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ได้แก่
1.1) กิจการการต่อ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพ่นสี และการพ่นสารกันสนิม
1.2) กิจการการตาก การสะสม หรือขนถ่ายมันสาปะหลัง
1.3) กิจการการย้อม การกัดสีผ้าหรือสิ่งทออื่นๆ
1.4) กิจการโรงสีข้าว
1.5) กิจการการเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดร่อง การทาคิ้ว หรือการตัดไม้
ด้วยเครื่องจักร
1.6) กิจการเลี้ยงไก่
1.7) กิจการสระว่ายน้า
1.8) กิจการหอพัก อาคารให้เช่า ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นในทานองเดียวกัน
2) การพัฒนาต้นแบบการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในระดับท้องถิ่น 4 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบ
ที่ 1 กำรประเมินผลกระทบต่อสุขภำพขั้นต้น (Desktop HIA) เป็นการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบ
ต่อสุขภาพในกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพขนาดเล็ก เมื่อผู้ประกอบกิจการยื่นขออนุญาตประกอบกิจการ
ใหม่ หรือยื่นขอต่ออายุในอนุญาตประกอบกิจการต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินการตรวจสอบสถานประกอบกิจการโดยใช้เครื่องมือการประเมินความ
เสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (Checklist) รูปแบบที่ 2 กำรประเมินผลกระทบต่อสุขภำพแบบเร่งด่วน (Mini
HIA) เป็นการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ เมื่อผู้ประกอบกิจการยื่นขออนุญาตประกอบ
กิจ การใหม่ต่ อองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น โดยเจ้า พนักงานสาธารณสุ ขขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่ น
ดาเนินการตรวจสอบสถานประกอบกิจการโดยใช้เครื่องมือการประเมินความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
(Checklist) แล้วนาข้อมูลมาสรุปเพื่อจัดประชุมปรึกษาหารือผู้มีส่วนได้เสียและเสนอความเห็นต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นต่อไป รูปแบบที่ 3 กำรประเมินผลกระทบต่อสุขภำพแบบรอบด้ำน (Comprehensive HIA) เป็น
การจัดทารายงานการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพโดยคณะกรรมการจัดทารายงานที่แต่งตั้งขึ้นหรือว่าจ้าง
บริษัทที่ปรึกษาดาเนินการ การจัดทารายงานมีวิธีการศึกษาอย่างมีระบบ โดยการใช้วิธีวิทยาเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ การใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และรูปแบบที่ 4 กำรประเมินผลกระทบต่อสุขภำพของกิจกำรที่อยู่ภำยใต้กำรบังคับใช้กฎหมำยอื่น เป็นการ
จัดทารายงานการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ โดยผู้ประกอบกิจการจัดทารายงานโดยนาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับผลกระทบต่อสุขภาพจากรายงานอื่นๆ ที่ผ่านการพิจารณาจากหน่วยงานอนุญาตหลักตามกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง นามาประกอบเพื่อขออนุญาตประกอบกิจการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยการดาเนินงานของกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ได้สนับสนุนให้ศูนย์อนามัยนารูปแบบการ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพไปดาเนินการในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อสร้างการเรียนรู้ให้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและการจัดการปัญหาในพื้นที่ดังตารางที่ 2.2
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ตำรำงที่ 2.2 การนารูปแบบการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพไปดาเนินการในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์อนามัย
รูปแบบที่ 1 กำรประเมินผลกระทบต่อสุขภำพขั้นต้น (Desktop HIA)
ศูนย์อนำมัย
ผลกำรดำเนินงำน
3
นาเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ ดังนี้
1. จังหวัดปราจีนบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน ๖ แห่ง ซึ่งกิจการที่นาไปใช้ ได้แก่
- กิจการการต่อ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพ่นสี และการพ่นสารกันสนิม
- กิจการหอพัก อาคารให้เช่า ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นในทานองเดียวกัน
- กิจการเลี้ยงไก่
- กิจการการตาก การสะสม หรือขนถ่ายมันสาปะหลัง
- กิจการการย้อม การกัดสีผ้าหรือสิ่งทออื่นๆ
2. จังหวัดฉะเชิงเทรา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจานวน ๘ แห่ง ซึ่งกิจการที่นาไปใช้ ได้แก่
- กิจการการต่อ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพ่นสี และการพ่นสารกันสนิม
- กิจการการตาก การสะสม หรือขนถ่ายมันสาปะหลัง
- กิจการเลี้ยงไก่
- กิจการโรงสีข้าว
- กิจการการเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดร่อง การทาคิ้ว หรือการ
ตัดไม้ด้วยเครื่องจักร
7
นาเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ ดังนี้
1. จังหวัดมุกดาหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 1 แห่ง ซึ่งกิจการที่นาไปใช้ ได้แก่
- กิจการเลี้ยงไก่
- กิจการโรงสีข้าว
2. จังหวัดอุบลราชธานีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 6 แห่ง ซึ่งกิจการที่นาไปใช้ ได้แก่
- กิจการการต่อ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพ่นสี และการพ่นสารกันสนิม
- กิจการหอพัก อาคารให้เช่า ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นในทานองเดียวกัน
- กิจการเลี้ยงไก่
- กิจการการตาก การสะสม หรือขนถ่ายมันสาปะหลัง
- กิจการโรงสีข้าว
3. จังหวัดสกลนครจานวน 1 แห่ง
12
นาเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ ดังนี้
1. จังหวัดพัทลุงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจานวน 4 แห่ง ซึ่งกิจการที่นาไปใช้ ได้แก่
- กิจการเลี้ยงไก่
2. จังหวัดสตูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจานวน 1 แห่ง ซึ่งกิจการที่นาไปใช้ ได้แก่
- กิจการเลี้ยงไก่
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รูปแบบที่ 2 กำรประเมินผลกระทบต่อสุขภำพแบบเร่งด่วน (Mini HIA)
ศูนย์อนำมัย
ผลกำรดำเนินงำน
5
ประยุกต์ใช้การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพกับกิจการการตาก การสะสม หรือขนถ่ายมัน
สาปะหลัง พื้นที่ตาบลเทพสถิต อาเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
- พัฒนาเครื่องมือแบบประเมินความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมกิจการ การตาก
การสะสม หรือขนถ่ายมันสาปะหลัง
- นาเข้าคณะอนุกรรมการสาธารณสุขระดับจังหวัด เพื่อหารือแนวทางการจัดการและมีมติให้
ประกาศใช้เครื่องมือแบบประเมินความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมการประกอบ
กิจการ การตาก การสะสม หรือขนถ่ายมันสาปะหลัง
รูปแบบที่ 3 กำรประเมินผลกระทบต่อสุขภำพแบบรอบด้ำน (Comprehensive HIA)
ศูนย์อนำมัย
ผลกำรดำเนินงำน
4
ประยุกต์ใช้การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพกับกิจการโรงโม่หิน พื้นที่ตาบลหนองชุมพล
เหนือ อาเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
- พั ฒ นาศั ก ยภาพเจ้ า หน้ า ที่ ส าธารณสุ ข ในพื้ น ที่ ให้ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจ เกี่ ย วกั บ การ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและนาไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม
- พัฒนาเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมกิจการโรงโม่หิน
และใช้ในการตรวจสถานประกอบกิจการสาหรับการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ
- ผลักดันเข้าสู่กระบวนการออกข้อกาหนดท้องถิ่นสาหรับควบคุมกิจการโรงโม่หิน
6
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ารประเมิ น ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพกั บ กิ จ การยางพารา พื้ น ที่ ต าบลบ้ า นผื อ
อาเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
- ได้ข้อมูลสถานการณ์กิจการยางพาราในพื้นที่ตาบลบ้านผือ
8
ประยุ กต์ใช้การประเมิ นผลกระทบต่อสุ ขภาพกับกิจการเลี้ ยงสุกร พื้นที่ตาบลหนองกรด
อาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
- พัฒนาเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมกิจการเลี้ยงสุกร
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบการ
- บั งคั บ ใช้ อานาจทางกฎหมายโดยการใช้เ ครื่อ งมื อ การประเมิน ความเสี่ ย งด้ า นอนามั ย
สิ่งแวดล้อมสาหรับการอนุญาตและต่อใบอนุญาตประกอบกิจการเลี้ยงสุกร

กำรนำไปใช้ประโยชน์
องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนาเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ไปใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาการขอใบอนุญาตประกอบกิจการ หรือการต่ออายุใบประกอบกิจการ หรือ
นาไปตรวจประเมินสถานประกอบกิจการเพื่อให้คาแนะนาต่อการปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้
การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในการจัดการปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
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การศึกษาสถานการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพ
จากโรงไฟฟ้าชีวมวล
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จากข้อมูลของกระทรวงพลังงาน ในปี 2557 ปัจจุบันมีจานวนโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ดาเนินการผลิตและ
ขายไฟฟ้าทั้งสิ้น 135 แห่ง กระจายตัวอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศ (ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2557) และพบว่า
มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนขนาดกาลังการผลิตต่ากว่า 10 เมกะวัตต์ สาหรับ
โรงไฟฟ้าชีวมวลที่มีขนาดกาลังการผลิตมากกว่า 10 เมกะวัตต์จะต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) ก่อนการประกอบกิจการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.
2553 ในขณะที่โรงไฟฟ้าชีวมวลที่มีกาลังการผลิตต่ากว่า 10 เมกะวัตต์จัดเป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP)
ซึ่งไม่เข้าข่ายที่ต้องจัดทารายงาน EIA มีจานวนทั้งสิ้น 82 แห่ง (สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน
, 2557) ผู้ประกอบการจานวนมากอาศัยช่องว่างกฎหมายในการจัดตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวลที่มีขนาดต่ากว่า 10
เมกะวั ตต์ เพื่ อหลี กเลี่ ย งการจั ด ทารายงานผลกระทบด้า นสิ่ งแวดล้ อมและสุ ข ภาพทาให้ ข าดมาตรการที่
ครอบคลุมในการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นกับชุมชนโดยรอบโครงการ (เอกสารสมัชชาสุขภาพ
ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2555)
ที่ผ่านมาได้มีเหตุร้องเรียนกรณีผลกระทบและความเดือดร้อนราคาญ รวมถึงความวิตกกังวลในเรื่อง
สุขภาพและสิ่งแวดล้อมของชุมชนโดยรอบโครงการโรงไฟฟ้าจากปัญหามลพิษที่สาคัญโดยเฉพาะฝุ่นละออง
(Particulate matter) จากกระบวนการผลิตไฟฟ้าที่ต้องขนวัตถุดิบเข้าโรงไฟฟ้าและเผาเชื้อเพลิงชีวมวล
จานวนมาก ซึ่งท้องถิ่นเองไม่สามารถดูแลควบคุม ด้านสุขลักษณะและอนามัยสิ่งแวดล้อมของกิจการ และ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากโรงไฟฟ้าได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้ายัง
ไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อกิจการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ประกอบกับ มติคณะรัฐมนตรี ครั้ง
ที่ 38/2556 และมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 มอบให้กรมอนามัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออก
ประกาศตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ให้การประกอบกิจการโรงไฟฟ้าชีวมวลเป็นกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในการควบคุม
โรงไฟฟ้ า ชี ว มวล ซึ่ ง กรมอนามั ย ได้ น าเสนอข้ อ มู ล ต่ อ คณะกรรมการสาธารณสุ ข ในการประชุ ม ครั้ ง ที่
76-7/2556 และคณะกรรมการฯ ได้มอบหมายให้มีการติดตามผลกระทบจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า
ชีวมวลอีก 1 ปี เพื่อดูแนวโน้มของปัญหา เพื่อเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาออกประกาศกาหนดให้เป็น
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอีกครั้งหนึ่ง

วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษาสถานการณ์ปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพจากโรงไฟฟ้าชีวมวล ตามมติของคณะกรรมการ
สาธารณสุข ครั้งที่ 76-7/2556 ในการติดตามแนวโน้มปัญหาเพื่อเสนอเป็นกิจการที่ต้องควบคุม
2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบต่อสุขภาพระหว่างพื้นที่โรงไฟฟ้าชีวมวลกาลังการผลิตต่ากว่า 10
เมกะวัตต์และมากกว่า 10 เมกะวัตต์
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ผลกำรดำเนินงำน
1) ทบทวนข้อมูลสถานการณ์ปัญหา จัดทาร่างกรอบแนวคิดการศึกษาพร้อมทั้งร่างเครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษา
2) จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกาหนดกรอบการศึกษา จานวน 3 ครั้ง ดังนี้
2.1) การประชุมปรึกษาหารือกรณีโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดกาลังการผลิตต่ากว่า 10 เมกะวัตต์
วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารประชุ ม เพื่ อ (1) พิ จ ารณากรอบการศึ ก ษาผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพจากโรงไฟฟ้ า ชี ว มวล
(2) พิจารณาแนวทางการดาเนินงานกรณีองค์การบริหารส่วนตาบลขาไม้แก้ว ขอให้กรมอนามัยทาการศึกษา
ผลกระทบด้านสุขภาพที่จะเกิดกับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ตาบลเขาไม้แก้วจากการขออนุญาตประกอบกิจการ
โรงไฟฟ้าชีวมวลของ บริษัท เคเอสมาร์เก็ตติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด อาเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
โดยที่ประชุมได้ให้ข้อคิดเห็นต่อกรอบการศึกษาสถานการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพจากโรงไฟฟ้าชีวมวล และ
แนวทางการดาเนินงานกรณีเรื่องร้องเรียนการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าชีวมวลของ บริษัท เคเอสมาร์เก็ตติ้ง
อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
2.2) การประชุ ม ปรึ ก ษาหารื อ การศึ ก ษาผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพจากโรงไฟฟ้ า ชี ว มวล
วัตถุประสงค์การประชุมเพื่อ (1) พิจารณา (ร่าง) คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานศึกษาผลกระทบต่ อสุขภาพจาก
โรงไฟฟ้าชีวมวล และ (2) พิจารณากรอบการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพจากโรงไฟฟ้าชีวมวล
2.3) ปรึกษาหารือพิจารณาแผนการเก็บตัวอย่างและแนวทางการใช้เครื่องมือเก็บฝุ่นอย่าง
ง่ายโครงการศึกษาสถานการณ์ผ ลกระทบต่อสุขภาพจากโรงไฟฟ้าชีวมวลกับส านักจัดการคุณภาพอากาศ
กรมควบคุมมลพิษ เกี่ยวกับการกาหนดช่วงเวลาการเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศ และแนวทางการใช้เครื่องมือ
เก็บฝุ่นอย่างง่ายกับนักวิชาการจากรมควบคุมมลพิษ
3) ชี้แจงเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในการประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุขระดับจังหวัด ผู้เข้าร่วม
ประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สานักงานสาธารณสุขจังหวัดที่มีคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดทั้ง 32
แห่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 1- 12 และนักวิชาการจากกรมอนามัย
4) ชี้แจงแนวทางการศึกษาผลกระทบต่อสุ ขภาพจากโรงไฟฟ้าชีวมวลแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัย
ที่ 1-12 ซึ่งมีการชี้แจงโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา การคัดเลือกพื้นที่ และ
การกาหนดขนาดตัวอย่าง
5) ส ารวจคัด เลื อกพื้น ที่ ศึกษาโรงไฟฟ้า ชีว มวล ร่ว มกั บเจ้ าหน้า ที่ส านักงานสาธารณสุ ขจั งหวั ด
นครราชสี มาและส านั กงานสาธารณสุ ขจั ง หวัดสุ ริ นทร์ เจ้าหน้ าที่ศูนย์ อนามัย ที่ 5 นครราชสี มา ลงพื้น ที่
โรงไฟฟ้ า ชี ว มวล จั ง หวั ดนครราชสี ม า และจั ง หวัด สุ ริ น ทร์ จ านวน 4 แห่ ง ได้ แก่ บริษั ท เจีย เม้ ง จ ากั ด
บริษัท น้าตาลครบุรี จากัด (มหาชน) บริษัทแอ๊ดวานซ์อะโกร เพาเวอร์แพลนท์ จากัด บริษัท มุ่งเจริญ ไบโอ
แมส จากัด
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6) ประสานงานในพื้นที่และเก็บข้อมูล/การสนับสนุนการดาเนินงานแก่ศูนย์อนามัย
6.1) ร่ ว มกับ ศูน ย์ อ นามัย ที่ 5 นครราชสี มา ชี้ แจงแบบสอบถามการส ารวจความคิด เห็ น
ประชาชนโดยรอบโรงไฟฟ้าชีวมวล ณ ศาลาหมู่บ้านสังแก ตาบลราม องค์การบริหารส่วนตาบลบุฤาษี วัดชัย
ประโคม ตาบลสลักได โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านไทร และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลตานี
รวมทั้ง ประสานงานในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ชี้แจงการใช้สติ๊กเกอร์ตรวจฝุ่นอย่างง่ายโครงการศึกษาสถานการณ์
ผลกระทบต่อสุขภาพจากโรงไฟฟ้าชีวมวล ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบุฤาษี โรงพยาบาลส่งเสริม
สุ ข ภาพตาบลสลั ก ไดโรงพยาบาลส่ งเสริ ม สุ ขภาพต าบลราม โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพตาบลบ้ า นไทร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลตานี ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย อาสาสมัครสาธารณสุข ผู้ใหญ่บ้าน
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล และเจ้าหน้าที่สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
6.2) ร่ ว มกั บ ศู น ย์ อนามั ย ที่ 12 ชี้แ จงการใช้เ ครื่ องมือ เก็ บข้ อมู ล การส ารวจความคิ ดเห็ น
ประชาชนโดยรอบโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล จังหวัดสงขลา จังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี ผู้เข้าร่วมประชุม
ประกอบด้วย อาสาสมัครสาธารณสุข เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล และเจ้าหน้าที่สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสงขลา สานักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
6.3) ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี ชี้แจงการใช้เครื่องมือเก็บข้อมูลการสารวจความคิดเห็น
ประชาชนโดยรอบโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล จังหวัดชลบุรี
7) คืนข้อมูลให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ตาบลสลักไดและตาบลตานี จังหวัด
สุริ น ทร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอผลการเก็บฝุ่ นอย่างง่ายในชุมชนรอบโรงไฟฟ้าชีว มวล และให้ ความรู้
เกี่ย วกับ แนวทางการใช้กองทุนรอบโรงไฟฟ้าระดับตาบลส าหรับการเฝ้ าระวังสุ ขภาพประชาชน มีจานวน
ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 101 คน
8) จัดทาข้อเสนอต่อสานักงานกากับกิจการพลังงานในการปรับปรุงประมวลหลักปฏิบัติโรงไฟฟ้า
ชีวมวลขนาดกาลังผลิตต่ากว่า 10 เมกะวัตต์ (CoP)
9) ดาเนิ น การกรณีเรื่ องร้ องเรี ย นโรงไฟฟ้าชีว มวล ตาบลเขาไม้แก้ว อาเภอกบินทร์บุรี จังหวั ด
ปราจีนบุรี โดยร่วมกับสานักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเขาไม้แก้ว
และองค์การบริหารส่วนตาบลเขาไม้แก้ว ได้ ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริ ง ร่วมประชุมคณะกรรมาธิการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภากรณีประชาชนเรียกร้องให้ถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
ไฟฟ้าชีว มวลของ บริษัท เคเอส มาเก็ต ติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด รวมทั้ง จัดประชุมหารือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อหารือเกี่ยวกับกรณีเรื่องร้ องเรียนดังกล่าว ตลอดจนร่วมกับศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุ ข
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี ลงพื้นที่พร้อมกับเจ้าหน้าที่สานักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี และองค์การบริหาร
ส่วนตาบลเขาไม้แก้ว สารวจข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว ในตาบลเขาไม้แก้ว อาเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
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กำรนำไปใช้ประโยชน์
เพื่อเป็นแนวทางการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพกรณีโรงไฟฟ้าชีวมวล สาหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

จุดเด่นของกำรดำเนินงำน
สร้างการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผู้แทนภาคประชาชนในพื้นที่ในการเรียนรู้เกี่ยวกับ
การวางกรอบแนวทางการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ และการเก็บข้อมูลคุณภาพอากาศอย่างง่าย
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การจัดทาแนวทางการประเมินผลกระทบ
ต่อสุขภาพจากอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี
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โครงการปิโตรเคมี เป็นโครงการที่เข้าข่ายโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน
อย่ า งรุ น แรง ทั้ ง ด้ า นคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสุ ข ภาพ ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่อง กาหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติสาหรับโครงการหรือกิจการอาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพดังนั้น
กรมอนามัยในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีพันธะกิจในการพัฒนาองค์ความรู้ในการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
ผนวกกับเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 67 วรรคสอง
และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 จึงเห็นควรจัดทาแนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
จากอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการควบคุม กากับ
ติดตามการประกอบกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุ ขภาพ อันจะเป็นการเสริมสร้างความเข็มแข็งให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลและคุ้มครองสุขภาพของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์หลัก
เพื่อจัดทาแนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

วัตถุประสงค์รอง
1) เพื่อศึกษาสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
2) เพื่อศึกษากิจกรรม กระบวนการผลิต มลพิษ และสิ่งคุกคามสุขภาพที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมและ
กระบวนการผลิตอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
3) เพื่อศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพ ตัวชี้วัดสุขภาพ รวมทั้งมาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อ
สุขภาพจากการประกอบกิจการอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

ผลกำรดำเนินงำน
1) การศึกษาข้อมูลสถานการณ์และการประกอบกิจการของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในประเทศไทย
เช่น ประเภท จานวนสถานประกอบการพร้อมระบุกาลังการผลิต สถานที่ตั้งโดยแสดงเป็นแผนที่ปัญหาด้าน
สุขภาพและสิ่งแวดล้อม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
2) การศึกษารวบรวม และสังเคราะห์ข้อมูลกิจกรรม กระบวนการผลิต มลพิษสิ่งแวดล้อม และ
สิ่งคุกคามสุขภาพที่เกิดขึ้นจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ขั้นต้น ขั้นกลาง และขั้นปลาย และเทคโนโลยีในการ
จัดการมลพิษ มาตรการป้องกัน และลดผลกระทบจากมลพิษ การศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผล
กระทบต่อสุขภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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3) คัดเลือกกิจการอุตสาหกรรมปิโตรเคมี คือ ประเภทอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นปลาย เพื่อศึ กษา
และวิ เ คราะห์ ใ นการพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ ตั ว ชี้ วั ด สุ ข ภาพ วิ ธี ก ารประเมิ น และมาตรการในการป้ อ งกั น และ
ลดผลกระทบ รวมทั้งมาตรการในการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสุขภาพ
4) จัดทาแนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
5) จัดเวทีประชุมปรึกษาหารือผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความเห็นต่อร่างแนว
ทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
6) นาร่างแนวทางดังกล่าวไปทดลองปรับใช้ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7) ถ่ายทอดประสบการณ์และอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิควิชาการในการศึกษาผลกระทบต่อ
สุขภาพจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นาร่างแนวทาง
ไปปรับใช้
8) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพฯ และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
9) จัดทาแนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีฉบับสมบูรณ์เป็น
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

กำรนำไปใช้ประโยชน์
1) เพื่อเป็นแนวทางสาหรับการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพของโครงการก่อสร้างโรงงานผลิต
สีเคลือบ
2) เพื่อเป็ นแนวทางส าหรับ การประยุกต์ใช้กับการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพของโครงการ
แผนงาน หรือนโยบายของชุมชน
3) เพื่อเป็นแนวทางสาหรับการพิจารณาเสนอแนะมาตรการป้องกันและลดผลกระทบและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสุขภาพจากโรงงานผลิตสีเคลือบ
4) เพื่อเป็นแหล่งความรู้เกี่ยวกับโรงงานผลิตสีเคลือบ และการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพผู้ที่นา
แนวทางการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพนี้ไปใช้ ได้แก่ ผู้นาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข เจ้าของโครงการ และประชาชนที่สนใจทั่วไป

จุดเด่นของกำรดำเนินงำน
ได้สร้างการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการเจ้าหน้าที่สาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาค
ประชาชนในพื้นที่ โดยสามารถนาแนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีไป
ประยุกต์ใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเหตุร้องเรียนในพื้นที่ได้
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การดาเนินงาน
ด้านการเฝ้ าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ

การพัฒนาระบบเฝ้ าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
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ระบบเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นเครื่องมือสาคัญในการรับมือผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น
จากปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่างๆ ทาให้ทราบสถานการณ์ของปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงและ
ผลกระทบต่อสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเหล่านั้น อันนาไปสู่การจัดการ แก้ไขปัญหา และช่วย
ติดตามประเมินผลการดาเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ 2557
กรมอนามัย ได้กาหนดให้เรื่องอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นตัวชี้วัดระดับกรม ซึ่งมีเป้าประสงค์เพื่อการคุ้มครองสิทธิ
ของประชาชนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้แต่ละจังหวัดมีระบบและกลไกการคุ้มครองทางสุขภาพของประชาชน
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยมีตัวชี้วัดย่อยในการผลักดันให้เกิดระบบเฝ้าระวังสถานการณ์อนามัยสิ่งแวดล้อม
ระดับประเทศ จึงได้จัดทาโครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมนี้ขึ้น เพื่อพัฒนาระบบเฝ้า
ระวังสถานการณ์อนามัยสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ ด้วยการพัฒนารูปแบบและกระบวนการดาเนินงานให้เกิด
ความชัดเจนสร้ างความร่ว มมืออย่างเป็ น รูปธรรมร่ว มกับหน่ว ยงานต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งศูนย์อนามัย
ที่ 1-12 และสานักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานดาเนินการในพื้นที่ที่มีบทบาทภารกิจที่
สาคัญในการดาเนินการเฝ้าระวังฯ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรม
อนามัย จึงได้จัดทาโครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อจัดทารายงานสถานการณ์ด้าน
อนามัย สิ่งแวดล้อมและพื้นที่เสี่ย งต่อสุขภาพในระดับประเทศ และเพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมระดับประเทศที่เชื่อมโยงกับระดับจังหวัดอันจะนาไปสู่การแก้ไขปัญหาต่อไป

วัตถุประสงค์
1) เพื่อจัดทารายงานสถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพื้นที่เสี่ยงต่อสุขภาพในระดับประเทศ
2) เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับประเทศที่เชื่อมโยงกับระดับจังหวัดอันจะ
นาไปสู่การแก้ไขปัญหาต่อไป

ผลกำรดำเนินงำน
1) แต่งตั้งคณะทางานจัดทารายงานสถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยตามคาสั่ง
กรมอนามัยที่ 161/2557 เพื่อใช้เป็นกลไกขับเคลื่อนการดาเนินงาน
2) จัดทาแบบสารวจสถานการณ์และการจัดทาข้อมูลพื้นฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับเทศบาล
ด้วยความร่วมมือของคณะทางานจัดทารายงานสถานการณ์ฯ และเจ้าหน้าที่สายอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
ในแต่ละประเด็นอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้แบบสอบถามสาหรับการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทาสถานการณ์
ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของเทศบาลและข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นฐานที่
สาคัญ ได้แก่ การจัดการมูลฝอย การจัดการสิ่งปฏิกูล การจัดการเหตุราคาญ การสุขาภิบาลอาหาร การจัดการ
น้าบริโภค และการใช้มาตรการทางกฎหมายสาธารณสุข
3) จากการสารวจข้อมูลเทศบาลนคร 30 แห่ง และเทศบาลเมือง 171 แห่งทั่วประเทศ รวม 201 แห่ง
โดยศูนย์อนามัยแต่ละแห่งดาเนินการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามที่ส่งไปยังเทศบาลนครและเทศบาลเมือง
ในพื้นที่ จัดทาสรุปรายงานสถานการณ์และการดาเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมของเทศบาลนครและเทศบาลเมือง
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ในพื้นที่ และส่งต่อข้อมูลไปยังกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพเพื่อรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์
อนามัยสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ โดยข้อมูลได้รับจากการส่งคืนของเทศบาลรวม 103 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 51
ของเทศบาลนครและเทศบาลเมืองทั่วประเทศ ประกอบด้วย เทศบาลนคร 13 แห่ง และเทศบาลเมือง 90 แห่ง
4) ผลการศึกษาสถานการณ์การจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของเทศบาลนครและเทศบาลเมือง
แต่ละประเด็น มีดังนี้
การจัดการมูลฝอยทั่วไปของเทศบาล อัตราการผลิตมูลฝอยอยู่ระหว่าง 0.03–3.29 กิโลกรัม/คน/วัน
อัตราการผลิตมูลฝอยของเทศบาลนครเฉลี่ย 1.88 กิโลกรัม/คน/วัน และอัตราการผลิตมูลฝอยของเทศบาล
เมืองเฉลี่ย 0.91 กิโลกรัม/คน/วัน การให้บริการเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลนครและเทศบาลเมืองทั้งหมดที่
ได้รับข้อมูล 103 แห่ง เทศบาลที่ให้บริการเก็บขนมูลฝอยโดยดาเนินการเอง และอนุญาตหรือมอบหมายให้
เอกชนดาเนินการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่รวม 94 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 91.26 ของเทศบาลทั้งหมดที่ได้รับข้อมูล
เทศบาลที่มีบริการกาจัดมูลฝอยทั้งหมด 94 แห่ง โดยกาจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาล คือ การเผาในเตาเผาอย่าง
ถูกหลักสุขาภิบาล 8 แห่ง และฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบ าล 67 แห่ง นอกจากนั้นเป็นการกาจัดโดยไม่ถูก
หลักสุขาภิบาล เช่น ขุดหลุมฝังกลบธรรมดา กองทิ้งเผาในที่โล่ง เป็นต้น รวม 19 แห่ง นอกจากนี้ยังมีวิธีการ
กาจัดมูลฝอยอื่นๆ เช่น การนาการหมักแก๊สชีวภาพ เป็นต้น การให้บริการเก็บขนและกาจัดมูลฝอยเป็นพิษ
หรือมูลฝอยอันตรายจากชุ มชน โดยการกาหนดจุดรวบรวมมูลฝอยอันตรายในชุมชน หรือเก็บขนมูล ฝอย
อัน ตรายแยกจากมูล ฝอยทั่ ว ไป รวมถึง การก าจั ดมู ล ฝอยอั น ตรายในพื้ น ที่อ ย่า งถูก ต้ องตามหลั กวิ ช าการ
มีเทศบาลบาลที่ให้บริการดังกล่าว 39 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 38.61 ของเทศบาลที่มีข้อมูลทั้งหมด 101 แห่ง
เทศบาลที่มีข้อกาหนดท้องถิ่นเกี่ยวกับการควบคุมการจัดการมูลฝอยทั่วไป เช่น เทศบัญญัติการกาจัดมูลฝอย
เทศบัญญัติการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เทศบัญญัติการกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย และเทศบัญญัติการ
รักษาความสะอาด เป็นต้น มีรวมทั้งสิ้น 92 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 91.09 ของเทศบาลทั้งหมด 101 แห่ง
การจัดการสิ่งปฏิกูลจากข้อมูลการมีส้วมใช้ของประชาชนในพื้นที่เทศบาล 73 แห่ง พบว่า เทศบาลที่
ประชาชนมีส้วมใช้ครบทุกหลังคาเรือนจานวน 70 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 95.89 ของเทศบาล 73 แห่ง เทศบาล
ที่ดาเนินการสูบสิ่งปฏิกูลครอบคลุมครัวเรือนพื้นที่รับผิดชอบ ≥ ร้อยละ 85 ของครัวเรือนทั้งหมด มี 47 แห่ง
และให้บริการได้น้อยกว่าร้อยละ 85 จานวน 17 แห่ง เทศบาลที่มีปัญหาการลักลอบทิ้งสิ่งปฏิกูลในที่สาธารณะ
15 แห่ง และปัญหารถเถื่อนไม่มีใบอนุญาต 22 แห่ง จากข้อมูลการกาจัด/บาบัดสิ่งปฏิกูลของเทศบาลทั้ง 103
แห่ง พบว่าเทศบาลที่ไม่มีระบบกาจัด/บาบัดสิ่งปฏิกูล 72 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 96.90 ของเทศบาล 103 แห่ ง
โดยเทศบาลที่มีสถานที่กาจัดสิ่งปฏิกูลในพื้นมี่ทั้งหมด 31 แห่ง ซึ่งเป็นระบบกาจัด/บาบัดที่ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ 21 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 20.38 ของเทศบาล 103 แห่ง เทศบาลที่มีข้อกาหนดท้องถิ่นเกี่ยวกับการ
ควบคุมการจัดการสิ่งปฏิกูล เช่น เทศบัญญัติการจัดการสิ่งปฏิกู ล เทศบัญญัติการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
เทศบัญญัติการกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยเทศบัญญัติการกาจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและสิ่งเปรอะเปื้อน และ
เทศบัญญัติการควบคุมการเก็บ ขน และกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยเป็นต้น โดยเริ่มประกาศใช้ข้อกาหนดตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2537–2556 มีรวมทั้งสิ้น 92 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 92 และ ร้อยละ 8 ของเทศบาลทั้งหมด 100 แห่ง
เทศบาลที่ดาเนินการพัฒนามาตรฐานส้วมสาธารณะ 32 แห่งคิดเป็นร้อยละ 31.07 ของเทศบาล 103 แห่ง
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โดยเป้ า หมายส้ ว มสาธารณะที่ พั ฒ นา เช่ น โรงเรี ย น วั ด สถานที่ ร าชการ ส านั ก งานเทศบาล ตลาด
ห้างสรรพสินค้า สวนสาธารณะ แหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร สถานีรถไฟปั๊มน้ามัน เป็นต้น
การจัดการเหตุราคาญในส่วนข้อมูลการสารวจโดยกรมอนามัยในปี 2556 การจัดการเรื่องร้องเรียน
เหตุราคาญจาแนกรายประเภทเหตุราคาญตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 โดย (1)เรื่อง
ร้องเรียน หมายถึง เรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากสภาพปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
(2)เหตุราคาญ หมายถึง เหตุหนึ่งเหตุใดอันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อาศัยในบริเวณใกล้เคียง หรือผู้ที่
ต้ อ งประสบกั บ เหตุ นั้ น จนเป็ น เหตุ ใ ห้ เ สื่ อ มหรื อ อาจเป็ น อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก าร
สาธารณสุข พ.ศ.2535 หมวด 5 เหตุราคาญ และ (3)เรื่องร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไข หมายถึง เรื่องที่ผู้ร้อง
ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากสภาพปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้รับการแก้ไขด้วยวิธีการต่างๆ
จากหน่วยงาน ภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จนผู้ร้ องหรือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนไม่ได้รับความเดือดร้อนจาก
เหตุปัญหานั้นแล้ว
ปัญหาข้อร้องเรียนเหตุราคาญในพื้นที่เทศบาลนครและเทศบาลเมืองที่มากที่สุด คือ เรื่องกลิ่น 78
แห่ง รองลงไปคือเรื่อง เสียง และ น้าเสีย 66 และ 61 แห่งตามลาดับ เมื่อพิจารณาจานวนเรื่องร้องเรียน พบว่า
มีแนวโน้มเช่นเดียวกับจานวนพื้นที่ที่มีปัญหา โดยมีข้อร้องเรียนเหตุราคาญจากกลิ่นมากที่สุด 660 เรื่องรองลง
ไปคือ เสียงดัง/เสียงรบกวน และ ฝุ่นละออง/เขม่า/ควัน จานวน 425 และ 280 เรื่อง ตามลาดับ เทศบาลนคร
และเทศบาลเมืองทั้ง 103 แห่ง มีการดาเนินงานเพื่อรองรับปัญหา มีการจัดการเพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนเหตุ
ร าคาญดั ง กล่ า ว คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 100 ของเทศบาลทั้ ง หมด โดยมี เ ทศบาลที่ มี ม าตรฐานการปฏิ บั ติ ง าน
(Standard Operating Procedure : SOP) ตามกระบวนงานของกรมอนามัย จานวน 7 แห่ง มีศูนย์หรือ
ผู้รั บ ผิดชอบการรั บ เรื่ องร้องเรี ย น 69 แห่ ง ในส่ว นศักยภาพการแก้ไขปัญหาโดยมีเทศบาลที่มีข้อมูลเรื่อง
ร้องเรียนและการแก้ไขจนเป็นที่ยุติ 70 แห่ง เทศบาลที่มีเหตุร้องเรียนและสามารถแก้ไขจนเป็นที่ยุติได้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของข้อร้องเรียนเหตุราคาญในพื้นที่ จานวน 55 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 78.57 ของเทศบาลที่ มี
ข้อมูลการแก้ไขปัญหาเหตุร้องเรียน
การเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบการ เทศบาลที่มีตลาดประเภทที่ 1 ทั้งหมด 69 แห่ง
ซึ่งผ่านเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตลาดประเภทที่ 1 ในพื้นที่มีจานวน 30 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 43.47 ของเทศบาลที่มีตลาดประเภทที่ 1 ทั้งหมด 69 เทศบาลมีตลาดประเภทที่ 2 ที่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตลาดประเภทที่ 2 ในพื้นที่มีจานวน 16 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 25.40 ของเทศบาลที่มีตลาดประเภทที่ 2 ทั้งหมด 63 แห่ง เทศบาลที่ร้านอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
กรมอนามัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของร้านอาหาร ในพื้นที่มีจานวน 33 แห่งเป็นร้อยละ 41.77 ของเทศบาลที่
มีร้านอาหาร ทั้งหมด 79 แห่ง เทศบาลที่แผงลอยจาหน่ายอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัยไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของแผงลอยจาหน่ายอาหาร ในพื้นที่มีจานวน 36 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของเทศบาลที่ มีแผง
ลอยจาหน่ายอาหารทั้งหมด 72 แห่ง
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การใช้มาตรการมีทางกฎหมายสาธารณสุข เพื่อควบคุมตลาดประเภทที่ 1 จากข้อมูลเทศบาลทั้งหมด
97 แห่ง มีเทศบาลที่ออกข้อกาหนดเกี่ยวกับตลาด 85 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 87.63 ของเทศบาลที่มีข้อมูล
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับตลาด 97 แห่ง เทศบาลที่มีมาตรการทางกฎหมายควบคุมตลาดประเภทที่ 2
มีจานวน 66 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 65.35 ของเทศบาลที่มี ข้อมูล 101 แห่ง เทศบาลที่มีมาตรการทางกฎหมาย
ร้านอาหาร จานวน 96 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 96.00 ของเทศบาลที่มีข้อมูล 100 แห่ง เทศบาลที่มีมาตรการทาง
กฎหมายควบคุมแผงลอยจาหน่ายอาหาร จานวน 89 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 91 ของเทศบาลที่มีข้อมูลการใช้
มาตรการทางกฎหมาย 89 แห่ง
จากข้อมูลการออกใบอนุญาตตลาดประเภทที่ 1 เทศบาลที่ออกใบอนุญาตตลาดประเภทที่ 1 ได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตลาดประเภทที่ 1 ในพื้นที่จานวน 53 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 79.10 ของเทศบาลที่มี
ตลาดประเภทที่ 1 ในพื้นที่ 69 แห่ง เทศบาลที่ออกใบอนุญาตประกอบกิจการตลาดประเภทที่ 2 ได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของตลาดประเภทที่ 2 ที่มีในพื้นที่มีจานวน 31 แห่งคิดเป็นร้อยละ 48.39 ของเทศบาลที่มีตลาด
ประเภทที่ 2 ในพื้นที่ทั้งหมด 62 แห่ง การออกใบอนุญาตร้านอาหารที่มีขนาดมากกว่า 200 ตารางเมตร และ
การออกหนังสือรับรองการแจ้งตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 2535 กรณีร้านอาหารมีพื้นที่ไม่เกิน 200
ตารางเมตรของเทศบาลทั้ง 68 แห่งที่มีข้อมูล ร้านอาหารที่ได้รับใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของร้ านอาหารในพื้นที่จานวน 54 แห่ง 80.60 ของเทศบาลที่มีร้านอาหาร ในพื้นที่ 67 แห่ ง
เทศบาลที่ออกใบอนุญาตแผงลอยจาหน่ายอาหารไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีจานวน 51 แห่ง คิดเป็นร้อยละ
72.86 ของเทศบาลที่มีแผงลอยจาหน่ายอาหารในพื้นที่ 70 แห่ง
จากการควบคุมคุณภาพสถานประกอบการโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัยพบว่าตลาดประเภท
ที่ 2 เป็ นสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้อยที่สุดสอดคล้ อ งกับการออกข้อกาหนดท้องถิ่น เพื่อ
ควบคุมสถานประกอบการ มีเทศบาลที่ออกข้อกาหนดเพื่อควบคุมตลาดประเภทที่ 2 น้อยที่สุด เมื่อพิจารณา
การบังคับใช้ข้อกาหนดท้องถิ่นในการออกใบอนุญาต/ใบรับรองการแจ้งสถานประกอบการแล้วพบว่า ตลาดนัด
ยังคงเป็นสถานประกอบการที่ได้รับการควบคุมน้อยที่สุด
การจัดการนาบริโภคเทศบาล 44 แห่ง มีน้าบริโภคอย่างเพียงพอครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
ของครัวเรือนทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 77.19 ของเทศบาลทั้งหมด 57 แห่ง เทศบาลที่มีน้าบริโภคของครัวเรือน
มาจากน้ าประปาส่ ว นภู มิภ าค 71 แห่ ง รองลงไป คือ น้าดื่ม บรรจุ ขวด 60 แห่ ง น้าตู้ห ยอดเหรียญ และ
น้าประปาเทศบาล/ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 68.93 ร้อยละ 30.10 ร้อยละ 58.25 และร้อยละ 47.57 ตามลาดับ
จากข้ อ มูล การตรวจคุ ณภาพน้ าประปาดื่ ม ได้ ของเทศบาล 73 แห่ ง พบว่ ามี เ ทศบาล 49 แห่ ง ที่ตั ว อย่ า ง
น้าประปาผ่านเกณฑ์คุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของตัวอย่างที่สุ่มตรวจคิดเป็นร้อยละ 67.12 ของเทศบาล
ทัง้ หมด 73 แห่ง
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กำรนำไปใช้ประโยชน์
1) การจัดทาสถานการณ์อนามัยสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ นาไปสู่การค้นพบปัญหาด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม ชี้ประเด็นและพื้นที่ที่ควรให้ความสาคัญและดาเนินการตามกระบวนการเฝ้าระวังด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมเพื่อคุ้มครองสุขภาพประชาชน
2) สถานการณ์ อนามัย สิ่ งแวดล้ อมสะท้อนการทางานของหน่ ว ยงานที่เ กี่ยวข้องกับ งานอนามั ย
สิ่งแวดล้อมทั้งระดับประเทศ ภูมิภาค และท้องถิ่น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อข้อเสนอเชิงนโยบายในการกาหนด
บทบาทที่ชัดเจนของแต่ล ะหน่ วยงาน และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เหมาะสม สอดคล้ องกับภารกิจ
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมนั้นๆ
3) ต่อยอดการพัฒนาเครื่องมือการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ให้สามารถใช้งานได้ครอบคลุมและ
สะดวก เพื่อใช้สาหรับการจั ดทาระบบรวบรวมข้อมูล และจัดทาสถานการณ์อนามัยสิ่งแวดล้อมในระดับต่างๆ
ต่อไป

จุดเด่นของกำรดำเนินงำน
1) ใช้ประโยชน์ข้อมูลที่กระจัดกระจาย สู่การรวบรวมอย่างเป็นระบบ สะท้อนถึงสถานการณ์อนามัย
สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์การดาเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2) การจัดทาสถานการณ์อนามัยสิ่งแวดล้อมนาไปสู่การจัดการฐานข้อมูลอนามัยสิ่งแวดล้อมทั้งของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด ศูนย์อนามัย และหน่วยงานส่วนกลาง ซึ่งทาให้หน่วยงานต่างๆ นั้นได้
ทบทวนการดาเนินงานของหน่วยงาน
3) สร้างภาคีเครือข่าย เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของงานร่วมกัน
3.1) โครงการศึกษาสถานการณ์โรงไฟฟ้าชีวมวล
3.2) โครงการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสุขภาพจากเหมืองแร่
3.3) โครงการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสุขภาพจากแหล่งน้า
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การบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
กรมอนามัยและกรมควบคุมมลพิษ
ในการจัดการคุณภาพอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพ
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ประเทศไทยตระหนักถึงปั ญหาและความจาเป็นในการแก้ไขปัญหาอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพสิ่งแวดล้อม และวิถีการดาเนินชีวิตที่เป็นผลพวงจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในยุคโลกาภิวัตน์
อันก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรง
และขยายวงกว้าง เช่น ปัญหามลพิษทางอากาศ ในประเทศไทยยังมีปัญหาหลักเป็นฝุ่นละอองที่มีปัญหามากใน
บริเวณที่มีการจราจรคับคั่งและเขตอุตสาหกรรม เช่น กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สระบุรี เป็นต้น และ
พื้นที่ที่กาลังประสบปัญหามลพิษทางอากาศจากหมอกควันในภาคเหนือและภาคใต้
สาหรับการศึกษาและข้อมูลที่ผ่านมาในเรื่องผลกระทบต่อสุขภาพ ยังพิสูจน์ไม่ได้อย่างแน่ชัดว่าการ
ดาเนินกิจการและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เหล่านี้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนหรือไม่ เพราะ
สาเหตุมาจากการไม่มีระบบเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพมาตั้งแต่เริ่มต้นดาเนินกิจการ ขาดแผนการเตรียมการ
รองรับที่ดี ขาดการจัดการอย่างเป็นระบบ และขาดการบูรณาการงานโดยหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้กรม
ควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมมีข้อมูลการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศจากสถานี
ตรวจวัดคุณภาพอากาศ และกระทรวงสาธารณสุขมีข้อมูลการเฝ้าระวังด้านสุขภาพ แต่ยังขาดการเชื่อมโยง
ข้อมูลด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม อันนาไปสู่การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพอย่าง
เป็นรูปธรรม ยกตัวอย่างเช่น พื้นที่ตาบลหน้าพระลาน อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ที่ประกาศเป็น
เขตควบคุมมลพิษตั้งแต่ปี 2547 แต่ปัญหาเรื่องมลพิษทางอากาศยังคงมีอยู่ในปัจจุบัน และปัญหาต่างๆ เหล่านี้
มีแนวโน้มที่จะมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น
ด้วยเหตุนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2555–2559) กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ในฐานะที่ทั้งสองหน่วยงานมีบทบาทสาคัญในการจัดการคุณภาพอากาศและคุ้มครองสิทธิของ
ประชาชนด้านสุขภาพ จึงเห็นความสาคัญของการบู รณางานในการจัดการคุณภาพอากาศและผลกระทบต่อ
สุขภาพ เพื่อพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลคุณภาพอากาศและข้อมูลสุขภาพ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ระบบเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศที่เป็นระบบและต่อเนื่อง และเพื่อประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศในพื้นที่ตาบลหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี ที่นาไปสู่การสื่อสาร
ความเสี่ยง และจัดทาข้อเสนอเพื่อการจัดการและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ต่อไป

วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาระบบเฝ้า
ระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศที่เป็นระบบและต่อเนื่อง
2) เพื่อประเมินความเสี่ยงผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ ที่นาไปสู่การสื่อสารความเสี่ยง
และจัดทาข้อเสนอการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ตาบลหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี
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ผลกำรดำเนินงำน
1) ทบทวนการดาเนินงานเฝ้าระวังคุณภาพอากาศในพื้นที่ตาบลหน้าพระลาน
2) ประสานงานกับศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ตาบลหน้าพระลาน
3) ได้มีการประชุมปรึกษาหารือร่ว มกันระหว่างกรมอนามั ยและกรมควบคุมมลพิษ เพื่อร่ว มกัน
ปรึ กษาหารื อแผนการดาเนิ นงานของโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความเสี่ ยงผลกระทบต่อ
สุขภาพจากมลพิษทางอากาศ ที่นาไปสู่การสื่อสารความเสี่ยง และจัดทาข้อเสนอการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ตาบล
หน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี
4) ดาเนินการทดลองแบบสอบถามผลกระทบทางสุขภาพโดยกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและ
ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี ได้ลงพื้นที่เพื่อทดลองแบบสอบถามฯ ในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตาบลพุกร่าง อาเภอพระพุทธ
บาท จังหวัดสระบุรี พร้อมกับสารวจสภาพแวดล้อมในพื้นที่ตาบลหน้าพระลาน พบบริเวณโดยรอบที่อยู่อาศัย
ของประชาชนเป็นพื้นที่ขุดเจาะหินสลับกับพื้นที่ทางการเกษตรพบฝุ่นละอองในบรรยากาศอย่างชัดเจน และ
ประชาชนไม่มีการป้องกันตัวเองจากฝุ่นละออง
5) ชี้แจงรายละเอี ย ดโครงการและวิธี การเก็ บแบบสอบถามแก่แกนน าอาสาสมัค รสาธารณสุ ข
โดยความร่วมมือระหว่างกองประเมินฯ ศูนย์อนามัยที่ 2 และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหน้าพระลาน
ณ เทศบาลตาบลหน้าพระลาน โดยแจกแบบสอบถามแก่แกนนาอาสาสมัครสาธารณสุข ทั้ง 7 หมู่บ้าน จานวน
580 เล่ม เพื่อดาเนินการเก็บข้อมูล เป็นระยะเวลา 30 วัน
6) ดาเนินการลงพื้นที่เพื่อสารวจบริบ ทและสภาพแวดล้อมในหมู่บ้านทั้ง 7 หมู่บ้าน ที่ดาเนินการ
เก็บแบบสอบถาม โดยได้รับความร่วมมือจากแกนนาอาสาสมัครสาธารณสุข จากการลงพื้นที่สามารถสรุป
ประเด็นสาคัญ ดังนี้
6.1) บริเวณที่พักอาศัยของประชาชนส่วนใหญ่เป็นบ้านชั้นเดียวอยู่ติดถนน โดยบางหมู่บ้าน
ถนนเป็นดินลูกรัง เมื่อรถสัญจรทาให้เกิดฝุ่นละอองปลิวเข้าบ้านได้เพราะไม่มีแนวหรือรั้วกั้นกันฝุ่นละออง
6.2) ภายในชุ ม ชนมี ก ารเผาในที่ โ ล่ ง หรื อ มี กิ จ กรรมที่ ท าให้ เ กิ ด ฝุ่ น ละอองหรื อ ควั น เช่ น
การเผาขยะ หรือมีกิจการโม่หินขนาดเล็กอยู่ติดชุมชนทาให้เกิดฝุ่นละออง
6.3) การจราจรส่วนใหญ่เป็นรถยนต์ และรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งหินหรือปูนโดยที่มีสภาพผ้าใบ
ชารุดหรือไม่มีผ้าใบปิดคลุมเลย
6.4) รวบรวมข้อมูลสุขภาพและข้อมูลด้านมลพิษทางอากาศ (PM10และ PM2.5) ในพื้นที่
ดาเนินการและวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง ผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่า ประชาชนในพื้นที่ดาเนินการ
อยู่ในภาวะเสี่ยงจากการสัมผัสสาร PM10และ PM2.5
6.5) นาเสนอผลการดาเนินงานและผลการประเมินความเสี่ยงกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งภาค
สิ่งแวดล้อมและภาคสาธารณสุข และส่งมอบข้อมูลให้กับศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี
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กำรนำไปใช้ประโยชน์
สามารถนาผลการประเมินความเสี่ยงไปใช้ในการจัดการความเสี่ยง และนาไปใช้สื่อสารความเสี่ยงกับ
ประชาชนถึงผลกระทบต่อสุขภาพ และสร้างความตระหนักให้ประชาชนป้องกันตัวเองจากฝุ่นละอองในพื้นที่
อีกทั้ง ศูนย์อนามัยที่ 2 มีแนวทางการเฝ้าระวังฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนโดยใช้เครื่องมือ
ระบาดวิทยาภาคประชาชน เพื่อวิเคราะห์จุดเสี่ยงและการเจ็บป่วยของประชาชนจากโรคระบบทางเดินหายใจ
ในพื้นที่

จุดเด่นของกำรดำเนินงำน
เป็ น การเฝ้ าระวั งผลกระทบต่อ สุ ข ภาพจากฝุ่ น ละอองขนาดเล็ ก โดยใช้ค วามมี ส่ ว นร่ ว มระหว่ า ง
ประชาชนกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
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การพัฒนาระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2557
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ภาวะฉุกเฉินด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นภัยเฉพาะด้านที่มีความจาเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญและ
ความรวดเร็วในการปฏิบัติการตอบโต้เหตุ และกรมอนามัยเป็นหน่วยงานหลักของประเทศในการดูแลปัจจัย
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้ อม เพื่อคุ้มครองสุ ขภาพของประชาชน ดังนั้นจึงมีความจาเป็นอย่ างเร่งด่ว นที่จะต้อง
พัฒนาระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมโดยจัดทามาตรการเตรียมความพร้อมให้หน่วยงานทั้ง
ส่วนกลาง ภูมิภาคและจังหวัดสามารถรองรับหรือตอบโต้ภ าวะฉุกเฉินได้ทั้งด้านความพร้อมของบุคลากร
ชุดข้อมูลความเสี่ยงต่อสุขภาพ เครื่องมือและอุปกรณ์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน รวมไปถึงระบบการสื่อสารเตือนภัย
โดยมีเป้าหมายให้หน่วยงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมจัดการกับผลกระทบหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากภาวะ
ฉุกเฉินด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ทันทีและมีประสิทธิภาพ ด้วยมาตรการที่มีความพร้อมและมีประสิทธิผลสูงสุด
เพื่อนาไปสู่การคุ้มครองสุขภาพของประชาชน ดังนั้น กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจึงได้จัดทาเพื่อเตรียม
ความพร้อมรับสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินจากมลพิษสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ และเพื่อให้เกิดระบบ
การเตรียมความพร้อมที่ปฏิบัติได้ทันที เมื่อมีภาวะฉุกเฉินจากมลพิษสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

วัตถุประสงค์หลัก
1) เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินจากมลพิษสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
2) เพื่อให้เกิดระบบการเตรียมความพร้อมที่ปฏิบัติได้ทันที เมื่อมีภาวะฉุกเฉินจากมลพิษสิ่งแวดล้อม
ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

วัตถุประสงค์รอง
1) เพื่อพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน จากมลพิษสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อ
สุขภาพที่เชื่อมประสานระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
2) เพื่อพัฒนาระบบการจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
3) เพื่อพัฒนาแนวทางการสื่อสารความเสี่ยงในภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง
และได้รับการเตือนภัยอย่างทันท่วงที

ผลกำรดำเนินงำน
1) จัดตั้งคณะทางานการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
1.1) คณะอานวยการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินฯ
1.2) คณะทางานการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินฯ
2) การพัฒนาแนวทางการปฏิบั ติงาน (SOP) เพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉินจากมลพิษสิ่งแวดล้ อมที่มี
ผลกระทบต่อสุขภาพ
2.1) จัดตั้งคณะทางานฯ
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2.2) พัฒนา (ร่าง) แนวทางการปฏิบัติงาน (SOP) สาหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
2.3) จัดทาแนวทางตอบโต้ความเสี่ยง ดังนี้
2.3.1) กรณีไฟไหม้บ่อขยะชุมชน
2.3.2) กรณีน้ามันดิบรั่วไหลในทะเล
2.3.3) กรณีการปนเปื้อนสารปรอทในแหล่งน้า
3) จัดทาทาเนียบผู้รับผิดชอบและเครือข่ายการดาเนินงานในระดับส่วนกลางและภูมิภาค
4) การพัฒนาชุดข้อมูลความเสี่ยงต่อสุขภาพจากภาวะฉุกเฉินจากมลพิษสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อ
สุขภาพ
4.1) ผลกระทบต่อสุขภาพจากแอมโมเนียรั่วไหล
4.2) ผลกระทบต่อสุขภาพจากรังสี
4.3) ผลกระทบต่อสุขภาพจากคาร์บอนมอนอกไซด์ในเครื่องทาน้าอุ่น
4.4) ผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษอากาศและสารมลพิษอื่นๆ กรณีไฟไหม้บ่อขยะชุมชน
4.5) ผลกระทบต่อสุขภาพจากการจุดพลุและดอกไม้ไฟ
5) การตอบโต้เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน ในกรณีเหตุการณ์รุนแรงและไม่รุนแรง สรุปดังนี้
5.1) กรณีเหตุการณ์รุนแรง
5.1.1) กรณีไฟไหม้บ่อขยะ ตาบลแพรกษา อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
5.1.2) ร่วมประชุม Warroom จังหวัด กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.1.3) จัดทาแผนที่เสี่ยง Zoning (Hot/Warm/Cold Zone)
5.1.4) เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสานักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยการ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศ (PM10 ,PM2.5,CO และ SO2) และเก็บตัวอย่างน้าเพื่อวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
(ประปาบาดาล น้าชะขยะ และน้าผิวดิน)
5.1.5) สนับสนุนคาแนะนาทางวิชาการ ได้แก่ ผลกระทบต่อสุขภาพ คาแนะนาใน
การปฏิบัติตนในช่วงเกิดไฟไหม้ และคาแนะนาในการทาความสะอาดบ้านเรือนหลังเหตุการณ์กลับเข้าสู่ภาวะ
ปกติ
5.1.6) กรณีไฟไหม้บ่อขยะ ตาบลบ้านป้อม อาเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(1) ร่วมประชุม War room จังหวัด กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(2) เฝ้ า ระวั ง คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม ร่ ว มกั บ ส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด
โดยการเก็บตัวอย่างน้าประปาบาดาล น้าชะขยะ และน้าผิวดิน
5.2) กรณีเหตุการณ์ไม่รุนแรง
5.2.1) สนับสนุนชุดข้อมูลวิชาการ
(1) กรณีสารเคมีรั่วไหลจากโรงงานบริเวณใกล้นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
จังหวัดระยอง
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(2)
(มหาชน) อาเภอเมือง จังหวัดระยอง
(3)
อาเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
(4)
(5)
ปราจีนบุรี
(6)
(7)
(8)
บางปู จังหวัดสมุทรปราการ

กรณีเหตุระเบิดภายในเขตประกอบการของ บริษัท ไออาร์พีซี จากัด
กรณี เ หตุ ร้ อ งเรี ย น เรื่ อ ง ผลกระทบจากการเผาถ่ า นกะลามะพร้ า ว
กรณีผลกระทบสุขภาพจากแร่ใยหิน
กรณีลักลอบทิ้งสารเคมีอลูมิเนียมฟอสไฟด์ อาเภอกบินทร์บุรี จังหวัด
กรณีผลกระทบต่อสุขภาพจากเชื้อแบคทีเรียในปลา
กรณีเหตุการณ์ถังถังออกซิเจนระเบิดกลางเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
กรณีเหตุการณ์ไฟไหม้โกดังเก็บสินค้า Bisco ภายในนิคมอุตสาหกรรม

กำรนำไปใช้ประโยชน์
1) เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินฯ ผู้รับผิดชอบงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน สามารถดาเนินงานได้อย่างทันท่วงที
รวมทั้งประสานหน่วยงานกับเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมจัดการได้
2) ผู้รับผิดชอบงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินฯ สามารถนาแนวทางการปฏิบัติงานและกรอบการทางานไป
ประยุกต์ใช้ในพื้นที่ได้
3) พื้นที่สามารถใช้ข้อมูลความเสี่ยง เพื่อจัดการและสื่อสารความเสี่ยงได้ทันเหตุการณ์
4) แนวทางการสื่อสารความเสี่ยง จะช่วยสนับสนุนให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและได้รับการ
เตือนภัยอย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

จุดเด่นของกำรดำเนินงำน
เป็ น การวางระบบและแนวทาง รวมทั้ ง ที ม งานที่ ชั ด เจน เพื่ อ สร้ า งความพร้ อ มต่ อ การรองรั บ
สถานการณ์ฉุกเฉินจากมลพิษสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพต่อการปฏิบัติการได้อย่างทันท่วงที
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การดาเนินงาน
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การศึกษาพัฒนาแผนยุทธศาสตร์
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศด้านสาธารณสุข
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การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาสาคัญระดับโลกที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ
สังคมและโดยเฉพาะ ผลกระทบต่อสุขภาพจากการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งทางตรงและทางอ้อม
ซึง่ คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ IPCC และองค์การอนามัยโลกได้
ระบุว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอ ากาศที่ได้ส่งผลกระทบต่อระบบต่างๆ ของโลกนั้น ได้ก่อให้เกิดความเสี่ยง
ต่อสุขภาพ (Health) และสุขภาวะ (Well-being) ของมนุษย์และจาเป็นต้องเตรียมการเพื่อป้องกันและลด
ความเสี่ยงต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น
จากการประชุ มในระดับนานาชาติ ได้มีข้อมติหรือข้อเสนอแนะให้ ภาคสาธารณสุขเตรียมรองรับ
ผลกระทบต่อสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งการพัฒนามาตรการทางสุขภาพและบูรณาการ
เข้าไปในแผนเพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างเหมาะสม การสร้างศักยภาพของผู้นา
ทางด้านสาธารณสุข การสร้างความเข้มแข็งของศักยภาพของระบบสุขภาพในการติดตามและลดผลกระทบต่อ
สุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และกาหนดทิศทางที่ชัดเจนในการวางแผนดาเนินงาน และการ
ลงทุนในระดับชาติเพื่อจัดการกับผลกระทบต่อสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อป้องกันหรื อ
ลดผลกระทบต่อสุขภาพจากสภาพปัญหาดังกล่าว
ประเทศไทยเป็ น ประเทศหนึ่ ง ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ ดั ง นั้ น
จึงจาเป็นต้องมีนโยบาย มาตรการหรือแนวทางด้านสาธารณสุขที่เตรียมการดูแลและป้องกันผลกระทบต่อ
สุขภาพของประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะมีความ
รุ น แรงมากขึ้ น ในอนาคต นอกจากนี้ คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติเ มื่ อ วั นที่ 25 ธั น วาคม 2555 มอบให้ ก ระทรวง
สาธารณสุขจัดทายุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้านสาธารณสุข เพื่อเป็นกรอบแนวทางรับมือกับ
ผลกระทบต่อสุขภาพจากการเปลี่ย นแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งด้านการปรับตัวและการมีส่วนร่วมลดก๊าซเรือน
กระจกในภาคสาธารณสุขดังนั้น กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดาเนินการจัดทา (ร่าง)แผนยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้าน
สาธารณสุข เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางของภาคสาธารณสุขในการเตรียมการรับมือกับผลกระทบต่อสุขภาพจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อไป

วัตถุประสงค์
เพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านสาธารณสุข โดยการมี
ส่ ว นร่ ว มของทุ ก ภาคส่ ว น เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ยวข้ อ งใช้ เ ป็น กรอบแนวทางในการเตรี ย มการรั บมื อ กั บ
ผลกระทบต่อสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อไป
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ผลกำรดำเนินงำน
จากหนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0506/35285 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2555 แจ้งว่า
คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาหารือในวันที่ 25 ธันวาคม 2555 มีมติเห็นควรให้กระทรวงสาธารณสุขจัดทา
ยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงด้านสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จึงได้จัดตั้งคณะทางานกากับด้านวิชาการ
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านสาธารณสุข ที่ประกอบด้วยทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ตามคาสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 902/2557) เพื่อร่วมจัดทาแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว
และคณะทางานได้ร่ ว มกัน จั ดทากระบวนการร่างแผนยุทธศาสตร์การเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้า น
สาธารณสุข พ.ศ. 2558-2563 ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ คือ
1) ทบทวนข้อมูล รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศทั้งระดับ โลกและในประเทศไทย รวมทั้งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุ ขภาพทบทวนนโยบาย
แผนงาน และโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภู มิอากาศและสุขภาพของหน่วยงานนานาชาติ
โดยวิเคราะห์การดาเนินงานกิจกรรมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสุขภาพในต่างประเทศและ
ในประเทศ และการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อม
2) สัมภาษณ์ข้อมูล เชิงลึ ก ผู้ กาหนดนโยบาย ผู้ บริหาร ผู้ เชี่ยวชาญ และผู้แทนหน่วยงานเพื่อให้
ทิศทางและข้อเสนอแนะต่อการจัดทาองค์ประกอบของแผนยุทธศาสตร์ฯ
3) จั ด ประชุ ม กลุ่ ม ย่ อ ย โดยมี ผู้ แ ทน ภาควิ ช าการ ภาคสาธารณสุ ข องค์ ก รปกครองท้ อ งถิ่ น
ภาคประชาสังคม เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อการยกร่างเค้าโครงและองค์ประกอบของแผนยุทธศาสตร์ฯ
4) รับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้านสาธารณสุข
ประกอบด้วย หน่วยงานภาคการศึกษา ภาคท้องถิ่น ภาคราชการ ทั้งในและนอกภาคสาธารณสุ ข รวมทั้งได้รับ
ฟั ง นโยบายจากท่ า นนายแพทย์ เ กษม วั ฒ นชั ย องค์ ม นตรี ต่ อ การด าเนิ น งานด้ า นสาธารณสุ ข และการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
5) ประชุมคณะกรรมการกากับวิชาการการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ด้านสาธารณสุข จานวน 4 ครั้ง
6) แจ้งเวียน (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา ให้ข้อเสนอแนะ รวมทั้ง
ได้รับการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญจากองค์การอนามัยโลก ( Dr.KristieEbi ) ในการดาเนินงานการพัฒนาแผน
ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข
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(ร่ำง)แผนยุทธศำสตร์กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศด้ำนสำธำรณสุข
วิสัยทัศน์
ประเทศไทยมี ภู มิ คุ้ ม กั น และมี ค วามพร้ อ มด้ า นสาธารณสุ ข ในการรองรั บ ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการบูรณาการศักยภาพของทุกภาคส่วน เพื่อให้ประชาชนไทยดารงชีวิตเป็น
ปกติสุขและมีสุขภาพดี

วัตถุประสงค์
1) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของระบบสาธารณสุขในการรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
2) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาค
ประชาชนในการเตรียมการรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านสาธารณสุข

พันธกิจ
1) สื่อสาร เผยแพร่ให้ความรู้ ความเข้าใจ เพื่อสร้างความตระหนักแก่ประชาชนด้านผลกระทบต่อ
สุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งการปรับตัวด้านสาธารณสุข
2) พัฒนากลไกเพื่อส่งเสริมและผลักดันให้ส่วนราชการ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน ในการนามิติ
ด้านภัยสุขภาพไปบูรณาการในการพัฒนานโยบาย แผนงาน และกิจกรรม ด้านการจัดการความเสี่ยงและ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
3) พัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรคและพัฒนาศักยภาพระบบการให้บริก ารสาธารณสุขในการรับมือภัย
สุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
4) วิจัยและพัฒนา องค์ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ค้นคว้าพัฒนา
เครื่องมือในการประเมินผลกระทบ ความเปราะบาง ศักยภาพการปรับตัวด้านสาธารณสุขจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ รวมทั้งพัฒนาแนวทางสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกของภาคส่วนสาธารณสุข

ตัวชี้วัด
1) มีร ะบบสื่ อ สาร เผยแพร่ ใ ห้ ค วามรู้ ความเข้ าใจ เพื่อ สร้ า งความตระหนั ก แก่ ป ระชาชนด้ า น
ผลกระทบต่อสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งการปรับตัวด้านสาธารณสุข
2) มี น โยบาย แผนงาน หรื อ กิ จ กรรมเพื่ อ จั ด การความเสี่ ย งจากผลกระทบอั น เนื่ อ งมาจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือการปรับตัวที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
3) กระทรวงสาธารณสุขมีระบบและกลไกเฝ้าระวังภัยสุขภาพจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศระดับประเทศและระดับจังหวัด
4) มีงานวิจัยและองค์ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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5) หน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับมีการดาเนินงานและเป็นต้นแบบที่ดีในการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก

ยุทธศำสตร์กำรดำเนินงำนประกอบด้วย 6 ยุทธศำสตร์ คือ
ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการสื่อสารให้ความรู้และความเข้าใจแก่ประชาชน เพื่อสร้างความ
ตระหนักและการเตรียมความพร้อมในการรับมือด้านผลกระทบสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
มุ่ ง สร้ า งความรู้ ความเข้ า ใจ และสร้ า งความตระหนั ก เรื่ อ ง ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีความพร้อมรับมือผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจ
เกิดขึ้น และเพื่อส่งเสริมให้ป ระชาชนมีส่ วนร่ว มในการจัดการและแก้ไขปัญหาผลกระทบสุ ขภาพจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในภาคการสาธารณสุขและกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งองค์กรภาคประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการมีส่วนร่วมการสร้าง
ภูมิ คุ้ ม กั น และสร้ า งความพร้ อ มด้า นการสาธารณสุ ข ในการรั บ มือ และการปรั บ ตัว ต่ อ ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
มุ่งเน้นการพัฒนากลไกความร่วมมือของหน่วยงานทั้งในและนอกภาคสาธารณสุข รวมถึงภาคเอกชน
ภาคประชาชนในการบริ ห ารจั ดการเพื่อป้ องกันและลดผลกระทบต่อสุ ขภาพจากการเปลี่ ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ มีแผนงาน โครงการที่คานึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ และเชื่อมโยงถึงผลประโยชน์ด้านสุขภาพที่จะ
ได้รับจากการลดก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากแผนงาน โครงการในภาคส่วนต่างๆ
ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างขีดความสามารถของระบบสาธารณสุขของประเทศไทยใน
การรับมือผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
มุ่งเน้นการเสริมสร้างบทบาทและขีดความสามารถของระบบสาธารณสุข ทั้งการส่งเสริม ป้องกัน
รักษา และฟื้น ฟูสุ ขภาพที่เกี่ย วข้อ งกับ การเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเน้นการทางานในเชิงรุก ให้
สามารถเตรี ย มการป้ องกั น ผลกระทบต่ อสุ ข ภาพที่ เ กี่ย วข้ องได้ รวมถึง เสริม สร้ างศั ก ยภาพของบุ คลากร
สาธารณสุขให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการเฝ้าระวัง การเตือนภัย การสื่อสาร และการป้องกันความเสี่ยงภัย
สุขภาพจากผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
มุ่งเน้นการพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
รวมถึงพัฒนาระบบฐานข้อมูล แผนที่เสี่ยง เพื่อใช้ในการสื่อสาร การเตือนภัย การป้องกันความเสี่ยงภัยสุขภาพ
และการวางแผนดาเนินงานด้านสาธารณสุขเพื่อคุ้มครองสุขภาพประชาชน
ยุ ท ธศำสตร์ ที่ 5 พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ และงานวิ จั ย ด้ า นสาธารณสุ ข กั บ การเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ รวมทั้งการพัฒนานวัตกรรมเพื่อคุ้มครองสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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มุ่งเน้ น การพั ฒ นาองค์ความรู้ และนวั ตกรรมที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บสุ ข ภาพและการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในประเทศไทย การพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพนักวิจัยในทุกระดับ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ การพัฒนานวัตกรรม และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อมูลวิจัย
ยุทธศำสตร์ที่ 6 ส่งเสริมให้ภาคส่วนสาธารณสุขลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสนับสนุนชุมชน
ในการปรับตัวเพื่อป้องกันหรือลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
มุ่งเน้นให้ภาคส่วนสาธารณสุขมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงการเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่หน่วยงานอื่นและชุมชนในการลดก๊าซเรือนกระจก ทั้งที่เป็นบทบาทโดยตรง
และบทบาทที่สนับสนุนการดาเนินงาน เช่น การประหยัดพลังงาน การลดปริมาณของเสีย เป็นต้น รวมถึงการ
ส่งเสริม สนับสนุน ให้ชุมชนท้องถิ่น มีการปรับตัวและมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
แนวทางการดาเนิ น การต่อไป : เสนอให้ มีคณะกรรมการนโยบายรองรั บการเปลี่ ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศด้านสาธารณสุขที่รับผิดชอบดาเนินงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสุขภาพ (National
Committee for Climate change and Health) ซึ่งจะเป็นกลไกในขั้นต้นเพื่อการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยให้ข้อเสนอนะเชิงนโยบายต่อการดาเนินงาน
การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกภาคสาธารณสุข รวมทั้งยังมีภารกิจที่สาคัญ
คื อ การขั บ เคลื่ อ นแผนยุ ท ธศาสตร์ ฉ บั บ นี้ ผ่ า นกลไกระดั บ ชาติ ที่ มี อ ยู่ คื อ คณะกรรมการนโยบายการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน โดยการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์ ฯ นี้
กับแผนแม่บ ทรองรับ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2556-2593 รวมทั้งการบูรณาการแผนงาน
โครงการหรือกิจกรรมด้านสุขภาพกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้าสู่แผนพัฒนาสุขภาพระดับชาติ
ระดับเขต ระดับจังหวัด ระดับอาเภอ ระดับตาบล และระดับหมู่บ้านอีกด้วย

กำรนำไปใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาแผนฯ ไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการเตรียมการรับมือกับผลกระทบต่อ
สุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อไป

จุดเด่นของกำรดำเนินงำน
แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศด้ า นสาธารณสุ ข เป็ น แผนยุ ท ธศาสตร์ ที่ ใ ช้
กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ช่วยกันขับเคลื่อน เพื่อเตรียมการรองรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านสาธารณสุข
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การศึกษาพัฒนาแนวทางการเฝ้ าระวังและการปรับตัว

ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
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การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ
สะท้อนให้เห็นถึงสภาวะที่ระบบต่างๆ ทั้งทางกายภาพ ชีวภาพ ระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งด้านสุขภาพที่
ได้รับผลกระทบทั้งทางตรง และทางอ้อม จากรายงานฉบับที่ 4 ของ IPCC (Intergovernmental Panel on
Climate Change) ระบุว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงหรือ มีความเปราะบางในอันดับต้นๆ ของ
โลก ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (AR4, IPCC) ดังนั้น จึงจาเป็นต้องมีนโยบาย
มาตรการ หรือแนวทางด้านสาธารณสุข ที่เตรียมการดูแลและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ
แนวทางด้านสาธารณสุขที่สาคัญหนึ่ง คือ การเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งหมายถึงว่า เป็นการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับโรค และ
เป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาใช้แก้ไขปัญหาต่อไป
ส่วนอีกแนวทางหนึ่ง คือ การปรับตัวด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ประชาชนจาเป็นต้องเข้าใจและปรับตัวเพื่อให้รับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างเหมาะสม
ดั ง นั้ น กรมอนามั ย กระทรวงสาธารณสุ ข โดยกองประเมิ น ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพร่ ว มกั บ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดาเนินการพัฒนาแนวทางการเฝ้าระวังและการปรับตัวด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เพื่อจะช่วยบ่งชี้สถานการณ์แนวโน้มผลกระทบต่อสุขภาพ จากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และเป็นข้อมูลสนับสนุนการกาหนดนโยบายแผนงาน โครงการ เพื่อลดหรือป้องกันผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้น และพัฒนาแนวทางการปรับตัวด้านอนามัยสิ่งแวดล้ อมรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เพื่อ
เป็นแนวทางให้กับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ นาไปประยุกต์ใช้ ให้เข้ากับบริบทของแต่ละพื้นที่ เพื่อเตรียมการ
รับมือกับผลกระทบต่อสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อไป

วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาแนวทางเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
2) เพือ่ พัฒนาแนวทางการปรับตัวด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลกำรดำเนินงำน
1) ศึก ษาทบทวนวรรณกรรม งานวิ จัย เอกสารวิช าการที่เ กี่ย วข้อ งกั บการเปลี่ ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ แนวทางการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
สิ่งแวดล้ อม และกลไกการดาเนิน งานเฝ้ าระวังของหน่วยงานต่างๆ ในต่างประเทศ และจากหน่ว ยงานใน
ประเทศ และศึกษาทบทวนแนวทางการปรับตัว ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้ง
การศึกษา นโยบาย แผนงานหรื อโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นโยบายหรือ
กิจกรรมของหน่วยงานในและนอกภาคสาธารณสุข
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2) พัฒนาแนวทางการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
2.1) กาหนดรูปแบบการเฝ้าระวังฯ โดยการประยุกต์ใช้แนวทางการประเมินความเสี่ยงสุขภาพ
(Health Risk Assessment) และแนวทางการเฝ้าระวังเหตุการณ์ (Event-Based Surveillance) ที่แนะนา
โดยองค์การอนามัยโลก พัฒนาเครื่องมือโดยใช้แบบสารวจสภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมของชุมชน และแผนที่เดิน
ดินในการเฝ้าระวังฯ
2.2) จัดทา (ร่าง) แนวทางการเฝ้าระวัง ประกอบด้วย การคัดเลือกตัวชี้วัดที่ เหมาะสมเพื่อการ
เฝ้าระวัง ทั้งตัวชี้วัด Generic indicator และ Specific indicator (สาหรับพื้นที่ประสบภัยน้าท่วม และพื้นที่
ประสบภัยแล้ง) รวมทั้ง เครื่องมือ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดประชุม
ปรึกษาหารือผู้เชี่ยวชาญและผู้ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นต่อร่างระบบเฝ้ าระวัง กลไก และ
แนวทางการเฝ้าระวังและการปรับตัวด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
2.3) นารูปแบบและแนวทางการเฝ้าระวังฯ ไปทดลองใช้ในพื้นที่นาร่อง โดย
(1) คัดเลือกพื้น ที่ดาเนินการ โดยใช้ตัวชี้วัด Generic indicator และ Specific
indicator ได้แก่ พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย อาเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง อาเภอยาง
ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ และพื้นที่ทั่วไป อาเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
(2) รับฟังความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ศึกษาต่อแนวทางการเฝ้า
ระวั ง ด้า นอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มจากการเปลี่ ยนแปลงสภาพภู มิ อากาศ จ านวน 2 ครั้ ง และปรุ ง แนวทางให้
เหมาะสมตามข้อเสนอแนะ
2.4) สรุปร่างแนวทางการเฝ้าระวังและการปรับตัวด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
2.5) จัดประชุมเพื่อนาเสนอร่างแนวทางการเฝ้าระวังฯ แก่หน่วยงานและประชาชนในพื้นที่
และจัดทาข้อเสนอแนะการเตรียมการในการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและการปรับตัวฯ ต่อกระทรวงสาธารณสุข
2.6) ผลการศึกษา
(1) กรณีปกติ
กรณีเหตุการณ์ปกติ บูรณาการการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมกับระบบเฝ้า
ระวังทางระบาดวิทยา ที่มีเครือข่ายเชื่อมโยงตั้งแต่ระดับตาบล อาเภอ และจังหวัดอยู่แล้วโดยใช้กลไกหลัก คือ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล เป็นหน่วยงานหลัก หน่วยงานสนับสนุน คือ คณะกรรมการประสานงาน
สาธารณสุขระดับอาเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจา
หมู่บ้าน วิธีการใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโรคและภัยสุ ขภาพจากฐานข้อมูล รายงาน 506, 506/2, ICD 10 และ
HOS XP โดยคัดเลือกกลุ่มดัชนีโรคและหรือภัยสุขภาพที่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่สาคัญ
ในระดับท้องถิ่น โดยคัดเลือกจาก กลุ่มโรคติดต่อนาโดยแมลง กลุ่มโรคทางเดินอาหาร การเจ็บป่วยจากภัย
พิบัติ ซึ่งข้อมูลที่นามาวิเคราะห์ควรเป็นชุดข้อมูลต่อเนื่องอย่างน้อย 5 ปี ย้อนหลัง ข้อมูลอุบัติการณ์นี้อย่าง
น้ อยต้องระบุ เป็ น ชื่อ -สกุล เพศ อายุ และบ้ านเลขที่ และประสานงานกับหน่ว ยงานที่เ กี่ยวข้องขอข้อมู ล
ย้อนหลัง 5 ปี ด้านสภาพภูมิอากาศ คือ อุณหภูมิ ปริมาณฝน ความชื้นสัมพัทธ์ และปริ มาณน้าท่า โดยนา
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ข้อมูลทั้งสองชุดมาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์กัน รวมทั้งขอข้อมูลปัจจุบันด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมครัวเรือนและ
ชุมชนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในกรณีไม่มีให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้าน ดาเนินการสารวจ เพื่อวิ เคราะห์ความสัมพันธ์สิ่งแวดล้อมใกล้ตัวกับอุบัติการณ์การ
เกิดโรคและ/หรือภัยสุขภาพ ต่อจากนั้นให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลจัดทาแผนที่ระบาดวิทยาชุมชน
แสดงตาแหน่งครัวเรือนที่มีอุบัติการณ์เจ็บป่วยเชื่อมโยงกับข้อมูลปัจจัยอนามัยสิ่งแวดล้อมครัวเรือนและปัจจัย
สภาพภูมิอากาศซึ่งข้อมูลที่ได้จากระบบเฝ้าระวังนี้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ร่วมกับ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอาเภอ สามารถใช้เป็นข้อมูลหลักในการจัดทา
แผนและมาตรการป้องกันภัยสุขภาพชุมชนจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้
(2) กรณีฉุกเฉิน
กรณีภาวะฉุกเฉิน บูรณาการการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมกับระบบเฝ้าระวัง
และสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว ที่มีเครือข่ายเชื่อมโยงตั้งแต่ระดับตาบล อาเภอ และจังหวัดอยู่แล้ว หรือกล่าวอีกนัย
หนึ่ ง คือ การดาเนิ นงานต่อยอดจากระบบ SRRT ที่มีอยู่แล้ว กลไกหลักในระบบเฝ้ าระวังด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ใช้ SRRT เครือข่ายระดับตาบล เป็นองค์กรหลัก หน่วยงาน
สนั บ สนุ น คือ SRRT เครื อข่ายระดับ อาเภอและจังหวัด องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น องค์กรเครือข่าย
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน และองค์กรเครือข่ายอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยประจาหมู่บ้านด้วย
ระบบ SRRT มีความสมบูรณ์ด้านการประเมินสิ่งคุกคาม หรือ โรคและภัยสุขภาพ ด้านการประเมินการรับ
สัมผัส หรือ ประชากรที่ได้รับผลกระทบ อยู่แล้ว แต่ยังขาดการประเมินบริบทสาเหตุ ซึ่งเป็นปัจจัยด้านสภาพ
ภูมิอากาศและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยทีม SRRT ควรเพิ่มกิจกรรมนี้เข้าไปในระบบเฝ้าระวัง จะทาให้ระบบเฝ้า
ระวัง SRRT ปัจจุบันสามารถรับมือผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ ซึ่งผลการประเมินบริบท
สาเหตุนี้ จะทาให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลและหน่วยงานในระดับพื้นที่ สามารถใช้เป็นข้อมูลวางแผน
จัดการกิจกรรมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ทั้งในช่วงระหว่างและหลังเกิดเหตุการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
ประกอบด้วย ในระหว่างเกิดเหตุ คือ การดาเนินการจัดการสุขาภิ บาลที่พักอาศัย การจัดหาน้าสะอาดการ
จัดหาอาหารปลอดภัย การจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย และภายหลังเกิดเหตุการณ์ คือ การดาเนินการ
ฟื้นฟูสุขาภิบาลที่พักอาศัย การฟื้นฟูและการทาลายเชื้อแหล่งน้าบริโภค การจัดการสิ่งปฏิกูลและการทาลาย
เชื้อ การจัดการขยะมูลฝอยและการทาลายเชื้อ
3) พัฒนาแนวทางการปรับตัวด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
3.1) พัฒนาแนวทางการปรับตัวเพื่อรองรับ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่นาร่อง
โดย
(1) คั ด เลื อ กพื้ น ที่ ด าเนิ น การ ได้ แ ก่ พื้ น ที่ เ สี่ ย งอุ ท กภั ย อ าเภอบางบาล จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง อาเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
(2) ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาต้นแบบการปรับตัวด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในพื้นที่ศึกษา พื้นที่ละ 1 ครั้ง
(3) สารวจข้อมูลสถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในชุมชน
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(4) ประชุ มระดมสมองร่ ว มกับ หน่ว ยงานสาธารณสุ ข องค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น
อาสาสมัครสาธารณสุข ผู้แทนประชาชน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อร่วมจัดทาแนวทางการ
ปรับตัวด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(5) รวบรวม สังเคราะห์ข้อมูล ที่ได้จากการดาเนินการวิจัยแบบมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน
และจัดทา (ร่าง) แนวทางการปรับตัวด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(6) รั บ ฟัง ความเห็ น จากผู้ เ ชี่ย วชาญและผู้ ที่เ กี่ย วข้อ งในพื้น ที่ศึ กษาต่อ แนวทางการ
ปรั บ ตัวด้านอนามัย สิ่ งแวดล้อมจากการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และปรุงแนวทางให้เหมาะสมตาม
ข้อเสนอแนะ

กำรนำไปใช้ประโยชน์
1) แนวทางเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนาไปใช้เป็น
ข้อมูลสนับสนุนการกาหนดนโยบายแผนงาน โครงการเพื่อลดหรือป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
2) แนวทางการปรับตัวด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อเป็น
แนวทางให้กับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบได้นาไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับบริบทของแต่ละพื้นที่ ในการเตรียมการ
รับมือกับผลกระทบต่อสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อไป
3) แนวทางเฝ้ าระวังและแนวทางปรับตัวด้านอนามัยสิ่ งแวดล้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ทีห่ น่วยงานต่าง ๆ นาไปประยุกต์ใช้ต่อไป
4) แนวทางการปรับตัวฯ สาหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อเป็นข้อมูลให้
อสม. นาไปถ่ายทอดหรือสื่อสารแก่ประชาชนในพื้นที่ได้

จุดเด่นของกำรดำเนินงำน
การจัดทาแนวทางเฝ้าระวังและการปรับตัวด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และเป็นแนวทางที่สามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้จริง
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การดาเนินงาน
ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่าย
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ภายใต้ปัจจัยแวดล้อมขององค์การที่มีการเปลี่ยนแปลงผกผัน และอาจเกิดภาวะเสี่ยงได้ตลอดเวลา
โดยไม่อาจคาดการณ์ล่วงหน้า องค์กรหรือหน่วยงานจาเป็นต้องระดมสรรพกาลังในการรับมือและตอบสนอง
ต่อความผันผวนดังกล่าว ด้วยสภาวะดังกล่าว บุคลากรจึงจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนบทบาทเพื่อให้มีความยืดหยุ่น
ในการปฏิบัติหน้าที่ มีความสามารถในการปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยแวดล้อมได้ดี มี
ทัก ษะความสามารถในการใช้ ดุ ล พิ นิ จ ในการท างาน สามารถเรี ยนรู้ แ ละพัฒ นาทั ก ษะใหม่ ๆ เพิ่ ม เติ ม ได้
ตลอดจนมีทักษะที่สามารถปฏิบัติภารกิจได้หลายบทบาท (Multiskilling)
ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่า ความสาเร็จของหน่วยงานหรือองค์กรเกิดจากบุคลากรในหน่วยงานนั้นๆ
การมองว่าบุคลากรเป็นกลยุทธ์ที่สาคัญขององค์กร จะช่วยสร้างความมั่นใจว่าหน่วยงานของตนมีบุคลากรที่มี
ความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามกลยุทธ์ขององค์กรที่
ก าหนดไว้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ดั ง นั้ น การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ที่ เ ป็ น การเรี ย นรู้ ใ นระดั บ บุ ค คลที่ มี
จุดมุ่งหมายในการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบของบุ คลากรให้ดีขึ้น
เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผล จึงมีความสาคัญภายใต้เงื่อนไขของสภาพแวดล้อมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บุคลากรในองค์กรเกิดกระบวนการเรียนรู้ในระดับบุคคล
2. เพื่อให้ บุ คลากรมี ความรู้ ทัก ษะ และขี ดความสามารถ และสามารถนาไปประยุก ต์ใช้กั บการ
ปฏิบัติงานได้จริง
3. เพื่อให้บุคลากรเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่จะนาไปสู่การบรรลุเป้าหมาย การปรับปรุงผลการ
ปฏิบัติงาน
สรุปสำระสำคัญกำรพัฒนำศักยภำพ
1) กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อพัฒนำทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษ สำหรับบุคลำกรสำยงำนอนำมัย
สิ่งแวดล้อม กรมอนำมัย พ.ศ. 2557 เป็ นการอบรมให้กับ บุคลากรส่วนกลางของหน่วยงานสายอนามัย
สิ่งแวดล้อมและศูนย์อนามัย ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมจานวน 53 คน ได้รับเกียรติจาก ดร.ขวัญนภา ชูแสง เป็น
วิทยากรให้ความรู้หลักสูตร The Magic English & Advance Course ประกอบด้วย การบรรยายและการฝึก
ปฏิ บั ติ ภ ายใต้ หั ว ข้ อ ต่ อ ไปนี้ (1) กิ จกรรมท าความคุ้ นเคยกั น และฝึ กทั กษะการฟั งเชิ งลึ ก (Warm-up
activity/Deep Listening Skill) (2) เทคนิคนวัตกรรม คิดค้นจากการทางานของสมองและจิตใต้สานึก (7 days
Technique) (3) พลังแห่งสภาวะอารมณ์ในภาษาอังกฤษ (Power of Emotional Expression of English
Language) (4) ฝึกกิจกรรมการสนทนาภาษาอังกฤษ (Invite to the automatic English Conversation)(5)
การบริหารภาวะอารมณ์ ในการอยู่ ร่วมกับผู้คนที่หลากหลายเชื้อชาติ (Managing Emotion to live in
Diversity) (6) ทักษะการวิเคราะห์และเชื่อมโยงในแบบตะวันตกผ่านกิจกรรมการอ่าน (Critical Reading and
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Comprehensive Skill) (7) เสริมทักษะสมอง เพิ่มเทคนิคการประยุกต์ความรู้จากภาพยนตร์ และเพลงตาม
หลักการเชื่อมโยงของสมองมาสู่การใช้งานในชีวิตประจาวัน และ (8) สร้างกระบวนการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
นาไปสู่การเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างไม่สิ้นสุด และสร้างสัง คมแห่งการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา อันนาไปสู่ความเป็น
ผู้นาในระดับต่อไป ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมสามารถนาความรู้และทักษะที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาตนเองและ
ปฏิบัติงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการสร้างศักยภาพและ
ความพร้อมในการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
2) กำรสัมมนำ เรื่อง สำระบัญญัติของพระรำชบัญญัติวิชำชีพกำรสำธำรณสุขชุมชน พ.ศ. 2556
สำหรับบุคลำกรสำยงำนอนำมัยสิ่งแวดล้อม เป็นการอบรมให้กับบุคลากรส่วนกลางของหน่วยงานสายอนามัย
สิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจานวน 35 คน ได้รับเกียรติจาก ดร.เมธี จันท์จารุภรณ์ ที่ปรึกษากระทรวง
สาธารณสุขด้านการพัฒ นากาลังคน และนายพิษณุ แสนประเสริฐ รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นวิทยากรให้
ความรู้ เรื่อง เนื้อหาสาระ เจตนารมณ์ ขอบเขต และบทบัญญัติ ของพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข
ชุมชน พ.ศ.2556 และการเตรียมความพร้อมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับ พระราชบัญญัติวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชนฯ เพื่อเตรียมความพร้อมให้บุคลากรสายงานอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ต้องปฏิบัติงานให้บริการ
ประชาชนด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้ได้รับการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับสาระบัญญัติของกฎหมาย และมี
ความพร้อมเพื่อพัฒนาตนเองด้านทักษะองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพ จริยธรรม และจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพ ก่อนเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนที่มีคุณภาพในอนาคต
3) กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรเขียนบทควำมทำงวิชำกำรเพื่อกำรเผยแพร่และกำรตีพิมพ์
ในวำรสำรวิ ช ำกำร เป็ น การอบรมให้ กั บ บุ ค ลากรส่ ว นกลางของหน่ ว ยงานสายอนามั ยสิ่ ง แวดล้ อ มและ
ศู น ย์ อ นามั ย ซึ่ ง มี ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม จ านวน 53 คน ได้ รั บ เกี ย รติ จ าก รศ.ดร.อุ ไ รวรรณ อิ น ทร์ ม่ ว ง รอง
ศาสตราจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาเป็น
วิทยากรให้ความรู้ เรื่อง หลักการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อการเผยแพร่และการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ทาให้บุคลากรสายงานอนามัยสิ่งแวดล้อมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ เทคนิคการเขียนบทความทาง
วิชาการ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การเขียนบทความทางวิชาการจากผลงานวิจัย และนา
ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการเขียนบทความทางวิชาการให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับสาหรับการพิจารณาตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติได้
4) กำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำร เรื่ อ ง กำรจั ด ท ำสื่ อ เผยแพร่ ป ระชำสั ม พั น ธ์ ง ำนด้ ำ นอนำมั ย
สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2557 เป็นการอบรมให้กับบุคลากรส่วนกลางของหน่วยงานสายอนามัยสิ่งแวดล้อมและ
ศูนย์อนามัย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจานวน 25 คน ได้รับเกียรติจาก อาจารย์วันทนีย์ มณีแดง และอาจารย์
สุพัตรา โชคลาภ นักวิชาการอิสระ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ เกี่ยวกับเทคนิคและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้
โปรแกรม Photoshop ในการออกแบบภาพประกอบสื่อเผยแพร่ประชาสั มพันธ์การใช้โปรแกรม Adobe
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lllustrator ในการสร้างภาพกราฟฟิคและการใช้โปรแกรม Adobe Indesign ในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ทาให้
ผู้เข้าร่ วมอบรมมีความรู้ ทักษะ แนวคิด และมุมมองใหม่ส าหรับการจัดทาสื่ อเผยแพร่ประชาสั มพันธ์ ให้ มี
รูปแบบที่น่าสนใจ มีเนื้อหาที่เข้าใจง่าย โดยเน้นด้านการคิดสร้างสรรค์และรูปแบบการนาเสนอให้น่าสนใจ
มีการค้นหาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์
เพื่อให้สามารถผลิตสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้อย่างมืออาชีพและมีประสิทธิภาพ
5) กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนอนำมัยสิ่งแวดล้อม เพื่ อควบคุมกิจกำรที่
เป็นอันตรำยต่อสุขภำพตำมพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 เป็นการประชุมเพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการนาเครื่องมืออย่างง่าย (Checklist) ไปประยุกต์ใช้ในการ
ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิ ภาพและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การ
ดาเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในการควบคุมป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจาก
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งใช้ในตรวจประเมินสถานประกอบการภายใต้เงื่อนไขการดูแลสุขภาพหรือ
สุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้และมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ ดาเนินการดังต่อไปนี้
1.1) เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติอนุญาตสาหรับการขอประกอบกิจการ (กิจการใหม่)
1.2) เพื่อการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ (กิจการเดิม)
1.3) เพื่อใช้ในการตรวจประเมินสถานประกอบกิจการให้มีสุขลักษณะที่ดี แต่ถ้ากรณีตรวจ
ประเมินแล้วพบว่า การประกอบกิจาการนั้นก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ เจ้าพนักงานท้องถิ่น
อาจจะให้คาแนะนาในการปรับปรุงสถานประกอบกิจการได้
การจั ด ประชุ ม ดั ง กล่ า ว ได้ มี ก ารชี้ แ จงการใช้ เครื่ องมื อการประเมิ น ความเสี่ ย งด้ า นอนามั ย
สิ่งแวดล้อมสาหรับควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพใน 8 ประเภทกิจการ ได้แก่ (1) กิจการโรงสีข้าว (2)
กิจการเลี้ยงไก่ (3) กิจการสระว่ายน้า (4) กิจการหอพัก อาคารให้เช่า ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นใน
ทานองเดียวกัน (5) กิจการการต่อการประกอบ การเคาะ การปะผุ การพ่นสี และการพ่นสารกันสนิม (6)
กิจการการตาก การสะสม หรือขนถ่ายมันสาปะหลัง (7) กิจการการย้อม การกัดสีผ้า หรือสิ่งทออื่นๆ และ (8)
กิจการการเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดร่อง การทาคิ้ว หรือการตัดไม้ด้วยเครื่องจักร และแบ่ง
การจัดประชุมเป็นรายภาคโดยดาเนินการร่วมกับศูนย์อนามัยที่รับผิดชอบในพื้นที่นั้น จานวน 4 ครั้ง ดังนี้ ครั้ง
ที่ 1 ภาคใต้ จานวน 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพังงา จังหวัดพัทลุง จังหวัดตรัง จังหวัด
สตูล และจังหวัดยะลา ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ จานวน 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิจิตร จังหวัด
ตาก จังหวัดแพร่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดลาปาง จังหวัดลาพูน จังหวัดพะเยา จังหวัดแม่ฮ่องสอน
และจังหวัดน่าน ครั้งที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จานวน 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัด
ชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดหนองคาย จังหวัดสกลนคร จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดอานาจเจริญ และ ครั้งที่ 4 ภาคกลาง จานวน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดนครปฐม จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดเพชรบุรี
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6) กำรสั ม มนำ เรื่ อ ง ก้ ำ วเข้ ำ สู่อ ำเซีย นกั บโครงกำรพัฒ นำเขตเศรษฐกิ จ ทวำย สำหรั บ
บุคลำกรสำยงำนอนำมัยสิ่งแวดล้อม เป็นการสัมมนาให้กับนักวิชาการและบุคลากรส่วนกลางของหน่วยงาน
สายอนามัยสิ่งแวดล้อมและศูนย์อนามัย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจานวน 33 คน ได้รับเกียรติจาก ดร.ศุภรัตน์โชติ
สกุลรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด เป็นผู้มาให้
ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของโครงการพัฒนาเศรษฐกิจทวาย การดาเนินโครงการและผลกระทบจากการ
ด าเนิ น โครงการรวมทั้ ง ผลกระทบด้ า นอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มและการเตรี ย มความพร้ อ มเพื่ อ รองรั บ การ
เปลี่ยนแปลงจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเปิดโลกทัศน์ให้กับนักอนามัย
สิ่งแวดล้อมได้เข้าใจบริบทของการพัฒนาที่ควบคู่กับผลกระทบ โดยเฉพาะผลกระทบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
จากโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย และสามารถนาไปใช้ในการวางแผนและจัดทาแนวทางการ
ดาเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเข้าสู้ประชาคมอาเซียน
7) กำรสัมมนำ เรื่อง อนำคตงำนอนำมัยสิ่งแวดล้อม เป็นการสัมมนาร่วมกันของหน่วยงาน
ต่างๆ ซึ่ ง มีผู้ เข้ าร่ ว มประชุม จ านวน 28 คน ได้ รับ เกีย รติจ าก ดร.เมธี จั นท์ จารุ ภ รณ์ ที่ป รึก ษากระทรวง
สาธารณสุขด้านการพัฒนากาลังคน และนายพิษณุ แสนประเสริฐ รองอธิบดีกรมอนามัย มาเป็นวิทยากรให้
ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและทิศทางการพัฒนางานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานวิชาชีพด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 เพื่อเป็นการวางอนาคตงานอนามัย
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสามารถทางานได้จนเกิดความเชี่ยวชาญและเป็นไปตาม
มาตรฐานที่กฎหมายกาหนดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ ผลิต (สถาบันการศึกษา) ผู้ใช้ (กรมอนามัย) และ
ผู้ดูแลกฎหมาย พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 (สมาคมวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน)
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (กรมอนามัย)
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การดาเนินงานด้านการสื่อสารความเสี่ยง

การสื่อสารความเสี่ยงผลกระทบต่อสุขภาพ
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การสื่อสารความเสี่ยง (Risk Communication) เป็นการติดต่อสื่อสาร เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล
และความคิดเห็นระหว่างผู้ประเมินความเสี่ยง (risk assessor) ผู้จัดการความเสี่ยง (risk manager) และกลุ่ม
หรือองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง (stake holder) เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยา ซึ่ง การสื่อสารความเสี่ยง
ถื อเป็ นกลยุ ทธ์ ในการเผยแพร่ และกระจายข้ อมู ลข่ าวสารอย่ างถู กต้ องตามหลั กวิ ทยาศาสตร์ ให้ เ หมาะสม
กับเหตุการณ์เพื่อทาให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าใจลักษณะของสิ่งคุกคามและผลที่เกิดขึ้นจากสิ่งคุกคามนั้น
ทั้งนี้การสื่อสารความเสี่ยงนับว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการประเมินความเสี่ยงและการบริหาร
จั ดการความเสี่ ย ง โดยต้อ งดาเนิ น การต่อ เนื่อ งจากการจั ดการความเสี่ ย งเพื่ อเผยแพร่ค วามรู้แ ก่บุค คลที่
เกี่ย วข้อ งให้ เกิ ดความตระหนั กในการดูแ ลสุ ข ภาพของตนเอง ซึ่ งมี ขั้นตอนในการด าเนินงาน ได้ แก่ การ
วิเคราะห์ กลุ่ มเป้ าหมายและสถานการณ์ การออกแบบและวางแนวทางในการสื่ อสาร การพัฒ นาสื่ อและ
อุปกรณ์ในการสื่อสารโดยเฉพาะการสร้าง “key message” การปฏิบัติการสื่อสาร และการติดตามและ
ประเมินผลดังนั้นการสื่อสารความเสี่ยงการสื่อสารความเสี่ยงจึงมีส่วนสาคัญที่จะทาให้ประชาชนได้รับรู้ถึง
ความเสี่ยงและผลกระทบต่อสุขภาพและปรับเปลี่ยนทัศนคติให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่ พึงประสงค์ ตลอดจนจัด
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ถึงความเสี่ยงและผลกระทบต่อสุขภาพ และเกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติให้มี
พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ตลอดจนจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี

ผลกำรดำเนินงำน
การดาเนินงานสื่อสารความ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ แบ่งการดาเนินงานเป็น 2 ส่วน คือ
1) การจัดทาข้อมูลวิชาการเพื่อการสื่อสารความเสี่ยง โดยดาเนินการในรูปแบบต่างๆ ดังนี้
1.1) การจัดทาบทความวิชาการและส่งให้สานักสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง เพื่อจัดทาข่าว
ขึ้นเว็บไซต์กรมอนามัย ได้ดาเนินการ 21 ประเด็น ดังนี้
(1) ผลกระทบต่อสุขภาพจากเสื้อผ้าและรองเท้ามือสอง
(2) ลูกโป่งสวรรค์
(3) เตือนภัย...ไอระเหยของสารพิษจากการเผากระดาษเงินกระดาษทอง
(4) การทาความสะอาดบ้านรับเทศกาลตรุษจีน
(5) เตือนภัย...อันตรายจากควันธูป
(6) เทศกาลตรุษจีนปลอดภัย...ไร้โรค
(7) การเลือกของตักบาตรให้ได้บุญ
(8) มลพิษในบ้าน
(9) ปิดเทอมกับการใช้สระว่ายน้าที่ถูกสุขลักษณะ
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(10) อันตรายจากดินสอพอง
(11) เครื่องปรับอากาศ...กับภัยร้ายที่คุณไม่อาจรู้
(12) ผลกระทบและการป้องกันสุขภาพในช่วงหน้าร้อน
(13) อันตรายจากรังสียูวี
(14) ขยะอิเล็กทรอนิกส์...ปัญหาขยะในยุคไฮเทค
(15) ขวดน้าพลาสติกใช้ซ้า...อันตรายที่คุณมองข้าม
(16) เตือนภัยโรคฮิต...ออฟฟิศซินโดม
(17) การป้องกันเบื้องต้นจากปัญหาเชื้อโรคจากนกพิราบ
(18) ภัยเงียบจากระบบขนส่งสาธารณะ
(19) มลพิษอากาศในรถยนต์
(20) อันตรายจากกิจกรรมสนามกอล์ฟ
(21) การป้องกันอุบัติเหตุจากการลื่น สะดุด หกล้ม
1.2) การจัดทาบทความวิชาการและส่งให้สานักสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง เพื่อการ
นาเสนอข่าวในภาพของกระทรวงสาธารณสุข ได้ดาเนินการ 4 ประเด็น ดังนี้
(1) พลุและดอกไม้เพลิง
(2) เตือนภัย...อันตรายจากควันธูป โดยได้นาเสนอข่าวผ่านทางหนังสือพิมพ์แนวหน้า
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์และหนังสือพิมพ์มติชน
(3) จากประทัด
(4) การดูแลสุขภาพในภาวะหมอกควัน
1.3) การจัดทาบทความวิชาการประกอบการให้สัมภาษณ์ผ่านรายการวิทยุ โทรทัศน์ ของผู้บริหาร
กรมอนามัย ได้ดาเนินการ 2 ประเด็น ดังนี้
(1) ผลกระทบต่อสุขภาพจากเสื้อผ้าและรองเท้ามือสอง โดยผู้อานวยการกองประเมินผล
กระทบต่อสุขภาพ ให้สัมภาษณ์ทางวิทยุ : รายการชั่วโมงสุขภาพ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556 และออกอากาศ
ทางโทรทัศน์:รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556
(2) เตือนภัย...อันตรายจากควันธูป โดยผู้อานวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
ให้สัมภาษณ์ทางวิทยุ : รายการชั่วโมงสุขภาพ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557และรายการเล่าสู่กันฟังเมื่อวันที่
31 มกราคม 2557
1.4) การจั ด ท าสื่ อ เผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ใ นรู ป แบบอิ น โฟกราฟิ ก และเผยแพร่ ท าง
Facebook กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ได้ดาเนินการ 2 ประเด็น ดังนี้
(1) ผลกระทบต่อสุขภาพจากเสื้อผ้าและรองเท้ามือสอง
(2) ควันและฝุ่นจากการจราจรในเมือง
(3) พลุและดอกไม้เพลิง
(4) ลูกโป่งสวรรค์
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(5) เตือนภัย...ไอระเหยของสารพิษจากการเผากระดาษเงินกระดาษทอง
(6) เตือนภัย...อันตรายจากควันธูป
(7) อันตรายจากประทัด
(8) ไม้ประดับดูดสารพิษ
(9) ลิปสติก
(10) การเลือกของตักบาตรให้ได้บุญ
2) การจัดพิมพ์สื่อเผยแพร่ ประชาสั มพันธ์ (จัดพิมพ์เพิ่มเติม/จัดพิมพ์ใหม่ )เพื่อเผยแพร่ให้กับภาคี
เครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประกอบการดาเนินงานในพื้นที่ ดังนี้
2.1) จัดพิมพ์คู่มือ “กว่าจะเป็น เอช ไอ เอ”
2.2) จัดพิมพ์คู่มือ "แนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพโครงการโรงไฟฟ้า"
2.3) จัดพิมพ์คู่มือ "แนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพโครงการเหมืองแร่"
2.4) จัดพิมพ์แผ่นพับ อยู่อย่างไรภายใต้ภาวะมลพิษ :ไม้ประดับดูดสารพิษ
2.5) จั ด พิ ม พ์ คู่ มื อ ประเมิ น ความเสี่ ย งด้ า นอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มเพื่ อ ควบคุ ม กิ จ การที่ เ ป็ น
อันตรายต่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
2.6) จัดพิมพ์คู่มือการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสาหรับสาธารณสุขอาเภอ
2.7) จัดพิมพ์คู่มือการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพสาหรับสาธารณสุขอาเภอ

กำรนำไปใช้ประโยชน์
ประชาชนได้ รั บ รู้ ถึ ง ความเสี่ ย งและผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพ และเกิ ด การปรั บ เปลี่ ย นทั ศ นคติ ใ ห้ มี
พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ตลอดจนจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี

จุดเด่นของกำรดำเนินงำน
1) การสื่อสารความเสี่ยงเป็นการส่งข้อมูลไปยังกลุ่มเป้าหมายโดยตรง ด้วยข้อมูลที่ใกล้เคียงความ
จริงและถูกต้องมากที่สุดซึ่งก่อให้เกิดผลดีต่อการจัดการความเสี่ยง
2) สื่อสารความเสี่ ยงที่มีป ระสิ ทธิภ าพต้องดาเนินการตามวัตถุประสงค์และวิธีการดาเนินการที่
กาหนดเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ
3) การสื่อสารความเสี่ยงต้องให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ข้อมูล ที่ถูกต้องและง่ายต่อการตัดสินใจในการเลือกวิธีการหรือมาตรการในการลดความเสี่ยง สุขภาพที่พึง
ประสงค์ ตลอดจนจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี
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การดาเนินงานด้านสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
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การดาเนินงานด้านต่างประเทศ

งานวิเทศสัมพันธ์
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งานวิเทศสัมพันธ์เป็นงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งต้องมีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน
ต่างๆ ที่มีการปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกันทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยต้องมีการปฏิบัติงานด้านเอกสารทั้ง
การร่างเอกสารโต้ตอบ การแปลเอกสาร จั ดทาเอกสาร จัดทาบันทึกการประชุ ม และสรุ ปผลการประชุม ทั้งใน
รูปแบบภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ นอกจากนี้ยังต้องดาเนินงานเกี่ยวกับการประสานงานเกี่ยวกับการเดินทาง
การจองตั๋วเครื่องบิน และการจัดของที่ระลึก เมื่อมีผู้แทนหน่วยงานต้องเดินทางเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา
และศึกษาดูงานในต่างประเทศ รวมทั้งการดาเนินงานด้านระเบียบพิธีการต่างๆ

วัตถุประสงค์
เพื่อประสานงานและอานวยความสะดวกให้ ผู้บริหารและนักวิช าการ กองประเมินผลกระทบต่ อ
สุขภาพ ในการเดินทางเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา และศึกษาดูงานในต่างประเทศ

ผลกำรดำเนินงำน
ในปี งบประมาณ 2557 ได้ มี การประสานงานและอ านวยความสะดวกให้ ผู้ บริ หารและนั กวิ ชาการ
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ เข้าร่วมประชุม สัมมนาในต่างประเทศ ดังนี้
1) กำรประชุม “คณะทำงำนด้ำนอนำมัยสิ่งแวดล้อมระดับภูมิภำคด้ำนกำรประเมินผลกระทบ
ต่อสุขภำพ(Thematic Working Group on Health Impact Assessment : TWG-HIA)”
สถาบัน Korea Institute for Health and Social Affairs (KIHASA) ในฐานะประธานคณะทางาน
ด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมระดับภูมิภาค ด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (Thematic Working Group
on Health Impact Assessment : TWG-HIA) ประจาปี 2553 –2556 ได้จัดประชุมคณะทางานฯ เมื่อวันที่ 29–
30 เมษายน 2557 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อสรุปผลการดาเนินงานและพิจารณาแผนปฏิบัติการ
คณะทางานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับภูมิภาค รวมทั้งส่งมอบภารกิจในการที่ประเทศไทยจะดารงตาแหน่ง
ประธานคณะทางานในวาระ พ.ศ. 2557–2560 ซึ่งถือเป็นการแสดงศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นผู้นา
ด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในระดับภูมิภาค
2) กำรประชุมสมัชชำอนำมัยโลก สมัยที่ 67(67 thWorld Health Assembly) และกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรองค์กำรอนำมัยโลก สมัยที่ 135 (EB 135)
องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ได้จัดประชุมสมัชชาอนามัยโลก
สมัยที่ 67 (67thWorld Health Assembly) เมื่อวันที่ 19–24 พฤษภาคม 2557 ณ Palais des Nation
นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยองค์การอนามัยโลกได้ใ ห้ความสาคัญกับงานส่งเสริมสุขภาพและในฐานะที่
ประเทศไทยเป็นประเทศสมาชิกของ WHA จึงต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการให้ความคิดเห็น ตลอดจนพิจารณา
แผนการดาเนินงาน รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานตามข้อมติของประเทศสมาชิกต่างๆ และมีการ
จัดประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การอนามัยโลก สมัยที่135 (EB 135) เมื่อวันที่ 25–27 พฤษภาคม 2557
ณ Palais des Nation นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ซึ่งเป็น การประชุมที่ว่าด้วยเรื่อง Health and the
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Environment Addressing the Health Impact to Air Pollution ซึ่งมี นางสาวเบญจวรรณ ธวัชสุภา
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ เป็นตัวแทนกรมอนามัยเข้าร่วมประชุมทั้ง 2 งาน
3) กำรสัมมนำ เรื่อง Climate Change and Public Health
The Guangdong Provincial Institute of Public Health, China and the Centre for
Environment and Population Health (CEPH), Griffith University ได้จัดการสัมมนา เรื่อง Climate
Change and Public Health เมื่อวันที่ 25–27 มิถุนายน ณ สถาบันสาธารณสุขกวางโจว มณฑลกวางโจว
สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อให้ความสาคัญเรื่ องความเปราะบางด้านสุขภาพในบริบทของการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และได้เชิญนางสาวเบญจวรรณ ธวัชสุภา นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ เข้าร่วมการสัมมนา
และนาเสนองานวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

กำรนำไปใช้ประโยชน์
ผู้บริหารและนักวิชาการ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ได้รับความสะดวกมากที่สุด และไม่พบ
ปัญหาและอุปสรรคในช่วงก่อน ระหว่าง และหลังการเดินทางเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน
ในต่างประเทศ

จุดเด่นของกำรดำเนินงำน
งานวิเทศสัมพันธ์ต้องปฏิบัติงานโดยใช้ทักษะการปฏิบัติงานที่หลากหลายเพื่อให้งานประสบผลสาเร็จ
เช่น การเจรจาต่อรองการใช้ภาษาต่างประเทศในการติดต่อสื่อสาร การปฏิบัติงานด้านโลจิสติกส์ การปฏิบัติงาน
ด้านพิธีการและการต้อนรับ รวมทั้งการปฏิบัติงานด้านธุรการ
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การประชุมตามกรอบความร่วมมือระดับภูมภิ าคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้และเอเชียตะวันออกด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
(Extraordinary Meeting of the High Level Officials’ of
the Regional Forum on Environment and Health)
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สืบเนื่องจากการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้และเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 9–10 กันยายน 2556 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและอธิบดีกรมอนามัยเป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุม ซึ่งที่ประชุม
ได้เห็นชอบกรอบความร่วมมือระดับภูมิภาคด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และในกรอบความร่วมมือได้ระบุให้
ฝ่ายเลขานุการ คือ องค์การอนามัยโลกและโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ สานักงานภูมิภาคเอเชีย
จัดทาแผนปฏิบัติการ 3 ปี (พ.ศ. 2557–2559) โดยกาหนดให้มีการจัดประชุมตามกรอบความร่วมมือระดับ
ภูมิภาคด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Extraordinary Meeting of the High Level Officials’ of the
Regional Forum on Environment and Health)
ซึ่งในการจัดประชุมในครั้งนี้นั้น ฝ่ายเลขานุการได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยในการเป็น
เจ้ า ภาพจั ด ประชุ ม เจ้ า หน้ า ที่ ร ะดั บ อาวุโ สตามกรอบความร่ ว มมือ ระดั บภู มิ ภ าคฯ ภายใต้ ชื่อ การประชุ ม
(Extraordinary Meeting of the High Level Officials’ of the Regional Forum on Environment and
Health) โดยฝ่ายเลขานุการฯ ได้เข้าพบอธิบดีกรมอนามัยและรองอธิบดีกรมอนามัย (นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์)
พร้อมด้วยผู้อานวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2556 เพื่อขอให้กระทรวง
สาธารณสุขของไทย โดยกรมอนามัยรับเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดประชุมระดับนานาชาติในครั้งนี้รวมทั้งได้ร่วม
ปรึกษาหารือถึงแนวทางการดาเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือระดับภูมิภาคด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพด้วย

วัตถุประสงค์
1) เพื่อเป็นเวทีสาหรับการประชุมร่วมกันของประเทศสมาชิกในการทบทวนแผนปฏิบัติการรองรั บ
การทางานภายใต้กรอบความร่วมมือระดับภูมิภาคด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และเอเชียตะวันออก (Regional Forum on Environment and Healthin Southeast and East Asian
Countries) ในปี พ.ศ. 2557–2559
2) เพื่อแสดงศักยภาพของกระทรวงสาธารณสุขประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม ระดับ
นานาชาติ และเพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างภาพลักษณ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับประเทศไทย

ผลกำรดำเนินงำน
1) การประชุมตามกรอบความร่วมมือระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชีย ตะวันออก
ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20–21 สิงหาคม 2557ณ โรงแรมเซนจูรี่พาร์ค กรุงเทพมหานคร มี
ผู้เข้าร่วมประชุม จานวนทั้งสิ้น 100 คน จากหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย
1.1) เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสจากกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อม จาก 14 ประเทศ ได้แก่ บรู ไนดารุสซาราม ราชอาณาจักรกัมพูช า สาธารณรัฐ ประชาชนจีน
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สหพันธรัฐมาเลเซีย มองโกเลีย
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สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐสิงคโปร์ ราชอาณาจักร
ไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
1.2) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการจากหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่
(1) Thematic Working Groups on Air Quality จากประเทศเกาหลี
(2) Thematic Working Groups on Water Supply, Hygiene and Sanitation จาก
ประเทศฟิลิปปินส์
(3) Thematic Working Groups on Climate Change Ozone Depletion, and Ecosystem Changeจากประเทศอินโดนีเซีย
(4) Thematic Working Groups on Health Impact Assessment จากประเทศไทยและ
ประเทศเกาหลี
(5) Curtin University
(6) Department of Pharmacology and Toxicology, Philippines College of
Medicine, Coordinator of the Graduate Programme, University of the Philippines
(7) Regional Resource Centre for Asia and the Pacific (RRC.AP)Climate and
Clean Air Coalition to Reduce Short-Lived Climate Pollutants (CCAC)Division of Technology,
Industry and EconomicsUnited Nations Environment Programme
(8) Health Partners, L.L.C.
1.3) ผู้ร่วมสังเกตุการณ์จากหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่
(1) Delegation of the European Union to Thailand
(2) United States Agency for International Development (USAID)
(3) Embassy of the Order of Malta to the Kingdom of Thailand
(4) Stockholm Environment Institute (SEI) Environment Department University
of York
(5) Chulabhorn Research Institute
(6) Climate and Clean Air Coalition to Reduce Short-Lived Climate
Pollutants Division of Technology, Industry and Economics United Nations Environment
Programme
(7) Regional Resource Centre for Asia and the Pacific Thailand
(8) Integrated Policies for Sustainable Societies Institute for Global
Environmental Strategies (IGES)
(9) Regional Resource Centre for Asia and the Pacific (RRC.AP)

66

| กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพรายงานประจาปี 2557 |
(10) Curtin University
(11) Asian Disaster Preparedness Center (ADPC) Thailand
(12) Khonkaen University
1.4) เจ้ า หน้ า ที่ แ ละบุ ค ลากรจากองค์ ก ารอนามั ย โลกและโครงการสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง
สหประชาชาติในฐานะฝ่ายเลขานุการ
1.5) เจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เกี่ยวข้องจากประเทศไทยได้แก่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (กรมควบคุมมลพิษ) กระทรวงสาธารณสุข (กรมอนามัย และกรมควบคุมโรค)
2) การประชุ มดั งกล่ าว เป็ นการด าเนิ นงานจั ดประชุ มร่ วมระหว่ างองค์ ก ารอนามั ย โลก (WHO)
โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวง
สาธารณสุข
3) องค์ประกอบของคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคณะทางานด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (Thematic
Working Groups on Health Impact Assessment)
4) การประชุ ม ในครั้ ง นี้ ไ ด้ รั บ ความอนุ เ คราะห์ จ ากผู้ แ ทนของหน่ ว ยงานต่ า งๆ ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น
องค์ประกอบของการประชุมที่มีส่วนสนับสนุนให้การประชุมบรรลุตามวัตถุประสงค์
5) การประชุมในครั้งนี้มีสาระสาคัญของการประชุม ดังนี้
5.1) พิจารณาทบทวนและให้ความคิดเห็นต่อแผนปฏิบัติการของความร่วมมือด้านอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม3 ปี (ปี 2014–2016) โดยมีประเด็นที่ต้องเน้นและให้ความสาคัญคือ
(1) การสร้างความเข้มแข็งของการพัฒนาแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
(National Environmental Health Action Plans : NEHAP)
(2) การพัฒนาEnvironmental Health Country Profiles (EHCP) และ Environmental
HealthData Sheets (EHDS)
(3) การสนั บ สนุ น และเพิ่ มศั ก ยภาพด้า นสิ่ งแวดล้ อ มและสุ ขภาพผ่ า นการวิ จัย การ
ฝึกอบรม การแลกเปลี่ยนทรัพยากรและเทคโนโลยี
(4) การปรับปรุงการประสานงาน การดาเนินงานร่วมกัน และภาคีเครือข่ายระดับภูมิภาค
และนานาชาติ
5.2) ที่ประชุมได้ร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นต่อแผนปฏิบัติการฯฉบับนี้โดย
(1) ทบทวนกิจกรรมของ Thematic Working Group และงานของหน่วยงานต่างๆที่
เกิดขึ้นใหม่ให้บรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติการฯนี้
(2) ฝ่ายเลขาฯจะนาข้อเสนอแนะจากการประชุมไปปรับแผนฯและส่งให้แต่ละประเทศ
พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะอีกครั้งภายในวันที่ 30 กันยายน 2557จากนั้นจะเวียนเพื่อขอความเห็นชอบต่อ
แผนฯภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2557
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(3) ประเทศสมาชิ กและภาคีเครื อข่ ายที่เกี่ยวข้ องจะดาเนิ นงานตามแผนและรายงาน
ความก้าวหน้าในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสครั้งที่ 8 ในปี 2558
5.3) พิจารณาทบทวนสาระสาคัญของรายงานเกี่ยวกับ Guidance Document on
Mechanisms for Conducting Meetings for the Regional Forum on Environment and Health มี
รายละเอียดดังนี้
(1) เอกสารชุดนี้แสดงให้เห็นบทบาทและแนวทางการดาเนินงานขององค์ประกอบ
ต่างๆของ Regional Forum ภายใต้กรอบการดาเนินงานและกลไกการบริหารจัดการ (Framework for
Cooperation providing guidance to the operations of the Forum)
(2) โดยประเด็นสาคัญที่ต้องพิจารณาและเห็นชอบจากที่ประชุมประกอบด้วย แนวทาง
ในการจัดประชุม และ Scientific Panel
(3) ฝ่ ายเลขาฯจะปรับและส่ งให้ ประเทศสมาชิกเพื่อ ให้ ข้อเสนอแนะและพิจารณา
เห็นชอบภายในวันที่ 30 กันยายน 2557
5.4) กาหนดทิศทางการดาเนินงานต่อไปให้กับ WHO และ UNEP ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
ของเวทีความร่วมมือระดับภูมิภาคในปี 2014–2016 ในร่างแผนปฏิบัติการฯ
(1) การจัดทา EHCP & EHDS เพื่อให้มีข้อมูลที่เป็นองค์ความรู้และหลักฐานเชิง
ประจักษ์ในระดับประเทศและระดับภูมิภาคโดยจัดให้มีทีมผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยสร้างกลไกการดาเนินงานและ
การประสานงานร่วมกันระหว่างฝ่ายเลขาฯและประเทศสมาชิก
(2) สนับสนุนการดาเนินงานของ TWG เช่น TWG-HIA ที่ประเทศไทยเป็น Chair โดย
ทบทวนและปรับองค์ประกอบในการทางานของ TWG ให้เชื่อมโยงกับ Knowledge Network และฝ่ายเลขาฯให้
ชัดเจนมากขึ้น
(3) เตรียมการจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสฯครั้งที่ 8 ในปี 2015 และเตรียมการจัด
ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสฯครั้งที่ 9 ซึ่งจัดพร้อมกับการประชุมรัฐมนตรีด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมฯครั้งที่ 4
ที่ประเทศฟิลิปปินส์ในปี 2016
6) สาระสาคัญของการประชุมที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและท่าทีประเทศไทยดังนี้
6.1) ระดับภูมิภาค
(1) ประเทศไทยจะสนับสนุนการดาเนินงานของ RegionalForum โดย กรมอนามัย
เป็นประธานคณะทางาน TWG-HIA ร่วมกับประเทศเกาหลี ซึ่งจะมีแผนในการพัฒนาศักยภาพและสนับสนุน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน HIA
(2) ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในการพัฒนาศักยภาพให้ กับประเทศสมาชิกฯ ซึ่งเป็น
ข้อเสนอจากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ (CRI) ใน 2 หลักสูตร คือ Riskassessment และ OccupationalHealth
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6.2) ระดับประเทศ
สนับ สนุ นการพัฒนา EHCP& EHDS โดยมีผู้ แทนประเทศไทยจากกรมอนามัยเป็นผู้
ประสานงานกับทีมผู้เชี่ยวชาญเพื่อรวบรวมข้อมูลและดาเนินงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
7) ข้อเสนอแนะต่อบทบาทของกรมอนามัยและกรมอนามัยจะสนับสนุนและดาเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องตามกรอบความร่วมมือฯ ดังนี้
7.1) กรมอนามัยร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ ร่วมกาหนดทิศทาง กลยุทธ์ และแนวทางในการ
ดาเนินงาน เพื่อพัฒนางานด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศและระดับภูมิภาค เพื่อให้เป็นไปตาม
ทิศทางการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการของความร่วมมือด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมฯ
7.2) พัฒนาช่องทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเป็นที่ศึกษาดูงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ให้กับประเทศสมาชิก ตามที่มีโครงการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ประสบความสาเร็จหลายโครงการสามารถเป็ น
ตัวอย่างในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างประเทศได้
7.3) เพิ่มความสาคัญในการดาเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมลพิษ
อากาศที่เชื่อมโยงกับผลกระทบต่อสุขภาพ เนื่องจากเป็นประเด็นสาคัญที่ถูกกล่าวถึงมากในการประชุมนี้
7.4) พัฒนาและดาเนินการตามแผน NEHAP เพื่อให้เกิดการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
7.5) เตรียมจัดทา EHCP&EHDS รองรับการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ของกรอบ
ความร่วมมือและเพื่อให้มีข้อมูลในการขับเคลื่อนนโยบายระดับประเทศ
7.6) กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ดาเนินการเพื่อผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนของ
TWG-HIA โดยการพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน HIA

จุดเด่นของกำรดำเนินงำน
1) บุ ค ลากรที่ รั บ ผิ ด ชอบงานด้ า นอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มจากกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมและกระทรวงสาธารณสุข ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่สามารถนาไปใช้
เป็ น ประโยชน์ ต่อ การขับ เคลื่ อ นงานอนามัยสิ่ งแวดล้ อมในระดับภู มิภ าค ภายใต้แ ผนยุ ทธศาสตร์ อนามั ย
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555-2559 ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2) แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของกระทรวงสาธารณสุขประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม
ระดับนานาชาติและเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างภาพลักษณ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับประเทศไทย

กำรนำไปใช้ประโยชน์
การจัดประชุมในครั้งนี้สาเร็จลุล่วงด้วยดี โดยได้รับความอนุเคราะห์และความร่วมมือจากหน่วยงานที่
เกี่ย วข้อ งอย่ างดียิ่ ง ซึ่งแสดงให้ เห็ น ถึงศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดั บ
นานาชาติ จนเกิดการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทย

69

| กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพรายงานประจาปี 2557 |

การจัดทาข้อเสนอแนะแนวทางการเตรียมความพร้อม
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
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การประกาศเพื่อรวมตัวกันของสมาชิกประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 นั้น ถือเป็นเงื่อนไขที่สาคัญของการพัฒนาในกลุ่มประเทศสมาชิกทั้งใน
ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ภายใต้ความร่วมมือและข้อตกลงที่ต้องการเห็นเสถียรภาพ
ความมั่งคงทางด้านเศรษฐกิ จ สั งคม และการเมือง รวมทั้งลดช่อ งว่างของระดับการพัฒ นาของประเทศ
ในกลุ่มสมาชิก เสริมสร้างความเป็น อยู่ และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในภูมิภ าคนี้ แต่ทว่าการพัฒนา
อย่างก้าวกระโดดภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว อาจส่งผลกระทบทางสาธารณสุขหรือมิติทางสุขภาพ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เนื่องจากการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วอาจเป็นแรงเสริมหนุน
ให้เกิดแรงกดดันต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสัมพันธ์ต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
ที่ผ่านมารัฐบาลได้มีนโยบายให้หน่วยงานและส่วนราชการต่างๆ เตรียมความพร้อมในการรองรับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนในทุกๆ ด้าน สาหรับการเตรียมความพร้อมด้านอนามั ยสิ่งแวดล้อมนั้น กรมอนามัยใน
ฐานะที่ เ ป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ด้ า นส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพและอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มของประเทศ ถื อ ว่ า เป็ น เรื่ อ งที่ มี
ความสาคัญและมีจาเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดาเนินการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นที่เป็นผลมาจาก
การเป็นประชาคมอาเซียน ดังนั้น หน่วยงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดให้มีโครงการนี้ขึ้น เพื่อคาดการณ์
สถานการณ์ผลกระทบด้านอนามัยสิ่ งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และจัดทา
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการเตรี ย มความพร้อมด้านอนามัยสิ่ งแวดล้ อม เพื่อรองรั บสถานการณ์และ
แนวโน้มที่เป็นผลจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย

วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษาวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้ อมของพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2) เพื่อน าเสนอแนวทางการพัฒนา การบริหารจัดการด้านอนามัย สิ่ งแวดล้ อมที่สอดคล้ องและ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ผลกำรดำเนินงำน
การดาเนินโครงการจัดทาข้อเสนอแนะแนวทางการเตรียมความพร้อมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้มีการดาเนินงาน ดังนี้
1) การทบทวนข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเข้ า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย น ได้ แ ก่ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารเข้ า สู่
ประชาคมอาเซี ย น ยุ ทธศาสตร์ ป ระเทศแผนพั ฒนาจั งหวั ดและกลุ่ มจั งหวั ด และสถานการณ์ ด้ านอนามั ย
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น
2) จัดประชุมคณะทางานในสายอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อกาหนดกรอบการศึกษาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ในประเด็นต่อไปนี้ (1) การสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบการ หาบเร่ แผงลอย (ประเด็นการปนเปื้อนสารเคมี)
(2) การดาเนินการตามกฎหมายสาธารณสุข(3)การจัดการของเสีย(มูลฝอย น้าเสีย สิ่งปฏิกูล กากของเสียอันตราย)
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(4) มลพิษทางอากาศ (5) คุณภาพน้าบริโภค(6) อุบัติเหตุ(7) สุขาภิบาลแหล่งท่องเที่ยว (8) กิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ(9) สถานีขนส่งผู้โดยสาร/ขนถ่ายสินค้า(10) เหตุราคาญ (ความถี่/ประเภท)(11) พื้นที่สีเขียว
(12) อนามัยสิ่งแวดล้อมเขตเมืองและ (13) ชุมชนแออัด
นอกจากนี้ คณะทางานได้มีการคัดเลือกพื้นที่เพื่อดาเนินการศึกษาสถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ของพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ในพื้นที่ต่อไปนี้ (1) จังหวัดตาก(2) จังหวัดเชียงราย (3) จังหวัดหนองคาย(4)
จังหวัดนครพนม (5) จังหวัดกาญจนบุรี และ (6) จังหวัดนราธิวาส
3) หน่ว ยงานสายอนามัยสิ่ งแวดล้อมร่วมกับศูนย์อนามัยในพื้นที่ ได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานในพื้นที่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อรับฟังข้อมูลประกอบการจัดทากรอบการศึกษาสถานการณ์ด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมของพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
3.1) หน่วยงานสายอนามัยสิ่งแวดล้อม โดย กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ และศูนย์ บริหาร
กฎหมายสาธารณสุข ร่วมกับ ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ ได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานในพื้นที่ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 24-25 ตุลาคม 2556 โดยได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุป
เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือและยุ ทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ณ สานักงานจังหวัด
เชียงราย เข้ารับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์การเตรียมความพร้อมและศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตาบลแม่สาย
อาเภอแม่สายเข้ารับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์การเตรียมความพร้อมและศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตาบล
เวี ยง อ าเภอเชี ย งของและเข้ า รั บ ฟั ง การบรรยายสรุ ปสถานการณ์ การเตรี ยมความพร้ อมและศึ กษาดู งาน
ณ องค์การบริหารส่วนตาบลศรีดอนชัย อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
3.2) หน่วยงานสายอนามัยสิ่งแวดล้อม โดย สานักอนามัยสิ่งแวดล้อม สานักสุขาภิบาลอาหารและ
น้ากองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ และศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข ร่วมกับ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ได้ลง
พื้นที่ศึกษาดูงานในพื้นที่ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 22 มกราคม
2557 โดยได้ เข้ ารั บ ฟัง การบรรยายสรุ ป เกี่ ยวกับ ยุทธศาสตร์การพั ฒ นาและการเตรี ยมความพร้อ มเข้า สู่
ประชาคมอาเซีย นของจังหวัด กาญจนบุ รี ณ ส านักงานจังหวัดกาญจนบุรี และเข้ารับฟังการบรรยายสรุป
สถานการณ์การเตรีย มความพร้ อมในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและจุดผ่านแดน ณ องค์การบริห ารส่ วนตาบล
บ้านเก่า อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
3.3) หน่ ว ยงานสายอนามัยสิ่ งแวดล้ อม โดย ส านักอนามัยสิ่ งแวดล้ อม กองประเมินผล
กระทบต่อสุขภาพ และศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข ร่วมกับ ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ได้ลงพื้นที่ศึกษา
ดูงานในพื้นที่ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2557
โดยได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครพนม รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนณ
สานั กงานจั งหวัดนครพนม เข้ารับฟังการบรรยายสรุปการเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุข รองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ณ สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดนครพนม และเข้ารับฟังการบรรยายสรุปยุทธศาสตร์
การพัฒนาพื้นที่สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เ กิดขึ้น และการเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ณ สานักงานเทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

72

| กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพรายงานประจาปี 2557 |
3.4) หน่วยงานสายอนามัยสิ่งแวดล้อม โดย สานักอนามัยสิ่งแวดล้อม สานักสุขาภิบาลอาหาร
และน้ากองประเมินผลกระทบต่อสุ ขภาพ ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข และศูนย์ห้องปฏิบัติ การกรมอนามัย
ร่วมกับ ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานในพื้นที่ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้ นที่
จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2557 โดยได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษและร่ วมปรึกษาหารือถึงสถานการณ์การเปลี่ ยนแปลงและแนวโน้มผลกระทบด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ร่วมกับ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด นายกเทศมนตรีตาบลท่าสายลวด
และผู้แทนสานักงานสาธารณสุขจังหวัดตากณ สานักงานเทศบาลนครแม่สอด รวมทั้งศึกษาดูงานตลาดริมเมย
อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก และศึกษาดูงานเมืองเมียวดี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
3.5) หน่วยงานสายอนามัยสิ่งแวดล้อม โดย สานักอนามัยสิ่งแวดล้อม สานักสุขาภิบาลอาหาร
และน้ากองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ และศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข ร่วมกับ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ได้ลง
พื้นที่ ศึกษาดูงานในพื้นที่ยุ ทธศาสตร์ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จพิ เศษในพื้ นที่ จัง หวั ดนราธิ ว าส เมื่ อวั นที่ 21-23
พฤษภาคม 2557 โดยได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนราธิวาส รองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ณ สานักงานจังหวัดนราธิวาส เข้ารับรับฟังการบรรยายสรุปยุ ทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่
สถานการณ์ ก ารเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น และการเตรี ย มความพร้ อ มรองรั บ การเข้ า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย น
ณ ส านั ก งานเทศบาลเมื อ งสุ ไ หง-โกลก และศึ กษาดู ง านด่ า นสุ ไ หง-โกลก เข้ า รั บ รั บ ฟัง การบรรยายสรุ ป
ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้ น และการเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ณ สานักงานเทศบาลเมืองตากใบ และศึกษาดูงานด่านตากใบ จังหวัดนราธิวาส
4) จั ดทาแบบสอบถามเพื่อใช้ใ นการเก็ บรวบรวมข้อมูล สถานการณ์อนามัย สิ่ งแวดล้ อมและน า
แบบสอบถามดังกล่าว ไปเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่เทศบาลนครแม่สอด และเทศบาลตาบลท่าสายลวด อาเภอ
แม่สอด จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 28-30 เมษายน 2557

กำรนำไปใช้ประโยชน์
1) ทราบถึงสถานการณ์และแนวโน้มด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยที่เป็นผลจากการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
2) ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการดาเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม การพัฒนางานด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับนโยบายและระดับพื้นที่นาไปดาเนินการเพื่อรองรับสถานการณ์
และแนวโน้มที่เป็นผลจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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จุดเด่นของกำรดำเนินงำน
1) การดาเนินโครงการจัดทาข้อเสนอแนะแนวทางการเตรียมความพร้อมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
รองรับ การเข้าสู่ป ระชาคมอาเซีย น เป็ น การดาเนินการเพื่อ คาดการณ์ส ถานการณ์ผ ลกระทบด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และจัดทาข้อเสนอแนะแนวทางในการเตรียมความ
พร้อมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับสถานการณ์และแนวโน้มที่เป็นผลจากการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนของประเทศไทย
2) การเลือกพื้นที่ใน 6 จังหวัด เพื่อเป็นพื้นที่ในการศึกษาสถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของ
พื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เนื่องจากจังหวัดดังกล่าวได้รับการขับเคลื่อนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ตามยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จานวน 5 ด้าน ได้แก่
2.1) การขับเคลื่อนการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการบริการหลัก
2.2) ขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ
2.3) การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองชายแดน
2.4) การขับเคลื่อนการพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
2.5) การขับเคลื่อนการพัฒนาเป็นเครือข่ายสนับสนุนเชื่อมโยงกับเมืองบทบาทหลัก
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การดาเนินงานตามคารับรองปฏิบตั ิราชการปี 2557
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ตำรำงที่ 2.3 กำรดำเนินงำนตำมคำรับรองปฏิบัติรำชกำรปี 2557
ลำดับที่

ตัวชี้วัด

คะแนนเต็ม

มติภำยนอก กำรประเมินประสิทธิผล
1
จังหวัดที่มีระบบและกลไกการคุ้มครอง
300
สิทธิทางสุขภาพของประชาชนด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม
มิติภำยใน กำรประเมินประสิทธิภำพ
2
ร้อยละความสาเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
100
งบประมาณ
3
ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตาม
100
มาตรการประหยัดพลังงาน
4
ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตาม
100
มาตรการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต
5
ระดับความสาเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัด
100
และค่าเป้าหมายจากระดับหน่วยงานสู่
ระดับบุคคล
6
ระดับความสาเร็จของการจัดการข้อมูล
100
สินค้าและบริการ ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
7
ระดับความสาเร็จของการรายงานข้อมูล
100
ให้มีความครบถ้วน ถูกต้องและทันสมัย
8
ระดับความสาเร็จของการพัฒนา
100
สมรรถนะของบุคลากรกรมอนามัย
9
ร้อยละความสาเร็จในการให้ความร่วมมือ
100
ดาเนินงานตามคู่มือปฏิบัติงาน
กระบวนการที่สร้างคุณค่าและ
กระบวนการสนับสนุนของกรมอนามัย
คะแนนรวม
1,100.00
ร้อยละของคะแนนที่ได้

คะแนนที่ได้
6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
-

83

87.90

-

12.46

37.46

-

-

50

10

55

95

-

75

100

-

65

95

-

60

100

35.84

50.84

84.25

-

80

100

46
4.17

481
43.75

750
68.15
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