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บทนํา 

การประเมินผลกระทบตอสุขภาพ (Health Impact Assessment : HIA) เปนเครื่องมือท่ีใชในการ
คุมครองปองกันสุขภาพของประชาชนท่ีอาจไดรับผลกระทบจากการพัฒนา      ซ่ึงองคการอนามัยโลกไดให
ความสําคัญและผลักดันใหประเทศในยุโรปมีนโยบายและใชการประเมินผลกระทบตอสุขภาพกอนท่ีจะพัฒนาใน
ทุกๆ มิติ   นําไปสูการมีขอหวงใยในประเด็นดานสุขภาพอยูในทุกนโยบาย ครอบคลุมตั้งแตการประเมินผลกระทบ
ตอสุขภาพในระดับโครงการ เชน โครงการพัฒนาแหลงน้ํา โรงไฟฟา จนถึงระดับนโยบาย เชน นโยบายการพัฒนา
เศรษฐกิจทองถ่ินอยางยั่งยืน ในระยะเริ่มแรกการประเมินผลกระทบตอสุขภาพจะมุงเนนและใหความสําคัญกับ
ผลกระทบทางกายภาพ ตอมาไดขยายมุมมองครอบคลุมปจจัยกําหนดสุขภาพดานตางๆ เชน ปจจัยดานสังคม  
การจางงาน และปจจัยดานสิ่งแวดลอมรวมถึงระบบบริการสุขภาพดวย  

ในชวงระยะเวลาท่ีผานมา   กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพไดดําเนินงานพัฒนาระบบและกลไก
การประเมินผลกระทบตอสุขภาพหลกั ๓ ดาน ไดแก ๑) การประเมินผลกระทบตอสุขภาพตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  ๒) การประเมินผลกระทบตอสุขภาพเพ่ือการกําหนดนโยบาย แผนงาน หรือโครงการ 
เพ่ือการจัดการดานอนามัยสิ่งแวดลอมท่ีดีท่ีเอ้ือตอการมีสุขภาพดีในระดับทองถ่ินและชุมชน  ๓) โครงการท่ีไดรับ
ผลกระทบขนาดใหญ  เพ่ือใหประชาชนไดรับการคุมครองสุขภาพ    

กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ หวังเปนอยางยิ่งวา รายงานประจําปเลมนี้จะเปนประโยชนแก
ผูเก่ียวของและผูสนใจทุกทาน ขอขอบคุณเจาของผลงาน   ผูท่ีมีสวนเก่ียวของทุกทานท่ีทําใหการจัดทํารายงาน
ประจําป ๒๕๕๔ เลมนี้ สําเร็จลุลวงดวยด ี
 
 
 
 

(นางสาวสิริวรรณ  จันทนจุลกะ) 
  ผูอํานวยการกองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ 
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สารบญั 

 หนา 

บทนํา                                                   ก 
สารบัญ       ข 
พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ค 

สวนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป 

๑. ความเปนมา  ๑ 
๒. วิสัยทัศน ๑ 
๓. พันธกิจ ๑ 
๔. บทบาทหนาท่ี ๑ 
๕. โครงสรางกองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ ๒ 
๖. อัตรากําลัง ๓  
๗. งบประมาณ ๕ 

สวนท่ี ๒ ผลการดําเนินงาน 

๑. การศึกษา วิจัย พัฒนาและประยุกต องคความรูและเทคโนโลยี ๖ 
ดานการประเมินผลกระทบตอสุขภาพและเฝาระวังผลกระทบตอสุขภาพ 

๒. พัฒนาแนวทางและรูปแบบการดําเนินงานการประเมินผลกระทบตอสุขภาพ ๑๕ 
และเฝาระวังผลกระทบตอสุขภาพ 

๓. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือขายดานการประเมินผลกระทบตอสุขภาพ ๒๖ 
และเฝาระวังผลกระทบตอสุขภาพ 

๔. กิจกรรม  การดําเนินงาน  และการสนับสนุนงานอ่ืนๆ ๓๔ 

สวนท่ี ๓  ภาคผนวก  
๑. การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการป ๒๕๕๔  ๓๙ 
๒. แผนท่ีทางเดินยุทธศาสตรปฏิบัติการ (SLM) การประเมินผลกระทบตอสุขภาพ ๔๑ 
๓. รางแผนท่ีทางเดินยุทธศาสตร (SRM) การประเมินผลกระทบตอสุขภาพ ๔๒ 
๔. ปริมาณงานงานยอนหลังและเปาหมายลวงหนา ๔๓ 
๕. ผลการดําเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการประเมินผลกระทบตอสุขภาพ ๔๕ 
    สําหรับบุคลากรระดับปฏิบัติงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน(เทศบาล)  
๖. การพัฒนา  ผลิตสื่อเผยแพรและสิ่งพิมพ  ปงบประมาณ ๒๕๕๔ ๔๗ 
๗. คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทํารายงานประจําป ๒๕๕๔ ๔๘ 
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พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

เนื่องในวันขาราชการพลเรือน ๑ เมษายน พุทธศักราช  ๒๕๕๕ 

  

"งานราชการทุกอยาง ไมวาเล็กหรือใหญ งายหรือยาก ยอมมีความสําคัญอยูในงานของแผนดินดวยกัน
ท้ังสิ้น  อีกท้ังงานทุกดานทุกสาขายอมสัมพันธเก่ียวเนื่องกัน  เปนปจจัยเก้ือกูลสงเสริมกันและกันอยู   ขาราชการ
ทุกคน ทุกฝาย ทุกระดับ จึงตองไมถือตัวแบงแยกกัน  หากตองพิจารณาใหเห็นความสําคัญของกันและกัน  แลว
รวมงานประสานสัมพันธกัน ดวยความเปนมิตร  ดวยความเขาใจเห็นใจกัน และดวยความเมตตาปรองดองกัน   
งานของแผนดินทุกสวน จักไดดําเนินกาวหนาไปพรอมเสมอกัน และยังประโยชนท่ีพึงประสงค คือความเจริญม่ันคง 
ใหเกิดแกบุคคล แกงาน และแกสวนรวมไดแทจริง" 

  

 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช 
วันท่ี ๓๑ มีนาคม พุทธศักราช  ๒๕๕๕  
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ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑. ความเป็นมา 

กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ  เดิมชื่อ “กองสุขาภิบาลชุมชนและประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ”  
ไดจ้ัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เมื่อวันที่  ๙ ตุลาคม ๒๕๔๕    กระทรวงสาธารณสุขได้ด าเนินการตามข้ันตอนแนวทางปฏิบัติการแบ่งส่วนราชการ
ภายในกรม   ตามท่ีส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้รับทราบกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการใน
กระทรวงสาธารณสุข   ต่อมาจึงได้เปลี่ยนชื่อ   “กองสุขาภิบาลชุมชนและประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ” เป็น 
“กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ”  ซึ่งได้ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๖  ตอนที่ ๙๘  ลงวันที่ 
๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒   
๒. วิสัยทัศน์  

ประชาชนได้รับการคุ้มครองสุขภาพและภาคีเครือข่ายน าการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ : HIA ไปใช้ใน
กระบวนการตัดสินใจ โครงการและนโยบาย  
๓. พันธกิจ  

กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพเป็นหน่วยงานหลัก ในการผลิต พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี รูปแบบ 
แนวทาง เกณฑ์มาตรฐาน  ด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและเฝูาระวังผลกระทบต่อสุขภาพ  ตลอดจน
พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการสร้างเสริมสุขภาพ 
๔. บทบาทหน้าที่  

๑) ศึกษา วิจัย พัฒนาและประยุกต์ องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
และเฝูาระวังผลกระทบต่อสุขภาพ 

๒) พัฒนาระบบ กลไกและรูปแบบการด าเนินงานการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีการการด าเนินงาน ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง รวมทั้งพัฒนาระบบและรูปแบบเฝูาระวัง
ผลกระทบต่อสุขภาพ 

๓) ถ่ายทอดและพัฒนาศักยภาพ ขีดความสามารถ ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะประสานความร่วมมือกับ
ภาคี เครือข่ายภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและเฝูาระวัง
ผลกระทบต่อสุขภาพ รวมทั้งพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและเฝูาระวังผลกระทบต่อสุขภาพ 

๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
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๕.โครงสร้างกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ  
 
 
 
 
 
  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 

ภาพที ่๑   แสดงโครงสร้างกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 

ส่วนพัฒนาระบบการประเมิน 
ผลกระทบต่อสุขภาพ 

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 

๑. ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลสถานการณ์ และแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงด้านประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและการเฝูาระวัง
ด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและนโยบายของรัฐบาล  

๒. พัฒนานโยบาย  ยุทธศาสตร์และแผนงานหลักด้านประเมินผล
กระทบต่อสุขภาพและการเฝูาระวังผลกระทบต่อสุขภาพ รวมทั้ง
จัดท าแผนปฏิบัติราชการ แผนปฏิบัติการประจ าปี และแผน
งบประมาณ  

๓. พัฒนาระบบการก าหนดและถ่ายทอดตัวชี้วัด ค่าเปูาหมายสู่
กลุ่มงานและบุคคล  

๔.  ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบฐานข้อมูล และสารสนเทศ
ด้านประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและการเฝูาระวังด้านการ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ  

๕.  ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบการควบคุม ก ากับ ติดตาม
และประเมินผลงานด้านประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและการเฝูา
ระวังด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ  

๖.  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือการ
ขับเคลื่อน กลยุทธ์ของกอง  

๗.  ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบงานของกอง ตามเกณฑ์การ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  

๘.  ด าเนินงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
 

ส่วนเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ 

๑.  ศึกษา   วิเคราะห์ วิจัย    พัฒนาองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีด้านการประเมินผลกระทบตอ่สุขภาพ 
ระดับนโยบายและโครงการ ระดับท้องถิ่นและชุมชน 

๒.  ส่งเสริมและพัฒนาระบบ กลไกและเครือข่าย
การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วย
การสาธารณสุข และการด าเนินงานในระบบนโยบาย
และโครงการ  

๓.  ส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหน่วยงานอื่นใช้การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
เพื่อการคุ้มครองผลกระทบต่อสุขภาพ  

๔.  ให้ค าปรึกษา   แนะน า   ถ่ายทอดองค์ความรู้
และให้ความเห็นเกี่ยวกับด้านการประเมินผลกระทบ
ต่อสุขภาพแก่หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

๔.  พัฒนาข้อมูลด้านการประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพระดับนโยบาย โครงการและระดับท้องถิ่น 

๕.  สนับสนุนการพิจารณารายงานการประเมินผล
กระทบต่อสุขภาพในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และรายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

๖.  สนับสนุนการด าเนินงานการประเมินผลกระทบ
ต่อสุขภาพระบบนโยบายและโครงการตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

๗.  ด าเนินงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   
 

๑.  พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะบุคลากร
กรมอนามัยและภาคีเครือข่ายด้านการ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและการเฝูาระวัง
ผลกระทบต่อสุขภาพ  

๒.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาองค์ความรู้
และเทคโนโลยีในการถ่ายทอดและสื่อสาร
ความเส่ียงต่อสุขภาพ และสื่อสารด้านการ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและการเฝูาระวัง
ผลกระทบต่อสุขภาพ  

๓.  ประสานงานวิเทศสัมพันธ์ด้านการ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ และการเฝูา
ระวังผลกระทบต่อสุขภาพและสร้างความ
ร่วมมือที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและระหว่าง
ประเทศ  

๔.  บริหารจัดการการถ่ายทอด การส่ือสาร 
การเผยแพร่และการประชาสัมพันธ ์ 

๕.  ด าเนินงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ส่วนพัฒนาศักยภาพ 
และสื่อสารความเสี่ยง 

กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 

๑.  ศึกษาวิจัย  วิเคราะห์ พัฒนา องค์ความรู้
และเทคโนโลยีการเฝูาระวังผลกระทบต่อสุขภาพ 
และ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

๒.  ส่งเสริมและพัฒนาระบบ กลไก และ
เครือข่ายด้านการเฝูาระวังผลกระทบต่อสุขภาพ 
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

๓.  ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของ
ภาคีเครือข่ายการเฝูาระวังผลกระทบต่อสุขภาพ 
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

๕.  ให้ค าปรึกษา แนะน า ถ่ายทอดองค์ความรู้
และให้ความเห็นเกี่ยวกับการเฝูาระวังผลกระทบ
ต่อสุขภาพ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

๖.  พัฒนาระบบข้อมูลการเฝูาระวังผลกระทบ
ต่อสุขภาพ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

๗.  ด าเนินงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

กลุ่มสนับสนุนการพัฒนาองค์กร 
 ๑. ก าหนดเป้าหมายตามตัวชี้วัดการ

พัฒนาระบบราชการ ติดตาม ก ากับการ
ด าเนินงาน จัดท ารายงานตามที่ก าหนด 
เป็นผู้ประสานงานกับกพร. กรมอนามัย 

๒.  ด าเนินการอื่นๆ ด้านการพัฒนา
องค์กร 

๓.  ด าเนินงานอื่นๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

กลุ่มอ านวยการ 
๑. บริหารจัดการทั่วไป งาน

ช่วยอ านวยการ และงาน
เลขานุการ 

๒. บริหารจัดการงาน สาร
บรรณและการรับส่งพัสดุ
ไปรษณีย์ และ เอกสารสิ่งพิมพ ์ 

๓. บริหารจัดการงานการเงิน 
และบัญชี รวมทั้งการควบคุม
ก ากับการใช้จ่ายงบประมาณ 

๔. บริหารจัดการงานพัสดุ 
ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ 

๕. บริหารจัดการงานบุคคล    
๖. ประสานงานและให้การ

สนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่ม
งาน หรือ ด าเนินงานอื่น ๆ ตามที ่
ได้รับมอบหมาย  

 

 * ข้อมูลปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 



๓ 
 

 
๖. อัตราก าลัง 

บุคลากรเป็นส่วนส าคัญในการที่จะขับเคลื่อนงานต่าง ๆ ซึ่งกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพมีบุคลากรที่
ด าเนินงานจ านวน ๕๐ คน จ าแนกได้ดังนี้ 

๑) ข้าราชการพลเรือนสามัญ  ๒๘       อัตรา 
๒) พนักงานราชการ   ๑๔ อัตรา 
๓) ลูกจ้างประจ า      ๘ อัตรา 
   รวม     ๕๐ อัตรา 

ตารางที ่๑   แสดงอัตราก าลังกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (* ข้อมูลปีงบประมาณ ๒๕๕๕) 

ที ่ ต าแหน่ง อัตรา 

ข้าราชการ ๒๘ 
๑ ผู้อ านวยการ ๑ 
๒ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ ๔ 
๓ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ ๒ 
๔ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ๙ 
๕ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ๑ 
๖ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ ๑ 
๗ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ๕ 
๘ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ๒ 
๙ เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน ๑ 

๑๐ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน ๑ 
๑๑ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ๑ 

พนักงานราชการ ๑๔ 
๑๒ นักวิชาการสาธารณสุข ๑๐ 
๑๓ นักวิชาการเผยแพร่ ๑ 
๑๔ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๑ 
๑๕ พนักงานธุรการ ๒ 

ลูกจ้างประจ า ๘ 
๑๖ พนักงานพิมพ์ดีด  ส ๓ ๕ 
๑๗ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย ส ๑ ๒ 
๑๘ พนักงานขับรถยนต์  ส ๑ ๑ 

รวม ๕๐ 

หมายเหตุ      ๑. ข้าราชการต าแหน่งว่าง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ  ๑  อัตรา 
  ๒. ข้าราชการลาศึกษาต่อ     นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ๒  อัตรา 

๓. ลูกจ้างมาช่วยราชการ    ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย   ๒  อัตรา 
  



๔ 
 

 
 
 

 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 

ภาพที ่ ๒   แสดงอัตราก าลังกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ๕ 
 

- นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ (๑) 
- นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ (๑) 
- นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (๑) 
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (๑) 
- พนักงานธุรการ (๑) 

กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ๕๐ 

ผู้อ านวยการ ๑ 

 

ส่วนพัฒนาระบบประเมินผลกระทบ 
ต่อสุขภาพ 

๑๑ 
 

- นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ (๒) 
- นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ (๓) 
- นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (๒) 
- นักวิชาการสาธารณสุข (๔) 

กลุ่มสนับสนุนการพัฒนาองค์กร ๓ 
 

- นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ (๑) 
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ (1) 
- เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน  (1) 

ส่วนเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ ๘ 
 

- นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ (๒) 
- นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (2) 
- นักวิชาการสาธารณสุข (๔) 
 

ส่วนพัฒนาศักยภาพและสื่อสารความเสี่ยง ๙ 
 

- นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ (๒) 
- นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ (๓) 
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโนบายและแผน (๑) 
- นักวิชาการเผยแพร่ (1) 
- นักวิชาการสาธารณสุข (๑) 
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย ส ๑ (๑) 
 

กลุ่มอ านวยการ ๑๓ 
 

-  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ (๑) 
- เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน (2) 
-  เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน (1) 
- เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (1) 
- พนักงานธุรการ (1) 
- พนักงานพิมพ์ ส ๓ (๕) 
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย ส ๑ (๑) 
- พนักงานขับรถยนต์ ส ๑ (๑) 

 
ระดับข้าราชการ ผู้อ านวยการระดับต้น ช านาญการพิเศษ ช านาญการ ปฏิบัติการ ช านาญงาน ปฏิบัติงาน รวม 

อัตรา 1 6 ๑๑ ๕ 4 1 ๒๘ 
 - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย (๑) 
- พนักงานขับรถยนต์ (๑) 

* บุคลากรปฏิบัติงานจริง ๔๗ อัตรา(ศึกษาต่อ ๒ อัตรา และต าแหน่งว่าง ๑ อัตรา) 
  ข้อมูลปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 



๕ 
 

๗. งบประมาณ  
 

 
 

ภาพที ่๓  แสดงงบประมาณกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ปี ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕ 
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ปีงบประมาณ 

ล้านบาท 



๖ 
 

ส่วนที่ ๒ ผลการด าเนินงาน 
 
๑. การศึกษา วิจัย พัฒนาและประยุกต์ องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

และเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ 

๑.๑ การพัฒนารูปแบบระบบเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 

การเฝูาระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นการเฝูาคุมเหตุการณ์ด้านสุขภาพในประชากรอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง  เพ่ือผลในการปูองกันและควบคุมภาวะสิ่งคุกคามในสิ่งแวดล้อมที่มีความเกี่ยวข้องกับโรค  การใช้ระบบเฝูาระวัง
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมท าให้สามารถค้นหาโรคหรือผลกระทบต่อสุขภาพได้อย่างทันท่วงที  ทราบแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงของโรคหรือสถานการณ์ที่เป็นปัญหาทางสาธารณสุข  สามารถบอกความเสี่ยงตามกลุ่มประชากร เวลาที่เกิด  
และสถานที่  ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดมาตรการปูองกัน  และท าให้ทราบข้อมูลหรือวิวัฒนาการของโรค  รวมทั้ง
ความรู้ใหม่ ๆ ในการควบคุมและปูองกันต่อไป  

ปัจจุบันยังไม่มีระบบเฝูาระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์  ซึ่งระบบเฝูาระวังฯ นี้เป็นการเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  จึงจ าเป็นต้องมีข้อมูลทั้งด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมควบคู่กัน  
รวบรวมข้อมูลที่เก่ียวกับบริบทที่จะเฝูาระวัง  พัฒนาเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานที่ช่วยให้เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงตาม
เวลาและสถานที่  ซึ่งจะช่วยวางแผนการบริการและจัดล าดับความส าคัญของปัญหา  ท านายภาระของโรคท่ีอาจเกิดข้ึนใน
อนาคต  รวมทัง้ก ากับและประเมินผลโครงการที่แก้ปัญหาได้อย่างตรงประเด็นและทันต่อเหตุการณ์  

โครงการพัฒนารูปแบบระบบเฝูาระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของศูนย์อนามัย  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
๑) ก าหนดตัวชี้วัดของระบบเฝูาระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ที่ศูนย์อนามัย  ๒) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวชี้วัด
ด้านสุขภาพและด้านสิ่งแวดล้อมในแต่ละประเด็นที่ศูนย์อนามัยด าเนินการ    ๓ ) จัดท าร่างระบบเฝูาระวังด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ท่ีศูนย์อนามัยด าเนินการ 

o ผลการด าเนินการ 

๑) กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ไดส้นับสนุนศูนย์อนามัยและส านักงานสาธารณสุขจังหวัดต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง  โดย การจัดอบรมเฝูาระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม  การอบรมระบาดวิทยาและสถิติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม  
การจัดประชุมให้ค าปรึกษาการด าเนินการตั้งแต่การคัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินการ/การก าหนดตัวชี้วัด/การพัฒนารูปแบบระบบ
เฝูาระวังฯ  และการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้     

๒) ศูนย์อนามัยและส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ได้ด าเนินการในประเด็นและพ้ืนที่ต่าง ๆ ดังนี้ 
๑) กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ไดส้นับสนุนศูนย์อนามัยและส านักงานสาธารณสุขจังหวัดต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้อง  โดย การจัดอบรมเฝูาระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม  การอบรมระบาดวิทยาและสถิติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม  
การจัดประชุมให้ค าปรึกษาการด าเนินการตั้งแต่การคัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินการ/การก าหนดตัวชี้วัด/การพัฒนารูปแบบระบบ
เฝูาระวังฯ  และการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้     

๒) ศูนย์อนามัยและส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ได้ด าเนินการในประเด็นและพ้ืนที่ต่าง ๆ ดังนี้ 



๗ 
 

(๑) ศูนย์อนามัยที่ ๑ การเฝูาระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ  อ าเภอวังน้อย  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ด าเนินการเก็บข้อมูลอาการทั้งเชิงรุกและเชิงรับ  และรวบรวมข้อมูลสารมลพิษทางอากาศจาก
กรมควบคุมมลพิษ  จากนั้นน าข้อมูลมาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์  จัดท ารายงาน  เผยแพร่ข้อมูล  และแก้ไขปัญหาใน
พ้ืนทีต่่อไป 

(๒) ศูนย์อนามัยที่ ๒ การเฝูาระวังผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนจากโรงงานผลิตสารไนโตรเซลลูโลส     
ต าบลชีน้ าร้าย   อ าเภออินทร์บุรี   จังหวัดสิงห์บุรี  และการเฝูาระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศในพ้ืนที่ 
ต าบลหน้าพระลาน  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ   จังหวัดสระบุรี  ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลอาการส าคัญท่ีเป็นตัวชี้วัด
ผลกระทบต่อสุขภาพ คัดเลือกตัวชี้วัดที่เด่นและท าได้ง่าย  โดยใช้หลักระบาดวิทยาภาคประชาชน  ให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ท าแผนที่อย่างง่าย  ใส่ข้อมูลสุขภาพและสิ่งแวดล้อมตามตัวชี้วัดที่ก าหนดลงในแผนที่  และให้ประชาชนหัดอ่านแผนที่ที่
ร่วมกันท านั้น  เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลตามข้อมูลในแผนที่  จัดท ารายงาน/เผยแพร่ข้อมูล  และแก้ไขปัญหาต่อไป  เป็น
การเฝูาระวังอย่างง่ายที่ประชาชนท าได้เอง 

(๓) ศูนย์อนามัยที่ ๓ การเฝูาระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ  นิคมอุตสาหกรรม 
๓๐๔ ต าบลท่าตูม  อ าเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี  ด าเนินการจัดท าแผนที่ชุมชนเพ่ือทราบทิศทางการกระจายของ
โรคที่มีผลต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ  

(๔) ศูนย์อนามัยที่ ๔  การเฝูาระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากกิจการปลูกผักกาดหัว  เก็บรวบรวม
ข้อมูลการเจ็บปุวยจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  และเก็บข้อมูลสิ่งแวดล้อมโดยให้เกษตรกรบันทึกปริมาณการใช้
สารเคมีของเกษตรกรน าข้อมูลมาเปรียบเทียบการเจ็บปุวยของประชาชนรายสัปดาห์  ระหว่างหมู่บ้านที่ปลูก/ไม่ปลูก
ผักกาดหัวในต าบลเดียวกัน ได้ร่างรูปแบบระบบเฝูาระวังผลกระทบต่อสุขภาพ  เป็นการเฝูาระวังโดยประชาชน  โดยให้
ประชาชนเก็บข้อมูลอาการเจ็บปุวยของตนเอง  และเก็บข้อมูลปริมาณการใช้สารเคมีของตน  จากนั้นข้อมูลมาจะน ามา
เปรียบเทียบการเจ็บปุวยของประชาชนรายสัปดาห์  ระหว่างหมู่บ้านที่ปลูก/ไม่ปลูกผักกาดหัวในต าบลเดียวกัน  จัดท า
รายงาน เผยแพร่ข้อมูล  และแก้ไขปัญหาต่อไป 

(๕) ศูนย์อนามัยที่ ๖  การเฝูาระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากขยะพิษ  จากกิจการรับซื้อของเก่า  
อ าเภอฆ้องชัย    จังหวัดกาฬสินธุ์    ด าเนินการเก็บข้อมูลสุขภาพโดยส ารวจประวัติการสัมผัสขยะพิษและการเจ็บปุวย  
เก็บข้อมูลการปนเปื้อนสารพิษในสิ่งแวดล้อม  เก็บข้อมูลกระบวนการจัดการขยะพิษของกิจการฯ   จากนั้นท าการวิเคราะห์
ข้อมูล  จัดท ารายงาน  เผยแพร่ข้อมูล  และแก้ไขปัญหาต่อไป    

(๖) ศูนย์อนามัยที่ ๗ การเฝูาระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากโรงผลิตพลังงานไฟฟูาเชื้อเพลิงชีวมวล 
(แกลบ) จังหวัดอุบลราชธานี  ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลอาการ ๒๑ อาการรายวันตามแบบสอบถาม   เก็บข้อมูล
สิ่งแวดล้อมโดยเก็บตัวอย่างอากาศ (ฝุุนละออง) เพ่ือตรวจวิเคราะห์  จากนั้นน าข้อมูลทั้งสองฐานมาหาความสัมพันธ์  เพ่ือ
น ามาวิเคราะห์  จัดท ารายงาน/เผยแพร่ข้อมูล  และแก้ไขปัญหาต่อไป  

(๗) ศูนย์อนามัยที่ ๘ การเฝูาระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช  กรณีศึกษา 
อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลอาการทางสุขภาพที่เก่ียวข้องกับสารเคมีฯ  และพฤติกรรม



๘ 
 

จากการใช้สารเคมีฯ ของเกษตรกร  เก็บข้อมูลชนิดและปริมาณการใช้สารเคมีที่เกษตรกรใช้   จากนั้นน าข้อมูลมา
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ข้อมูลสุขภาพและพฤติกรรมจากการใช้สารเคมีของเกษตรกร   จัดท ารายงาน/เผยแพร่ข้อมูล  และ
แก้ไขปัญหาต่อไป          

(๘) ศูนย์อนามัยที่ ๙ การเฝูาระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้สารเคมีทางเกษตร :  กรณีศึกษา  
โครงการชลประทานเขื่อนแควน้อยบ ารุงแดน  จังหวัดพิษณุโลก  ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลอาการที่เกี่ยวข้องกับ
สารเคมีทางการเกษตรตามแบบสอบถาม  เก็บข้อมูลสารเคมีฯ ของเกษตรกรในพื้นที่  จากนั้นน าข้อมูลสุขภาพและข้อมูล
สิ่งแวดล้อมท่ีได้มาวิเคราะห์ความสัมพันธ์  จัดท ารายงาน/เผยแพร่ข้อมูล  และแก้ไขปัญหาต่อไป 

(๙) ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ การเฝูาระวังผลกระทบต่อสุขภาพเหมืองทอง อ าเภอวังชิ้น จงัหวัดแพร่  
ด าเนินเก็บข้อมูลโดยการรวบรวมการเจ็บปุวยที่เก่ียวข้องกับสารมลพิษจากการท าเหมือง  รวบรวมข้อมูลสารมลพิษจาก
การท าเหมือง   จากนั้นน าข้อมูลมาวิเคราะห์ข้อมูล  จัดท ารายงาน  เผยแพร่ข้อมูล  และแก้ไขปัญหาต่อไป        

(๑๐) ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ การเฝูาระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากโรงไฟฟูา  อ าเภอขนอม  จังหวัด
นครศรีธรรมราช  ด าเนินการโดยใช้หลักระบาดวิทยาภาคประชาชน  ให้ประชาชนมีส่วนร่วมท าแผนที่อย่างง่าย  ใส่ข้อมูล
อาการและสารมลพิษทางอากาศหลัก ๕ ชนิด ในแผนที่  และให้ประชาชนหัดอ่านแผนที่ที่ร่วมกันท านั้น  เป็นการ
วิเคราะห์ข้อมูลตามข้อมูลในแผนที่  จัดท ารายงาน/เผยแพร่ข้อมูล  และแก้ไขปัญหาต่อไป  ท้ายสุดจะได้การ    เฝูาระวัง
อย่างง่ายที่ประชาชนท าได้เอง          

(๑๑) ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ การเฝูาระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากสภาพอากาศ  ด าเนินการโดยก าหนด
ตัวชี้วัดของระบบเฝูาระวังทั้งด้านสุขภาพและคุณภาพอากาศ  และจัดตั้งศูนย์เฝูาระวังฯ ที่มีบทบาทหน้าที่   รวบรวมข้อมูล  
ข้อมูลสุขภาพ  สารมลพิษอากาศหลัก  และข้อมูลอุตุนิยมวิยา  น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูล/แปรผล  จากนั้นรายงาน
ข้อมูลเฝูาระวัง/การตัดสินใจแจ้งเตือน  และด าเนินการแก้ไขและปูองกันปัญหาในพ้ืนที่  ทั้งนี้ จะใช้ระบบเฝูาระวัง
ผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษอากาศรอบสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมอนามัย        

ภาพที่ ๔  การประชุมพัฒนารูปแบบระบบเฝูาระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 
 



๙ 
 

๑.๒ การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการใช้สารเคมีของเกษตรกร ในจังหวัดก าแพงเพชรและจังหวัด
เชียงราย   

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมและเพาะปลูกพืชที่หลากหลาย  อีกท้ังยังใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชเป็น
จ านวนมาก  และมีแนวโน้มว่าสารเคมีฯ ที่น าเข้ามีปริมาณสูงขึ้น  แม้ในระยะหลังเป็นสิบปีที่มีการใช้สารอินทรีย์มาช่วยใน
การเพาะปลูกก็ตาม  และจากปัญหาที่ส าคัญคือเกษตรกรส่วนใหญ่ยังใช้สารเคมีฯ ไม่ถูกต้องและไม่ระมัดระวัง  อาจส่งผล
กระทบต่อสุขภาพของทั้งเกษตรกรและประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงรวมทั้งผู้บริโภคได้  จากข้อมูลปี ๒๕๕๐ มีจ านวนผู้ปุวยที่
ได้รับพิษจากสารอันตรายทางเกษตรกรรมสูงถึง ๑,๒๘๖ ราย  เพิ่มข้ึนจากปีที่ผ่านมา ๓๕ ราย  ที่อาจมีสาเหตุมาจากการ
ใช้สารเคมีฯ ไม่ถูกต้อง  และพบว่า จังหวัดก าแพงเพชรและจังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่มีผู้ปุวยที่ได้รับพิษจากสาร
อันตรายทางเกษตรกรรมสูงติดอันดับต้น ๆ ของประเทศและมีแนวโน้มสูงขึ้น  กอปรกับปัจจุบันยังไม่มีการศึกษาถึง
รูปแบบการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจากการใช้สารเคมีฯ ของเกษตรกร     โครงการฯ นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
รูปแบบการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ และความสัมพันธ์ระหว่างสารเคมีก าจัดศัตรูพืชและอาการท่ีเกี่ยวข้องจากการ
ใช้สารเคม ี ซึ่งสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนต่อไป 

o ผลการด าเนินงาน 

๑) ได้ศึกษาข้อมูลด้านสุขภาพและการใช้สารเคมีฯ ของเกษตรกรในต าบลหินดาต  อ าเภอปางศิลาทอง  
จังหวัดก าแพงเพชร  และต าบลแม่ค า  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย    โดยใช้แบบสอบถามและน าข้อมูลที่ได้  มา
วิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้โปรแกรมการวิเคราะห์ทางสถิติ Binary Logistic Regression   

๒) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ส าหรับจังหวัดก าแพงเพชร  
(๑)   ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้สารเคมีฯ กับอาการ พบว่า  

- พฤติกรรมการสวมผ้าหรือหน้ากากขณะผสมสารเคมีฯ มีความสัมพันธ์กับอาการกล้ามเนื้อ
เกร็งและตะคริว อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ p-value < ๐.๐๕      

- พฤติกรรมการสวมถุงมือขณะผสมสารเคมีฯ มีความสัมพันธ์กับอาการตาแดง อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ p-value < ๐.๐๕    

- พฤติกรรมการสวมกางเกงขายาวขณะผสมสารเคมีฯ มีความสัมพันธ์กับอาการผิวหนังอักเสบ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ p-value < ๐.๐๕    

- พฤติกรรมการฉีดพ่นสารเคมีฯ ขณะลมแรงมีความสัมพันธ์กับอาการเป็นไข้และง่วงซึม อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ p-value < ๐.๐๕      

- พฤติกรรมการฉีดพ่นสารเคมีฯ ขณะลมแรงมีความสัมพันธ์กับอาการผิวหนังมีผื่นคันแดง 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ p-value < ๐.๐๕      

- พฤติกรรมการฉีดพ่นสารเคมีฯ ขณะลมแรงมีความสัมพันธ์กับอาการระคายเคืองผิวหนัง 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ p-value < ๐.๐๕      

(๒) ความสัมพันธ์ระหว่างสารเคมีฯ กับอาการ พบว่า 



๑๐ 
 

- ปริมาณสารเคมีฯ กลุ่มอะเวอแม็กตินมีความสัมพันธ์กับอาการผิวหนังมีผื่นแดง อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ p-value < ๐.๐๕    

- ปริมาณสารเคมีฯ กลุ่มแอนทราซีนมีความสัมพันธ์กับอาการระคายเคืองผิวหนัง อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ p-value < ๐.๐๕    

๓)  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ส าหรับจังหวัดเชียงราย 
(๑)   ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้สารเคมีฯ กับอาการ พบว่า  

- พฤติกรรมอยู่ใต้ลมขณะผสมสารเคมีฯ มีความสัมพันธ์กับอาการแสบร้อน ปากล าคอ 
กระเพาะ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ p-value < ๐.๐๕  

- พฤติกรรมอยู่ใต้ลมขณะฉีดพ่นสารเคมีฯ มีความสัมพันธ์กับอาการระบบผิวหนัง (ผิวหนังสี
เขียวคล้ า ผิวหนังอักเสบ) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ p-value < ๐.๐๕   

- พฤติกรรมอยู่ใต้ลมขณะฉีดพ่นสารเคมีฯ มีความสัมพันธ์กับอาการเป็นไข้ หมดสติ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ p-value < ๐.๐๕   

- พฤติกรรมฉีดพ่นสารเคมีฯ ขณะลมแรงมีความสัมพันธ์กับอาการง่วงซึม อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ p-value < ๐.๐๕      

๒) ความสัมพันธ์ระหว่างสารเคมีฯ กับอาการ  
- ปริมาณสารเคมีฯ กลุ่มสารอะเวอเม็กติน มีความสัมพันธ์กับอาการระบบทางเดินหายใจ 

(ระคายเคืองทางเดินหายใจและหายใจล าบาก) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่  p-value < 
๐.๐๕      

- ปริมาณสารเคมีฯ กลุ่มสารอะเวอเม็กติน มีความสัมพันธ์กับอาการแสบร้อนปาก ล าคอ 
กระเพาะ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี p-value < ๐.๐๕     

- ปริมาณสารเคมีฯ กลุ่มสารพาราควอทมีความสัมพันธ์กับอาการแสบร้อนปาก ล าคอ 
กระเพาะ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ p-value < ๐.๐๕    

๔)  ได้รูปแบบการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืช  โดยเริ่มจากการคัดเลือกชนิด
พืชที่เกษตรกรปลูกในพื้นที่เพ่ือหาชนิดของสารเคมีที่ใช้  และสืบค้นว่าสารเคมีฯ แต่ละชนิดก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ 
(อาการ) อะไรบ้าง  จัดท าแบบสอบถามเกษตรกรเพ่ือให้ได้ชนิด/ปริมาณสารเคมีฯ ที่ใช้  พฤติกรรมการใช้สารเคมีฯ  
อาการของเกษตรกร  ระยะทางระหว่างบ้านเกษตรกรและแปลงเกษตรกร  ก าหนดจ านวนเกษตรกรที่จะสอบถามที่เป็น
ตัวแทนของพ้ืนที่ได้  เก็บรวบรวมข้อมูลชนิด/ปริมาณสารเคมีฯ พฤติกรรม  อาการ  และระยะทาง  จากนั้นวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างสารเคมีฯ กับอาการ  และระหว่างพฤติกรรมกับอาการ   

 
 
 



๑๑ 
 

๑.๓ การพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  ภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างเครือข่าย
อาสาสมัครด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

การด าเนินงานของภาครัฐที่ผ่านมาได้ให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดระยองมาอย่างต่อเนื่อง  โดยเฉพาะในพ้ืนที่มาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียง  อย่างไรก็
ตาม ผลของการด าเนินงานต่าง ๆ  อาจยังส่งผลไม่ชัดเจนต่อการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์โดยเฉพาะด้านสุขภาพ  รัฐบาล
เห็นความส าคัญในการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง  จึงให้ด าเนินงานโครงการเร่งด่วนซึ่งโครงการนี้เป็นหนึ่ง
ในหลายโครงการเร่งด่วน  ทั้งนี้ โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม    อยู่ภายใต้โครงการพัฒนา
และเสริมสร้างเครือข่ายอาสาสมัครด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  ซึ่งเป็นโครงการที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและกระทรวงสาธารณสุขด าเนินการร่วมกัน  โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ รับผิดชอบ ๓ กิจกรรมย่อย  
ได้แก่  ๑) การสื่อสารข้อมูลที่เหมาะสมกับกลุ่มเปูาหมาย  ๒) การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครผู้ให้ความรู้  ๓) การ
เสริมสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  ส่วนกระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบด าเนินการ ๑ กิจกรรมย่อย 
คือ การพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม   

การด าเนินงานหลายด้านจ าเป็นต้องมีต้นแบบเพ่ือเป็นแบบอย่างให้พื้นที่อ่ืนน าไปปรับใช้  จึงได้น าแนวคิด
ต้นแบบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิด GREEN concept ประกอบด้วย G (Garbage) จะน าหลักการ ๓ R  มา
ประยุกต์ใช้  R (Rest room) การพัฒนาห้องส้วมให้ถูกต้องตามมาตรฐานกรมอนามัย E (Energy)การประหยัดพลังงาน  E 
(Environment) การรักษาสิ่งแวดล้อม/ปรับปรุง/เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว และ N (Nutrition) การรักษาสุขอนามัย/พฤติกรรม
อนามัย   โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างชุมชนต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพภายใต้บริบทที่เหมาะสม  กลุ่มเปูาหมาย
ชุมชนต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพได้ภายใต้หลักการ GREEN Concept  จ านวน ๓ ชุมชน  ได้แก่  ชุมชนหนอง
แฟบ  ชุมชนตะพง  และกลุ่มประมงขนาดเล็ก ตากวน-อ่าวประดู่ จังหวัดระยอง   

o ผลการด าเนินงาน 

กรมอนามัยร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล  ด าเนินการในพ้ืนที่เปูาหมาย  เพ่ือพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม  ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการพัฒนาชุมชนต้นแบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๕  การพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 



๑๒ 
 

๑.๔ การจัดท าแผนแม่บทและพัฒนากลไกการด าเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาส าคัญระดับโลกท่ีส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  เศรษฐกิจ  
สังคม  และสุขภาพ  นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า ปัจจัยส าคัญท่ีเป็นสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คือ การที่
ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศเพ่ิมข้ึนจนเกินสมดุล  แหล่งก าเนิดหลักของก๊าซเรือนกระจกคือ
กิจกรรมของมนุษย์  เช่น การเผาไหม้เชื้อเพลิง  การคมนาคมขนส่ง  กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม  และเกษตรกรรม   
เป็นต้น  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนอกจากส่งผลกระทบต่อลักษณะทางชีววิทยาและสุขภาพของมนุษย์โดยตรง
แล้ว  ยังมีอิทธิพลทางอ้อมต่อสุขภาพอนามัยและการมีชีวิตรอดของมนุษย์ผ่านทางระบบนิเวศ  วัฏจักรของน้ า (แหล่งน้ า)  
แหล่งอาหาร  และพาหะน าโรค  มนุษย์สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อย ๆ เปลี่ยนใน
ระยะเวลาที่ยาวนานได้  แต่ความผันแปรของลมฟูาอากาศในระยะสั้น  อาจเป็นสาเหตุให้เกิดผลกระทบทางลบอย่าง
รุนแรง  ซึ่งเห็นได้จากการเพิ่มขึ้นของอัตราการตายและผู้เข้ารับการรักษาพยาบาล  ดังนั้น การปรับตัวเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  จึงต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง  ทั้งการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวต่อผลกระทบที่จะเกิดข้ึน   

กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น  เพื่อจัดท าแผนแม่บทและพัฒนากลไกการ
ด าเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  เพ่ือใช้เป็นแผนหลักในการพัฒนางาน  และ
มีกลไกรองรับการด าเนินงานที่ชัดเจนสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้น  ก าหนดบทบาทของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย   
และกระบวนการในการพัฒนานโยบายการปรับตัว  การล าดับความส าคัญและการเลือกแนวทางการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  รวมไปถึงพัฒนาองค์ความรู้สู่ภาคประชาชน  โดยมีวัตถุประสงค์  ๑) เพ่ือจัดท าแผนแม่บท
ด้านสาธารณสุขรองรับผลกระทบต่อสุขภาพจากเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ๒) เพ่ือพัฒนากลไกการด าเนินงานใน
กระทรวงสาธารณสุขรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ๓) เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ผลกระทบสุขภาพจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส าหรับ อสม.  ซึ่งมตีัวชี้วัดความส าเร็จ ๑) แผนแม่บทด้านสาธารณสุขรองรับผลกระทบต่อ
สุขภาพจากเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ๒) กลไกการด าเนินงานในกระทรวงสาธารณสุขรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ๓) องค์ความรู้ผลกระทบสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส าหรับ อสม. 

o ผลการด าเนินงาน 

๑) แผนแม่บทด้านสาธารณสุขในการรองรับผลกระทบต่อสุขภาพจากเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

กรมอนามัยประชุมร่วมกับหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง  จัดท าร่างแผนแม่บทด้านสาธารณสุข เพื่อรองรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยแผนแม่บทฯ ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การสร้างความสามารถและเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขเพ่ือรับมือกับ
ผลกระทบต่อสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การเฝูาระวังผลกระทบต่อสุขภาพเพ่ือปัองกันและลดปัจจัยเสี่ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   



๑๓ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การรักษาและฟ้ืนฟูผ ลกระทบต่อสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ  เพ่ือลดความรุนแรง /ความเสียหายของผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   

ยุทธศาสตร์ที่ ๔: การพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านผลกระทบต่อสุขภาพท่ีเกี่ยวข้องกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การเพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสารของหน่วยงานสาธารณสุข  ด้วยช่องทางการ
สื่อสารต่าง ๆ  มีเนื้อหาความรู้ที่ถูกต้อง  ทันต่อเหตุการณ์  และเหมาะสมกับ
กลุ่มเปูาหมาย   

๒) กลไกการด าเนินงานในกระทรวงสาธารณสุขรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

กรมอนามัยร่วมกับหน่วยงานภายในกระทรวง สาธารณสุข  พิจารณาบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  เพ่ือพัฒนากลไกการด าเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขต่อเรื่องดังกล่าว  
ในขณะนี้กลไกการด าเนินงานอยู่ในในรูปของคณะกรรมการ  ซึ่งมีทั้งระดับชาติและระดับกระทรวง 

ระดับชาติ  : สืบเนื่องจากการอนุสัญญาสหประชาชาติ   ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  แต่งตั้งผู้ประสานงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change 
Convention Officer: CCCO)  ในแต่ละกระทรวงและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  เพ่ือท าหน้าที่ประสานงาน  ติดตาม   และ
ผลักดันให้หน่วยงานในสังกัดมีแผนงาน  โครงการ  หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามภารกิจของ
หน่วยงาน  ส าหรับกระทรวงสาธารณสุขมีปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ประสานงานการเปลี่ยนแปลงของกระทรวง
สาธารณสุข  และผู้อ านวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพเป็ นผู้ช่วย  เพ่ือเป็นผู้ประสานงานและเตรียมการรองรับ
ต่อปัญหาสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  และตอบสนองต่อกลไกระดับประเทศในภาคสาธารณสุข   

ระดับกระทรวง : ที่ประชุมได้เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการด้านสาธารณสุขรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ๒ คณะ ดังนี้  

(๑) คณะกรรมการอ านวยการด้านสาธารณสุขรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
มีหน้าที่ก าหนดนโยบาย  ทิศทางและยุทธศาสตร์ด าเนินงานด้านสาธารณสุข  เพ่ือรองรับผลกระทบต่อสุขภาพจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ก ากับ  ดูแล  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานด้านส าธารณสุขที่
เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

(๒)  คณะกรรมการด าเนินงานด้านสาธารณสุขที่เก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากา ศ  มีหน้าที่ ประสานการด าเนินงานเพื่อก าหนดทิศทาง  ยุทธศาสตร์  และแผนงานด้านสาธารณสุข  เพ่ือ
เตรียมการรองรับผลกระทบต่อสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  จัดท าแผนแม่บทด้านสาธารณสุขรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  เสนอแนะกลยุทธ์บรรเทาปัญหาสุขภาพอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   

๓) องค์ความรู้ผลกระทบสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส าหรับอาสาสมัครสาธารณสุข 

องค์ความรู้ผ ลกระทบสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส าหรับ  อสม.  ประกอบด้วย ๓ 
ประเด็นหลัก  ได้แก่  มนุษย์สาเหตุส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ  และอยู่อย่างไรในภาวะโลกร้อน  ซึ่งขณะนี้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้รับไปด าเนินการต่อไป 



๑๔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๖  การประชุมการเฝูาระวังด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

๒.  การพัฒนาแนวทางและรูปแบบการด าเนินงานการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและเฝ้าระวัง
ผลกระทบต่อสุขภาพ  

๒.๑ การพัฒนาแนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพส าหรับโครงการโรงไฟฟ้า  

ปัจจุบันประเทศไทยมีความต้องการใช้ไฟฟูาสูงขึ้น  เนื่องจากการพัฒนาเมือง อุตสาหกรรม  การท่องเที่ยว
และการบริการ  ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น  แต่การพัฒนาโครงการโรงไฟฟูา
นั้นได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน ได้แก่ ท าให้เกิดมลพิษอากาศ (NOx SOx PM๑๐ PM๒.๕)  
เกิดการเจ็บปุวยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ โรคปอด โรคหอบหืด     เป็นต้น  และโครงการโรงไฟฟูายังเป็นหนึ่งใน ๓๔ 
ประเภทโครงการที่ต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามแนวทางที่ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก าหนด  ซึ่งในประเด็นสุขภาพนั้นมีการศึกษาภายใต้หัวข้อคุณภาพชีวิต โดยประเด็น
อาจยังไม่ครอบคลุมมิติสุขภาพอย่างรอบด้าน ดังนั้น กรมอนามัย ในฐานะท่ีมีพันธะกิจ ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ  จึงมีความจ าเป็นที่ต้องพัฒนาแนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพส าหรับโครงการ
โรงไฟฟูา  เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าแนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพส าหรับโรงไฟฟูาไปประยุกต์ใช้
ในการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากโครงการโรงไฟฟูาได้ รวมถึงหน่วยงานสาธารณสุขจะได้มีความตระหนัก ความรู้ 
ความเข้าใจในการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากโครงการไฟฟูาต่อไป  

o ผลการด าเนินงาน 

๑) ทบทวนเอกสารที่เก่ียวข้องทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งวิเคราะห์ หัวข้อที่จะประกอบในร่างแนวทางฯ 
เทคนิค  วิธีการ รวมทั้งเครื่องมือในการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากโครงการโรงไฟฟูา 

๒) ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ส านักโรงงาน
อุตสาหกรรมรายสาขา ๕ การไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย กรมโรงงานอุตสาหกรรม  ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม  เพื่อก าหนดกรอบแนวทางการ
ด าเนินงาน และขอบเขตการด าเนินงานร่วมกัน   

- ประชุมครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  ณ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 
- ปรึกษาหารือร่วมกับการไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย และขอข้อมูลกระบวนการผลิตไฟฟูาในแต่

ละประเภทเชื้อเพลิง สิ่งคุกคามท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิตในแต่ละข้ันตอน Code of practice โครงการโรงไฟฟูา 
และรูปแบบกลไกติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Monitor)  

- ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากโครงการโรงไฟฟูา” 
วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๔  ณ โรงแรมริชมอนด์  จังหวัดนนทบุรี 

- ประชุม เรื่อง (ร่าง) แนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากโครงการโรงไฟฟูา  
- วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ และ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ เพ่ือ

ระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ(ร่าง)แนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพโครงการโรงไฟฟูา ในเรื่องหลักการ 
วิธีการ และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ให้มีความถูกต้อง และสมบูรณ์มากขึ้น  

- ประชุม เรื่อง การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพโครงการโรงไฟฟูา วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ 
โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานคร เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพโครงการ
โรงไฟฟูาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เช่น ศูนย์อนามัย การไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย ส านักงาน



๑๖ 
 

คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม และบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม  

๓) ได้แนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพโครงการโรงไฟฟูา 

o ข้อเสนอแนะ  
การทบทวนเอกสารที่เก่ียวข้องจ าเป็นที่จะต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ  เนื่องจากต้องมีการวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ ข้อมูลที่เก่ียวข้องทั้งในส่วนของกระบวนการผลิตไฟฟูา สิ่งคุกคาม และผลกระทบต่อสุขภาพ ของแต่ละ
ประเภทโรงไฟฟูา 
 

 
 

 

 

 

 

ภาพที่ ๗  การประชุมการพัฒนาแนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพส าหรับโครงการโรงไฟฟูา 

๒.๒ การพัฒนาแนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพส าหรับโครงการที่พักอาศัย  

โครงการที่พักอาศัยเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่เป็นความต้องการของประชาชน  แม้ว่าโครงการที่พักอาศัยเป็น
โครงการที่ท าให้เกิดผลบวกคือท าให้ประชาชนมีที่อยู่ แต่ขณะเดียวกันการก่อสร้างโครงการที่พักอาศั ยก็อาจส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพของประชาชนได้ เช่น อุบัติเหตุและปัญหาฝุุนละอองจากการก่อสร้าง ปัญหาขยะ สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย ปัญหา
อาชญากรรมความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน การเกิดเพลิงไหม้  เป็นต้น   และในปัจจุบันจ านวนประชากรเพิ่มขึ้น
ทุกปีท าให้ความต้องการที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น  ซึ่งการด าเนินการที่ผ่านมาโครงการที่พักอาศัยต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางท่ีส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก าหนด ซึ่งประเด็น
สุขภาพมีการศึกษาภายใต้หัวข้อคุณภาพชีวิต โดยประเด็นอาจยังไม่ครอบคลุมมิติสุขภาพอย่างรอบด้าน ดังนั้น กรม
อนามัย ในฐานะท่ีมีพันธะกิจในการพัฒนาองค์ความรู้ในการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ  จึงจ าเป็นต้องพัฒนาแนว
ทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพส าหรับโครงการที่พักอาศัย  เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าแนวทางการ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพส าหรับโครงการที่พักอาศัย ไปประยุกต์ใช้ในการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากโครงการ
ที่พักอาศัยได้ รวมถึงหน่วยงานสาธารณสุขจะได้มีความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจในการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
จากโครงการที่พักอาศัยต่อไป 

o ผลการด าเนินงาน 

๑)  ทบทวนเอกสารที่เก่ียวข้องทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งวิเคราะห์ หัวข้อที่จะประกอบใน  ร่าง
แนวทางฯ เทคนิค  วิธีการ รวมทั้งเครื่องมือในการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากโครงการที่พักอาศัย  



๑๗ 
 

๒) ส ารวจความคิดเห็นของผู้ที่อาศัยอยู่ในโครงการและรอบๆ โครงการ เพ่ือสนับสนุนการจัดท าแนว
ทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากโครงการที่พักอาศัย วันที่ ๒๒ - ๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ จังหวัดเชียงใหม่  

๓) ยกร่างแนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากโครงการที่พักอาศัยปัญหาและอุปสรรค  การ
ทบทวนเอกสารที่เก่ียวข้องจ าเป็นที่จะต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ  เนื่องจากต้องมีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้ อมูล
ที่เก่ียวข้อง อีกทั้งปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพจากโครงการที่พักอาศัยมีความซับซ้อนทั้งในด้านแหล่งที่มาของปัญหา 
ผู้รับผิดชอบในการจัดการปัญหา รวมถึงผู้ได้รับผลกระทบต่อสุขภาพ จึงยากต่อการก าหนดมาตรการปูองกันแก้ไขปัญหา 

 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๘  การด าเนินงานพัฒนาแนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพส าหรับโครงการที่พักอาศัย 

๒.๓ การพัฒนาแนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพโครงการเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ  

สถานบริการการสาธารณสุขอันได้แก่ สถานพยาบาลต่าง ๆ  โรงพยาบาลที่มีเตียงผู้ปุวยค้างคืน  และ 
โรงพยาบาลที่ไม่มีเตียงผู้ปุวยค้างคืน ได้แก่  คลินิก คลินิกทันตกรรม  และสถานพยาบาลขนาดเล็ก  รวมถึงห้องปฏิบัติการ
ทดลองเชื้ออันตราย  ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมท่ีให้บริการทางด้านสุขภาพแก่ประชาชน  ทั้งการรักษาพยาบาล  การ
ส่งเสริมสุขภาพ  การควบคุมปูองกัน  และการฟ้ืนฟูสุขภาพ  สถานบริการการสาธารณสุขจึงเป็นแหล่งก่อมูลฝอยทั่วไป
และมูลฝอยติดเชื้อ   โดยทั่วไปแล้วไม่ว่าจะเป็นมูลฝอยชนิดใดประเภทใดก็ตาม มักก่อให้เกิดปัญหามากมายต่อสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ ได้แก่ เกิดมลพิษสิ่งแวดล้อม ทั้งทางดิน น้ า และอากาศ  หากการจัดการที่ไม่ถูกสุขลั กษณะจะท าให้เป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์เชื้อโรคและแหล่งน าโรคได้ตั้งแต่แหล่งก าเนิด  การเก็บขน  การก าจัด  รวมถึงสิ่งที่เหลือจากระบบการก าจัด  ที่
สามารถแพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อมได้   

ส าหรับประเทศไทยได้ก าหนดวิธีการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
พ.ศ. ๒๕๔๕  ไว้ดังนี้ ๑) เผาในเตาเผา  ๒) ท าลายเชื้อด้วยไอน้ า  ๓) ท าลายเชื้อด้วยความร้อน และ ๔) วิธีอ่ืนตามที่
กระทรวงสาธารณสุขก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา   ซึ่งการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในประเทศไทยส่วนใหญ่ใช้
วิธีการเผาในเตาเผา โดยพบว่ามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีระบบเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ เพื่อให้บริการในเขตท่ี
รับผิดชอบและจังหวัดข้างเคียง แต่ก็พบว่าประสิทธิภาพการใช้งานยังอยู่ในระดับต่ า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่ง
ยังคงมีการทิ้งมูลฝอยติดเชื้อไปก าจัดรวมกับมูลฝอยทั่วไปของชุมชน และยังใช้วิธีการที่ไม่เหมาะสม  ส่วนบริษัทเอกชนที่
ท าธุรกิจเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อจากสถานพยาบาลไปท าการก าจัด  ก็ยังพบว่าไม่มีมาตรการหรือกลไกท่ีเหมาะสมในการ
ควบคุมก ากับกิจการ  (สุคนธ์ เจียสกุล และคณะ,๒๕๔๕)  จากสถานการณ์ปัญหาดังกล่าวโครงการเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ



๑๘ 
 

จึงอาจกลายเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษที่ส าคัญได้ และหากไม่ให้ความส าคัญกับการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นนี้อาจส่งผล
กระทบต่อสุขภาพและชุมชนอย่างรุนแรงได้  ดังนั้น กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ในฐานะหน่วยงานวิชาการด้านการ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ จึงได้จัดท าแนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพโครงการเตาเผามูลฝอยติดเชื้อขึ้น  
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ  และสามารถน าหลักการการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพไป
ประยุกต์ใช้การบูรณาการความเชื่อมโยงวิเคราะห์ข้อมูลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลผลกระทบต่อ
สุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกภาคส่วน  รวมถึงการให้ได้มาซึ่งมาตรการก ากับ ติดตามตรวจสอบในกรณี
โครงการเตาเผามูลฝอยติดเชื้อที่มีการด าเนินการแล้ว  ซึ่งช่วยให้ท้องถิ่นด าเนินการได้อย่างชัดเจนมากยิ่งข้ึน     

o ผลการด าเนินงาน 

๑)  ทบทวนเอกสารที่เก่ียวข้องทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งวิเคราะห์ หัวข้อที่จะประกอบในร่าง
แนวทางฯ เทคนิค  วิธีการ รวมทั้งเครื่องมือในการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากโครงการเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ  

๒) จัดประชุมปรึกษาหารือเรื่อง แนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพโครงการเตาเผามูลฝอยติด
เชื้อ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔  

๓) ผลการด าเนินงานได้จัดท า (ร่าง) แนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพโครงการเตาเผามูลฝอย
ติดเชื้อ 

o ข้อเสนอแนะ  
การศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์เตาเผามูลฝอยติดเชื้อของประเทศไทย  ต้องมีการทบทวนเอกสารที่

เกี่ยวข้องที่จะต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ  อีกท้ังโครงการเตาเผามูลฝอยติดเชื้อถูกควบคุมโดยก าหนดให้สร้าง
เตาเผาตามมาตรฐานและการปฏิบัติงานตามที่กฎกระทรวงสาธารณสุขก าหนด  แต่ไม่ได้ด าเนินการภายใต้ EIA จึงไม่มี
ข้อมูลการรายงานติดตามตรวจสอบและปูองกันผลกระทบ  จึงท าให้ยากต่อการระบุแหล่งที่มาของปัญหาที่มาจาก
โครงการเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ รวมถึงผู้ได้รับผลกระทบต่อสุขภาพ 

 

ภาพที่ ๙  การด าเนินงานการพัฒนาแนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพโครงการเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ  

 

 



๑๙ 
 

๒.๔ การพัฒนารูปแบบการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสุขภาพจากโครงการเหมืองแร่ 

จากสถานการณ์การร้องเรียนในกรณีปัญหาจากการพัฒนาเหมืองแร่ที่ผ่านมาในทุกภูมิภาคของประเทศไทย 
เช่น กรณีมลพิษจาก เหมืองแร่ถ่านหินแม่เมาะ  เหมืองตะกั่ว คลิตี้-เคมโก้ จังหวัดกาญจนบุรี กรณีเหมืองหินปูน จังหวัด
สระบุรี กรณีเหมืองแร่โพแทช จังหวัดอุดรธานี  กรณีเหมืองแร่ทองค า จังหวัดพิจิตร ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน  
มลภาวะที่เกิดขึ้นนี้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ใกล้เคียงกับที่ตั้งเหมือง  และพ้ืนที่โดยรอบเส้นทางการด าเนินกิจกรรมของโครงการ
เหมือง ท าให้เกิดมลภาวะทางอากาศ  การปนเปื้อนสารพิษโลหะหนักหรือมลพิษต่างๆ ในดิน  แหล่งน้ าน้ าดื่ม น้ าใช้ ของ
ประชาชน ผลกระทบต่อสุขภาพจากการท าเหมืองแร่ เช่น โรคพิษสารตะก่ัว  พิษจากไซยาไนด์ หรือสารหนู โดยโรคจาก
สิ่งแวดล้อมมักเป็นโรคเรื้อรัง ใช้ระยะเวลานานในการเกิดโรค มักเกิดจากสาเหตุปัจจัยหลายชนิดร่วมกัน ดังนั้น การจะ
บอกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งคุกคามด้านสิ่งแวดล้อมกับการเกิดโรคจึงจ าเป็นต้องมีระบบจัดเก็บข้อมูลที่ดี  ซึ่งสะท้อน
ปัญหาของระบบติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสุขภาพในประเทศไทยที่ยังขาดระบบที่มีความชัดเจนในการเชื่อมโยง
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพรวมทั้งการวิเคราะห์และน าข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  และจากรายงานข้อเสนอ
การก าหนดกรอบนโยบายและแนวทางในการปูองกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ : กรณีศึกษา
ด้านทรัพยากรแร่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพบว่าอุปสรรคและข้อจ ากัดของการแก้ไขปัญหาที่ผ่าน
มา คือ การขาดการวางแผนการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ขาดการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขแนว
ทางการปฏิบัติที่ดีอย่างเคร่งครัด ขาดความเป็นเอกภาพและความต่อเนื่องของนโยบายและการแก้ไขปัญหา  ขาดการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาและขาดความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ด้วยเหตุนี้ กองประเมินผล
กระทบต่อสุขภาพในฐานะองค์กรพัฒนาความรู้และวิชาการการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ  จึงได้จัดท าโครงการพัฒนา
แนวทางการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสุขภาพจากโครงการเหมืองแร่  เพ่ือศึกษาแนวทางการวางระบบการเก็บข้อมูล  
การก าหนดตัวชี้วัด  และเครื่องมือในการเก็บข้อมูล รวมทั้งการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงข้อมูลสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  
และทราบถึงบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานติดตาม ตรวจสอบผลกระทบต่อสุขภาพจาก
โครงการเหมืองแร่ 

o ผลการด าเนินงาน 

๑)  ทบทวนข้อมูล กระบวนการท าเหมืองแร่และผลกระทบต่อสุขภาพ รวมทั้งมาตรการที่เกี่ยวข้องทั้งใน
และต่างประเทศ   

๒)  คัดเลือกพ้ืนที่ โดยประชุมทีมงานเพื่อก าหนดกรอบการด าเนินงาน  ประกอบด้วยหน่วยงานกรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข ศูนย์อนามัย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
กระทรวงอุตสาหกรรม ประกอบด้วย 

กรณีเหมืองแร่ทองค า จังหวัดพิจิตร  :  
- ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรจัดประชุมปรึกษาหารือกรอบการด าเนินงานเฝูาระวังผลกระทบ

ต่อสุขภาพจากเหมืองทองค า โดยมีหน่วยงานเข้าร่วม คือกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๘ นครสวรรค์  
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาค ๙ พิษณุโลก ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
พิจิตร  อุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์การประชุมเพื่อร่วมวางกรอบการด าเนินงาน และรวบรวม
แหล่งข้อมูลด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม และแผนการด าเนินงานระยะต่อไป  เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔ 

- ศูนย์อนามัยที่ ๘ นครสวรรค์ได้จัดอบรมสัมมนา “โครงการพัฒนาระบบเฝูาระวังผลกระทบต่อ
สุขภาพที่เกิดจากกิจการเหมืองทองค า” เพ่ือ  จัดท าแผนที่ชุมชนโดยรอบพ้ืนที่โครงการเหมืองทองค า ในรัศมี ๓ - ๕ 



๒๐ 
 

กิโลเมตร และตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าประปา น้ าผิวดิน ในชุมชนโดยรอบพ้ืนที่โครงการเหมืองทองค า ในรัศมี ๓ - ๕ 
กิโลเมตร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๑๐  การประชุมพัฒนารูปแบบการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสุขภาพจากโครงการเหมืองแร่ 
 

กรณีเหมืองหิน จ.สุพรรณบุรี ราชบุรี และนครศรีธรรมราช :  
- ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี  ได้ส่งโครงการและแผนปฏิบัติการให้แก่กองประเมินผล

กระทบต่อสุขภาพโดยจะมีการจัดอบรมเรื่องการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔ และส ารวจ
ข้อมูลสุขภาพประชาชน โดยรอบพ้ืนที่โครงการเหมืองและโรงโม่หิน ในรัศมี ๓ - ๕ กิโลเมตร  และอบรมโครงการการมี
ส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการเฝูาระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากโครงการเหมืองแร่ (กรณีเหมืองหิน) 

- กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ประสานกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพโดยร่วมกับ
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชและศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช เพื่อจัดท าแผนที่ชุมชนของพ้ืนที่
รอบเหมืองร่อนพิบูลย์  ณ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอร่อนพิบูลย์ ในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 

๓) ข้อเสนอรูปแบบการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสุขภาพและกลไกการเฝูาระวังสุขภาพโครงการ
เหมืองแร่  

๔) สรุปรายงานการพัฒนารูปแบบการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสุขภาพกรณีเหมืองแร่ในแต่ละ
พ้ืนที่ ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมสมบูรณ์ วัชโรทัย กรมอนามัย 

๕) ข้อเสนอต่อแนวทางการบริหารจัดการเงินกองทุนเฝูาระวังภาวะสุขภาพกรณีเหมืองแร่ โดยกรม
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 

o ข้อเสนอแนะ   
๑) ในพ้ืนที่น าร่องท่ีด าเนินการพบว่าได้รูปแบบการติดตามตรวจสอบเบื้องต้นประกอบด้วยกิจจรรม 

ตัวชี้วัดสุขภาพฐานข้อมูลที่จ าเป็น แต่ขาดการขับเคลื่อนกลไกการด าเนินงานติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสุขภาพรวมทั้ง
ยังขาดความต่อเนื่องในการด าเนินงาน  

๒)  การด าเนินงานเป็นลักษณะพ้ืนที่น าร่องซึ่งต้องการขยายผลในหลายๆพ้ืนที่ต่อไป 



๒๑ 
 

ภาพที่ ๑๑  การประชุมพัฒนารูปแบบการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสุขภาพจากโครงการเหมืองแร่ 

๒.๕ การพัฒนารูปแบบและแนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ  ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ในปัจจุบันสังคมก าลังเผชิญอยู่กับปัญหาความเสี่ยงต่อสุขภาพ   อันเป็นผลมาจากการพัฒนาประเทศที่
มุ่งเน้นด้านเศรษฐกิจ โครงการพัฒนาทั้งภาครัฐและเอกชน การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม  และรูปแบบกระบวนการ
โครงสร้างการผลิตแบบใหม่  ซึ่งปลดปล่อยของเสียและสารมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม ไม่
ว่าจะเป็น มลพิษทางน้ า อากาศ  ดิน เสียง ห่วงโซ่อาหาร ประกอบกับวิธีการด าเนินชีวิตของคนในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป   
แม้จะมีหน่วยงานและมาตรการในการลดผลกระทบที่อาจเกิดจากโครงการพัฒนาต่างๆก็ตาม แต่มาตรการเหล่านั้นก็ยังไม่
ครอบ คลุมเรื่องสุขภาพ  ท าให้ประชาชนต้องได้รับผลกระทบในหลายด้าน   การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพเป็น
เครื่องมือส าคัญในการคุ้มครองและส่งเสริมสุขภาพของประชาชนจากการด าเนินโครงการพัฒนา แผนงาน กิจกรรมต่างๆ  
รวมถึงนโยบาย ของทั้งภาครัฐและเอกชน   เน้นกระบวนการการมีส่วนร่วมของ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุก
ภาคส่วน และมีกลยุทธ์ในการด าเนินงานโดยอาศัยการกระจายอ านาจลงสู่ท้องถิ่น ซึ่งถือว่าเป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิด
ประชาชนและมีบทบาทส าคัญในการดูแลคุ้มครองสุขภาพของประชาชนให้มีสุขภาพที่ดีในสภาวะแวดล้อมที่ดี โดยอาศัย
กฎหมายหลายฉบับเป็นเครื่องมือในการด าเนินงาน ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ .ศ. ๒๕๓๕ เป็นกฎหมายส าคัญที่
ให้อ านาจกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบังคับใช้  เพ่ือการดูแลและคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชน  

การศึกษาแนวทางและกลไกการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA) ตามพระราชบัญญัติการ สาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕   เป็นการหาข้อมูลและชุดองค์ความรู้ผลกระทบต่อสุขภาพและมาตรการปูองกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพ
ที่อาจเกิดข้ึนจากโครงการพัฒนา แผนงาน กิจกรรมต่างๆ  เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของท้องถิ่น  เช่น การพิจารณา
อนุญาตการประกอบกิจการ การควบคุม ก ากับติดตามก ารประกอบกิจการฯ  การออกข้อก าหนดท้องถิ่น และการพัฒนา
นโยบายสาธารณะของท้องถิ่น  ซึ่งเป็นการช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ท้องถิ่นในการดูแลและคุ้มครองสุขภาพของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น   โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ  ๑) พัฒนาแนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภา พ 
(HIA) ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ .ศ. ๒๕๓๕  และ ๒) พัฒนากลไกการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA) 
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 



๒๒ 
 

o ผลการด าเนินการ 

๑) ประสานการด าเนินการโครงการฯ กับศูนย์อนามัย  พ้ืนที่ด าเนินการ  โดยรวบรวมข้อมูลผลการ
ด าเนินการในพ้ืนที่  เอกสารวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง  ศึกษารูปแบบ  ขั้นตอน วิธีการ  กระบวนการประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพ (HIA) ในการหาข้อมูลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม    และมาตรการปูองกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการ
ประกอบกิจการ   ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  เพ่ือจัดท า (ร่าง) แนวทางและกลไกการประเมินผล
กระทบต่อสุขภาพ (HIA) ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  

๒) ให้ค าปรึกษา ร่วมเป็นวิทยากร และร่วมด าเนินการในพ้ืนที่   โดยใช้รูปแบบและวิธีการมีส่วนร่วมของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ในการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA)     ๓) 
ประชุมชี้แจงการด าเนินงานโครงการฯ กับศูนย์อนามัย  พ้ืนที่ด าเนินการ และรวบรวมข้อมูลเอกสารวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง  
เพ่ือก าหนดกรอบและจัดท าแผนการด าเนินงานของส่วนกลางและศูนย์อนามัยเขตฯ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  และ
อบรมให้ความรู้เรื่องกระบวนการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ให้แก่พ้ืนที่ด าเนินการ   

๔) การใช้กระบวนการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA)   ในการหาข้อมูลและชุดองค์ความรู้
ผลกระทบต่อสุขภาพจากการประกอบกิจการในพื้นท่ี  และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางและกลไกการประเมินผล
กระทบต่อสุขภาพ กรณี ตลาด กิจการเลี้ยงไก่ กิจการเลี้ยงหมู และการจัดการมูลฝอย ร่วมกับคณะท างาน ผู้เชี่ยวชาญ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อน าเสนอผลการด าเนินการในขั้นตอนต่างเป็นระยะ เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประชุมพิจารณา (ร่าง) แนวทางและกลไกการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA)  ตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ เพ่ือท าให้ผลการด าเนินงานมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

๕) สรุปและจัดท าคู่มือแนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและแนวทางกลไกการประเมินผล
กระทบต่อสุขภาพ ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

o ข้อเสนอแนะ 

เนื่องจากการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA) เป็นเรื่องใหม่  ยังไม่มีกลไกการขับเคลื่อนในระดับ
ท้องถิ่นท่ีชัดเจน  ประกอบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่ง  ยังมีข้อจ ากัดอยู่หลายด้าน ทั้งด้านบุคลากร  
งบประมาณ  และองค์ความรู้  ทั้งนี้ต้องท าความเข้าใจถึงความแตกต่างในบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละ
พ้ืนที่  เพ่ือน ามาพัฒนาและปรับปรุงวิธีด าเนินการให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา  สถานการณ์และบริบทของพ้ืนที่    

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๑๒  การประชุมพัฒนารูปแบบและแนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ   

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 



๒๓ 
 

๒.๖ การพัฒนาระบบเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษอากาศรอบสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ  

การพัฒนาระบบเฝูาระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษอากาศรอบสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ  ได้
ด าเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๓  เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลด้านคุณภาพอากาศและสุขภาพประชาชน  จากสถานีตรวจวัด
คุณภาพอากาศของ   กรมควบคุมมลพิษและสถานพยาบาลตามล าดับ  โดยด าเนินการน าร่องใน ๔ จังหวัด คือ จังหวัด
สระบุรี  ระยอง  ราชบุรี   และล าปาง  ผลการศึกษาได้ต้องตามวัตถุประสงค์  และจังหวัดน าร่องท้ัง ๔ ให้ความร่วมมือ  
และด าเนินกิจกรรมได้เกินกว่าที่ก าหนดไว้  แต่การพัฒนาระบบเฝูาระวังดังกล่าว  ยังมีปัญหาเรื่องการกรอกข้อมูลสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม   ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ จึงได้ด าเนินโครงการต่อเนื่อง  เพ่ือพัฒนาการเชื่อมโยงระบบ    เฝูาระวัง ฯ 
กับระบบข้อมูลสุขภาพของจังหวัด  และระบบข้อมูลสิ่งแวดล้อมของกรมควบคุมโรค  การเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบส่วนกลาง
ของกระทรวงสาธารณสุข  รวมทั้งขยายสถานพยาบาลรอบสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศให้ครอบคลุมมากขึ้น   โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือ    ๑) ปรับปรุงระบบเฝูาระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษอากาศรอบสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ  
ให้มีความถูกต้องและเหมาะสมต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น  ๒) พัฒนาระบบเฝูาระวังฯ ให้สามารถรองรับพื้นที่ท่ีมีปัญหา
หมอกควันได้ ๓) พัฒนาโปรแกรมการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบเฝูาระวัง ฯ กับระบบข้อมูลสุขภาพของจังหวัด  และ
ระหว่างระบบเฝูาระวัง ฯ กับระบบข้อมูลสิ่งแวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษได ้  ซ่ึงกลุ่มเปูาหมาย  เป็นส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดที่เป็นพ้ืนที่น าร่อง คือ สระบุรี  ระยอง  ราชบุรี  และล าปาง   

o ผลการด าเนินการ 

๑)  การพัฒนาระบบเฝูาระวังผลกระทบต่อสุขภาพ   กรมอนามัยประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ระดมปัญหาอุปสรรคของระบบเฝูาระวังฯ และปรับปรุงแก้ไขระบบเฝูาระวัง  ให้มีความสอดคล้องกับประโยชน์การใช้งาน 
โดยปรับปรุงข้อมูลที่เก่ียวข้องตามรหัสมาตรฐาน  รวมทั้งการปรับปรุงให้สามารถแสดงข้อมูลรายวันของภาพรวมโรค
ทั้งหมด  อาการปุวย/โรค ในระดับ ต าบล อ าเภอ จังหวัด และระดับประเทศ  และแสดงกราฟรายสัปดาห์ ฯลฯ  รวมทั้ง
ปรับปรุงระบบเฝูาระวังให้รองรับพื้นที่ท่ีมีปัญหาหมอกควันด้วย 

๒) การพัฒนาโปรแกรมการเชื่อมโยงข้อมูล 
(๑) การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบเฝูาระวังฯ กับระบบข้อมูลสุขภาพของจังหวัด  จากปัญหา

เจ้าหน้าที่ต้องเสียเวลาลงข้อมูลเข้าระบบเฝูาระวังฯ  จึงได้พัฒนาโปรแกรมเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบเฝูาระวังฯ กับ
ระบบข้อมูลสุขภาพของจังหวัด   ซึ่งโปรแกรมเชื่อมโยงข้อมูลที่พัฒนาขึ้น  จะสามารถรองรับโปรแกรมระบบข้อมูลสุขภาพ
ของจังหวัดที่ใช้งานในปัจจุบันได้  โดยให้ครอบคลุมจังหวัดที่มีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษท้ัง ๒๗ 
จังหวัด ใน ๔ โปรแกรมคือ JHCIS, HOS_XP, HOS_XP PCU, และ HCIS  โดยสามารถน าเข้าข้อมูลได้โดยไม่ต้องปูอน
ข้อมูล 

(๒) การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบเฝูาระวังฯ กับระบบข้อมูลสิ่งแวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษ  
โดยกรมอนามัยประสานขอความร่วมมือกับกรมควบคุมมลพิษ  ในการขอ Username และ Password เพ่ือเข้าใช้บริการ
เชื่อมโยงข้อมูลใน website http://www.aqmlthai.com ในส่วนข้อมูลสารมลพิษอากาศและข้อมูลอุตุนิยมวิทยา  แต่ไม่
สามารถเข้าถึงข้อมูลในลักษณะที่ต้องการได้  เนื่องจากติดขัดเรื่องความปลอดภัยของข้อมูล  จึงเชื่อมโยงจากข้อมูล
เฉพาะที่กรมควบคุมมลพิษส่งให้เป็นรายเดือน  



๒๔ 
 

 

ภาพที่ ๑๓  การประชุมพัฒนาระบบเฝูาระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษอากาศรอบสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ  

๒.๗ การพัฒนาระบบเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากสารมลพิษอากาศโดยชุมชนมีส่วนร่วมในชุมชนมาบ
ชลูด  เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด  จังหวัดระยอง 

จากการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วของจังหวัดระยอง  และเป็นศูนย์รวมของอุตสาหกรรม
ประเภทปิโตรเคมี  ท าให้ประสบกับปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ  โดยเฉพาะมลพิษทางอากาศซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพ  ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ กรมอนามัยโดย    กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพได้พัฒนาระบบเฝูาระวัง
ผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศในพ้ืนที่มาบตาพุด  ซึ่งเป็นระบบเฝูาระวังที่เชื่อมโยงระหว่างข้อมูลสารมลพิษ
ทางอากาศและข้อมูลอาการที่เกี่ยวข้องกับสารมลพิษทางอากาศนั้น ๆ  ซึ่งเป็นระบบเฝูาระวังเชิงรับที่แสดงผลเป็นกราฟ
ให้เข้าใจได้ง่าย  และเข้าถึงได้ที่เว็บไซต์ http://hia.anamai.moph.go.th/hia  และเพ่ือประโยชน์ต่อพ้ืนที่มากยิ่งขึ้น  จึง
พัฒนาระบบเฝูาระวังขึ้นอีกระบบหนึ่ง  โดยให้เป็นระบบเฝูาระวังเชิงรุกและให้ชุมชนมีส่วนร่วม  ซึ่งเห็นว่าชุมชนมาบชลูด
เหมาะสมที่จะเป็นชุมชนน าร่อง  เพราะเป็นชุมชนที่อยู่ใกล้นิคมอุตสาหกรรม  และชาวชุมชนมีความพร้อมให้ความร่วมมือ
รว่มพัฒนาระบบเฝูาระวังฯ    โดยชุมชนมีส่วนร่วม  ซึ่งการเฝูาระวังเชิงรุกจะได้ข้อมูลที่สะท้อนความเป็นจริงได้ทันเวลา
กว่าเชิงรับ  โดยที่ระบบเฝูาระวังฯ ใหม่นี้จะเข้าถึงได้ที่เว็บไซต์เดียวกันดังกล่าวข้างต้น  โครงการพัฒนาระบบเฝูาระวัง
ผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษอากาศโดยประชาชนมีส่วนร่วมในชุมชนมาบชลูด  เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด  จังหวัด
ระยอง  มีวัตุประสงค์เพ่ือจะได้น าข้อมูลที่วิเคราะห์ได้ไปวางแผนแก้ปัญหาต่อไป  อีกท้ังเป็นตัวอย่างให้พ้ืนที่อ่ืนน าไป
พัฒนาระบบเฝูาระวังฯ ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่นั้น ๆ ต่อไป  โดยมีกลุ่มเปูาหมาย  แกนน าชุมชน  อาสาสมัครสาธารณสุข  
และประชาชนในชุมชนมาบชลูด  เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด  จังหวัดระยอง    

o ผลการด าเนินงาน 
จาการด าเนินงานได้รูปแบบระบบเฝูาระวังผลกระทบต่อสุขภาพ ประกอบด้วย  การเก็บรวบรวมข้อมูล  การ

วิเคราะห์ข้อมูล  การรายงาน/เผยแพร่  และการแก้ไขปัญหา  ซึ่งรูปแบบระบบเฝูาระวังฯ นี้  ทั้งเจ้าหน้าที่และประชาชน
ได้ร่วมกันพิจารณาและจัดท าเส้นทางการไหลของข้อมูล  และประชาชนต้องการให้ด าเนินการเฝูาระวังฯ ในพ้ืนที่ต่อไป  
ทั้งนี ้เทศบาลเมืองมาบตาพุดยินดีรับระบบเฝูาระวังฯ ไปด าเนินการอย่างต่อเนื่องตามระบบเฝูาระวังฯ ที่กรมอนามัย
พัฒนาขึ้น   รายละเอียดของระบบเฝูาระวังฯ ดังนี้  



๒๕ 
 

(๑) การเก็บรวบรวมข้อมูล   ไดร้วบรวมข้อมูลสุขภาพ (อาการ) โดยให้ประชาชนกรอกข้อมูลใน
สมุดสุขภาพ  ส่วนข้อมูลสารมลพิษทางอากาศหลัก ๕ ชนิด (ซัลเฟอร์ไดออกไซด์  ไนโตรเจนไดออกไซด์  
คาร์บอนมอนอกไซด์  โอโซน  และฝุุนละอองขนาดเล็กกว่า ๑๐ ไมครอน) ได้จากกรมควบคุมมลพิษ   

(๒) การวิเคราะห์ข้อมูล    ได้น าข้อมูลจากสมุดสุขภาพท่ีประชาชนกรอกข้อมูลแล้วกับข้อมูลสาร
มลพิษทางอากาศ  มาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วยสถิติ Regression (binary Regression)  ทั้งนี ้ได้ปูอนข้อมูล ๒๑ อาการ  
เข้าโปรแกรมเฝูาระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษอากาศ  ผ่านทางเว็บไซต์ของกองประเมินผลกระทบต่อ สุขภาพเป็น
รายวัน  ซึ่งสามารถแสดงเป็นกราฟความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพกับมลพิษอากาศเบื้องต้นได้  

(๓) การรายงาน/เผยแพร่  ข้อมูลอาการและสารมลพิษทางาดาศทั้งหมด  จะเผยแพร่โดยแสดงไว้
ในเว็บไซต์ข้างต้น  และผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้น าเสนอให้ชาวชุมชนมาบชลูดได้รับทราบ    

(๔) การแก้ไขปัญหาได้ประชุมหน่วยงานทั้งภาคอุตสาหกรรม  ภาคสิ่งแวดล้อม  ภาคสุขภาพ  
และท้องถิ่น  ให้รับทราบในระบบเฝูาระวังฯ ดังกล่าว  เพ่ือทุกภาคส่วนได้น าข้อมูลที่ได้จากการเฝูาระวังฯ ในเว็บไซต์  ไป
ใช้วางแนวทางการแก้ไขปัญหาได้ต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๑๔  การประชุมพัฒนาระบบเฝูาระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากสารมลพิษอากาศโดยชุมชนมีส่วนร่วม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 
 

๓. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่ายด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและเฝ้าระวัง
ผลกระทบต่อสุขภาพ 

๓.๑ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพส าหรับบุคลากรระดับปฏิบัติงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น”(เทศบาล)  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 

กรมอนามัย โดยกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  จัดให้มีการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ  “การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพส าหรับบุคลากรระดับปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
(เทศบาล) โดยด าเนินการจัดอบรมต่อเนื่องมาตั้งแต่ ปี ๒๕๕๒ – ๒๕๕๓  มีเทศบาลที่ผ่านการอบรมแล้ว  จ านวน ๗๙๘ 
แห่ง (ร้อยละ ๔๐)  เหลือเทศบาลที่ยังไม่ผ่านการอบรม  จ านวน  ๑,๒๑๐  แห่ง (ร้อยละ ๖๐)   และในปี ๒๕๕๔   
ด าเนินการอบรมเทศบาล  จ านวน  ๓๐๐  แห่ง (ร้อยละ ๑๕)   จากเทศบาลทั่วประเทศท้ังหมดจ านวน  ๒,๐๐๘  แห่ง   
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)  เพ่ือเสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจในหลักการ  
แนวคิด  ขอบเขตและวิธีการด าเนินงานการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพท่ีเหมาะสมแก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ  ในการก าหนดมาตรการปูองการและลด
ผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดจากแผนงาน  โครงการ  กิจกรรมที่มีการด าเนินการในพ้ืนที่    อีกท้ังเป็นการคุ้มครองสุขภาพ
อนามัยของประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยและอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี   

o การด าเนินงาน   

ด าเนินการจัดอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพส าหรับบุคลากรระดับ
ปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เทศบาล)  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔  ดังนี้ 

รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  ณ โรงแรมเซ็นทารา   ดวงตะวัน  จังหวัดเชียงใหม่  
จ านวนผู้เข้ารับการอบรม จ านวน ๔๕ คน (เทศบาล ๓๓ แห่ง , อบต. ๒ แห่ง ,สถ.จ. ๒ แห่ง ,รพ.สต. ๑ แห่ง และศูนย์
อนามัยฯ)  

รุ่นที่ ๒  ระหว่างวันที่  ๒ – ๔  มีนาคม ๒๕๕๔   ณ  โรงแรมทีเค  พาเลซ   กรุงเทพฯ  มีผู้เข้ารับการอบรม  
จ านวน ๕๐ คน  (เทศบาล ๔๗ แห่ง , อบต. ๓ แห่ง) 

รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่  ๒๘ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ  โรงแรมเจริญธานี   จังหวัดขอนแก่น   มีผู้เข้ารับการ
อบรม  จ านวน ๑๘๘  คน (เทศบาล ๑๘๑ แห่ง , อบต. ๑ แห่ง , สสจ. ๑ แห่ง , สสอ. ๑ แห่ง ,  สอ. ๑ แห่ง , ม.ขอนแก่น 
และศูนย์อนามัยฯ) 

มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด  จ านวน  ๒๘๓ คน (เทศบาล ๒๖๑ แห่ง , อบต. ๖ แห่ง , สถ.จ. ๒ แห่ง , สสจ. 
๑ แห่ง , สสอ. ๑ แห่ง , รพ.สต. /สอ. ๒ แห่ง , มหาวิทยาลัย ๑ แห่ง  และศูนย์อนามัย)   

o ผลการด าเนินงาน   

ผู้เข้ารับการอบรมเห็นควรให้มีการอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ อปท. อย่างต่อเนื่องทุกปี  และควรเชิญผู้บริหาร
มาร่วมอบรม เพราะเป็นผู้มีอ านาจในการสั่งการในเรื่องต่างๆ  รายละเอียดการอบรมควรมีกรณตีัวอย่างการด าเนินงาน 
HIA ในกรณีต่างๆ ที่หลากหลาย เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่ได้  และควรมีการศึกษาดูงานในพ้ืนที่จริงที่ด าเนินงานด้าน 
HIA ดีเด่น  เพ่ือความเข้าใจในขั้นตอนกระบวนการ HIA ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 

 



๒๗ 
 

 
ภาพที่ ๑๕  การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 
ส าหรับบุคลากรระดับปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เทศบาล)   

๓.๒ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพส าหรับบุคลากรสาธารณสุขท่ัว
ประเทศ 

การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพได้ถูกพัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิดที่ว่าสุขภาพของคนเรานั้น   มีความเชื่อมโยง
และไม่สามารถแยกออกจากองค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา ทั้งในส่วนของทรัพยากรธรรมชาติ สภาวะ
แวดล้อมทางสังคม ความเป็นเมือง  สิ่งคุกคาม รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีและกิจกรรมต่าง ๆ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนา
เครื่องมือที่ช่วยมองผลกระทบต่อสุขภาพอย่างเป็นองค์รวมโดยพิจารณาผลกระทบต่อสุขภาพจากปัจจัยก าหนดสุขภาพใน
ด้านต่าง ๆ ทั้งการวิเคราะห์ความเชื่อมโยง ปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่อาจมีผลต่อสุขภาพ   กรมอนามัย 
ในฐานะที่มีพันธกิจในการพัฒนาองค์ความรู้ในการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ จึงด าเนินการจัด โครงการอบรมบุคลากร
สาธารณสุขทั่วประเทศ เรื่องการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพขึ้น เพ่ือให้บุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบลได้เห็นความส าคัญของการ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ  ที่ผ่านมากรมอนามัยได้จัดอบรมการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพมาอย่างต่อเนื่อง   โดยจัด
อบรมครั้งที่ ๑ เมื่อปีงบประมาณ ๒๕๕๒ มีบุคลากรสาธารณสุข เข้าร่วมอบรมจ านวน ๔๓ จังหวัด  การอบรมในครั้งที่ ๒ 
เพ่ือให้บุคลากรสาธารณสุขจังหวัดและอ าเภอในส่วนที่เหลือเข้ามาอบรมเพ่ิมพูนความรู้ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยมี
เนื้อหาสาระทั้งด้านสถานการณ์การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ทิศทางการด าเนินงานการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 
กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพด้านมลพิษอากาศ ฯลฯ  ซึ่งจะ
ช่วยให้บุคลากรสาธารณสุขได้เรียนรู้ ท าความเข้าใจและตระหนักถึงภารกิจที่จะต้องปฏิบัติ และการน ากระบวนการการ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA) ไปใช้เพื่อคุ้มครอง ดูแลสุขภาพของประชาชน โดยมีเปูาหมายสูงสุดคือการปูองกัน
และดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนให้มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืนต่อไป  ทั้งนี้ได้เน้นให้ประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการ  

 



๒๘ 
 

o ผลการด าเนินการ 

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพส าหรับบุคลากรสาธารณสุขทั่วประเทศ
วันที่ ๒ – ๔ สิงหาคม ๒๕๕๔  ณ  โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ๒๑๔ คน  
ประกอบด้วยส านักงานสาธารณสุข ๔๐ จังหวัด  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ  ๕๖ แห่ง  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทั่วไปและ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล  ๒๐  แห่ง  หน่วยงานภายนอก  ๑๑ หน่วยงาน  และเจ้าหน้าที่หน่วยงานภายใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ๕๔  คน  

ภาพที่ ๑๖  การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 
ส าหรับบุคลากรบุคลากรสาธารณสุขทั่วประเทศ 

 
๓.๓ การอบรมเฝ้าระวังและสร้างเสริมสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม 

จากปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่มาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียงในจังหวัดระยอง  มีต้นเหตุทั้งจากการ
อุตสาหกรรมและจากกิจกรรมต่างการด าเนินชีวิตประจ าวันของประชาชน  การให้ความรู้ด้านการปูองกันโรคและการ
ส่งเสริมสุขภาพกับเจ้าหน้าที่  อาสาสมัครสาธารณสุข  และแกนน าชุมชนจึ งเป็นสิ่งจ าเป็น  กรมอนามัยและกรมควบคุม
โรคจึงได้ร่วมกันจัดท าโครงการอบรม เรื่อง การเฝูาระวังและสร้างเสริมสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม  เพื่อให้แกนน า
ชุมชน  อาสาสมัครสาธารณสุข  และพ่ีเลี้ยงเด็ก  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเฝูาระวังผลกระทบต่อสุขภาพ                  
การอนามัยสิ่งแวดล้อม  และการสร้างเสริมสุขภาพ  สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเฝูาระวัง  การอนามัย
สิ่งแวดล้อม  และการสร้างเสริมสุขภาพแก่ผู้อื่นได้  และให้ความร่วมมือดูแลเฝูาระวังผลกระทบต่อสุขภาพมากขึ้น  

o ผลการด าเนินการ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกรมอนามัย  ได้แก่  ส านักส่งเสริมสุขภาพ  ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม  ส านัก
สุขาภิบาลอาหารและน้ า  ส านักโภชนาการ  ส านักอนามัยการเจริญพันธุ์  ส านักทันตสาธารณสุข  กองออกก าลังกายเพ่ือ
สุขภาพ  กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ  ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข  ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย  และศูนย์
อนามัยที่ ๓ ชลบุรี  ร่วมกับกรมควบคุมโรคโดยศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง ได้ร่วมกัน
จัดอบรม  เรื่อง  การเฝูาระวังและสร้างเสริมสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ 



๒๙ 
 

ส่วนที่ ๑ การบรรยายให้ความรู้  โดยจัดบรรยายในห้องบรรยายโดยมีเนื้อหาองค์ความรู้ ๗  เรื่อง  คือ  การ
ดูแลสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก  ฟลูออไรด์ในน้ ากับสุขภาพช่องปาก  กินกันโรค  กินอาหารด้วยผักพ้ืนบ้านอาหารพื้นเมือง   
อาหารและน้ า   การเฝูาระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อ มในมาบตาพุด   การจัดการขยะ   และการตรวจ
สารเคมีในร่างกายส าหรับการเฝูาระวังสุขภาพ     

ส่วนที่ ๒ จัดนิทรรศการเป็นฐานการเรียนรู้  เพ่ือให้กลุ่มเปูาหมายมีความรู้และเข้าใจมากขึ้น  สามารถรับฟัง
และซักถามปัญหาหรือข้อสงสัยได้โดยตรงอย่างเป็นกันเอง จ านวน ๙ ฐาน คือ เรื่องแม่สุข...ลูกสวย  ชุมชนรักกัน ..ฟ.ฟันไม่
ตกกระ  กินเพ่ืออยู่ ..อย่าอยู่เพ่ือกิน   สุขภาพจะดีเพราะมีน้ าและอาหารที่สะอาด   เดินดินไปเฝูาระวัง   ขุมทรัพย์...ใกล้ตัว  
อยากบอกว่ารัก...และห่วงใย  การออกก าลังกายกับวิถีชีวิต  และสารเคมีตกค้างในร่างกาย 

โดยจัดอบรมจ านวน ๓ รุ่น ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง พร้อม
ทั้งประเมินผลความพึงพอใจและความเชื่อม่ันต่อผลงานวิชาการของกลุ่มเปูาหมายที่เข้ารับการอบรม  มีผู้เข้ารับการอบรม
ทั้งสิ้นจ านวน ๕๒๙ คน 

ภาพที่ ๑๗  การอบรมเฝูาระวังและสร้างเสริมสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม 

๓.๔ การอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เรื่องการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากโครงการเหมือง
แร่  

กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพได้  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจาก
โครงการเหมืองแร่ ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ มกราคม ๒๕๕๔   ณ โรงแรมทวินโลตัส  จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยมี
นายแพทย์สุวัช  เซียศิริวัฒนา  รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธาน การอบรมครั้งนี้ได้ให้ความส าคัญต่อการประเมินผล
กระทบต่อสุขภาพ  ซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญส าหรับการคุ้มครองและการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน  โดยช่วยเสริมสร้า ง
และสนับสนุนระบบสุขภาพ  และยังเป็นเครื่องมือในการหาแนวทางในการปูองกันผลกระทบที่อาจเป็นภัยคุกคามต่อ
สุขภาพของประชาชนได้  ในปัจจุบันมีโครงการพัฒนาต่างๆ เกิดข้ึนมากมายในจังหวัดนครศรีธรรมราช  รวมถึงโครงการ
เหมืองแร่ด้วย  ซึ่งสถานการณ์ในช่วง ๑๐  ปีที่ผ่านมา มีเหตุการณ์ร้องเรียนและเรียกร้องค่าเสียหายจากผลกระทบ ต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในพื้นท่ีที่มีการพัฒนาทรัพยากรแร่ในหลายกรณี อาทิ ปัญหาการปนเปื้อนของสาร
หนูจากเหมืองแร่ดีบุกในพื้นที่อ าเภอร่อนพิบูลย์  เป็นต้น     การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรด้านสาธารณสุข
และภาคีเครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากโครงการเหมืองแร่  รวมถึงบทบาท
หน้าที่ที่ต้องด าเนินการ  และทราบถึงมาตรการติดตามตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากโครงการเหมืองแร่ที่มีอยู่



๓๐ 
 

ในปัจจุบัน รวมทั้งการศึกษาดูงานพ้ืนที่โครงการเหมืองหิน อ าเภอร่อนพิบูลย์   ทั้งนี้ แพทย์หญิงอุทุมพร  ก าภู ณ อยุธยา  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ให้ความส าคัญและร่วมเป็นภาคีเครือข่ายเพื่อส่งเสริมให้มีการดูแล
สุขภาพของประชาชน ทั้งเป็นการดูแลธุรกิจของภาคเอกชน รวมถึงเป็นการประสานงานการบริหารจัดการของภาครัฐให้
เป็นการสื่อประสานท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนนครศรีธรรมราชต่อไป  

o ผลการด าเนินการ 

มีผู้เข้าร่วมการอบรมจากหลายหน่วยงาน อาทิ  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรม
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  กรมอนามัย  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ  สถานี
อนามัย  ศูนย์อนามัย  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สถาบันการศึกษา  ผู้น าชุมชน   จ านวน  ๗๒  คน 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๑๘  การอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เรื่องการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากโครงการเหมืองแร ่

๓.๕ การอบรมให้ความรู้ เรื่อง การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพกรณีโครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้าน
ค่าย) ของบริษัทไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน)  

จากปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่มาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียงในจังหวัดระยอง  มีต้นเหตุทั้งจากการ
อุตสาหกรรมและจากกิจกรรมต่างการด าเนินชีวิตประจ าวันของประชาชน  การให้ความรู้ด้านการปูองกันโรคและการ
ส่งเสริมสุขภาพกับเจ้าหน้าที่  อาสาสมัครสาธารณสุข  และแกนน าชุมชนจึงเป็นสิ่งจ าเป็น  กรมอนามัยจัดท าโครงการ
อบรมให้ความรู้  เรื่อง การประเมินผลกระ ทบต่อสุขภาพกรณีโครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย ) ของบริษัทไอ
อาร์พีซี จ ากัด (มหาชน )  เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอ าเภอนิคมพัฒนา  บ้านค่าย วังจันทร์  
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.)  โรงพยาบาลมาบตาพุด   ส าหรับเข้า
ร่วมเวที Public scoping และ Public review     

o ผลการด าเนินการ 

ด าเนินการจัดอบรมเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ ณ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านค่าย  จังหวัดระยอง  
เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอ าเภอนิคมพัฒนา  สาธารณสุขอ าเภอบ้านค่าย  สาธารณสุขอ าเภอวัง
จันทร์  เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.)  โรงพยาบาลมาบตาพุด  มี
ผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด  ๒๗ คน 



๓๑ 
 

๓.๖ โครงการจัดท าหลักสูตรและคู่มืออบรมการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔  

การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ(Health  Impact Assessment : HIA)     ได้ถูกก าหนดเป็นประเด็น
ยุทธศาสตร์ของกรมอนามัย     เนื่องจากการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพเป็นเครื่องมือส าคัญ  ส าหรับคุ้มครองและ
ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนจากการด าเนินโครงการจัดท า  แผนงาน  และกิจกรรมต่างๆ รวมถึงนโยบาย  ของทั้งภาครัฐ
และเอกชน  เพื่อช่วยหาแนวทางในการปูองกันผลกระทบที่อาจเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพ  โดยเน้นกระบวนการการมีส่วน
ร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน   กรมอนามัยในฐานะองค์กรหลักด้านการส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม ได้เห็นความส าคัญในด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ  จึงจัดท าหลักสูตรฝึกอบรมและคู่มือ
ฝึกอบรมการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA)  ระดับท้องถิ่นข้ึน   

จากการสอบถามและประเมินผลความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม  ช่วยให้ทราบข้อมูลส าหรับจัดท าโครงการ
อบรมให้เหมาะสม    และสอดคล้องกับความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ  
จึงเห็นควรให้มีการจัดท าหลักสูตรอบรมการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพส าหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
และหลักสูตรอบรมการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพเพื่อการปฏิบัติงาน    เพ่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะสามารถ
น าไปใช้เป็นเครื่องมือ ในการก าหนดนโยบาย  แผนงาน  โครงการ และกิจกรรมต่างๆ  ในการด าเนินงานเพื่อลดผลกระทบ
ในเชิงลบและเพ่ิมผลกระทบในเชิงบวก   อีกท้ังสามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือสร้างเสริมสุขภาพแก่ชุมชนและท้องถิ่นได้
อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   

o ผลการด าเนินการ 
๑) จัดประชุมปรึกษาหารือ“แนวทางการจัดท าหลักสูตร  และกระบวนการจัดอบรมการประเมินผลกระทบ

ต่อสุขภาพ”  มีผู้เข้าร่วมจากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ผู้แทนจากส านัก/กอง  กรมอนามัย  ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน  ๒  ครั้ง 

- ครั้งที่ ๑ วันที่  ๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๔  ณ  ห้องประชุมกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ   อาคาร  
๔  ชั้น  ๓  กรมอนามัย 

- ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๕ มิถุนายน  ๒๕๕๔  ณ  โรงแรมริชมอนด์  จังหวัดนนทบุรี   
๒) จัดท าหลักสูตรและคู่มืออบรมการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ  ประกอบด้วยวัตถุประสงค์  

กลุ่มเปูาหมาย  ก าหนดการอบรม  โครงสร้างหลักสูตร  สรุปเนื้อหา  วิธีด าเนินการ  ระยะเวลา เอกสารอ้างอิง  ภาคผนวก 
และกิจกรรมการเรียนรู้   จ านวน ๔ หลักสูตร 

- หลักสูตรการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ  ส าหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แทรกใน
หลักสูตรฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น)   

-  หลักสูตรการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ  ส าหรับข้าราชการระดับบริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (แทรกในหลักสูตรฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น) 

-  หลักสูตรการฝึกอบรมการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพเพ่ือการปฏิบัติงาน (ส าหรับพื้นที่
กรณีศึกษา/พ้ืนที่เฉพาะ)    

-  หลักสูตรการฝึกอบรมการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพเพ่ือการปฏิบัติงาน (ส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ัวไป)  
๔.๔ ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพิจารณากรอบโครงสร้างหลักสูตรฝึกอบรมฯ  ภาคทฤษฎี  
ภาคปฏิบัติ  และกระบวนการจัดอบรม  จ านวน   ๑   ครั้ง   

๓) สรุปผลการด าเนินงานจัดท าหลักสูตรและคู่มืออบรมการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 



๓๒ 
 

o ข้อเสนอแนะ   

๑) การก าหนดขอบเขต  เนื้อหาควรครอบคลุม ชัดเจนอาจ ปูองกันความผิดพลาดในผลงาน 
๒) นักวิชาการควรศึกษารายละเอียดในการก าหนดคุณลักษณะจัดท าหลักสูตร  ปูองกันเกิดความผิดพลาดใน

การจัดซื้อจัดจ้าง 
๓) การด าเนินงานอาจไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่ก าหนดไว้  ต้องปรับแผนปฏิบัติการให้เหมาะสมและ

ควบคุมก ากับให้เป็นไปตามแผน 

๓.๗ การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ  ส าหรับบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     

ด้วยกรมอนามัยมีเปูาประสงค์ให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองสุขภาพ  และผลักดัน /สนับสนุนให้ภาคี
เครือข่ายน ากระบวนการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ  และการเฝูาระวัง ผลกระทบต่อสุขภาพไปใช้ เป็นเครื่องมือที่ส าคัญ     
ในการตัดสินใจ การจัดท าแผนพัฒนาของท้องถิ่น  การก าหนดนโยบายสาธารณะ  การออกข้อก าหนดท้องถิ่น  การออก
ใบอนุญาตการประกอบกิจการต่าง ๆ  ในพื้นที่   และก ากับดูแลการประกอบกิจการต่าง ๆ  พร้อมทั้งคุ้มครองสุขภาพ
อนามัยของประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยและอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี   กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ  ในฐานะหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก  จึงจัดให้มีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA) ส าหรับบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นข้ึน เพ่ือส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ ความเข้าใจถึงแนวคิด ขอบเขต วิธีการ
ด าเนินงาน ซึ่งเป็นการช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในการดูแลและคุ้มครองสุขภาพของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เพ่ือให้ทราบถึง ผลสัมฤทธิ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA) ส าหรับ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจึงควรมีการติดตาม ประเมินผล และสอบถาม
กลุ่มเปูาหมายที่เข้ารับการอบรมว่าสามารถน าไปบูรณาการ /ประยุกต์ใช้ การประเมิน ผลกระทบต่อสุขภาพในการ
ด าเนินงานตามบทบาท อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากน้อยเพียงใด  อีกท้ังน าผลการประเมินที่ได้มา
ประกอบการวางแผน /พัฒนาหลักสูตร  โครงการฯ  ในปีต่อๆ ไป  จึงได้ด าเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่องการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ(HIA) ส าหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

o ผลการด าเนินการ 
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีผ่านการอบรมหลักสูตรการประเมินผล

กระทบต่อสุขภาพ  ปีงบประ มาณ ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๓  พบว่าผู้ผ่านการอบรม มีการน ากระบวนการ HIA ไปประยุกต์ใช้ 
ในการปฏิบัติงาน ร้อยละ ๔๗.๘  โดยมีการน าไปใช้ เข้าร่วมเวที /ให้ความคิดเห็นด้านสุขภาพต่อโครงการพัฒนาต่างๆ ใน
พ้ืนที ่ร้อยละ ๒๐.๖   ส่วนผู้ผ่านการอบรมที่ไม่ได้น ากระบวนการ HIA ไปประยุกต์ใช้ ร้อยละ ๕๕.๒    ส่วนใหญ่ให้เหตุผล
ว่า  ไม่มีทีมงานในการด าเนินงาน  ร้อยละ ๔๗.๙   ไมม่ีความมั่นใจ ร้อยละ ๒๕.๕   

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA) ผู้
ผ่านการอบรมเกือบทั้งหมด เห็นว่าควรมีบุคลากรในหน่วยงาน เข้ารับการอบรมเพ่ิมเติมอีก  ร้อยละ ๙๗.๕   และควรให้
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ารับการอบรม ร้อยละ ๙๕.๘  โดยให้เหตุผลว่า  ผู้บริหารเป็นผู้ก าหนดนโยบายการ
พัฒนาท้องถิ่น  ควรมีความรู้  เข้าใจ  และเห็นความส าคัญของการใช้กระบวนการ HIA  



๓๓ 
 

ควรมีการปรับปรุง เนื้อหาหลักสูตร HIA เพ่ิมเติม  ในเรื่องความรู้ และแนวคิดพ้ืนฐานของ HIA  ร้อยละ 
๖๗.๒  การฝึกปฏิบัติการท า  HIA ร้อยละ ๖๔.๒  การเฝูาระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในการด าเนินงาน HIA  ร้อยละ 
๖๐.๘  กระบวนการ/ขั้นตอนของการท า  HIA ร้อยละ ๕๖.๙  บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ HIA 

การพัฒนาหลักสูตร  HIA ต่อเนื่อง  ผู้ผ่านการอบรมเกือบทั้งหมดมีความ เห็นว่าควรมีหลักสูตรอบรม HIA 
ต่อเนื่อง  ร้อยละ ๙๔.๗  โดยเห็นว่าควรมีเนื้อหาในเรื่องการ เข้าร่วมเวที /ให้ความคิดเห็นด้านสุขภาพต่อโครงการพัฒนา
ต่างๆ ในพ้ืนที่  ร้อยละ ๗๖.๗   เรื่องการ จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ร้อยละ ๖๙.๔  เรื่องผลกระทบต่อสุขภาพจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ร้อยละ ๖๗.๒  เรื่องการออกข้อก าหนดท้องถิ่น  ร้อยละ ๖๕.๓  เรื่องการก าหนดนโยบาย
สาธารณะ ร้อยละ ๖๔.๒ เรื่องแนวทางการติดตามตรวจสอบ/เฝูาระวังผลกระทบต่อสุขภาพ ในบทบาทหน้าที่ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ร้อยละ ๓๒.๒   โดยส่วนใหญ่มีความสนใจเข้าอบรมหลักสูตร HIA ต่อเนื่อง ร้อยละ ๘๑.๙  จ านวน
วันที่เหมาะสมคือ ๓ วัน ร้อยละ ๖๑.๔  และเห็นควรจัดอบรมในช่วงเดือนมีนาคม ร้อยละ ๑๔.๓ 

ในส่วนของพ้ืนที่ที่มีความจ าเป็นต้องได้รับการอบรม HIA อย่างต่อเนื่อง  ผู้ผ่านการอบรมเห็นว่า บุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีโรงงานอุตสาหกรรม ในพ้ืนที่ ร้อยละ ๒๐  อีกส่วนหนึ่งเห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุกแห่ง ร้อยละ ๑๘.๙ ยังมีความจ าเป็นต้องได้รับการอบรม  HIA อย่างต่อเนื่อง เช่นกัน  และยังมีผู้ผ่านการอบรม ร้อยล ะ 
๒๘.๙  ทีส่นใจในวิธีการประเมินผลกระทบ(ขั้นตอน Appraisal) ของโครงการและกิจการฯ  

เนื่องจากการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA) เป็นเรื่องใหม่  ยังไม่มีกลไกการขับเคลื่อนในระดับท้องถิ่น
ที่ชัดเจน  ประกอบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่ง  ยังมี ข้อจ ากัด อยู่หลายด้าน  ทั้งด้านบุคลากร  งบประมาณ  
และองค์ความรู้  แต่กระบวนการ HIA มีความส าคัญท่ีถูกก าหนดในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐  และพระราชบัญญัติสุขภาพ
แห่งชาติ พ .ศ. ๒๕๕๐  และกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  จึงควรมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ให้มีความรู้  ความเข้าใจและสามารถน ากระบวนการ HIA  ไปประยุกต์ใช้ตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้
ต้องท าความเข้าใจถึงความแตกต่างในบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพ้ืนที่  เพ่ือน ามาพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ  ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริ บทของพ้ืนที่   อีกทั้งการพัฒนารูปแบบ
กระบวนการจัดอบรมให้เหมาะสม  ตลอดจนการสื่อสารให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตระหนักและเห็นความส าคัญของ
กระบวนการ HIA  ซึ่งน าไปสู่การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อไป   

o ข้อเสนอแนะ  

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีผ่านการอบรมหลักสูตรการประเมินผล
กระทบต่อสุขภาพ  ในช่วงปีงบประมาณ ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๓  ผู้ผ่านการอบรมบางส่วนมีการโอน/ย้ายสถานที่ท างาน 
ส่งผลให้ขัอมูลบางส่วนไม่สมบูรณ์   แบบสอบถามที่ใช้เป็นลักษณะแบบสอบถามปลายเปิด  ผู้ตอบแบบสอบถามบางส่วน
ตอบแบบสอบไม่ตรงประเด็นค าถาม  ท าให้ยากต่อการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 
 

๔. กิจกรรม  การด าเนินงาน  และการสนับสนุนอื่นๆ 
๔.๑ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ได้จัดการประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบต่อสุขภาพจากโครงการเหมืองแร่  ในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุมกองประเมินผลกระทบ
ต่อสุขภาพ อาคาร ๔ ชั้น ๓ กรมอนามัย  โดยมีน.ส.ธีชัช บุญญะการกุล (นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม)  เป็นประธานการประชุม  ซึ่งความเป็นมาของการจัดประชุมครั้งนี้  สืบเนื่องจากในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ 
กรมอนามัยโดยร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในจังหวัดพ้ืนที่น าร่อง ๔  พ้ืนที่คือ จังหวัดพิจิตร  จังหวัดราชบุรี   จังหวัด
สุพรรณบุรีและจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ร่วมกันจัดท าโครงการพัฒนารูปแบบการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสุขภาพ
จากโครงการเหมืองแร่ โดยในแต่ละพ้ืนที่จะมีรายละเอียดกิจกรรมและความคืบหน้าการด าเนินงานที่แตกต่างกัน จึงได้การ
จัดประชุมในครั้งนี้เพื่อสรุปผลการด าเนินงานของแต่ละพ้ืนที่ รวมทั้งร่วมกันวางกรอบการด าเนินงานในปีงบประมาณ  
๒๕๕๔  เพ่ือเตรียมขยายผลในพ้ืนที่ต่อไป  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานต่างๆ  อาทิ กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ
การเหมืองแร่  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี  ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดพิจิตร  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี  ศูนย์อนามัยที่ ๔ ราชบุรี  ศูนย์อนามัยที่ ๘ นครสวรรค์  ศูนย์
อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช  จ านวน ๑๙ คน 

๔.๒ การประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันแก้ไข  เฝูาระวัง และติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบต่อสุขภาพจากโครงการอ่างเก็บน้ าคลองหลวงรัชชโลทร  จังหวัดชลบุรี  โดยกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 
ร่วมกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ได้ร่วมจัดประชุม เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันแก้ไข  เฝูาระวัง และ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสุขภาพจากโครงการอ่างเก็บน้ าคลองหลวงรัชชโลทร  ณ ห้องประชุมกลุ่มงานประกัน
สุขภาพ  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี  เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมชลประทาน ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอ  โรงพยาบาล  ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง  ศูนย์อนามัยที่ ๓ กรมควบคุมโรค 
และกรมอนามัย  เพ่ือประสานความร่วมมือระหว่างกรมชลประทานเพื่อพิจารณาแผนการด าเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติ
การปูองกันแก้ไข เฝูาระวังและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านสาธารณสุขโครงการอ่างเก็บน้ าคลองหลวงรัช
ชโลทร  และสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการอ่าง
เก็บน้ าคลองหลวงรัชชโลทรในเรื่องการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ  โดยด าเนินการจัดประชุม  จ านวน ๓ ครั้ง  มี
ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด  ๗๖ คน ดังนี้ 

- ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่   ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ 
- ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่   ๕-๖ มกราคม  ๒๕๕๔   
- ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่   ๑๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ 

๔.๓  การจัดประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๔  โดยกอง
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ได้จัดการประชุมการจัดประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้ง
ที่ ๔ เรื่อง สุขภาพดี ชีวีสดใส อนาคตก้าวไกล  วันที่ ๑๗-๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔  ณ ฮอล์ล ๙ ศูนย์แสดงสินค้าและการ
ประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี  โดยกลุ่มประเมินผลกระทบต่อสุขภาพระดับโครงการร่วมกับกลุ่ม
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพระดับท้องถิ่น จัดประชุมห้องย่อย (Symposium ๓) หัวข้ออภิปรายเรื่อง HIA : ความท้าทาย
ใหม่ของภาคประชาชนและท้องถิ่น  มีจ านวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด ๑๘๑ คน 



๓๕ 
 

๔.๔ งานสัมมนาวิชาการเรื่อง “Waste Innovation and Solution : ๒๐๑๐ : นวัตกรรมกับการพัฒนา
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์”  ณ  ไบเทคบางนา  เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓  สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม  สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดงานสัมมนาวิชาการเรื่อง “Waste Innovation and Solution : ๒๐๑๐ : นวัตกรรม
กับการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์”   ซึ่งสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานกลางในการประสานการ
จัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมของผู้ประกอบการในประเทศ การสนับสนุนและผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่าง
ยั่งยืน เพ่ือให้เกิดความสมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และในการจัดสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เป็นเวทีกลางในการถ่ายทอดแนวคิด หลักการและแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์สู่การพัฒนาอุตสาหกรรม
ของประเทศไทยอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ประกอบการไทย โดยกรมอนามัยได้มอบหมายให้ นางสุกานดา  พัดพาดี เป็นวิทยากร
บรรยายในหัวข้อ “ข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ”  โดยมีผู้เข้าร่วมฟังค าบรรยาย จ านวน ๘๐ 
คน  ทั้งหน่วยงานจากภาครัฐ  ผู้ประกอบการ  สถาบันการศึกษา  และสื่อมวลชน  ซึ่งเป็นหัวข้อที่ได้รับความสนใจแก่
ผู้เข้าร่วมเป็นอย่างมาก    

๔.๕ การประชุมการปฏิบัติเชิงปฏิบัติการ การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผล
กระทบด้านสุขภาพ ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร  เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓  จัดโดยส านักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) เพ่ือให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมระดมความคิดเห็นและก าหนดเปูาหมายของการพัฒนา
ระบบ HIA ว่าให้เป็นเครื่องมือหนุนเสริมการพัฒนาให้คนไทยและสังคมสุขภาวะ รวมถึงได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับระบบ HIA 
ที่จะพัฒนาต่อไปในระยะยาว  และกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ โดยกลุ่มประเมินผลกระทบต่อสุขภาพระดับ
โครงการได้เป็นเลขานุการในการประชุมห้องย่อยที่ ๖ เรื่อง “การพัฒนาระบบข้อมูลรองรับการประเมินผลกระทบด้าน
สุขภาพ” ซึ่งในท่ีประชุมได้มีการเสนอว่า จะต้องก าหนดตัวชี้วัดด้านสุภาพให้ชัดเจน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาระบบข้อมูลได้
อย่างถูกต้องและแม่นย า  โดยมีเจ้าภาพในการพัฒนาระบบข้อมูล  เพ่ือท าหน้าที่เชิงเทคนิคและขับเคลื่อนการท างานอย่าง
เป็นระบบ  และในการด าเนินงานระยะยาวจะต้องมีโครงสร้างที่ชัดเจน  เพ่ือรองรับหน่วยงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  ที่
จะต้องมีหน่วยงานมาดูแลเรื่องระบบข้อมูลสุขภาพโดยตรงต่อไป  

๔.๖  การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ณ อาคารสุขภาพ
แห่งชาติ   ซึ่งเป็นการประชุมที่มีมาอย่างต่อเนื่อง   และ การเข้าร่วมเวทีเสวนาระดมความคิดเห็น เพ่ือพัฒนาระบบและ
เกณฑ์ HIA  เพ่ือระดมความคิดเห็นต่อการพัฒนาระบบและเกณฑ์ HIA  โดยข้อเสนอที่ได้จะน าเสนอต่อสาธารณะ และให้
คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพน าไปปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
กระทบด้านสุขภาพ ฉบับที่ ๒ และจะน าเข้าสู่เวทีรับฟังความคิดเห็นอีกครั้ง เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติต่อไป เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมรามาการ์เดนท์ (วิภาวดีรังสิต) 

๔.๗ การประชุมแผนอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ (NEHAP) ณ ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ ๒๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดท า (ร่าง) ค าสั่งคณะกรรมการอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ที่...../๒๕๕๓  เรื่อง 
แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙  กรอบแผน
ยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ และความก้าวหน้าการทบทวนสถานการณ์และ
ประเด็นปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ โดยมีนางสุกานดา  พัดพาดี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม และเข้าร่วมประชุม (ร่าง) 
แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙    จ านวน ๗ ครั้ง 

• วันที่ ๗-๘ เมษายน ๒๕๕๔ 
• วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ 



๓๖ 
 

• วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ 
• วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 
• วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 
• วันที่ ๙ สิงหาคม  ๒๕๕๔  (พิจารณาแก้ไขในแต่ละประเด็น) 
• วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ (รับฟังความคิดเห็น รวมทั้งข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ) 

๔.๘ การประชุมคณะท างานจัดท าแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมด้านประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ TWG : 
HIA     จากการด าเนินงานของประเทศไทยที่สอดคล้องกับการด าเนินงานในระดับภูมิภาค โดยได้มี  
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔  ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๘ ธันวาคม ๒๕๕๒  ซึ่งประกอบด้วย ๖ ประเด็นส าคัญที่เชื่อมโยงกับประเด็นในระดับภูมิภาค 
ได้แก่ ด้านคุณภาพ อากาศ ด้านน้ า สุขอนามัย และการสุขาภิบาล ด้านขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ด้านสารเคมีเป็น
พิษและสารอันตราย ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และด้านการเตรียมการและวางแผนรองรับภาวะฉุกเฉินด้าน
อนามยัสิ่งแวดล้อม ซึ่งก าลังจะสิ้นสุดระยะเวลา และขณะนี้ได้อยู่ระหว่างการเตรียมการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์อนามัย
สิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) โดยในแผนฉบับนี้ได้มีการเพ่ิมประเด็นส าคัญท่ี ๗ การประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพ ตามข้อตกลงในการประชุม Regional Forum on Environment & Health  ครั้งที่ ๒ และในประเด็นที่ ๗ การ
ประเมินผลกระทบต่อสุภาพ กรมอนามัยโดยกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพได้จัดประชุม เรื่อง การจัดท าแผนการ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) และได้มีการจัด
ประชุม ๓ ครั้ง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือหารือการแต่งตั้งคณะท างานวิชาการด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ภายใต้
แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) และการจัดท าแผนการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)  

• ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๔ 
• ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 
• ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 

มีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้  ส านักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ศูนย์ประสานงานพัฒนาระบบและกลไกการ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ   ส านักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม  และการมีส่วนร่วม  นายกเทศมนตรีต าบลบาง
จัก  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ส านักนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์  ส านักโรคจากการประกอบอาชีพ   ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม  ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข  และกอง
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพผลที่ได้จากการประชุม  ๑) แต่งตั้งคณะท างานวิชาการด้านการประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) โดยมีนายแพทย์สุวัช  เซียศิริวัฒนา 
รองอธิบดีกรมอนามัย  เป็นประธานคณะท างาน และนางสุกานดา  พัดพาดี เป็นคณะท างานและเลขานุการ  ๒)  ร่าง
ยุทธศาสตร์ เปูาหมาย และมาตรการ ด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ  ภายใต้แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

 

 



๓๗ 
 

๔.๙  การสนับสนุนการด าเนินงานตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
๒๕๕๐  

• ร่วมงานแถลงข่าวโครงการรุนแรง ณ  ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๓   

• ร่วมประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ พ.ศ. .... ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๖๐๑ ชั้น ๖ อาคาร  เมื่อวันที่ ๑๕ 
ธันวาคม ๒๕๕๓ 

• ร่วมประชุมคณะกรรมการ ๔ ฝุาย ณ ห้องรับรองหัวสิงห์ ตึกไทยพันธมิตร บ้านพิษณุโลก เมื่อวันที่ ๒๓ 
ธันวาคม ๒๕๕๓ และวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  

• ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานการให้ความเห็นขององค์การอิสระ  ณ ห้องรับรองหัวสิงห์  ตึก
ไทยพันธมิตร บ้านพิษณุโลก เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ และวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  

• ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดล าดับความส าคัญงานวิจัยเพื่อรองรับมาตรา ๖๗ วรรคสอง ใน
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ณ โรงแรมเอเชีย  เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 

• ร่วมเวทีวิชาการเพ่ือมาบตาพุด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ “สถานการณ์มาบตาพุด : มลพิษ สุขภาพ และผังเมือง” 
ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 

• ร่วมสัมมนา “องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ กับทิศทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ณ  โรงแรมมิ
ราเคิล แกรนด์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 

• เข้าร่วมเวทีสาธารณะการคุ้มครองสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๖๗ วรรคสอง เรื่อง “ทิศทางและ
ก้าวต่อไปของกอ.สส.” ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร  เมื่อวันพุธที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ 

๔.๑๐ การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กกวล.)  ณ ท าเนียบรัฐบาล  เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม 
๒๕๕๓  โดยกลุ่มประเมินผลกระทบต่อสุขภาพระดับโครงการได้จัดเตรียมเนื้อหาข้อมูลเพื่อการประชุมตามระเบียบวาระ
การประชุม กกวล. เข้าร่วมการประชุม และสรุปรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งมีวาระที่เก่ียวข้องกับกระทรวงสาธารณสุข 
คือ การด าเนินงานตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ ส าหรับโครงการ
ในพ้ืนที่มาบตาพุด ตามค าพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลข ด าที่ ๙๐๘/๒๕๕๒ (คดีหมายเลขแดงท่ี ๑๓๕๒/
๒๕๕๓) และมาตรการเพ่ิมเติมในการแก้ไขปัญหามลพิษในพ้ืนที่เขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยองและพ้ืนที่ใกล้เคียง   

๔.๑๑ การประชุมคณะกรรมการแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโครงการเขื่อนแควน้อย อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ   เนื่องจากโครงการเขื่อนแควน้อยจะท าให้มีแหล่งน้ าขนาดใหญ่เกิดข้ึน จึงอาจมีการแพร่ระบาดของโรคท่ีมา
จากแหล่งน้ าได้ รวมทั้งพ้ืนที่ตั้งถ่ินฐานใหม่ ซึ่งอยู่เหนืออ่างเก็บน้ าอาจก่อปัญหาด้านสาธารณสุขได้ ทั้งยังเป็นแหล่งก าเนิด
ชุมชน ซึ่งอาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ าได้ นอกจากนี้ยังมีโรคหนอนพยาธิที่อาจแพร่ระบาดเพ่ิมมากข้ึน รวมทั้ง
โรคติดต่อทางน้ าอ่ืนๆ โดยเฉพาะโรคมาลาเรีย  ทั้งนี้กรมชลประทานได้มีแผนปฏิบัติการแก้ไขพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ภายหลังการด าเนินโครงการเขื่อนแควน้อย อันเนื่องมาจากพระราชด าริ (เขื่อน
แควน้อยบ ารุงแดน) ปีงบประมาณ ๒๕๕๕-๒๕๖๔  ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้เสนอแผนปฏิบัติการโครงการเฝูาระวังและ
ปูองกันผลกระทบต่อสุขภาพ โดยมีกิจกรรมหลักๆ ๓ เรื่อง ได้แก่ ๑) การเฝูาระวังและปูองกันโรคหนอนพยาธิ  ๒) การเฝูา



๓๘ 
 

ระวังและปูองกันแมลงพาหะน าโรค  ๓) การเฝูาระวังและปูองกันปัญหาภาวะโภชนาการ โดยได้ด าเนินการร่วมกับกรม
ควบคุมโรค และส านักโภชนาการ กรมอนามัย โดยได้ด าเนินการเข้าร่วมประชุมแผนปฏิบัติการดังกล่าวและรายงานผลการ
ด าเนินการของปีงบประมาณ ๒๕๕๓ มาแล้วจ านวน ๓ ครั้ง   

• ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๓  
• ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 
• ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓  

๔.๑๒  โครงการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โครงการห้วยโสมง อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดปราจีนบุรี  ของกรมชลประทาน  โดยมีนางสุกานดา  พัดพาดี เป็นผู้แทนหลักของกรม
อนามัย และน.ส.ปิยมาภรณ์  ดวงมนตรี เป็นผู้แทนส ารอง ร่วมเป็นคณะท างานเพ่ือจัดท าร่างขอบเขตการศึกษา (TOR) 
และเป็นคณะกรรมการดูแลก ากับงานที่ปรึกษาด้านวิชาการ เพื่อท าหน้าที่ในการพิจารณาความครบถ้วนของรายงา น ด้าน
วิชาการตามหลักเกณฑ์ก าหนดในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ และ
วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓  ซึ่งในประเด็นการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพทางกรมอนามัยมีข้อเสนอแนะให้ด าเนินการ
ตามแนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากโครงการพัฒนาแหล่งน้ าของกรมอนามัย (เล่มสีฟูา) จ านวน ๕ ครั้ง  

• ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ 
• ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ 
• ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ 
• ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ 
• ครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙ 
 

ส่วนที่ ๓ ภาคผนวก 
 

๑. การปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ตารางที่ ๒ แสดงการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 

ตัวช้ีวัด 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่ได้ 

๖ เดือน ๙ เดือน ๑๒ เดือน 
มิติที่ ๑ มิติด้านประสิทธิผล                  
ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ การพัฒนาองค์ความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพ เฝูาระวัง 

ปูองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งการอนามัย
สิ่งแวดล้อม 

๑๐๐ - - - 

ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักตาม
เปูาหมายผลผลิตของส่วนราชการ (ตามเอกสาร
งบประมาณรายจ่าย) 

๑๐๐ ๗.๕๖ ๙.๘๘ ๑๐๐ 

ตัวชี้วัดที่ ๓.๓ ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการ
บรรลุเปูาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลัก 
(เพ่ิมเติมจากค ารับรองฯ ของกรมอนามัย) 

๑๐๐ - - ๑๐๐ 

มิติที่ ๒ มิติด้านคุณภาพการให้บริการ       
ตัวชี้วัดที่ ๕.๒ ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการ

ปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
๑๐๐ ๓๕ ๕๐ ๑๐๐ 

ตัวชี้วัดที่ ๕.๔ ระดับความส าเร็จในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ๑๐๐ ๖๐ ๘๗ ๑๐๐ 
มิติที่ ๓ มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ      
ตัวชี้วัดที่ ๖ ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน/

ภาพรวม/เงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทย
เข้มแข็ง ๒๕๕๕ 

๑๐๐ ๘.๓๔ ๑๒.๔๙ ๓๕.๓๒ 

ตัวชี้วัดที่ ๗ ระดับความส าเร็จของการควบคุมภายใน ๑๐๐ ๒๕ ๕๕ ๑๐๐ 
มิติที่ ๔ มิติด้านการพัฒนาองค์กร      
ตัวชี้วัดที่ ๙.๑ ร้อยละความส าเร็จของการให้ความร่วมมือในการ

ด าเนินการตามแผนการปรับปรุงระบบการเรียนรู้ความ
ต้องการและสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (C/SH) ของกรมอนามัย 

๑๐๐ ๒๕ ๙๐ ๙๐ 

ตัวชี้วัดที่ ๙.๒ ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจัดท าฐานข้อมูล
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ให้มีความครอบคลุม ถูกต้อง 
และทันสมัย 

๑๐๐ ๘๐ ๘๕ ๑๐๐ 



๔๐ 
 

ตัวช้ีวัด 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่ได้ 

๖ เดือน ๙ เดือน ๑๒ เดือน 
ตัวชี้วัดที่ ๙.๓ ระดับความส าเร็จของการรายงานข้อมูลแผน/ผลการ

ด าเนินงานโครงการและงบประมาณกรมอนามัย 
๑๐๐ ๕๐ ๗๐ ๙๐ 

ตัวชี้วัดที่ ๙.๔ ระดับความส าเร็จจากผลสัมฤทธิ์ของการจัดการความรู้
ของหน่วยงาน 

๑๐๐ ๔๐ ๖๐ ๑๐๐ 

ตัวชี้วัดที่ ๙.๕ ร้อยละของหลักสูตรการอบรมที่ผ่านเกณฑ์ตาม
หลักประกันคุณภาพการฝึกอบรม 

๑๐๐  ๘๐ ๙๐ 

ตัวชี้วัดที่ ๙.๖ ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาขีดสมรรถนะตาม
แผนพัฒนาขีดสมรรถนะที่ก าหนด 

๑๐๐ ๑๐ ๔๑.๔๓ ๑๐๐ 

ตัวชี้วัดที่ ๙.๗ ร้อยละความส าเร็จในการให้ความร่วมมือในการ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการที่
สร้างคุณค่าของกรมอนามัย 

๑๐๐ - ๖๐ ๑๐๐ 

ตัวชี้วัดที่ ๙.๘ ร้อยละความส าเร็จในการให้ความร่วมมือในการ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
สนับสนุนของกรมอนามัย 

๑๐๐ - ๑๐๐ ๑๐๐ 

คะแนนรวม ๑,๕๐๐ ๓๔๑ ๘๐๑ ๑,๓๐๕.๓๒ 
ร้อยละของคะแนนที่ได้ ๒๒.๗๓ ๕๓.๓๙ ๘๗.๐๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 
 

๒. แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ปฏิบัติการ (SLM) การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ @๙   แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ปฏิบัติการ (SLM) การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ปี ๒๕๕๔   

๗. มีระบบการพัฒนาบุคลากรด้านการประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ 
  - การพัฒนาศักยภาพ 
  - การอบรม ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษาดูงาน 
  - สนับสนุนการพัฒนาต้นแบบในพ้ืนท่ี   
KPI : ระบบการพัฒนาศักยภาพมีประสิทธิภาพ 

ประชาชนได้รับการคุ้มครองสุขภาพและภาคีเครือข่ายน า HIA ไปใช้ในกระบวนการตัดสินใจ โครงการและนโยบาย 
 

ปร
ะช

าช
น 

ภา
คีเค

รือ
ข่า
ย 

พื้น
ฐา
น 

๑.ประชาชนได้รับการคุ้มครองสุขภาพจากผลกระทบต่อสุขภาพจากโครงการแผนงาน และกิจกรรมต่าง  ๆ
 - การสนับสนุนองค์ความรู ้
 - ส่งเสริมการมีส่วนร่วม   
KPI : ประชาชนได้รับการสนับสนุน องค์ความรู้ และมีส่วนร่วมในการคุ้มครองสุขภาพจากผลกระทบต่อสุขภาพจากโครงการ
แผนงาน และกิจกรรมต่างๆ 

๒. อปท. มีความสามารถในการใช้ HIA เป็นเครื่องมือ
ในการก าหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ และใช้
ข้อมูลในการตัดสินใจอนุมัติ อนุญาตโครงการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  -  การพัฒนาศักยภาพ 
  - การอบรม  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
  - สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบ 
KPI : ร้อยละของเทศบาลที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 

๓. ภาคีภาครัฐ มีส่วนร่วมและสนับสนุนการด าเนินงานHIA
ระดับโครงการ  
  - การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอนุมัติ อนุญาตน า
HIAไปใช้ในกระบวนการ ตัดสินใจเช่นกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ กรมชลประทาน ภาคอุตสาหกรรม 
  - การชี้แนะ   
KPI : ร้อยละของภาคีภาครัฐ ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
 

๔ . สสจ. มีส่วนร่วม สนับสนุนการด าเนินงาน HIA 
  -  การพัฒนาศักยภาพ 
  -  การอบรม   ประชุมแลกเปลีย่นเรียนรู ้
  -  สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพ 
  - การให้ความรู้เรื่องการเฝูาระวังและใช้ข้อมูลสนับสนุนการ
ด าเนินงาน HIA 
KPI : ร้อยละของ สสจ.ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 

กร
ะบ

วน
กา
ร ๕. มีองค์ความรู้ด้าน HIA  

  - พัฒนารูปแบบ หลักสูตร คู่มือ แนวทาง การ   
- ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ     (HIA)  
KPI : จ านวนรูปแบบ หลักสูตร คู่มือ แนวทาง 

๖ .มีการพัฒนาระบบเฝูาระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม  
  - การพัฒนาตัวช้ีวัดด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
  - การพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการเฝูาระวัง 
KPI :  มีตัวช้ีวัดด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 

๘. มีระบบแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
  - พัฒนาระบบแผนงาน และงบประมาณ 

๑๐. มีระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
- การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
- การจัดการตามหลัก PMQA 

๙. มีระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
  - การพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
   - การพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร  
KPI : ระบบฐานข้อมูลมีความถูกต้อง ทันสมัย เข้าถึงง่าย 



๔๒ 
 

๓. ร่างแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ (SRM) การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

ภาพที่ ๒๐ ร่างแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์(SRM) การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

ประชาชนได้รับการคุ้มครองสุขภาพ 
 

ปร
ะช

าช
น 

ภา
คีเค

รือ
ข่า
ย 

พื้น
ฐา
น 

๑.๑ ประชาชนได้รับการคุ้มครองและลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ 
 
 

 

๒.๑.หน่วยงานสาธารณสุขในส่วนกลางและภูมิภาคมีกลไกรองรับการปูองกันและ
ลดผลกระทบต่อสุขภาพ  
Obj๑: - บุคลากรสาธารณสุขรู้และเข้าใจบทบาท     
        - หน่วยงานสธ.เป็นหลักให้เกิดกลไก HIA  
 obj๒: มีความเชื่อมโยงของข้อมูลระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
S๑: ประสานให้มีความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
S๒: ส่งเสริมให้หน่วยงานสาธารณสุขมีข้อมูลสุขภาพที่มีความเชื่อมโยงกับ
สิ่งแวดล้อม 
S๓: สนับสนุนให้หน่วยงานสาธารณสุขเป็นหลักในการจัดกระบวนการ HIA  
KPI๑: จ านวนหน่วยงานสาธารณสุขมีความรู้ เข้าใจเรื่อง HIA 
KPI๒: จ านวนหน่วยงานสาธารณสุขน า HIA ไปใช้ 
KPI๓: จ านวนจังหวัดที่มีระบบข้อมูลที่สนับสนุน/เชื่อมโยงผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ 
 

๒.๒.หน่วยงานรัฐ นอกภาคสาธารณสุข  
Obj๑:ให้ความส าคัญในเรื่องสุขภาพจากนโยบาย  แผนงาน โครงการ  กิจกรรม 
Obj๒: รู้และเข้าใจเรื่อง HIA  รับกระบวนการ HIA เข้าไปในกระบวนการ... 
S๑: สนับสนุน ส่งเสริมให้มีกลไกการเชื่อมโยง HIA กับหน่วยงานนอกภาคสาธารณสุข 
S๒ : บูรณาการระบบข้อมูลร่วมกับส่วนกลางและภูมิภาค  
KPI๑: หน่วยงานนอกภาคสาธารณสุขมีความรู้ เข้าใจเรื่องผลกระทบต่อสุขภาพและ
กระบวนการ HIA  
KPI๒: หน่วยงานนอกภาคสาธารณสุขมีการน ากระบวนการ HIA เข้าไปใช้ในการ
อนุมัติ  อนุญาต  
 

๒.๗.ภาคประชาชน (อสม. ฯลฯ) 
- มีความรู้ ความเข้าใจผลกระทบต่อสุขภาพ และเป็นช่องทางในการสื่อสารข้อมูลให้แก่
ประชาชน 
- เกิดเครือข่าย/ต้นแบบ/เครือข่ายการเรียนรู้ในระดับชุมชน (CHIA) 
S๑: ส่งเสริมให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวข้อง (เช่นผลกระทบต่อสุขภาพ สิทธิ) 
S๒: สนับสนุน ส่งเสริมให้เกิดเครือข่าย ต้นแบบที่ประชาชนมีบทบาทในการจัดการผลกระทบ
ได้ (ร่วมกับภาครัฐ + บอกให้ภาครัฐจัดการ) 
KPI๑: อสม. มีความรู้ เข้าใจและน าไปสื่อสารแก่ประชาชนได้ 
KPI๒: จ านวนเครือข่าย/ต้นแบบที่ประชาชนมีบทบาทในการจัดการผลกระทบต่อสุขภาพได้ 
ศักยภาพ 

กร
ะบ

วน
กา
ร 

๑.๒ ประชาชนรับรู้สิทธิทีเ่กี่ยวข้องกับผลกระทบต่อสุขภาพและมีส่วนร่วมในการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 

๒.๓. ภาควิชาการทั้งในและต่างประเทศ (มหาวิทยาลัย) 
Obj: เป็นศูนย์การเรียนรู้ พัฒนาองค์ความรู้ 
สนับสนุนการด าเนินงาน  
S: ประสานความร่วมมือและสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 
KPI: จ านวนสถาบัน/เครือข่ายความร่วมมือ 
 

๒.๕. สื่อสารมวลชนให้ความร่วมมือในการ
เผยแพร่ ประชาสมพันธ์อย่างทั่วถึง ต่อเนื่อง 
S ๑ สนับสนุนให้มีการประสานงานและ
บริหารความสัมพันธ์กับเครือข่ายสื่อมวลชน 
S๒: พัฒนาชุดข้อมูล เพื่อใช้สื่อสาร 
KPI ภาคีสื่อมวลชนด าเนินการสื่อสารได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

 

๒.๔. อปท. สามารถน า HIA ไปใช้ในกระบวนการตัดสินใจจากนโยบาย  แผนงาน 
โครงการ กิจกรรม 
S๑:  ส่งเสริม สนับสนุนให้อปท.น า HIA ไปใช้ในกระบวนการตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม 
S๒: สนับสนุนให้อปท.มีการสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลผลกระทบต่อสุขภาพ จาก
นโยบาย แผนงาน โครงการ ในระดับพื้นที่และภายนอกพื้นที่ 
S๓: ส่งเสริมสนับสนุนถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องผลกระทบต่อสุขภาพ 
KPI๑: จ านวนอปท.มีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง HIA  (แห่ง) 
KPI๒: จ านวนอปท. น า HIA ไปใช้ในการกระบวนการตัดสินใจ 
KPI๓: จ านวนเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูล 

๒.๖. ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคเอกชน(ผู้ประกอบการ) มีความรู้
และตระหนักถึงผลกระทบต่อสุขภาพ จากโครงการโลกร้อนเพื่อ
ลดและปูองกันปัจจัยเสี่ยง 
S๑: ให้ค าปรึกษา 
S ๒: สื่อสารข้อมูลผลกระทบผ่านสื่อช่องทางต่างๆ 
KPI ๑: ภาคเอกชนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง  
KPI ๒ : องค์ความรู้ที่ได้สื่อสารให้แก่ภาคเอกชน 
 
 
 
 
 
 

 

๕. มีระบบพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ  
S  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และสามารถ
น า HIA มาใช ้
KPI๑: จ านวนบุคลากรภาคีเครือข่ายและ
หน่วยงานผ่านการอบรม/ผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด (คน) 

๘. มีระบบการสื่อสารสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ  
S๑  สร้างระบบ ช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กรในเชิงรุก 
S๒ พัฒนาความสัมพันธ์กับภาคีเครือข่าย 
S๓ ถ่ายทอดความรู้ให้ภาคีเครือข่าย  
KPI๑: จ านวนช่องทางการสื่อสาร HIA ที่เข้าถึง
เครือข่ายต่างๆ 
KPI๒: จ านวนภาคีเครือข่าย ทั้งในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค 
KPI๓ : องค์ความรู้ที่ถ่ายทอด 

 

๗.มีระบบและกลไกการขับเคลื่อนงานที่มีประสิทธิภาพ (HIA และ
เฝูาระวังผลกระทบต่อสุขภาพ) 
S๑  พัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อน HIA ตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง  
S๒  พัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อน การเฝูาระวังผลกระทบ
ต่อสุขภาพ 
KPI๑: ระบบและกลไกการขับเคลื่อน HIA ภายใต้ พรบ.การ
สาธารณสุข 
KPI๒: ระบบและกลไกการขับเคลื่อน การเฝูาระวังผลกระทบต่อ
สุขภาพ 

๖. มีระบบพัฒนาองค์ความรู้และจัดการความรู้ (ที่ตอบสนองต่อปัญหา/พื้นที่) 
S๑ พัฒนารูปแบบ แนวทาง เพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ 
S๒ ศึกษาวิจัยข้อมูลผลกระทบต่อสุขภาพ ตัวชี้วัดและมาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับสุขภาพ 
S๓: จัดการความรู้ให้แก่ประชาชนและภาคีเครือข่ายเพื่อให้เกิดการคุ้มครองสุขภาพ 
KPI๑: จ านวนรูปแบบ แนวทาง หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา 
KPI๒: จ านวนรูปแบบ แนวทาง  หลักสูตรที่น าไปใช้ 
KPI๓: ข้อมูลผลกระทบต่อสุขภาพตัวชี้วัดและมาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับสุขภาพ 
KPI๔: จ านวนชุดความรู้ 
 ๑๑.  มีระบบการวางแผน นิเทศ ติดตาม และประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ   

S๑   พัฒนาระบบนิเทศวางแผน ติดตาม 
S๒    พัฒนาระบบประเมินผล 
KPI๑: ระบบนิเทศ ติดตาม 
KPI๒: ระบบประเมินผล 

๑๐. ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศมีความถูกต้อง ทันสมัย เข้าถึง
ง่าย 
S  พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ 
KPI๑: มีฐานข้อมูลและสารสนเทศที่บูรณาการด้านHIAกับสุขภาพ ที่
ถูกต้องทันสมัย 
KPI๒: จ านวนชุดข้อมูล  องค์ความรู้ 

๙. บุคลากรมีสมรรถนะด้านประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ และการเฝูาระวัง  
S๑  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้เป็นมืออาชีพด้าน HIA  ในเวทีนานาชาติและในประเทศ 
S๒  พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรให้มีความช านาญเฉพาะด้าน  
S๓ พัฒนาแนวทางความก้าวหน้าของสายงานวิชาการสาธารณสุขให้มีความเหมาะสม 
KPI : บุคลากรมีทักษะและสมรรถนะตามเกณฑ์  (ตามแผนพัฒนาบุคลากร) 
KPI: มีแผนพัฒนาบุคลากร 



๔๓ 
 

๔. ปริมาณงานงานย้อนหลังและเป้าหมายล่วงหน้า  
ตารางที่ ๓ แสดงปริมาณงานงานย้อนหลังและเปูาหมายล่วงหน้า ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ - ๒๕๕๘ 

งาน/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ปริมาณงานย้อนหลัง เป้าหมายล่วงหน้า 

หมายเหตุ ๕๓ ๕๔ ๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ 

๑. การศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ /การเฝูาระวังฯ/  
และผลักดันข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในประเด็นต่าง 
ๆ (R&D) 

๑. จ านวน องค์ความรู้ รูปแบบ แนวทาง 
ต้นแบบ ที่ศึกษา วิจัยและพัฒนา 
๒. จ านวนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ 
๓. จ านวนงานศึกษาวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
และน าเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ 
และสากล 

เร่ือง 
 
 

เร่ือง 
 

เร่ือง 

๗ 
 
 
- 
 
- 

๘ 
 
 
- 
 

๒ 

๑๐ 
 
 
- 
 

๒ 
 

๑๔ 
 
 

๒ 
 

๓ 
 

๑๕ 
 
 

๒ 
 

๓ 

๑๘ 
 
 

๒ 
 

๔ 

 

๒. การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ 
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพ /การเฝูาระวังฯ 

๑.จ านวนเร่ืองที่ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เร่ือง - - - ๑ ๒ ๒  

๓. การพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพ /การเฝูาระวังฯ/ 

๑. จ านวนระบบฯ ที่ได้รับการพัฒนา 
๒. จ านวนหน่วยงานและภาคีเครือข่ายที่เข้า

ร่วมพัฒนาระบบและกลไกและการ
ขับเคลื่อน 

     - ระดับพื้นที ่
     - ระดับชาติ  

ระบบ 
หน่วยงาน 

๑ 
 
 
 

๕ 
๒ 
 

๒ 
 
 
 

๘ 
๒ 

๒ 
 
 
 

๑๐ 
๕ 

๒ 
 
 
 

๑๕ 
๑๐ 

 

๒ 
 
 
 

๒๐ 
๑๒ 

๒ 
 
 
 

๒๒ 
๑๕ 

 

 

๔. การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการประเมินผลกระทบ
ต่อสุขภาพ /การเฝูาระวังฯ 

๑. จ านวนคร้ังของการถ่ายทอด 
๒. จ านวนหลักสูตรการฝึกอบรมที่พัฒนา  
๓. ระดับความพึงพอใจของภาคีเครือข่ายที่

ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 

คร้ัง 
หลักสูตร  
ร้อยละ 

๕ 
๓ 

๗๘ 

๕ 
๒ 

๘๐ 

๖ 
๑ 

๘๐ 

๗ 
๒ 

๘๒ 

๑๐ 
๒ 

๘๕ 

๑๒ 
๒ 

๙๐ 

 



๔๔ 
 

งาน/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ปริมาณงานย้อนหลัง เป้าหมายล่วงหน้า 

หมายเหตุ ๕๓ ๕๔ ๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ 
๕.การจัดเวทีประชุม สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ระดับชาติและสากลด้านการประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพ /การเฝูาระวังฯ  

๑.จ านวนคร้ังของการจัดประชุม 
๒. จ านวนคร้ังของการเข้าร่วมประชุม 

สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้  

คร้ัง 
คร้ัง 

 

- 
๑๔ 

- 
๑๘ 

- 
๒๑ 

๑ 
๒๕ 

๑ 
๓๐ 

๑ 
๓๖ 

 

๖.การสื่อสารข้อมูลความเสี่ยง ผลกระทบต่อสุขภาพแก่
สาธารณะ (Risk Communication) ผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ  ได้แก่ website/จดหมายข่าว /โปสเตอร์ / 
แผ่นพับ / หอกระจายข่าว /วิทยุชุมชน ฯลฯ 

๑.จ านวนข้อมูลความเสี่ยงที่สื่อสาร 
๒.จ านวนคร้ังในการสื่อสารความเสี่ยง  

เร่ือง 
คร้ัง 

 

๒ 
๒ 

๒ 
๔ 

๓ 
๓ 

๕ 
๙ 

๗ 
๑๒ 

๑๐ 
๑๘ 

 

๗.การประสานความร่วมมือระหว่างประเทศในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยี
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ /การเฝูาระวังฯ 

๑.จ านวนคร้ังของการประสานความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

๒.จ านวนเร่ืองของการประสานความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

คร้ัง 
 

เร่ือง 
 

๒ 
 

๑ 

๒ 
 

๑ 

๔ 
 

๒ 

๔ 
 

๓ 

๗ 
 

๓ 
 

๙ 
 

๕ 

 

๘ เป็นศูนย์กลางให้ค าปรึกษา แนะน า ทางวิชาการใน
ระดับชาติ และสากล 

จ านวนคร้ังที่ให้ค าปรึกษา แนะน า  คร้ัง ๗ ๑๐ ๑๕ ๑๘ ๒๔ ๓๒  

๘.การพัฒนาระบบงานและทรัพยากรบุคคล จ านวนแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล แผน - - ๑ ๑ ๑ ๑  

๙.การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศด้าน
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ /การเฝูาระวังฯ 

๑.จ านวนระบบข้อมูลฯ 
๒.จ านวนสารสนเทศฯ 

ระบบ 
ระบบ 

๑ 
๑ 

๑ 
๑ 

๑ 
๑ 

๑ 
๑ 

๑ 
๑ 

๑ 
๑ 

 

๑๐.การผลิตเอกสาร/คู่มือ/แนวทางการประเมินผล
กระทบต่อสุขภาพในประเด็นต่าง ๆ  รวมทั้งการเฝูา
ระวังผลกระทบต่อสุขภาพ 

เอกสาร/คู่มือ/แนวทางการประเมินผล
กระทบต่อสุขภาพในประเด็นต่างๆ  

เร่ือง ๑๒ ๗ ๖ ๗ ๘ ๙  

 
 
 



๔๕ 
 

๕. ผลการด าเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพส าหรับบุคลากรระดับ
ปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เทศบาล) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 

๕.๑ ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มประเมินผลกระทบต่อสุขภาพระดับท้องถิ่น 
๕.๒ ชื่อโครงการ  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ  ส าหรับบุคลากรระดับ

ปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เทศบาล) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 
๕.๓ การด าเนินงาน  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด  จ านวน  ๒๘๓ คน  

(เทศบาล ๒๖๑ แห่ง , อบต. ๖ แห่ง , สถ.จ. ๒ แห่ง , สสจ. ๑ แห่ง , สสอ. ๑ แห่ง , รพ.สต. /สอ. ๒ แห่ง , 
มหาวิทยาลัย ๑ แห่ง  และศูนย์อนามัย)  ดังนี้ 

รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  ณ โรงแรมเซ็นทารา   ดวงตะวัน  จังหวัดเชียงใหม่  จ านวน
ผู้เข้ารับการอบรม จ านวน ๔๕ คน (เทศบาล ๓๓ แห่ง , อบต. ๒ แห่ง ,สถ.จ. ๒ แห่ง ,รพ.สต. ๑ แห่ง และศูนย์อนามัย
ฯ)  

รุ่นที่ ๒  ระหว่างวันที่  ๒ – ๔  มีนาคม ๒๕๕๔   ณ  โรงแรมทีเค  พาเลซ   กรุงเทพฯ  มีผู้เข้ารับการอบรม  
จ านวน ๕๐ คน  (เทศบาล ๔๗ แห่ง , อบต. ๓ แห่ง) 

รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่  ๒๘ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ  โรงแรมเจริญธานี   จังหวัดขอนแก่น   มีผู้เข้ารับการอบรม  
จ านวน ๑๘๘  คน (เทศบาล ๑๘๑ แห่ง , อบต. ๑ แห่ง , สสจ. ๑ แห่ง , สสอ. ๑ แห่ง ,  สอ. ๑ แห่ง , ม.ขอนแก่น และ
ศูนย์อนามัยฯ) 

๕.๔ การประเมินผลการจัดอบรมฯ   

มีผู้ตอบแบบสอบถาม ๒๓๔ คน  จากผู้เข้าอบรมทั้งหมด ๒๘๓ คน (ร้อยละ ๘๓)  
 

หัวข้อประเมิน ระดับความคิดเห็น 
๑) เนื้อหาการอบรมตรงตามวัตถุประสงค์ของการอบรม ดี (ร้อยละ ๕๐) 
๒) ความเหมาะสมของเนื้อหาการอบรม ดี (ร้อยละ ๖๐) 
๓) เอกสารประกอบการอบรมมีประโยชน์  ดีมาก (ร้อยละ ๕๖) 
๔) ได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่ฝึกอบรม  ดี (ร้อยละ ๕๙) 
๕) สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในงานได้ ดี (ร้อยละ ๕๙) 
๖) ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม ดี (ร้อยละ ๔๒) 
๗) สถานที่ที่ใช้ในการอบรมมีความเหมาะสม  ดี (ร้อยละ ๕๓) 
๘) อาหารกลางวันและอาหารว่าง  ดี (ร้อยละ ๕๔) 
๙) การต้อนรับและการลงทะเบียน  ดี (ร้อยละ ๔๙) 
๑๐) ภาพรวมของการจัดอบรมครั้งนี้  ดี (ร้อยละ ๖๓) 

สิ่งท่ีผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้  และบรรลุความคาดหวังในการอบรมครั้งนี้ 

- ควรให้มีการจัดอบรมหลักสูตรส าหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ได้ความรู้  ความเข้าใจ หลักการ  แนวทาง  และมาตรการ การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 



๔๖ 
 

- ได้ความรู้ในเรื่องบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประยุกต์ใช้ HIA  
- ได้รับความรู้และประสบการณ์จากท่านวิทยากร ซึ่งมีประโยชน์ในการเฝูาระวังฯ และเตรียมการในการ

ด าเนินโครงการ 
- ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถน าความรู้จากการอบรมครั้งนี้ไปใช้ในการด าเนินงานในหน่วยงานได้ 
- ได้รับทราบกฎหมายและ พ.ร.บ. ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงาน HIA 
- ได้เครือข่ายบุคลากรเทศบาล  และรับรู้ความเคลื่อนไหวของงาน HIA ในปัจจุบัน 
- ผู้ปฏิบัติงานมีความมั่นใจมากข้ึนในการไปปฏิบัติงาน   

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

- สนับสนุนให้มีการอบรม HIA ให้แก่เจ้าหน้าที่ อปท. อย่างต่อเนื่องทุกปี 
- ควรมีกรณตีัวอย่างการด าเนินงาน HIA ในกรณีต่างๆ ที่หลากหลาย เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่ 
- เห็นควรเชิญผู้บริหาร / ผู้มีอ านาจในการสั่งการในเรื่องต่างๆ 
- เห็นควรเชิญหน่วยงานที่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบโรงงาน มาร่วมเป็นวิทยากร เช่น กระทรวง

อุตสาหกรรม 
- อยากให้ท้องถิ่นทุกแห่งได้รับความรู้จากวิทยากร  เพราะท้องถิ่นจ าเป็นต้องรู้เรื่อง HIA 
- ควรมีการศึกษางานนอกพ้ืนที่  หรือลงในพื้นท่ีจริง  เพื่อความเข้าใจและเข้าถึงข้ันตอนต่างๆ ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น  
- ขอให้มีการเบิกค่าใช้จ่ายได้จากผู้จัดอบรม 
- ควรเสริมกิจกรรมสันทนาการเพ่ือเป็นการผ่อนคลายและกระตุ้นให้ผู้เข้ารับการอบรมตื่นตัว กระฉับกระเฉง 

เพ่ือสามารถการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง  การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพส าหรับบุคลากรระดับปฏิบัติงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น(เทศบาล) ได้รับความสนใจจากเทศบาลเป็นอย่างมาก  ประกอบด้วยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ข้าราชการระดับบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้อ านวยการกอง/
ส านัก)   นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้เข้ารับการอบรมได้มีการเรียนรู้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์อย่างรอบด้าน   แม้ว่าผู้ที่เข้าร่วมการอบรมจะหลากหลาย  และมาจากบริบทในการท างานที่
ต่างกัน   ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้าอบรม  การอบรมครั้งนี้ถือว่าผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับประโยชน์อย่าง
เต็มที่    ผู้เข้าอบรมจะสามารถน าความรู้เรื่องการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพไปปรับ  ประยุกตใ์ช้ในการปฏิบัติงาน   
เพ่ือการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นท่ี   และช่วยหนุนเสริมการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
ซึ่งมีหลายบทบาทหน้าที่  ทั้งการอนุมัติ  อนุญาต  การออกข้อบัญญัติท้องถิ่น    การก าหนดนโยบายสาธารณะท้องถิ่น    
และการให้ความเห็นกับโครงการอ่ืนที่จะด าเนินการในพื้นท่ี     ตลอดจนสามารถน าองค์ความรู้การประเมินผลกระทบ
ต่อสุขภาพไปใช้เป็นเครื่องมือในการคุ้มครอง  และสร้างเสริมสุขภาพประชาชนในท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพได้ 
 
 
 
 
 



๔๗ 
 

๖. การพัฒนา  ผลิตสื่อเผยแพร่และสิ่งพิมพ์  ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 

๖.๑ หนังสือสรุปบทเรียนการด าเนินงาน HIA ในภาพรวมของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัด 
๖.๒ หนังสือกว่าจะเป็น HIA 
๖.๓ หนังสือก้าวทันสุขภาพ 
๖.๔ หนังสืออยู่อย่างไรภายใต้ภาวะมลพิษ ตอน “ไม้ประดับปลอดสารพิษ” 
๖.๕ แนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากโครงการพัฒนาแหล่งน้ า 
๖.๖ รางานการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพส าหรับบุคลากรท้องถิ่น (เทศบาล) 
๖.๗ แผ่นพับ HIA คืออะไร 
๖.๘ แผ่นพับการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรณีโรงไฟฟ้าชีวมวล 
๖.๙ แผ่นพับการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรณีโรงสีข้าว 
๖.๑๐ แผ่นพับการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรณีหอพัก/ห้องเช่า 
๖.๑๑ จดหมายข่าว HIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘ 
 

๗. ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท ารายงานประจ าปี ๒๕๕๕ 
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