
เอกสารประชุมวิชาการ

โครงการประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู 

การประเมินผลกระทบดานสุขภาพ (HIA Forum) 

ประจำป 2565 
      

จัดโดย สำนักงานคณกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) 

รวมกับเครือขาย HIA

1) การประเมินผลกระทบดานสุขภาพเพื่อประเมินผลกระทบจากนโยบายสาธารณะ

2) การประเมินผลกระทบดานสุขภาพจากการใหบริการสาธารณสุขและการควบคุมโรค

3) การประเมินผลกระทบดานสุขภาพจากการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สิ่งแวดลอม ทองเที่ยว และสังคม

4) การประเมินผลกระทบดานสุขภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

5) การประยุกตใช HIA ในประเด็นอื่นๆ การศึกษาระบบหรือกลไกที่เกี่ยวของกับการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ

การพัฒนาเครื่องมือในการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ

https://phkkudc.kku.ac.th/hia

ประกอบดวยบทความวิชาการ 5 กลุมประเด็น  
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หนังสอืรวมบทคัดย่อ 

การประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ  

(HIA Forum) พ.ศ. 2565 

 

 

 

 

“HIA สู่การสร้างสงัคมสมานฉันท์และการพฒันาอย่างยัง่ยืน” 

 

 

 

 

จัดทำโดย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ (สช) และภาคีเครือข่ายสถาบันวิชาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ 

วันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2565 

ณ ห้องประชุมมงกฎุเพชร โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 



                       
การประชุมวิชาการและแลกเปลีย่นเรยีนรู ้การประเมินผลกระทบดา้นสุขภาพ พ.ศ. 2565 

 

 

“HIA สู่การสร้างสงัคมสมานฉันท์และการพฒันาอย่างยัง่ยืน” 

 
กองบรรณาธิการ 
 

ศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศริิวงศ์   ที่ปรึกษา 
ดร.กิตติพงษ์  สอนล้อม    บรรณาธิการ 
ผศ.เนาวรัตน์ มณีนิล 
ผศ.ดร.ชนัญญา จริะพรกลุ 
นางอรวรรณ ดีสรุกุล  
นางสาวรจิตรา นววงศ์อนันต ์
นางสาวศรณัยา พันธุ์โยธา 

 
คณะกรรมการประเมินผลงานวิชาการ (Peer Reviewers) 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ในการพิจารณาการนำเสนอผลงานวิชาการ 

ศ.ดร.วงศา เล้าหศริิวงศ ์
ผศ.เนาวรัตน์ มณีนิล 
ผศ.ดร.ชนัญญา จริะพรกลุ 
รศ.ดร.พรพรรณ  สกลุค ู  
ผศ.ดร.นิตยต์ะยา ผาสุขพันธุ ์
ผศ.ดร. เสาวธาร โพธิ์กลดั 
ผศ.ดร.ฤทธิรงค์ จังโกฏ ิ
ผศ.ดร.พฤกษ์  ตัญตรัยรตัน ์   
ผศ.ดร.สรุชัย พิมหา 
ดร.สายหยดุ มูลเพ็ชร ์
ดร.สิวลี รตันปัญญา 
ดร.ธีรานันท์ นาคใหญ ่
ดร.สามารถ ใจเตี้ย 
ดร.ชุติกาญจน์  ศักดิ์พิศุทธิกุล  
ดร.กิตติพงษ์  สอนล้อม 
Asst. Prof. Dr. Roshan Kumar Mahato 

 

ศ.ดร.วงศา เล้าหศริิวงศ ์
รศ.ดร.นุศราพร เกษสมบรูณ์  
รศ.ดร. สิรมิา มงคลสัมฤทธ์ิ 
ผศ.ดร.พัชนา ใจดี 
ผศ.เนาวรัตน์ มณีนิล 
ดร.เพญ็ สุขมาก 
ดร.สุนศิา แสงจันทร ์
ดร.สินีนาฏ ชาวตระการ 
ผศ.ดร.ฤทธิรงค์ จังโกฏ ิ
อ.พัลลภ เซียวชัยสกลุ 
ดร.วรางคณา นาคเสน 
ดร.ปาริฉัตร องอาจบรริักษ ์
ผศ.ดร.รจฤดี โชติกาวินทร ฺ

 

 
พิมพ์ครั้งที่ 1 (สิงหาคม พ.ศ. 2565) 
พิมพ์ที่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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คำนำ 
 

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช) ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
และภาคีเครือข่ายสถาบันวิชาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ในวันวันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2565 ณ ห้อง
ประชุมมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น ทั้งนี้ การจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ประกอบ
ไปด้วย เวทีเสวนา 1 “โอกาสและความท้าทาย: ทิศทางการขับเคลื่อน HIA ของหน่วยงาน ภาคียุทธศาสตร์และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้หลักเกณฑ์ HIA ฉบับที่ 3” เวทีเสวนา 2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินผล
กระทบด้านสุขภาพของภาคีเครือข่าย  ในระดับต่างๆ (Best Practice) และเวทีเสวนา 3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การพัฒนา Research mapping เพื่อพัฒนาประเด็นวิจัยการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ โดยวิทยากรที่มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ นอกจากนี้ยังมีการการนำเสนอผลงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดทักษะและ
ประสบการณ์ระหว่างพ้ืนที่ เกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ดำเนินการภายใต้กระบวนการ HIA  

หนังสือรวมบทคัดย่อนี้ ได้รวบรวมบทคัดย่อของผลงานวิชาการทั้งในรูปแบบของบทคัดย่อที่ผ่านการ
พิจารณาคัดเลือกและประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิให้ร่วมนำเสนอ มีจำนวนรวม 
ทั้งสิ้น 30 ผลงาน ซึ่งแบ่งการนำเสนอเป็น 5 ห้องย่อย ในประเด็นต่อไปนี้  

กลุ่มท่ี 1 การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพเพ่ือประเมินผลกระทบจากนโยบายสาธารณะ 
กลุ่มท่ี 2 การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจากการให้บริการสาธารณสุขและการควบคุมโรค 
กลุ่มที่ 3 การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจากการพัฒนาเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม 

ท่องเที่ยว และสังคม 
กลุ่มท่ี 4 การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
กลุ่มท่ี 5 การประยุกต์ใช้ HIA ในประเด็นอ่ืนๆ การศึกษาระบบหรือกลไกท่ีเกี่ยวข้องกับการประเมินผล

กระทบด้านสุขภาพ การพัฒนาเครื่องมือในการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ 
โดยคัดย่อฉบับสมบูรณ์ของผลงานที่นำเสนอจะมีการเผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องหลังการประชุม

วิชาการฯ ในรูปแบบออนไลน์ ต่อไป คณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุม
วิชาการในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ มุมมอง การนำไปใช้เป็นแนวทางเพ่ือการพัฒนา
ด้านวิชาการของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการด้านสังคมสงเคราะห์ นโยบายสังคม การ 
พัฒนาสังคม และการพัฒนาชุมชนต่อไป 
 
 
 

   ศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์  
   คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
          ประธานอนุกรรมการจัดการประชุมวิชาการ 
   แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ  
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กำหนดการ 
การประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA Forum) พ.ศ. 2565 

วันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2565  ณ ห้องประชุมมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
“HIA สู่การสร้างสังคมสมานฉันท์และการพัฒนาอย่างย่ังยืน” 

 
เวลา กิจกรรม 

วันท่ี 8 สิงหาคม 2565 
08:00 – 09:30 น. ผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียน 

ทดสอบสญัญาณ การเชื่อมต่อ เพือ่เตรียมความพร้อมก่อนพิธีเปิดการประชุม 
9.30 - 9.40 น. พิธีเปิดการประชุม 

        กล่าวต้อนรับโดย ศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

9.40 – 10.00 น. เปิดการประชุมและปาฐกถาพิเศษ 
“15 ปี พรบ.สุขภาพแห่งชาติ กับการขับเคลื่อนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ”  
โดย  นายอนุทิน  ชาญวีรกูล 
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 

กล่าวรายงานโดย นายแพทย์ประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ     
10.00 – 11.00 น. เวทีเสวนา 1 “โอกาสและความทา้ทาย: ทิศทางการขับเคลื่อน HIA ของหน่วยงาน 

ภาคียุทธศาสตร์และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้หลักเกณฑ์ HIA ฉบับท่ี 3” 
ผู้ดำเนินรายการ  นายสุทธิพงษ ์ วสุโสภาพล รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
ผู้ร่วมเสวนา 

1) ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) 
2) ผู้แทนกรมอนามัย 
3) นายวิเชษฐ์ จินานุรักษ์ (สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงรากน้อย จ.อยุธยา) 

11.00 – 11.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
11.15  – 12.00 น. ชมนิทรรศการ 

      ผลการดำเนินงานเด่น ภายใต้กระบวนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ  
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.30 น. ห้องประชุมย่อย 

การนำเสนอผลงาน และแลกเปลีย่นเรียนรู้และถ่ายทอดทักษะและประสบการณ์ระหว่างพื้นที่ 
เกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ดำเนินการภายใต้กระบวนการ HIA 

กลุ่มที่ 1 การประเมินผลกระทบดา้นสุขภาพเพื่อประเมินผลกระทบจากนโยบายสาธารณะ 
กลุ่มที่ 2 การประเมินผลกระทบดา้นสุขภาพจากการให้บริการสาธารณสุขและการควบคมุโรค 
กลุ่มที่ 3 การประเมินผลกระทบดา้นสุขภาพจากการพัฒนาเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม 

สิ่งแวดล้อม ท่องเที่ยว และสังคม 
กลุ่มที่ 4 การประเมินผลกระทบดา้นสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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เวลา กิจกรรม 
กลุม่ที่ 5 การประยกุต์ใช้ HIA ในประเด็นอื่นๆ การศึกษาระบบหรือกลไกที่เกี่ยวข้องกับการ

ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ การพัฒนาเครือ่งมือในการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ 
วันที่ 9 สิงหาคม 2565 
08:00 - 09:00 น. ผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียน 
9.00 – 10.30 น. เวทีเสวนา 2 แลกเปลี่ยนเรยีนรู้การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพของภาคีเครือข่าย  

ในระดับต่างๆ (Best Practice) 
ผู้ดำเนินรายการ   ศ.ดร.วงศา  เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
ผู้ร่วมเสวนา 

1) ผศ.ดร.วลญัช์ชยา  เขตบำรุง (การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจากนโยบายการพัฒนา
พลังงานไฟฟ้าจากชีวมวลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

2) ดร.ศิริพร  เพ็งจันทร์ (การประเมนิผลกระทบด้านสุขภาพโครงการภูเก็ต Sand box)  
3) อาจารย์ปิยะ  วันเพ็ญ (การประเมนิผลกระทบด้านสุขภาพโดยชุมชน กรณีเขตพื้นท่ี

อุตสาหกรรมเหมืองหินบรเิวณเทือกเขาควนเหมียง ต.ปากแจ่ม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง) 
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45 – 12.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 

เวทีเสวนา 3 แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ การพัฒนา Research mapping เพื่อพัฒนาประเด็นวจิัยการ
ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ 

ผู้ดำเนินรายการ รศ.ดร.วราภรณ ์บุญเชียง  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ผู้ร่วมเสวนา 

1) ดร.วรางคณา  นาคเสน    คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่
2) ผศ.ดร.เสน่ห์  แสงเงิน             คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
3) ผศ.ดร.สรุชัย พิมหา     คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น 
4) ผศ.ดร.ปาจรีย์ อับดุลลากาซมิ    คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
5) ผศ.ดร.โกวิท สุวรรณหงษ์         คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
6) รศ.ดร.สริิมา มงคลสัมฤทธ์ิ        คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
7) ดร.เพญ็ สุขมาก                    สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 15.30 น. พิธีมอบประกาศนียบัตร และพิธปีิด 
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ลำดับการนำเสนอ วันที่ 8 สิงหาคม 2565 
 

ลำดับ ชื่อ-สกุล เวลา ชื่อเร่ือง 

กลุ่มที่ 1 การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพเพ่ือประเมินผลกระทบจากนโยบายสาธารณะ 
1 ทรงพล ตุละทา 13.00 - 13.20 น. การประยุกต์ใช้การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพในกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทาง

ปัญญาระดับพื้นที ่
2 สุภาวดี สำราญ 13.20 - 13.40 น. การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ กรณีนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมมาตรฐานอาหารปลอดภัย จังหวัดเลย หรือ 

Loei Safety Food 
3 อิสรา  มิตรช่วยรอด 13.40 - 14.00 น. การประยุกต์ใช้การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ เพื่อการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเกษตรกรรมยั่งยืนในสวน

ยางพารา จังหวัดชุมพร 

กลุ่มที่ 2 การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจากการให้บริการสาธารณสุขและการควบคุมโรค 
1 กรรณิการ์ เทพกิจ 13.00 - 13.20 น. การประยุกต์ใช้แนวทางการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพในการสำรวจปัญหาทางอาชีวอนามัยและภาวะสุขภาพของ

คนทำงานและประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในพื้นที่ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้  ต. ศรีบัวบาน อ. เมือง จ. ลำพูน 
2 นางพัฒนา  นาคทอง 14.00 - 14.20 น. การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพของชุมชนในการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะและพัฒนากลไกสุขภาวะ อำเภอ

ร้องกวาง จังหวัดแพร่ 
3 ซูวารี มอซู 13.20 - 13.40 น. การประยุกต์ใช้การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ เพื่อประเมินการดำเนินงานประเด็นการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน 

ภายใต้โครงการศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านการสร้างเสริมสุขภาพ 
4 ศุภานัน ทิพยางกูร 13.40 - 14.00 น. การประเมินความเสี่ยงการก่อมะเร็งในมนุษย์การสัมผัสฝุ่น PM 2.5 จากพื้นที่เขตอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง ในช่วง

ฤดูแล้ง ปี พ.ศ. 2565 
5 กอบกาญจน์ ชูปาน Poster  

13.00 - 14.00 น. 
การประยุกต์ใช้กระบวนการประเมินผลกระทบดา้นสุขภาพในการให้คำแนะนำปรึกษาเกีย่วกับยา ร่วมกับการติดตามการ
รักษาทางโทรศัพท์แกผู่้ป่วยโควิด-19 ณ โรงพยาบาลสนาม ของโรงพยาบาลบณุฑริก จังหวดัอุบลราชธานี โดยเภสัชกร 

กลุ่มที่ 3 การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจากการพัฒนาเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม ท่องเที่ยว และสังคม 
1 นัฐพล ปันสกุล 13.00 - 13.20 น. การประยุกต์ใช้กระบวนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพในการจัดการปัญหามลภาวะคลองแม่ข่า: กรณีศึกษาการใช้

ถังบำบัดไขมันระดับครัวเรือน 
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ลำดับ ชื่อ-สกุล เวลา ชื่อเร่ือง 

2 บุศรา  ศรีชัย  13.20 - 13.40 น. การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยชุมชน อำเภอคอนสาร จ.ชัยภูมิ 
3 ซัลซาบีล สะแม 13.40 - 14.00 น. ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 
4 นายถนัด   แสงทอง 14.00 - 14.20 น. การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยชุมชน กรณีอุตสาหกรรมในพื้นที่ชุมชนลำน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 
5 จินดา สวัสดิ์ทว ี 14.20 - 14.40 น. การนำกระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ สู่การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาพื้นที่

ท่องเที่ยวชุมชน บ้านสามช่องเหนือ ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 
6 พิเชตวุฒิ  นิลละออ  14.40 - 15.00 น. การประยุกคใ์ช้กระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ในการประเมินประเด็นการท่องเที่ยวโดยชุมชน ภายใต้

โครงการศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านการสร้างเสริมสุขภาพ  
7 จิตวิสุทธิ ์ ทองสัมฤทธิ์ 15.00 - 15.20 น. การประเมินคุณภาพอากาศภายในอาคารเพื่อสร้างต้นแบบการจัดการคุณภาพอากาศภายในอาคารและการประเมินผล

กระทบต่อสุขภาพในพื้นที่เสี่ยงสูงจากปัญหาหมอกควัน 
8 เชภาดร  จันทร์หอม Online 

15.20 - 15.40 น. 
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษาการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ่อหินฟาร์มสเตย์ 

9 นภัทร  งามเถื่อน Poster  
13.00 - 14.00 น. 

โครงการการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยชุมชน กรณีโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล ตำบลน้ำปลีก อำเภอ
เมือง จังหวัดอำนาจเจริญ  

กลุ่มที่ 4 การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1 ปริยกร ชาลีพรม 13.00 - 13.20 น. โครงการศึกษาผลกระทบด้านสุขภาพ และกำหนดทางเลือกเชิงนโยบายร่วมกันต่อการพัฒนาพื้นที่และใช้ประโยชน์รอบ

บึงละหาน โดยใช้เครื่องมือการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ จังหวัดชัยภูมิ 
2 ไบตุลมาลย์ อาแด 13.20 - 13.40 น. ผลการกลั่นกรองการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในการดำเนินงานอาหารปลอดภัย กรณีศึกษาเทศบาลเมืองปัตตานี 

อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 
3 พินทร์พจน์ พรหมเสน 13.40 - 14.00 น. การประยุกต์ใช้แนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในการพัฒนาระบบการจัดการและการใช้ประโยชน์จากขยะ

ของชุมชน ในพื้นที่ผลิตเฟอร์นิเจอร์ของ ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน 
4 ไพฑูรย์ ทองสม 14.00 - 14.20 น. การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของชุมชนกรณีศกึษาการสร้างประตูน้ำคลองปากประกับ

ทะเลสาบสงขลา 
5 หทัยรัตน์ สมัครการ 14.20 - 14.40 น. การประเมินผลกระทบทางสุขภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ 

อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 
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ลำดับ ชื่อ-สกุล เวลา ชื่อเร่ือง 

6 นัฏฐิยา โยมไธสง  14.40 - 15.00 น. การประยุกต์ใช้การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพระดับท้องถิ่น กรณีศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงานเก็บขนมูล
ฝอย เทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 

7 นายฉลาด  ภูมิโชติ 15.00 - 15.20 น. การประยุกต์ใช้การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพระดับท้องถิ่น กรณีศึกษากรณีศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพจากกิจการ
เผาถ่าน เทศบาลตำบลโคกสูง  อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 

8 เอกรินทร์ วินันท์ 15.20 - 15.40 น. การประยุกต์ใช้กระบวนการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีศึกษา การกำหนด
มาตรการจัดการมูลฝอยทั่วไปตั้งแต่ต้นทาง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จ. ลำปาง 

กลุ่มที่ 5 การประยุกต์ใช้ HIA ในประเด็นอื่นๆ การศึกษาระบบหรือกลไกที่เกี่ยวกับการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ การพัฒนาเคร่ืองมือในการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ 
1 จันทร์จิรา ตรีเพชร 13.00 - 13.20 น. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนอง

พระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (อพ.สธ.-มรภ.ชัยูมิ) 
2 เกศริน  ขอหน่วงกลาง 13.20 - 13.40 น. เครื่องมือการประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากขยะอิเลกทรอนิกส์ : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ 
3 ปวีณา  ปงลังกา 13.40 - 14.00 น. โครงการศึกษาผลของประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค ์เพื่อรองรับการขยายเมือง: กรณีศึกษา 

อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 
4 ประวิช ขุนนิคม 14.00 - 14.20 น. การสังเคราะห์งานวิจัย: จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามของการประเมินผลกระทบ 
5 ไตรรงค์ คงดี 14.20 - 14.40 น. การประเมินผลกระทบทางสุขภาพแบบเร่งด่วน กรณีการประเมินแผนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงทางอาหารเทศบาล

ตำบลนาชะอัง  อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร 
6 จักรพันธ์ นาน่วม Online 

14.40 - 15.00 น. 
ผลกระทบของการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลใหม่ต่อชุมชนเกษตรกรรม 
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สารบัญ 
 
 หน้า 
คำนำ  
กำหนดการ  
ลำดับการนำเสนอ  
ประเด็นที่ 1 การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพเพื่อประเมินผลกระทบจากนโยบายสาธารณะ 1 

1) การประยุกต์ใช้การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพในกระบวนการ 
นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพ้ืนฐานทางปัญญาระดับพื้นท่ี 

2 

2) การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ กรณีนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม 
มาตรฐานอาหารปลอดภัยจังหวัดเลย หรือ Loei Safety Food 

3 

3) การประยุกต์ใช้การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ เพื่อการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย 
เกษตรกรรมยัง่ยืนในสวนยางพารา จังหวัดชุมพร 

4 

ประเด็นที่ 2 การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจากการให้บริการสาธารณสุขและการควบคุมโรค 5 
4) การประยุกต์ใช้แนวทางการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพในการสำรวจปัญหาทางอาชี

วอนามัยและภาวะสุขภาพของคนทำงานและประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ใน
พ้ืนที่ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้  ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน 

6 

5) การประยุกต์ใช้กระบวนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพในการให้คำแนะนำปรึกษา
เกี่ยวกับยา ร่วมกับการติดตามการรักษาทางโทรศัพท์แก่ผู้ป่วยโควิด-19 ณ โรงพยาบาล
สนาม ของโรงพยาบาลบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี โดยเภสัชกร 

7 

6) การพัฒนารูปแบบการพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างรุนแรง (Severe 
sepsis)  ในโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม 

8 

7) การประเมินความเสี่ยงการก่อมะเร็งในมนุษย์การสัมผัสฝุ่น PM 2.5 จากพ้ืนที่เขต
อุตสาหกรรม จังหวัดระยอง ในช่วงฤดูแล้ง ปี พ.ศ. 2565 

9 

8) การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพของชุมชนในการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะและ
พัฒนากลไกสุขภาวะ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 

10 

9) การประยุกต์ใช้การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ เพื่อประเมินการดำเนินงานประเด็น
การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน ภายใต้โครงการศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะด้าน
การสร้างเสริมสุขภาพ 

11 

ประเด็นที่ 3 การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจากการพัฒนาเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม 
สิ่งแวดล้อม ท่องเที่ยว และสังคม 

12 

10)  การติดตามตรวจสอบระยะยาวและการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการรับสัมผัส
ฝุ่นละอองขนาดเล็กในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย 

13 
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11) การประยุกต์ใช้กระบวนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพในการจัดการปัญหามลภาวะ
คลองแม่ข่า: กรณีศึกษาการใช้ถังบำบัดไขมันระดับครัวเรือน 

14 

12) การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยชุมชน อำเภอคอนสาร จ.ชัยภูมิ 15 
13) ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนในพ้ืนที่ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 16 
14) การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยชุมชน กรณีอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ชุมชนลำน้ำพอง 

จังหวัดขอนแก่น 
17 

15) การนำกระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ สู่การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่าง
ยั่งยืน : กรณีศึกษาพ้ืนที่ท่องเที่ยวชุมชน บ้านสามช่องเหนือ ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 

18 

16) การประยุกค์ใช้กระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ในการประเมินประเด็นการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน ภายใต้โครงการศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านการสร้าง
เสริมสุขภาพ 

19 

17) การประเมินคุณภาพอากาศภายในอาคารเพ่ือสร้างต้นแบบการจัดการคุณภาพอากาศ
ภายในอาคารและการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในพ้ืนที่เสี่ยงสูงจากปัญหาหมอกควัน 

20 

18) โครงการการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยชุมชน กรณีโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้า
ชีวมวล ตำบลน้ำปลีก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 

21 

19) การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษาการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ่อหินฟาร์มสเตย์ 22 
ประเด็นที่ 4 การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 23 

20) โครงการศึกษาผลกระทบด้านสุขภาพ และกำหนดทางเลือกเชิงนโยบายร่วมกันต่อการ
พัฒนาพื้นที่และใช้ประโยชน์รอบบึงละหาน โดยใช้เครื่องมือการประเมินผลกระทบด้าน
สุขภาพ จังหวัดชัยภูมิ 

24 

21) ผลการกลั่นกรองการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในการดำเนินงานอาหารปลอดภัย 
22) กรณีศึกษาเทศบาลเมืองปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 

25 

23) การประยุกต์ใช้แนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในการพัฒนาระบบการจัดการ
และการใช้ประโยชน์จากขยะของชุมชน ในพ้ืนที่ผลิตเฟอร์นิเจอร์ของ ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง 
จ.ลำพูน 

26 

24) การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของชุมชนกรณีศึกษาการสร้างประตูน้ำ
คลองปากประกับทะเลสาบสงขลา 

27 

25) การประเมินผลกระทบทางสุขภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การ
บริหารส่วนตำบลบางใหญ่ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 

28 

26) การประยุกต์ใช้การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพระดับท้องถิ่น กรณีศึกษาผลกระทบต่อ
สุขภาพของพนักงานเก็บขนมูลฝอย เทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 

29 

27) การประยุกต์ใช้การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพระดับท้องถิ่น กรณีศึกษากรณีศึกษา
ผลกระทบต่อสุขภาพจากกิจการเผาถ่าน เทศบาลตำบลโคกสูง  อำเภอโพนทอง จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

30 



                       
การประชุมวิชาการและแลกเปลีย่นเรยีนรู ้การประเมินผลกระทบดา้นสุขภาพ พ.ศ. 2565 

 

28) การประยุกต์ใช้กระบวนการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรณีศึกษา การกำหนดมาตรการจัดการมูลฝอยทั่วไปตั้งแต่ต้นทาง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
จ. ลำปาง 

31 

ประเด็นที่ 5 การประยุกต์ใช้ HIA ในประเด็นอ่ืนๆ การศึกษาระบบหรือกลไกที่เกี่ยวข้องกับการ
ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ การพัฒนาเครื่องมือในการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ 

32 

29) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (อพ.สธ.-มรภ.ชัยูมิ) 

33 

30) เครื่องมือการประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากขยะอิเลกทรอนิกส์ : การทบทวน
วรรณกรรมอย่างเป็นระบบ 

34 

31) โครงการศึกษาผลของประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือรองรับ
การขยายเมือง: กรณีศึกษา อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 

35 

32) การสังเคราะห์งานวิจัย: จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามของการประเมินผลกระทบ 36 
33) การประเมินผลกระทบทางสุขภาพแบบเร่งด่วน กรณีการประเมินแผนยุทธศาสตร์ด้าน

ความมั่นคงทางอาหารเทศบาลตำบลนาชะอัง  อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร 
37 

34) ผลกระทบของการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลใหม่ต่อชุมชนเกษตรกรรม 38 
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ประเด็นที่ 1 
การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพเพื่อประเมินผลกระทบ 

จากนโยบายสาธารณะ 
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การประยุกต์ใช้การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพในกระบวนการ 
นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญาระดับพื้นที่ 

         (Health Impact Assessment’s Guideline for Area-based Participatory Public Policy 
Process based on Wisdom: 4PW) 

 
ทรงพล ตุละทา*   
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ      
*Corresponding author: songpon@nationalhealth.or.th 
 

บทคัดย่อ 
บทนำ: สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เป็นหน่วยงานภายใต้ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มีพันธกิจในการ สาน
พลังความรู้ นโยบาย และสังคม เพื่อนำไปสู่ “นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา (4PW)” การประเมินผลกระทบ
ด้านสุขภาพ (HIA) เป็นเครื่องมือที่มีจุดเด่นทั้งด้านกระบวนการทางวิชาการและการกำหนดทางเลือกนโยบายที่ชัดเจน รวมถึงสามารถ
ประเมินผลกระทบจากนโยบายสาธารณะได้ หากมีการนำเครื่องมือนี้มาใช้จะทำให้กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมระดับ
พื้นที่ในขั้นตอนต่างๆ มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระบุปัญหาในการดำเนินการกระบวนการ
นโยบายสาธารณะและพัฒนาแนวทางการใช้ HIA ในกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมระดับพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
วิธีการศึกษา: การวิจัยเพื่อพัฒนาแนวทางการใช้ HIA ในกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมระดับพื้นที่ครั้งนี้ ประยุกต์ใช้
กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัยของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ทำงานร่วมกับนักวิชาการ ผู้แทนภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ผู้
ประสานงานคณะทำงานพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมระดับจังหวัดและชุมชน ทำการศึกษาโดย การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
การสัมภาษณ์เจาะลึกผู้ให้ข้อมูลหลักที่นำHIAไปใช้ การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม การประชุมถอดบทเรียน และสร้างแนวทางในการ
ประยุกต์ใช้ HIA ในกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ในพื้นที่กรณีศึกษา 3 กรณี ใน จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดเลย และ จังหวัด
สระแก้ว วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาและการวิเคราะห์และทางเลือกที่เหมาะสมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  
ผลการศึกษา: HIA มีกระบวนการใช้ข้อมูลวิชาการและกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในทุกขั้นตอนตั้งแต่
ขั้นตอน การกลั่นกรองโดยสาธารณะ การกำหนดขอบเขตการศึกษาโดยสาธารณะ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ การทบทวน
ร่างรายงานและการผลักดันเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจ การติดตามประเมินผล ซึ่ง ช่วยให้ทุกฝ่ายสามารถทำงานร่วมกันอย่าง
สมานฉันท์ และได้ผลลัทธ์คือนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาพที่เป็นท่ียอมรับของทุกฝ่าย ซึ่งในทางปฏิบัติผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ยังไม่
สามารถดำเนินกระบวนการ HIA ได้เองทั้งหมด ต้องอาศัยนักวิชาการ นักพัฒนา วิทยากรกระบวนการ ในการช่วยให้ชุมชนและ
ผู้เกี่ยวข้อง สามารถตั้งคำถาม แนะนำวิธีการหาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ รวมทั้งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และในการพัฒนา
กระบวน HIA ต้องมีการใช้ทรัพยากร ในการกำหนดประเด็นที่จะทำการศึกษาและพัฒนาและเลือกทางเลอืกโดยใช้กระบวนการ HIA 
อย่างไรก็ตาม HIA สามารถนำไปใช้เชื่อมโยง และสนับสนุนกระบวนการของเครื่องมืออื่นๆ เช่น การกำหนดประเด็นนโยบายใน
สมัชชาสุขภาพ การใช้ HIAในการกำหนดนโยบายสาธารณะในสมัชชาสุขภาพและธรรมนูญสุขภาพ การวิเคราะห์และพัฒนา
ข้อเสนอเชิงมาตรการในการขับเคลื่อนนโยบาย รวมถึงการประเมินผลนโยบายฯ ตามวงจรนโยบายสาธารณะ 
สรุป : การนำเครื่องมือการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม 
ของพื้นที่ได้ ซึ่งบุคลากรของ สช. ที่ทำงานร่วมกับพื้นที่ และคณะทำงานพัฒนานโยบายสาธารณะของพื้นที่  ต้องให้การสนับสนุน
ด้านวิชาการ ข้อมูล กระบวนการ รวมทั้งทรัพยากร กำลังคนและ ระยะเวลา ในการออกแบบกระบวนการ HIA ที่มีประสิทธิภาพ 
 
คำสำคัญ :  การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ นโยบายสาธารณะ สมัชชาสุขภาพ  ธรรมนูญสุขภาพ 
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การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ: กรณีนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม                                                           
ด้านมาตรฐานอาหารปลอดภัยจังหวัดเลย  

Health Impact Assessment: Participatory Public Policy on Food Safety Standard in Loei Province  
 

สุภาวดี สำราญ1* ธนกฤต โยทองยศ2  แสงระวี ดาปะ2, สุทิน ผลิตนนท์เกียรติ2  อรญา โสธรรมมงคล2 ลักขณา แสนบุ้งค้อ3 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย1, สมัชชาสุขภาพจังหวัดเลย2, เครือข่ายสมาชิก LSF3 

*Corresponding author. E-mail: Sumransupawadee@gmail.con 
 

บทคัดย่อ 
บทนำ: ความปลอดภัยของอาหารเป็นสิ่งที่สำคัญของสังคม การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพกรณีการสร้างนโยบายสาธารณะแบบมี
ส่วนร่วมในประเด็นมาตรฐานอาหารปลอดภัยจังหวัดเลย หรือ Loei Safety Food (LSF) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์อาหาร
ปลอดภัยจังหวัดเลยของระบบการเกษตรที่เกิดจากการมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบอาหารปลอดภัย และประเมินผลกระทบด้านต่างๆที่
เกิดขึ้นจากรูปแบบอาหารปลอดภัยจังหวัดเลย  
วิธีการศึกษา: การวิจัยเพื่อพัฒนาแนวทางการใช้ HIA ในกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมฯระดับพื้นที่ ประยุกต์ใช้
กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีกลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่ม คือ เกษตรกรผู้ผลิต (ผู้ปลูก) ผู้ประกอบการ (ผู้ปรุง) ผู้บริโภค (ผู้เปิบ) และ
หน่วยงานหรือองค์กร (ภาคีเครือข่าย) โดยใช้กระบวนการ ประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (Health Impact Assessment: HIA) 
เป็นเครื่องมือในการวิจัย  
ผลการศึกษา: ผลกระทบด้านสังคมเกิดการมีส่วนร่วมและกิจกรรมที่สร้างการรับรู้ของกลุ่ม ทั้งการทำงานร่วมกันของเครือข่ายและ
หน่วยงานต่างๆ ช่วยเสริมหรือพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ของกลุ่มเป้าหมาย ส่วนใหญ่เห็นว่าโครงการจะช่วยให้เกิดผลกระทบทางบวก
ในการประกอบอาชีพ ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ การเพิ่มช่องทางการตลาดและการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ของผลผลิตทางการเกษตรจากผู้ผลิตสู่การเป็นผู้ประกอบการ  รวมทั้งมีผลกระทบด้านสุขภาพต่อสุขภาพทั้งทางกายและสุขภาพทางใจที่
เป็นรูปธรรม โดยมีระดับความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการที่อยู่ในระดับดีมาก และจากการอธิบายเชิงพรรณนาที่แสดงถึงความสุข 
ความพอใจอย่างมาก ในด้านผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมการทำการเกษตรในเครือข่าย LSF  มีความยั่งยืนผ่านการทำเกษตรปลอดภัยและ
เกษตรอินทรีย์ ที่สอดคล้องกับองค์ประกอบของแนวคิดทฤษฎีฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความได้เปรียบด้านการแข่งขัน ทั้งจาก
ต้นทุนในการทำการเกษตรที่ลดลง รายได้ของเกษตรกรมากขึ้น การเพิ่มช่องทางการตลาด การสร้างมูลค่าเพิ่ม ปริมาณความต้องการของ
ผู้บริโภคที่ผ่านการรับรู้เพิ่มมากขึ้นจากผลิตภัณฑ์ทีม่ีคุณภาพดี  
สรุป : การใช้การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ในการกำหนดนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ส่งผลให้มีผลผลิตมากข้ึนหลังจาก
การทำเกษตรปลอดภัยหรือเกษตรอินทรีย์ในช่วงระยะเวลาที่ดำเนินโครงการและความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่
อุปทานดขีึ้นมาก 
 
คำสำคัญ: มาตรฐานอาหารปลอดภัยจังหวัดเลย(LSF) การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA) 
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การประยุกต์ใช้การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ เพื่อการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย 
เกษตรกรรมย่ังยืนในสวนยางพารา จังหวัดชุมพร 

An Application of Health Impact Assessment for Developing Policy Recommendation of 
Sustainable Agriculture in Rubber Plantations Chumphon Province. 

 
อิสรา  มิตรช่วยรอด*, เพ็ญ  สุขมาก, ชุมพล  อังคนานนท์ และหนึ่งฤทัย  พันกุ่ม  
สาขาการจดัการระบบสุขภาพ, สถาบันนโยบายสาธารณะ, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ ่
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บทคัดย่อ 

บทนำ: ขั้นตอนการทบทวนร่างรายงานโดยสาธารณะในการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเป็นส่วนหน่ึงในการประยุกต์ใช้กระบวนการ
ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพเพื่อประเมินผลกระทบของแปลงสวนยางที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาแปลงต้นแบบการทำสวนยาง
ยั่งยืน ร่วมกับสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิธีการศึกษา: การวิจัยเชิงปฏิบัติการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเกษตรกรรมยั่งยืนในสวนยางพารา ของพื้ นที่
ศึกษาจังหวัดชุมพร กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ตัวแทนภาครัฐ คือ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร ภาคประชาสังคม เกษตรกรที่
ทำเกษตรกรรมในแปลงยางพารา และตัวแทนวิชาการ ทำการศึกษาโดยการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง และการประชุมกลุ่มย่อย 
เครื่องมือท่ีใช้คือแนวคำถามในการประชุมกลุ่ม และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา  
ผลการศึกษา: ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนในสวนยางพาราจังหวัดชุมพร ประกอบด้วย 1)  ขอให้การ
ยางแห่งประเทศไทยสนับสนุนการต่อยอดขยายผลสวนยางยั่งยืน โดยให้เจ้าหน้าที่การยางแห่งประเทศไทยส่งเสริม ติดตาม และ
กระตุ้นเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุน ตามรูปแบบการทำเกษตรผสมผสานอย่างเป็นระบบ รวมทั้งจัดตั้งและพัฒนาศูนย์เรียนรู้สวน
ยางยั่งยืน และสนับสนุนการดำเนินงานขยายผลองค์ความรู้สวนยางยั่งยืนอย่างกว้างขวาง 2) การยางแห่งประเทศไทยร่วมกับภาคี
วิชาการ ประเมินขีดความสามารถเพื่อการยกระดบัสู่โมเดลเศรษฐกิจสร้างสรรค์ BCG (เศรษฐกิจบนฐานชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวยีน 
เศรษฐกิจสีเขียว)  และจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศสวนยางยั่งยืนที่เกษตรกรสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่ายผ่าน Platform 
และ Application บน Smartphone 3) การยางแห่งประเทศไทยกำหนดมาตรการหรือเพิ่มแรงจูงใจในการทำสวนยางยั่งยืนที่
ชัดเจน เช่น สนับสนุนงบประมาณสมทบสำหรับผู้ขอทุนประเภทสวนยางยั่งยืนเพิ่มขึ้นไร่ละ 10,000 บาท 4) สนับสนุนปัจจัยการ
ผลิตและเทคโนโลยีการผลิตให้กับเกษตรกรชาวสวนยางในรูปแบบนำร่องหรือเป็นแหล่งเรียนรู้ เช่น ระบบน้ำด้วย Solar cell การ
ผลิตสารชีวภัณฑ์ 5) การยางแห่งประเทศไทยร่วมกับภาคประชาสังคม ภาควิชาการ จัดตั้งกลไกการขับเคลื่อนสวนยางยั่งยืนที่
ชัดเจน เช่น ตั้งคณะกรรมการหรืออนุกรรมการขับเคลื่อนหรือส่งเสริมสนับสนุนสวนยางยั่งยืน  
สรุป : ข้อเสนอเชิงนโยบายการทำเกษตรกรรมยั่งยืนในสวนยางพาราจังหวัดชุมพร ได้แก่การสนับสนุนอย่างเป็นระบบ การตั้งศูนย์
การเรียนรู ้ การพัฒนาขีดความสามารถ การสนับสนุนทรัพยากรปัจจัยการผลิต การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆ และตั้ง
คณะกรรมการหรืออนุกรรมการขับเคลื่อนสวนยางยั่งยืนอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 
คำสำคัญ:, การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ เกษตรกรรรมยั่งยืน แปลงสวนยาง ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
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ประเด็นที่ 2 
การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจากการให้บริการสาธารณสุข

และการควบคุมโรค 
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การประยุกต์ใช้แนวทางการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพในการประเมินภาวะสุขภาพและปัญหาทางอาชีวอนามัย
ของคนทำงานและประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในพื้นที่ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ จ.ลำพูน 

Applying Health Impact Assessment for Assessing Health Status and Occupational Health 
Problems among Workers and People through Community Participation in Wooden Furniture 

Production Areas, Lamphun Province 
 

กรรณิการ์ เทพกิจ พินทร์พจน์  พรหมเสน นัฐพล ปันสกลุ  พัลลภ เซียวชัยสกุล อักษรา ทองประชุม ปาริฉัตร องอาจบรริักษ์ 
กรรณิการ์ อินต๊ะวงศ์ วราภรณ์  บญุเชียง วรางคณา นาคเสน* จักรกฤษณ์ วังราษฎร์*  
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
*Corresponding author: warangkana.n@cmu.ac.th,  jukkrit.w@cmu.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

บทนำ: บ้านม้า ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน เป็นแหล่งผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ที ่สำคัญในจังหวัดลำพูน ซึ ่งกระบวนการผลิต
เฟอร์นิเจอร์มี ผลกระทบต่อภาวะสุขภาพและปัญหาอาชีวอนามัยของคนทำงานและประชาชนในพื้นที่ การแก้ไขปัญหาให้ยั่งยืน
จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่ร่วมกันในประเมินภาวะสุขภาพและปัญหาทางอาชีวอนามัยที่
เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการเฟอร์นิเจอร์ไม้  
วิธีการศึกษา: การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประยุกต์ใช้แนวทางการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพในการ
ประเมินภาวะสุขภาพและปัญหาอาชีวอนามัยของคนทำงานและประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในพื้นที่ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ เก็บ
ข้อมูลโดยการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลปฐมภูมิโดยการสนทนากลุ่ม การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการ
สำรวจชุมชนโดยใช้แผนที่เดินดิน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ตัวแทนประชาชน ผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการ และหน่วยงานรัฐ เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ 
แนวคำถามการสนทนากลุ่ม แบบประเมินการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งด้านสิ่งแวดล้อม แบบสำรวจแผนที่เดินดิน เครื่องบันทึกเสียงและ
อุปกรณ์การบันทึกภาพ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการเชิงเนื้อหาตามกรอบของ SWOT analysis 
ผลการศึกษา: พบว่ากระบวนการประชุมอย่างมีส่วนร่วมช่วยให้ภาคส่วนต่างๆได้แลกเปลี่ยนข้อมูลรวมทั้งแสดงความคิดเห็นและพัฒนา
แนวทางการพัฒนาชุมชน ทำให้เกิดความสามัคคีและบูรณาการ การทำงานของชุมชน ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าทีข่องหน่วยงานต่างๆ
ในชุมชน รวมทั้งช่วยพัฒนาศักยภาพในการค้นหาปัญหาของชุมชนโดยการสำรวจและประเมินชุมชน และพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยี
ภูมิศาสตร์สารสนเทศ ในการทำแผนที่เดินดินของชุมชนที่มีข้อมูลพิกัดจุดสถานที่ประกอบกิจกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ โดยใช้ Google Map 
ช่วยให้สามารถระบปุัญหาชุมชน ปัญหาด้านอาชีวอนามัยและความเสี่ยงทางสุขภาพของคนทำงานและประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
เฟอร์นิเจอร์ไม้  
สรุป: แนวทางHIAช่วยให้ทราบภาวะสุขภาพสภาพและ ปัญหาอาชีวอนามัยของคนทำงานและประชาชน ที่จะนำไปสู่การสร้าง
นวัตกรรมของชุมชนและสามารถนำไปวางแผนการดำเนินงานของโครงการเพื่อป้องกันปัญหาตอบสนองกับความต้องการของชุมชน
ได้อย่างเหมาะสม 
 
คำสำคัญ : การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ อาชีวอนามัย ภาวะสุขภาพ การมีส่วนร่วม เฟอร์นิเจอร์ไม้ 
 
 
 
 

mailto:warangkana.n@cmu.ac.th
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การประยุกต์ใช้กระบวนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับยา                                
ร่วมกับการติดตามการรักษาทางโทรศัพท์แก่ผู้ป่วยโควิด-19 โดยเภสัชกร 

โรงพยาบาลสนาม ของโรงพยาบาลบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 
Applying the Health Impact Assessment Process in Medication Counseling and Follow up via 
Telephone for COVID-19 Patients in Field Hospital of Buntharik Hospital, Ubon Ratchathani. 

 
กอบกาญจน์ ชูปาน* โรงพยาบาลบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธาน ี
*Corresponding author: kopkan1979@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

บทนำ: การควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 เป็นประสบการณ์ใหม่ของบุคลากรในโรงพยาบาล การอยู่ในระยะที่สามรถแพร่กระจาย
เชื้อสู่ผู้อื่นได้ ผู้ป่วยจึงจำเป็นต้องบริหารยาด้วยตนเอง รวมทั้งความยุ่งยากของการบริหารยา Favipiravir ขณะเข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาลสนาม เภสัชกรจึงจำเป็นต้องให้บริการเภสัชกรรมทางไกลในการให้คำแนะนำ ปรึกษาการใช้ยาและติดตามการรักษาทาง
โทรศัพท์แก่ผู้ป่วยโควิด-19  
วิธีการศึกษา: การวิจัยกึ่งทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการให้บริการ และผลการติดตามการรักษาทางโทรศัพท์โดยเภสัชกรแก่
ผู้ป่วยโควิด-19 ในด้านต่างๆ ทำการทดลองและติดตามประเมินผลซ้ำในผู้ป่วยกลุ่มเดียว ศึกษาในเดือนสิงหาคม-กันยายน 2564 ในกลุ่ม
ผู้ติดเช้ือโควิด-19 ที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ทีผ่่านเกณฑ์คัดเลือกที่กำหนด ประเมินผลก่อนและหลังการให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับ
ยา และการติดตามผลการรักษาโดยเภสัชกรทางโทรศัพท์ วิเคราะห์ข้อมูล ด้วยสถิติเชิงพรรณนาและเชิงอนุมาน  
ผลการศึกษา: มีผู้ป่วยโควิด-19 ที่เข้าเกณฑ์การศึกษา 174 ราย หลังได้รับคำแนะนำปรึกษาทางโทรศัพท์โดยเภสัชกร ผู้ป่วยมีค่าเฉลี่ย
คะแนนความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาและโรคโควิด-19 และคะแนนความร่วมมือในการใช้ยาจากการนับเม็ดยาที่เหลือเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ 
มีผู้ป่วยที่มพีฤติกรรมการใช้ยา Favipiravir ไม่ถูกต้อง และมปีัญหาการใช้ยาลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยเหลือ 6 ปัญหาจาก 45 
ปัญหา คิดเป็นลดลงร้อยละ 86.67 ในภาพรวมแล้วผู้ป่วยมีความพึงพอใจมากต่อการให้บริการของเภสัชกร และเภสัชกรสามารถค้นพบ
ปัญหาจากการใช้ยาของผู้ป่วยซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่สามารถแก้ไขได้เอง และ สามารถป้องกันปัญหาไมใ่ห้เกิดความรุนแรง 
สรุป: การให้คำแนะนำปรึกษาโดยเภสัชกรทางโทรศัพท์ช่วยให้ผู้ป่วยใช้ยาอย่างมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย และมีความพึงพอใจท่ี
ในบริการ ดังนั้นควรส่งเสริมให้เภสัชกรแนะนำและติดตามผลการรักษาทางโทรศัพท์ในผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีข้อจำกัดในการรับประทานยา
ด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้ป่วยโควิด-19 มีความรู้และความร่วมมือในการใช้ยาเพิ่มมากขึ้น 
 
คำสำคัญ: โควิด-19 โทรศัพท์ การให้คำแนะนำปรึกษา โรงพยาบาลสนาม 
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การพัฒนารูปแบบการพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างรุนแรงในโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม 
Development of a Nursing Care Model for Patients with Severe Sepsis in Thung Saliam Hospital 

 
นายเกตุกาล  ทิพย์ทิมพ์วงศ*์ โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม จังหวดัสโุขทัย 
*Corresponding author: ketkarn_tip@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

บทนำ: โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม ได้พัฒนาและประเมินผลลัพธ์ของรูปแบบการดูแลผู้ป่วยติดเช้ือในกระแสเลือดอย่างรุนแรง (Severe 
sepsis) ซึ่งประกอบด้วย 3-yho9vowfhcdj 1) วิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ป่วย Severe sepsis ค้นหาปัญหาจาก ผลลัพธก์าร
ดูแลผู้ป่วยและสังเกตการปฏิบัติของพยาบาล 2) พัฒนาแนวทางปฏิบัติการพยาบาล ทดลองใช้ ปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับ
หน่วยงาน และ 3) ประเมินผลการพัฒนารูปแบบการพยาบาล  
วิธีการศึกษา: การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ครั้งนี้ศึกษาในผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะติดเชื ้อใน
กระแสเลือดอย่างรุนแรง จำนวน 30 คน และพยาบาลวิชาชีพ 38 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แนวทางปฏิบัติการ
พยาบาลผู้ป่วย Severe sepsis ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา ได้ค่า CVI = 1.0 2) แบบประเมินการปฏิบัติการพยาบาล 
แบบทดสอบความรู้ของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วย มีค่าความเชื่อมั่น KR-20 เท่ากับ 86 และ.75 ตามลำดับ แบบประเมินความ
คิดเห็นของพยาบาลฯ มีค่าความเชื่อมั่นค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคเท่ากับ 95 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ Independent 
t-test, Pair t-test, repeated measure ANOVA, Chi - square test และ Mann Whitney U test  
ผลการศึกษา: รูปแบบการพยาบาลผู้ป่วยติดเชื ้อในกระแสเลือดรุนแรงประกอบด้วยกิจกรรมการพยาบาล  2 ระยะ ได้แก่ 1)
ระยะแรกรับ 6 ชั่วโมงแรก 2) ระยะต่อเนื่อง  ผลลัพธ์จากการพัฒนาพบว่าอัตราการเสียชีวิตลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติ (P < 
.05) ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ และความพึงพอใจในการใช้รูปแบบของพยาบาลเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P < .05)  
สรุป: รูปแบบการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างรุนแรง มีผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้ป่วยทั้งด้านผลการรักษา และความพึงพอใจซึ่ง
บุคลากรพยาบาลควรนำไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดและเควรมีการทบทวนให้ความรู้และทักษะ
ผู้ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ  
 
คำสำคัญ: รูปแบบการดูแล การติดเช้ือในกระแสเลือดอย่างรุนแรง 
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การประเมินความเสี่ยงการก่อมะเร็งในมนุษย์การรับสัมผัสฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่เขตอุตสาหกรรม  
จังหวัดระยอง ในช่วงฤดูแล้ง ปี พ.ศ. 2565 

Carcinogenic Human Risk Assessment of PM2.5 Exposure in Industrial Areas, Rayong Province 
in the Dry Season of 2022 

 
ศุภานัน ทิพยางกูร, ศศิธร ทิมอยู่, ศุษิระ  บุตรดี* 
สาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม,                                               
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง 
*Corresponding author: susira.b@sciee.kmutnb.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
บทนำ : การรับสัมผัสฝุ่น PM2.5 จากการหายใจ มีผลต่อสุขภาพของมนุษย์ มีการก่อมะเร็งในมนุษย์ในระยะยาวซึ่งทำให้อัตราการ
เสียชีวิตมีแนวโน้มสูงขึ้น 
วิธีการศึกษา : การวิจัยเชิงสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเข้มข้นของฝุ่น PM2.5 ที่ปล่อยในพื้นที่เขตอุตสาหกรรม จังหวัด
ระยอง และนำมาประเมินความเสี่ยงของการก่อมะเร็งในมนุษย์ โดยเก็บตัวอย่างฝุ่น PM2.5 บนกระดาษกรองเทฟรอน ด้วยเครื่อง
เก็บตัวอย่างฝุ่นละออง PQ 200 ในช่วงฤดูแล้ง ปี พ.ศ. 2565  
ผลการศึกษา : ความเข้มข้นเฉลี่ยของฝุ่น PM2.5 ในช่วงฤดูแล้ง เท่ากับ 20.1±10.9 µg/m3 (4.9-52.3 µg/m3) เมื่อเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของฝุ่น PM2.5 ในแต่ละเดือนของฤดูแล้ง พบว่า ความเข้มข้นเฉลี่ยของฝุ่น PM2.5 ความแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) และการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพด้วยการคำนวณค่าความเสี่ยงในการก่อมะเร็งในตลอดช่วงชวีิต 
(Ric) พบว่า ค่าเฉลี่ย Ric ของฝุ่น PM2.5  ของวัยเด็ก วัยรุ่น และวัยผู้ใหญ่ อยู่ในช่วง 10-6 ถึง 10-4 ซึ่งหมายความว่า มีความเสี่ยงต่อ
การก่อมะเร็ง และวัยเด็กช่วงอายุ 1-5 ปี มีค่า Ric  สูงที่สุด  
สรุป : ในระยะยาวเด็กมีโอกาสได้รับฝุ ่น PM2.5 เข้าสู่ระบบทางเดินหายใจได้มากกว่าผู ้ใหญ่ ผู ้ที ่มีส่วนเกี ่ยวข้องควรคำนึงถึง
ผลกระทบระยะยาว โดยเฉพาะในช่วงอายุ 1-5 ปี  
 
คำสำคัญ :  ฝุ่น PM2.5 มลพิษทางอากาศ การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ ค่าความเสี่ยงในการก่อมะเร็งในตลอดช่วงชีวิต (Ric) 
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การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพของชุมชนในการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ 
และพัฒนากลไกสุขภาวะ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่  

Health Impact Assessment of Community Well-being and Well-being Mechanism Development                                                 
in Rong Kwang District, Phrae province  

 
พัฒนา นาคทอง1*, สมร สังฆะสร2, ปวีณา ปงลังกา3, วิชุลดา มาตันบุญ4, และ นิรันดร์ แปงคำ5  
คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลยัเนช่ัน1, สมาคมเครือข่ายคนรักษส์ิ่งแวดล้อมลำปาง2,  
องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร จังหวัดลำปาง3, สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลยัเชียงใหม่4, สมัชชาสุขภาพ เชียงราย5 

*Corresponding author: patanakatong@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
บทนำ: การพัฒนากลไกในพื้นที่ที่ประยุกต์ขั้นตอนการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA) 6 ขั้นตอนและปัจจัยกำหนดสุขภาพ ใน
การติดตามและประเมินผลโครงการ ในการสร้างการมีส่วนร่วม โดยใช้ปัจจัยกำหนดสุขภาพเป็นตัวกำหนดทิศทางการดำเนินงาน 
วิธีการศึกษา: การวิจัยเชิงคุณภาพนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลกระทบของโครงการต่อสุขภาพของชุมชน อำเภอร้องกวาง 
จังหวัดแพร่  โดยมีขอบเขตการศึกษา ในด้านปัจเจกบุคคล (ความรู้ความเข้าใจ, การพัฒนา, ความสามารถ) ด้านสิ่งแวดล้อม (วิถี
ชีวิต, วัฒนธรรม, สังคม, เศรษฐกิจ ฯลฯ) ด้านกลไก ระบบ กระบวนการ (กลไกสนับสนุน, กระบวนการเรียนรู้, กระบวนการมีสว่น
ร่วม) ดำเนินการระหว่างเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2563   
ผลการศึกษา: การติดตามและประเมินผลโครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะและพัฒนากลไกสุขภาพระดบัพื้นท่ี 
อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ พบว่า มีการจัดฝึกอบรมร่วม การจัดประชุมกลุ่มย่อย และการให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัว มีกลุ่มสื่อสาร
ออนไลน์สำหรับการเรียนรู้ร่วมกัน  ด้านปัจจัยบุคคล บุคลากรของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และมีความสามารถในการทำแผน การพัฒนาโครงการ การติดตามประเมินผลอยู่ในระดับมาก 
ด้านสภาพแวดล้อม (วิถีชีวิต วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ ฯลฯ) พบว่ามคีวามสัมพันธ์ที่ดีต่อกันของทีมพ่ีเลี้ยงเขต ทีมพี่เลี้ยงจังหวัด 
ทีมพี่เลี้ยงอำเภอ และคณะกรรมการสุขภาพตำบลทุกกองทุน ช่วยให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ในลักษณะ 
“เพื่อนช่วยเพื่อน” และ“พี่ช่วยน้อง” ด้านกลไก ระบบ กระบวนการ พบว่า กลไกสนับสนุนโดยพี่เลี้ยงระดับเขต เป็นกลไกหลักใน
การพัฒนาศักยภาพและช่วยเหลือทีมพี่เลี้ยงระดับจังหวัดและอำเภอ และพี่เลี้ยงระดับอำเภอ ทำหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการ
สุขภาพตำบลทั้งรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  
สรุป: การบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ และพัฒนากลไกสุขภาพระดับพื้นที่ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่มีผลใหเ้กิด
กระบวนการเรียนรู้ของทีมพ่ีเลี้ยงระดับจังหวัดและคณะกรรมการสุขภาพตำบลอย่างต่อเนื่อง มีการติดตามผลการดำเนินงานร่วมกนั 
รวมทั้งมีผลลัทธ์ในการเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ในการทำแผนพัฒนาโครงการรวมทั้งความสัมพันธ์ที่ดีของทุกภาคส่วน 
 
คำสำคัญ :  การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพของชุมชน ปัจจัยกำหนดสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาวะ กลไกสุขภาวะ 
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การประยุกต์ใช้การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ เพื่อประเมินการดำเนินงานการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน 
ภายในโครงการศนูย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านการสร้างเสริมสุขภาพ 

Application of Health Impact Assessment for Evaluation the implementation  
of Community-Based Disaster Management of the Public Policy Development Academic Center 

on Health Promotion  
 

ซูวารี มอซู1*, จินดา สวสัดิ์ทวี2, และนบ ศรจีันทร ์
สถาบันการจดัการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์1, มหาวิทยาลัยบรูพา2 
*Corresponding author: syuwari@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

บทนำ: การประยุกต์ใช้กระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 5 ข้ันตอน ประกอบด้วยคือ การกลั่นกรองโดยสาธารณะ การ
กำหนดขอบเขตการศึกษาโดยสาธารณะ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ การทบทวนร่างรายงานและการผลักดันเข้าสู่ระบวน
การตัดสินใจ ซึ่งการวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการด้านการสร้างเสริมสุขภาพประเด็นการ
จัดการภัยพิบัติโดยชุมชนในพื้นที่โซนอันดามันและจังหวัดนราธิวาสของศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ 
วิธีการศึกษา: การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมนี้ ดำเนินศึกษาโดยการเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ และการจัดประชมุกลุ่ม
ย่อย เครื่องมือท่ีใช้คือแนวคำถามในการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง และแนวคำถามการประชุมกลุ่ม คัดเลอืกกลุ่มเป้าหมายซึ่งเปน็
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ประกอบด้วยผู้รับผิดชอบโครงการและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินโครงการ จำนวน 31  คน  
ผลการศึกษา : การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนพื้นที่โซนอันดามัน ทำให้เกิดผลลัพธ์ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงนโยบาย มีข้อเสนอเชิง
นโยบายในระดับ ตำบล อำเภอ และระดับจังหวัด นำไปสู่การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ในการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนของกลุ่มอันดา
มัน และทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต ได้นำแผนยุทธศาสตร์ที่ได้ไปบรรจุเป็นแผนปฏิบัติราชการของ
หน่วยงาน ในขณะที่การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนจังหวัดนราธิวาส ทำเกิดเครือข่ายและกลไกการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนใน
การจัดการภัยพิบัติและได้ร่างข้อเสนอเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติจากไฟไหม้ป่าพรุโต๊ะแดงและป่าพรุเบาเจาะ  
สรุป: มีข้อเสนอแนะในการดำเนินงานการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน ในการจัดทำแผนผังการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่เพ่ือบูรณาการแผนการจัดการภัยพิบัติและการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งมีกลไกการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้อง 
 
คำสำคัญ : การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ  การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน  การพัฒนานโยบายสาธารณะ ป่าพร ุ
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ประเด็นที่ 3 
การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจากการพัฒนาเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม ท่องเที่ยว และสังคม 
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การติดตามตรวจสอบระยะยาวและการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการรับสัมผัส 
ฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย   

Long-term Monitoring and Health Risk Assessment from Fine Particulate Exposure in 
the Upper Northern Region of Thailand 

 
ว่าน  วิริยา* 
สาขาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
*Corresponding author: wan_w@cmu.ac.th  
 

บทคัดย่อ 
บทนำ: ปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่ภาคเหนือเป็นปัญหาที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน ด้งนั ้นการวิจัยนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) และประเมินความเสี่ยงในการรับสัมผัสฝุ่น PM2.5 
ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย  
วิธีการศึกษา: การวิจัยเชิงสำรวจนี้ใช้ข้อมูลปริมาณความเข้มข้นของฝุ่น PM2.5 ของกรมควบคุมมลพิษ ที่วัดจาก 17 สถานี ใน 8 
จังหวัด  ตั้งแต่ปี 2560 –  2564 และประเมินความเสี่ยงการรับสัมผัส PM2.5 ของประชาชน จำแนกแยกเพศชายและหญิงในแต่ละ
กลุ่มอายุ ในฤดูการที่แตกต่างกัน ของแต่ละจังหวัด  
ผลการศึกษ : ค่าเฉลี่ยรายวันของ PM2.5 มีค่าอยู่ระหว่าง 4 – 348  ไมโครกรัม/ลูกบาศเมตร ค่าเฉลี่ยรายปีของ 8 จังหวัด 28  
ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งจังหวัดที่มีค่าสูงสุดคือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลการประเมินความเสี่ยงในการรับสัมผัสฝุ่นละออง พบว่า 
ค่าเฉลี่ยสัดส่วนในการรับสัมผัส ในกลุ่มอายุ <1 ปี ; 1 - <5 ปี ; 5 - <11 ปี; 11 – <23 ปี ; 23 - <40 ปี; 40 - <65 ปี และ 65 ปี
ขึ้นไป ในเพศชาย สูงกว่าเพศหญิง และทุกกลุ่มอายุมีความเสี่ยงในการรับสัมผัส PM2.5 โดยกลุ่มอายุ 1 – < 5 ปี มีความเสี่ยงสูง
ที่สุด  
สรุป : ควรมีมาตรการในการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพและลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กอย่างเร่งด่วน โดยให้ความสำคัญกับ
กลุ่มเด็กเล็กเป็นพิเศษ รวมทั้งสื่อสารและสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนเพื่อป้องกันการรับสัมผัสฝุ่นละอองขนาดเล็ก และควรเพิ่ม
สถานีตรวจวัดมลพิษทางอากาศให้มากข้ึน อีกทั้งควรมีการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนให้มากขึ้น ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้จะ
เป็นข้อมูลสำคัญในการการกำหนดนโยบายการจัดการคุณภาพอากาศในภาคเหนือของประเทศไทย 
 
คำสำคัญ :  หมอกควัน  PM2.5 ภาคเหนือตอนบน การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 
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การประยุกต์ใช้กระบวนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพในการจัดการปัญหามลภาวะ 
คลองแม่ข่า: กรณีศึกษาการใช้ถังบำบัดไขมันระดับครัวเรือน 

Application of Health Impact Assessment Process in Mae Kha Canal Pollution Management:       
A Case Study of Household Use of Grease Treatment Tanks 

 
นัฐพล ปันสกุล7, สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์1, วราภรณ์ บญุเชียง1, ปาริฉตัร องอาจบริรักษ์1, สินีนาฏ ชาวตระการ1, พัลลภ เซียวชัยสกุล
1, รัตนา ทรัพย์บำเรอ2, พีระสัก  อัศวนพคุณ2, ไพสิฐ พาณิชย์กุล3, อรอร ภู่เจริญ4, ปิยะพงษ์ บุษบงก์4, ว่าน วิริยา5, สายหยดุ มูล
เพ็ชร6, สามารถ ใจเตี้ย6, สีวลี รตันปัญญา6, จันจริาภรรณ์ จันต๊ะ6, อ้อมหทัย ดีแท้6, วรางคณา นาคเสน1 * 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่1, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่3, 
สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่4, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่5, คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่6, นกัศึกษาหลักสตูรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบณัฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่7 
*Corresponding author: warangkana.n@cmu.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
บทนำ: คลองแม่ข่าเป็นแหล่งน้ำสำคัญในด้านการเกษตร อุปโภค สัญจร และวิถีวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ ไหลผ่าน 43 ชุมชน 
มากกว่า 30 กิโลเมตร มีการทิ้งขยะและน้ำเสียจากครัวเรือน ส่งผลให้เกิดปัญหามลภาวะการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประยุกต์ใช้
กระบวนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพในการใช้ถังบำบัดไขมันในครัวเรือนเพื่อการจัดการปัญหามลภาวะของคลองแม่ข่า 
วิธีการศึกษา: ทำการวิจัยในครัวเรือนที่อาศัยอยู่ติดคลองแม่ข่ากว่า 400 ครัวเรือน ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและ
ประชาสังคมในพื้นที่ ใช้ประเมินผลทบทางสุขภาพแบบการประเมินไปพร้อมกับการดำเนินการ (Concurrent HIA) โดยทีม
นักวิชาการและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ศึกษาโดยการทบทวนเอกสาร การตอบแบบสอบถาม การสังเกตทั้งแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วน
ร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 40 ราย ดำเนินการในช่วงเดือนธันวาคม 2564 ถึงกุมภาพันธ์ 2565 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis)  
ผลการศึกษา: ชุมชนที่อาศัยอยู่ติดคลองแม่ข่ามีความตระหนักถึงปัญหามลภาวะในคลองแม่ข่า ชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา
คลองแม่ข่าอยู่ในระดับปานกลาง และมีมุมมองต่อความสามารถในการจัดการปัญหามลภาวะในคลองแม่ข่าของหน่วยงานภาครัฐ
และประชาสังคมในพื้นในระดับปานกลาง การใช้ถังบำบัดไขมันในระดับครัวเรือนก่อนปล่อยสู่คลองแม่ข่า ช่วยลดภาวะน้ำเสียc]t
ภาวะกลิ่นเหม็น  ประชาชนคุณภาพชีวิตระดับปานกลางถึงดี ชุมชนได้รับผลกระทบทางสังคมเชิงบวก จากประดิษฐ์ถังบำบัดไขมัน
เกิดความสามัคคีและการเรียนรู้ร่วมกัน ชุมชนตระหนักถึงกระทบด้านสุขภาพ อาการระคายเคืองระบบทางเดินหายใจ ปวดศีรษะ 
วิงเวียน คลื่นไส้ อาเจียน และยังขาดความรู้เรื่องการบำรุงรักษาถังบำบัดไขมัน รวมถึงขาดการติดตามประเมินผลการใช้ถังบำบัด  
สรุป: ควรส่งเสริมให้มีการขยายผลการใช้ถังบำบัดไขมันเพื่อการจัดการมลภาวะในคลองแม่ข่า และการสร้างจิตสำนึกและความ
ตระหนักของชุมชนที่อาศัยอยู่ติดคลองแม่ข่าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาคลองแม่ข่าอย่างยั่งยืนต่อไป  
 
คำสำคัญ: การประเมินผลกระทบสุขภาพ การมสี่วนร่วม ถังบำบัดไขมัน คลองแม่ข่า   
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การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยชุมชน อำเภอคอนสาร จ.ชัยภูมิ 
Community Health Impact Assessment : Khon San District Chaiyaphum  

 
บุศรา  ศรีชัย*, อรนุช ผลภิญโญ, สุทธิพงษ์ วสุโสภาพล, กลุม่รักษ์คอนสาร 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคอนสาร 
*Corresponding author: budsbright@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
บทนำ : อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ มีความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพ มีการผลิตและส่งออกหมากอย่าง
แพร่หลายการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานยางพาราในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 ในการผลิตยางเครป ยางแท่งเอสทีอาร์ 
และยางผสม ส่งผลให้ชาวบ้านมีความกังวลว่าจะมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมของชุมชน  
วิธีการศึกษา : การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ โดยใช้เครื่องมือการ
ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยชุมชน(CHIA) ในการประเมินทรัพยากรและมูลค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์ของชุมชน เก็บข้อมูล
ด้วยการสัมภาษณ์ และการจัดประชุมกลุ่มย่อย และ แบบฟอร์มเก็บข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ประกอบด้วย 1) สร้างและพัฒนากลไกคณะทำงานกลุ่มรักษ์คอนสาร 2) ทบทวนปัจจัยกำหนดสุขภาพของคนคอนสาร เตรียมความ
พร้อมของชุมชน เพื่อให้มีความครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องทุกด้าน 3) กลั่นกรองโครงการ 4)กำหนดขอบเขตในการศกึษา 
5) การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ  
ผลการศึกษา : ผลกระทบด้านสุขภาพท่ีอาจจะเกิดขึ้นต่อชุมชนจากการประกอบกิจการโรงงานยางพารา ได้แก่ผลกระทบด้านกลิ่น 
น้ำเสีย การสูญเสียของทรัพยากรท้องถิ่นของชุมชนด้าน พืช อาหาร สัตว์ประจำถิ่น ซึ่งมีความอุดมสมบูรณม์าก พบพืชสมุนไพร 152 
ชนิด พืชผัก186 ชนิด และพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำ 205 ชนิด ซึ่งกระบวนเก็บน้ำยางพาราจะมีการใช้กรดซัลฟูริกซึ่งมีฤทธิ์กัดกร่อนจะ
ส่งผลต่อสุขภาพ และ มีการปนเปื้อนในดินและแหล่งน้ำ การวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์ของชุมชนพบว่า การปลูกยางพาราจะไม่
สามารถยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจของชุมชน ได้มากเท่ากับความมั่นคงทางเศรษฐกิจ จากพืชเศรษฐกจิของชุมชนทีม่ีอยู่เดิม ได้แก่
รายได้จากสวนหมากมีการจำหน่ายและส่งออกสูงถึง  837,000,000 บาทต่อป ีซึ่งมากกว่าการผลิตจำหน่ายผลิตพันธ์ยางพารามาก 
สรุป : จากผลการศึกษามีข้อเสนอแนะต่อกระทรวงอุตสาหกรรมและท้องถิ่นในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต จัดตั้งโรงงานยางพารา 
ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยชุมชนประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตการจัดตั้งโรงงาน และแก้ไข
กฎหมายท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องวิถีชุมชน และการปกป้องทรัพยากรและนิเวศวัฒนธรรมชุมชน 
 
คำสำคัญ การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยชุมชน โรงงานยางพารา สวนหมาก นิเวศวัฒนธรรมชุมชน 
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ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนของตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 
Community Based Tourism Strategy of Saikhao Subdistrict, Khokpho Distric,  

Pattani Province 
 

ซัลซาบลี สะแม*, และเพญ็ สุขมาก 
สาขาการจดัการระบบสุขภาพ, สถาบันนโยบายสาธารณะ, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่* 

*Corresponding author: Zalzabeel_2527@hotmail.co.th 

 

บทคัดย่อ 
บทนำ: การวิจัยยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำ
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของชุมชนตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานีโดยทุกภาคส่วนในชุมชน ดำเนินการตามขั้นตอนการ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 5 ข้ันตอน คือ การกลั่นกรองโดยสาธารณะ การกำหนดขอบเขตการศึกษาโดยสาธารณะ การประเมินผล
กระทบทางสุขภาพ การทบทวนร่างรายงานและการผลักดันเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจ เก็บข้อมูลโดยการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
วิธีการศึกษา : การวิจัยเชิงปฏิบัติการนี้ได้ประยุกต์ใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีกลุ่มเป้าหมายปฏิบัติการ 28 คน คัดเลือกจาก
คุณสมบัติเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ตัวแทนภาครัฐ คือ ผู้บริหาร อบต.ทรายขาว ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี อุทยานแห่งชาติ
น้ำตกทรายขาว เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ พัฒนาชุมชนอำเภอโคกโพธิ์ 6 คน ผู้แทนองค์กร/กลุ่มจัดตั้งอื่นๆ คือ กลุ่มท่องเที่ยว กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน ผู้นำชุมชน 20 คน และตัวแทนวิชาการและวิชาชีพ 2 คน เครื่องมือที่ใช้ คือแนวคำถามในการประชุม วิเคราะห์
ข้อมูลโดยวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 
ผลการศึกษา: ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของชุมชนตำบลทรายขาว มี 7 ยุทธศาสตร์ 13 กลยุทธ์ 46 โครงการ ได้แก่ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาระบบบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน ยุทธศาสตร์
ที่ 3 ยกระดับประสบการณ์ท่องเที่ยวแบบผสมผสานโดยเน้นนักท่องเที่ยวเป็นศูนย์กลาง ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและอนุรักษ์มรดก
ทางวัฒนธรรมชุมชนสังคมพหุวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาปัจจัยพื้นฐาน การบริการและความปลอดภัย เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง และ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การส่งเสริมสุขภาพของประชาชนให้มีสุขภาวะที่ดี 
สรุป: ชุมชนและหน่วยงานภาครัฐในพ้ืนท่ีสามารถนำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนมาเป็นแนวทางในการดำเนินการขับเคลื่อน
และพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนร่วมกัน เพื่อนำไปสู่การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชน ทั้งการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์ การท่องเที่ยวมิติความเชื่อและศรัทธา การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวโฮมสเตย์ และการท่องเที่ยวเรียนรู้วิสาหกิจ
ชุมชนให้เกิดความยั่งยืนท้ังมิติด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
 
 คำสำคัญ: ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชน  การท่องเที่ยวโดยชุมชน 
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การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยชุมชน กรณีอุตสาหกรรมในพื้นที่ชุมชนลำน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 
Community Health Impact Assessment: A Case Study of Industries in the Nam Phong 

Community,   Khon Kaen Province 
 

ถนัด แสงทอง*  
มูลนิธิชุมชนอีสาน (Esaan Community Foundation: ECF) 
*Corresponding author: greenleft12@gmail.com 

 
บทคัดย่อ  

บทนำ : การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยชุมชน กรณีอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ชุมชนลำน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย 2 
โครงการ โครงการที่ 1 มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างกระบวนการสนทนาแบบมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อแก้ปัญหาการเข้าถึงทรัพยากรน้ำ
และข้อพิพาท และสนับสนุนให้เกิดสันติภาพและการปรองดองของคนในชุมชน โครงการที่ 2 ตั้งคณะทำงานของชุมชน ในการ
จัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพของชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมมือในการแก้ไขปัญหาสุขภาพที่จาก
มลพิษทางสิ่งแวดล้อม และเครือข่ายเฝ้าระวังผลกระทบทางสุขภาพจากมลพิษทางสิ่งแวดล้อม   
วิธีการศึกษา: ศึกษาใน  5 ชุมชน ของอำเภออุบลรัตน์ และอำเภอ น้ำพอง แกนนำชุมชน ร่วมกันเก็บข้อมูลตัวอย่างน้ำในจุดต่างๆ ที่
ผ่าน โรงงานอุตสาหกรรม และจุดอ้างอิง เหนือโรงงาน วัดอุณหภูมิ ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง ค่านำไฟฟ้า ค่าออกซิเจน ค่าของแข็ง
ละลายในน้ำ  
ผลการศึกษา: มี  2 จุด ที่ค่านำไฟฟ้าเกินมาตรฐาน ทั้งมาตรฐานน้ำทิ้ง โรงงานอุตสาหกรรมและมาตรฐานน้ำเพื่อการเกษตร มี 2 
จุด ที่ค่าออกซิเจนเกินมาตรฐานน้ำเพื่อการเกษตรและ 1 จุด ท่ีค่าของแข็งละลายในน้ำ เกินค่ามาตรฐานน้ำเพื่อการเกษตรและ มี  3 
จุด ที่ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง  และค่านำไฟฟ้า สูงแต่ไม่เกินมาตรฐาน ประชาชน มีปัญหา โรคทางเดินหายใจ ภูมิแพ้ จาม เป็น
หวัด มากในผู้สูงอายุ มีอาการผื่นคัน จากการสัมผัสน้ำ อากาศ และฝุ่น ปัญหากลิ่นเหม็นที่สร้างความรำคาญ มีอาการ ปวดหัว เวียน
หัว หายใจติดขัด หายใจไม่ออก ปัญหาความเครียด การปล่อยน้ำทิ้งจากโรงงานสู่ ลำห้วยโจด  บึงโจด และแม่น้ำพอง เพิ่มความ
เสี่ยงทางสุขภาพของประชาชน และต่อระบบนิเวศของแหล่งอาหารของชุมชน ที่น้ำทิ้งไหลเข้าสู่ไร่นามีผลกระทบต่อผลิตการเกษตร 
ที่ดินของเกษตรกร มีPH ผิดปกติ และมีปริมาณฟอสฟอรัส ตะกั่ว ปรอท โครเมียม สูง ในตะกอนดินและ พืชน้ำ เช่นจอก  ผักบุ้ง  
พบทองแดง สังกะสีมีปริมาณสูง  
สรุป : การศึกษาพบว่า 1) ประชาชนในลำน้ำพองมีโอกาสเสี่ยง ที่จะได้รับผลกระทบด้านสุขภาพ จากการสัมผัสกับมลพิษและสาร
ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม 2) มีผลกระทบทางสุขภาพเกิดขึ้น 3) ควรการปรับเกณฑ์ค่ามาตรฐานของคุณภาพดิน น้ำ อากาศ ระหว่าง
มาตรฐานทางอุตสาหกรรมกับมาตรฐานทางการเกษตรและมาตรฐานทางสุขภาพ 4) การพัฒนาเครือข่าย เฝ้าระวังด้านมลพิษและ
สุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 
คำสำคัญ: การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ  อุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีชุมชนลำน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น  
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การนำกระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ สู่การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
อย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาพื้นที่ท่องเที่ยวชุมชน บ้านสามช่องเหนือ ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 

The Implementation of Health Impact Assessment Process to Developed Sustainable Community-
Based Tourism: A Case Study of Ban Sam Chong Nue Community, Tambon Ka Lai, Amphoe Takua 

Thung, Phang Nga Province.                                          
 

จินดา สวัสดิ์ทว*ี  
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเกต็ 
*Corresponding author: jinda.sa@phuket.psu.ac.th 
  

บทคัดย่อ 
บทนำ : การประเมินผลกระทบทางสุขภาพการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านสามช่องเหนือ ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 
ดำเนินการตามขั้นตอนการประเมินกระทบทางสุขภาพ 4 ขั้นตอนคือกลั่นกรอง  การกำหนดขอบเขตโดยสาธารณะ การประเมินผล
กระทบทางสุขภาพ  และการทบทวนร่างรายงานโดยสาธารณะ  
วิธีการศึกษา: การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมนี้ คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายโดยใช้เกณฑ์เป็นผู้เกี ่ยวข้องได้แก่ผู ้นำชุมชน 
คณะกรรมการชุมชน กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชนและคณะผู้วิจัย รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในชุมชน จำนวน 
159 คน เก็บรวมรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ การประชุมกลุ่มย่อย การประชุมปฏิบัติการ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เชิง
เนื้อหา  
ผลการศึกษา: ผลการประเมิน พบความยั่งยืน 3 ด้าน คือมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งแวดล้อม มิติทาง
เศรษฐกิจพบว่า การท่องเที่ยวโดยชุมชนทำให้เกิดอาชีพเช่นกลุ่มกะปิ กลุ่มมัดย้อม กลุ่มเรือนำเที่ยว เกิดการกระจายรายได้ในชุมชน
เพิ่มขึ้น  ทำ กลุ่มเยาวชนมีรายได้เสริมจากกิจกรรมการท่องเที่ยว ประชาชนมีรายได้เสริม มิติทางสังคม เกิดกองทุนด้านสังคมและ
สวัสดิการ มีการฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ผ้ามัดย้อม กะปิ กุ้งเสียบ  ใบจาก และนวดแผนโบราณ  การพัฒนาศักยภาพของ
ประชาชนทั้งในด้านภาษา มนุษสัมพันธ์ เกิดกิจกรรมที่ส่งเสรมิสขุภาวะของชุมชน ช่วยลดปัญหาโรคซึมเศร้าในผูสู้งอายุ ลดปัญหายา
เสพติด อบายมุข ความเครียด และความรุนแรงในเยาวชน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกิดการปรับสภาพแวดล้อม
ของหมู่บ้าน รวมไปถึงด้านสาธารณูปโภค เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ  เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ส่งเสริม
การอนุรักษ์ทรัพยากร ป่าชายเลน ของชุมชน  
สรุป : กระบวนการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวช่วยให้เกิดความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในชุมชนในการทำงานร่วมกัน และตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นใน ในการพัฒนาชุมชนสุขภาวะอย่างยั่งยืน 
 
คำสำคัญ : สามช่องเหนือ การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน การประเมินกระทบทางสุขภาพ 
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การประยุกต์ใช้กระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ในการประเมินประเด็นการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
ภายใต้โครงการศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านการสร้างเสริมสุขภาพ  

The application of the health impact assessment process In assessing the issue of community-
based tourism Under the Academic Center for Public Policy Development on Health Promotion 
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สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์2 

*Corresponding author: pichetwut.n@psu.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
บทนำ : การติดตามและประเมินโครงการศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ประเด็นการท่องเที่ยว
โดยชุมชน มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านการสร้างเสริมสุขภาพ 
ประเด็นการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยประยุกต์ใช้กระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ หรือ HIA ประกอบด้วย การกลั่นกรอง 
(Public screening) การกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมิน (Public scoping) การประเมินผลกระทบ (Public assessing) 
การทบทวนร่างรายงานโดยสาธารณะ (Public review) การผลักดันเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจ (Public Influencing) และการ
ติดตามและประเมินผล (Public Monitoring and Evaluation) โดยเน้นการประเมินปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของโครงการ และ
ยึดกรอบการประเมินตามยุทธศาสตร์ สสส. 6 ด้าน  
วิธีการศึกษา: การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมนีม้ี มีพื้นที่เป้าหมายเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนต้นแบบ จำนวน 8 ชุมชน จาก 6 
จังหวัดอันดามัน ผู้ประเมินได้ดำเนินการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม และใช้แบบสอบถามที่ได้จาก
กระบวนการ HIA ทำการเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับโครงการกลุ่มต่างๆ ประกอบด้วยผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ประสานงานโครงการ 
ทีมวิชาการผู้รับผิดชอบพื้นที่ท่องเที่ยวโดยชุมชนต้นแบบ และผู้แทนแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนต้นแบบ  
ผลการศึกษา: โครงการฯมี ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ มีการปรับเปลี่ยนการดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภาวะ
วิกฤติที่เกิดขึ้น การดำเนินการก่อให้เกิดกระบวนการนโยบายสาธารณะในระดับกลุ่มจังหวัดอันดามัน และระดับภาคใต้ อย่างไรก็
ตาม ผลการประเมินพบว่าควรมีการปรับปรุงแก้ไขกิจกรรมสำคัญของโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายผลลัพธ์ของโครงการ  
สรุป : ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายควรมีการใช้ข้อมูลในการกำหนดนโยบายที่คลอบคลุมทุกระดับของแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน ควรมี
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของภาคีเครือข่ายในระดับจงัหวัด และควรมีกลไกการติดตามและประเมินผลการขับเคลือ่นนโยบายสาธารณะ 
เพื่อติดตามและผลักดันการขับเคลื่อนนโยบายอย่างต่อเนื่อง   
 
คำสำคัญ : การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ การท่องเที่ยวโดยชุมชน กลุ่มจังหวัดอันดามัน 
 
 
 
 
 
 



                       
การประชุมวิชาการและแลกเปลีย่นเรยีนรู ้การประเมินผลกระทบดา้นสุขภาพ พ.ศ. 2565 

 

20 | P a g e  
 

การประเมินคุณภาพอากาศภายในอาคารเพื่อสร้างต้นแบบการจัดการคุณภาพอากาศภายในอาคารและการ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในพื้นที่เสี่ยงสูงจากปัญหาหมอกควัน 

Indoor Air Quality Assessment to Design an Indoor Air Quality Management Model and Health 
Impact Assessment in High Risk of Smoke Haze Problems Area 

 
จิตวิสุทธ์ิ  ทองสัมฤทธ์ิ* 
นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
*Corresponding author: jitvisut_t@cmu.ac.th  
 

บทคัดย่อ 
บทนำ : คุณภาพอากาศภายในอาคารเป็นปัญหามลพิษท่ีมีความสำคัญและมีแนวโน้มจะมีความรุนแรงมากข้ึน จากผลกระทบต่อผู้
ที่อาศัยในอาคารโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนที่มีปัญหาหมอกควัน การเฝ้าระวังคุณภาพอากาศภายในอาคาร และ
พัฒนารูปแบบการจัดการมลภาวะอากาศภายในอาคารสาธารณะที่เหมาะสมจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง  
วิธีการศึกษา : การวิจัยแบบภาคตัดขวางนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลมลภาวะอากาศภายในอาคาร การประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพจากการรับสัมผัสมลภาวะอากาศภายในอาคาร ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพอากาศภายในอาคาร พัฒนาและผลการรูปแบบ
การจัดการคุณภาพอากาศในอาคารในพื้นที่เขตเมือง จังหวัดลำปาง ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ได้แก่ อุณหภูมิ ความช้ืนสัมพัทธ์ 
และการเคลื่อนที่ของอากาศ อนุภาคที่มีขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (ฝุ่นพีเอ็ม 2.5)  อนุภาคที่มีขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (ฝุ่นพีเอ็ม 
10)  ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซโอโซน ก๊าซฟอร์มาลดีไฮด์ สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายท้ังหมด เช้ือ
แบคทีเรียรวม และเช้ือรารวม  
ผลการศึกษา : อาคารทุกแห่งมีปริมาณฝุ่นพีเอ็ม 2.5 และฝุ่นพีเอ็ม 10 สูงเกินมาตรฐาน ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสูงเกินมาตรฐานในบางช่วงเวลา เชื้อแบคทีเรี ยรวมและเชื้อรารวมในอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงพยาบาลสง่เสรมิสุขภาพฃตำบลสงูเกินมาตรฐาน ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการคุณภาพอากาศโดยการ
สร้างห้องปลอดฝุ่นด้วยการสร้างห้องความดันบวก จากการคำนวณปริมาตรห้องและอัตราการแลกเปลีย่นอากาศเพื่อพิจารณาขนาด
เครื่องฟอกอากาศและเครื่องเติมอากาศที่เหมาะสมสำหรับแต่ละห้อง พบว่า ปริมาณฝุ่นพีเอ็ม 2.5 และฝุ่นพีเอ็ม 10 รวมถึง
พารามิเตอร์อื่นๆ ลดลงป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพอากาศภายในอาคาร แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการจัดการคุณภาพอากาศภายใน
อาคารโดยการสร้างห้องปลอดฝุ่นท่ีจำเพาะกับปัญหาและลักษณะของอาคารมีประสิทธิภาพ  
สรุป : ผลจากงานวิจัยนี้สามารถนำไปเป็นกรณีตัวอย่างสำหรับอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอื่นๆ 
ที่มีปัญหาคุณภาพอากาศ ให้สามารถจัดการคุณภาพอากาศภายในอาคารได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะเป็นผลดีต่อสุขภาพของผู้ที่อาศัย
ภายในอาคาร 
 
คำสำคัญ :  คุณภาพอากาศภายในอาคาร หมอกควัน  ฝุ่นพีเอ็ม 2.5  ฝุ่นพีเอ็ม 10 PM การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 
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การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยชุมชน กรณีโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล ตำบลน้ำปลีก อำเภอ
เมือง จังหวัดอำนาจเจริญ  

The Community Health Impact Assessment of Sugar Mill and Biomass Power Plants, Nam Plik 
District Mueang Amnat Charoen. 

 
นภัทร  งามเถื่อน, มะลิวัลย์  แซ่อุย้, วลัญช์ชยา  เขตบำรุง, อิสรา  แก้วดี, สุทธิพงษ์  วสุโสภาพล 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจรญิ,  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจรญิ,  
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล, องค์กรชุมชนเทศบาลตำบลน้ำปลีก, สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  
*Corresponding author: napat1963350@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

บทนำ:การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยชุมชน กรณีโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล ตำบลน้ำปลีก อำเภอเมือง จังหวัด
อำนาจเจริญ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของประชาชนในการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยชุมชน และเพื่อศึกษาและ
จัดกระบวนการเรียนรู้การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพเชิงรุกจากโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลและเสนอข้อเสนอเชิง
มาตรการและนโยบาย  
วิธีการศึกษา: การประเมินHIA นี้มีกลุ่มเป้าหมาย คือประชาชนในพื้นที่รอบๆ โครงการจัดตั้งโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล
หมู่บ้านน้ำปลีก 4 หมู่บ้าน 6 ชุมชน เก็บข้อมูลปฐมภูมิ ด้วยการจดบันทึก การสำรวจ การสัมภาษณ์กลุ่มย่อย การถ่ายภาพ การถ่าย
วีดีทัศน์ ตรวจสอบความเที่ยงตรงของข้อมูลด้วยวิธีการสามเส้า และวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 
ผลการศึกษา: แกนนำประชาชน 48 คน ได้รับการเสริมศักยภาพ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดย
ชุมชน ในการสำรวจพันธุ์พืชท้องถิ่น ในลุ่มน้ำลำเซบายเพิ่มขึ้น ร้อยละ8 การเข้าร่วมประชุมอบรมคณะทำงานมีความเข้าใจใน
แผนพัฒนาและผังเมืองรวมจังหวัดอำนาจเจริญ แผนพัฒนาตำบลน้ำปลีก สิทธิมนุษยชนและชุมชน การตั้งโร งงานน้ำตาลโรงงาน
ไฟฟ้าชีวมวลในพ้ืนท่ี กระบวนการผลิตน้ำตาลทรายและกระบวนการผลติไฟฟ้าจากชีวมวล ตามกระบวนการประเมินผลกระทบดา้น
สุขภาพ โดยมีข้อเสนอเชิงมาตรการต่อโรงงานน้ำตาลมิตรอำนาจเจริญว่าควรมีระบบการเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อมในชุมชน/
โรงงาน และมีการคืนข้อมูลกับชุมชน รวมถึงการป้องกันอุบัติเหตุบนถนนและเหตุรำคาญ(เสียง กลิ่น ฝุ่น) ท้องถิ่นควรเข้ามามสี่วน
ร่วมในการควบคุมกำกับตามกฎหมายและเป็นแกนนำในการเฝ้าระวังผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับชุมชนในทุกมิติ และฝ่ายปกครอง
จังหวัด ควรดำเนินงานควบคุมกำกับให้โรงงานปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับสุขภาพต่อประชาชน 
และหน่วยบริการด้านสุขภาพ ควรเป็นแกนนำในการเฝ้าระวัง คัดกรองความเสี่ยง การส่งเสริม ควบคุมป้องกัน และฟื้นฟูสุขภาพ
ของประชาชนในชุมชนที่อาจจะเกิดจากผลกระทบของโรงงานอุตสาหกรรม 
สรุป: ต้องให้ความสำคัญต่อการป้องกันความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสุขภาพของประชาชน สิ่งที่ต้อง
ดำเนินการต่อคือการมีกลไกระดับพื้นท่ีในกำกับระบบการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและจัดการให้เกิดสุขภาวะของชุมชน 
 
คำสำคัญ:  การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยชุมชน  โรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล 
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การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษาการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ่อหินฟาร์มสเตย์ 
Health Impact Assessment: The Case Study of Community Based Tourism (CBT)  

BorHin Farmstay 
 

เชภาดร  จันทรห์อม* 
นักศึกษาปริญญาโท สถาบันนโยบายสาธารณะ  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
*Corresponding author: bananasweet007@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

บทนำ: การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากการท่องเที่ยวโดยชุมชนศึกษาในพื้นที่ตำบลบ่อ
หิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยใช้กระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพขั้นตอนการกลั่นกรอง การกำหนดขอบเขต การ
ประเมินผลกระทบและการทบทวนร่างรายงายโดยสาธารณะ  
วิธีการศึกษา: การประยุกต์ใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพนี้  มีกลุ่มผู้ให้ข้อมูลซึ่งคัดเลือกโดยเกณฑ์การเป็นผู้มีส่วยได้ส่วนเสีย 
ประกอบด้วย ผู้แทนองค์กร/กลุ่ม ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว คือ กลุ่มท่องเที่ยว กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้นำชุมชน 15 คน ผู้แทน
ภาครัฐ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ เจ้าหน้าที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด  ผู้บริหารอบต. 3 คน  และ
ตัวแทนวิชาการ 2 คน ใช้วิธีการสัมภาษณ์ การประชุมกลุ่ม เครื่องมือท่ีใช้ได้แก่แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา 
ผลการศึกษา: การประเมินผลกระทบทางสุขภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีข้อค้นพบ 4 มิติ ได้แก่ 1) มิติพัฒนาคน กลุ่มคน 
เครือข่าย  2) มิติเศรษฐกิจ 3) มิติสังคมวัฒนธรรม 4) มิติสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมิติพัฒนาคน มีผลกระทบทางบวกในกลุ่มวิสาหกิจปลา
กระชังบ้านพรุจูด มีความรู้ความเข้าใจด้านการท่องเที่ยวและการพัฒนาแกนนำที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว การพัฒนากลุ่มเด็ก
เยาวชน เกิดเครือข่ายของหน่วยงานภาครัฐ ภาควิชการ และกลุ่มเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนทั้งในพื้นที่จังหวัดตรัง  กลุ่ม
จังหวัดอันดามัน ภาคใต้และระดับประเทศ มิติเศรษฐกิจมีการจ้างงานทั้งทางตรงได้แก่ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มไกด์/คนขับรถนำเที่ยว 
แม่บ้านซักผ้า และเจ้าของบ้านพัก และการจ้างงานทางอ้อม ในกลุ่มผ้าบาติกสตรีบ้านพรุจูด กลุ่มวิสาหกิจปลาเค็มกางมุ้ง กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนเตยปาหนัน กลุ่มลิเกป่าพื้นบ้าน การบริการต่างๆ มีการกระจายรายได้ทางตรงประมาณ 1,202,400 บาท/ปี และ
ทางอ้อม 470,000 บาท/ปี แต่ยังผู้มีส่วนร่วมจำนวนจำกัด การเติบโตทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นเฉพาะกลุ่ม มิติสังคมวัฒนธรรมเกิดกลไก
กองทุนสิ่งแวดล้อมของชุมชนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและงานสาธารณะประโยชน์ในชุมชน  
สรุป: การช่วยประชาสัมพันธ์ทำให้พ้ืนท่ีเป็นที่รู้จักของคนท่ัวไปและนักท่องเที่ยวในทุกระดับ  ช่วยอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้านลิเกป่า มีผล
ทางตรงทำให้เพิ่มฐานทรัพยากรธรรมชาติการฟื้นฟูเพิ่มพื้นที่หญ้าทะเลบริเวณอ่าวบุญคง และการเพิ่มพ้ืนท่ีป่าชายเลนบริเวณคลอง
สิเกา ทางอ้อมส่งผลกระทบให้เกิดการอนุรักษป่าชายเลนในตำบล ในด้านสภาพแวดล้อมทำให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานถนน
ในตำบล การติดไฟฟ้าส่องสว่าง การปรับภูมิทัศน์ รวมถึงเกิดแหล่งเรียนรู้ธนาคารต้นกล้าหญ้าทะเล 
 
คำสำคัญ :  การท่องเที่ยวโดยชุมชน การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ วิสาหกิจชุมชน ลิเกป่าพื้นบ้าน หญ้าทะเล ป่าชายเลน 
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ประเด็นที่ 4 
การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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การศึกษาผลกระทบด้านสุขภาพและกำหนดทางเลือกเชิงนโยบายร่วมกันในการพัฒนาและใช้ประโยชน์พื้นที่
รอบบึงละหานโดยใช้เครื่องมือการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ จังหวัดชัยภูมิ 

Health Impact Assessment and Develop Joint Policy Options for the Development and 
Utilization of the Aarea around Bueng Lahan Using Health Impact Assessment Tools  

in Chaiyaphum Province 
 

ปริยกร ชาลีพรม*, เบญญาพร เลาลาด 
เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวดัชัยภูม ิ
*Corresponding author: pariyakorn2021@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

บทนำ : การศึกษาผลกระทบและทางเลือกเชิงนโยบายในการพัฒนาและใช้ประโยชน์พื้นที่รอบบึงละหาน จังหวัดชัยภูมิ โดยใช้
เครื่องมือการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ระบุผลกระทบด้านสุขภาพของแผนการพัฒนาพื้นที่และใช้
ประโยชน์รอบบึงละหาน 2) ค้นหาทางเลือกเชิงนโยบายและแนวทางป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น “บึงละหานที่อยากให้เป็น”  
วิธีการศึกษา: ประยุกต์ใช้เครื่องมือการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพใน4 ตำบลรอบบึงละหาน ได้แก่ ละหาน หนองบัวใหญ่ บ้าน
กอก และหนองบัวบาน ช่วง ปลายปี 2563 ถึง ปลาบปี 2564 โดย 1)จัดประชุมคณะทำงานแบบออนไลน์ 2) อบรมทีมผู้ช่วยนักวิจัย
ในพื้นที่ในการเก็บข้อมูล และเก็บข้อมูลในพื้นที่ 3) ใช้ข้อมูลเพื่อแผนพัฒนาและใช้ประโยชน์พื้นที่รอบบึงละหาน เช่น แผนพัฒนา
อำเภอจัตุรัส แผนพัฒนาท้องถิ่นของ4 ตำบล แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตจาก พชอ.จัตุรัส  
ผลการศึกษา: ผละกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้แก่ ผลกระทบต่อ1.) วิถีชีวิตและสุขภาพของชุมชนใน 4 ตำบล 2) ต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
สัตว์น้ำ สัตว์บก พืชอาหาร พืชพื้นถิ่น/ประจำถิ่น 3) อุบัติการณ์โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ซึ่งคณะทำงานพัฒนานโยบาย
สาธารณะแบบมีส่วนร่วมฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรชุมชน ประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่รอบบึงละหาน ร่วมกัน
ศึกษาผลกระทบด้านสุขภาพ และกำหนดทางเลือกเชิงนโยบายร่วมกันในการพัฒนาพื้นที่และใช้ประโยชน์รอบบึงละหาน และมีข้อ
กังวลที่อาจเกิดขึ้นจากนโยบายการพัฒนา 3 ด้านคือ 1)นโยบายการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว 2) ด้านการใช้ประโยชน์น้ำจาก
ชลประทาน 3) การใช้เป็นพื้นที่อนุรักษ์  ซึ่งพัฒนาเพื่อเพื่อลดผลกระทบฃในความกังวลทั้ง 3 ด้าน  
สรุป: ควรพัฒนาบึงละหานแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ภายใต้แผนพัฒนาและนโยบายของ อปท. และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
และควรพัฒนาโดยมุ่งเน้นการลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น การสร้างความเป็นเจ้าของให้แก่ประชาชน ให้มีโอกาสแสดงความ
คิดเห็น เป็นผู้กำหนดทิศทางของการพัฒนาด้วยตนเอง เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต บริบทของชุมชน  เพื่อความยั่งยืนและต่อเนื่อง
ของการพัฒนา  
 
คำสำคัญ :  ผลกระทบด้านสุขภาพ  ทางเลือกเชิงนโยบายร่วมกันต่อการพัฒนาพ้ืนท่ี การใช้ประโยชน์รอบบึงละหาน 
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ผลการกลั่นกรองการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในการดำเนินงานอาหารปลอดภัย 
กรณีศึกษาเทศบาลเมืองปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 

The Result of Health Impact Assessment in Food Safety Operations: 
A Case Study of Muang Pattani Municipality, Muang District, Pattani Province 

 
ไบตลุมาลย์ อาแด, เพ็ญ  สุขมาก* 
สาขาการจดัการระบบสุขภาพ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
*Corresponding author: sphen013@yahoo.com 
 

บทคัดย่อ 
บทนำ: ปัญหาสำคัญที่นำมาสู่การจัดทำโครงการด้านอาหารปลอดภัยของเทศบาล คือ อัตราป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น การวิจัยครั้งนีไ้ด้การประยุกต์ใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อกลั่นกรองความจำเป็นและประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
ในการดำเนินงานอาหารปลอดภัยในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  
วิธีการศึกษา: การวิจัยคัดเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลตามเกณฑ์คัดเข้า 11 คน ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบโครงการเกี่ยวกับการดำเนินงาน
อาหารปลอดภัย ผู้ประกอบการร้านค้า และองค์กรภาคประชาสังคม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการทบทวนเอกสาร การสัมภาษณ์เชิง
ลึก และการประชุมกลุ่มย่อยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เครื่องมือที่ใช้คือ แบบบันทึกการทบทวนสถานการณ์ด้ านอาหารปลอดภัย แนว
คำถามสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบโครงการและแนวคำถามในการประชุมกลุ่มย่อย วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา 
ผลการศึกษา: ควรมีการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในการดำเนินงานอาหารปลอดภัยตามกรอบออตตาวา ชาร์เตอร์ เพื่อพัฒนา
ข้อเสนอแนะและเพิ่มประสิทธิผลของการดำเนินงานอาหารปลอดภัยในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี และ
การนำผลการประเมินที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงโครงการด้านอาหารปลอดภัยในอนาคต  ผลการกลั่นกรองโครงการที่ควรประเมินผล
กระทบมีจำนวน 8 โครงการ จาก 27 โครงการ  ประกอบด้วย โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการในตลาดสด โครงการ
ส่งเสริมมาตรฐานร้านอาหารและโรงอาหารในโรงเรียน โครงการอบรมผู้ประกอบการ โครงการเฝ้าระวังการบริโภคอาหารปลอดภัย
เดือนรอมฎอน (เดือนบวช) โครงการส่งเสริมมาตรฐานตลาดสด โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยและจัดการน้ำมันทอดซ้ำ โครงการ
ส่งเสริมมาตรฐานร้านอาหารโรงอาหารในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโครงการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อพัฒนายกระดับ
มาตรฐานการบริการผู ้ประกอบการ มีการตรวจพบการปนเปื ้อนของเชื ้อโคลิฟอร์มเกินมาตรฐานในอาหารและน้ำ และ
ผู้ประกอบการร้านอาหาร แผงลอย ไม่ขอใบอนุญาต ขาดความรู้ เกี่ยวกับข้อกำหนดของเทศบัญญัติ   
สรุป: กิจกรรมโครงการการอบรม ศึกษาดูงาน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจ  เกี่ยวกับความปลอดภัยจากการบริโภค
อาหาร การประเมินโครงการตามกรอบออตตาวาชาร์เตอร์จะช่วยทำให้ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เห็นช่วงว่างการ
ดำเนินงานของโครงการและใช้กรอบแนวคิดดังกล่าวพัฒนาโครงการให้ดีขึ้น 
 
คำสำคัญ : อาหารปลอดภัย การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ การกลั่นกรอง กรอบออตตาวาชาร์เตอร์ 
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การประยุกต์ใช้แนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในการพัฒนาระบบการจัดการและการใช้ประโยชน์
จากขยะของชุมชน ในพื้นที่ผลิตเฟอร์นิเจอร์ของ ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน 

Applying the Health Impact Assessment Guidelines in the development of community waste 
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บทคัดย่อ 
บทนำ: ขยะเป็นปัญหาสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ปัญหาการจัดการขยะในพื้นที่ผลิตเฟอร์นิเจอร์ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และ
สิ่งแวดล้อมของชุมชน  วิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประยุกต์ใช้แนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ในการพัฒนาระบบการจัดการ
และการใช้ประโยชน์จากขยะของชุมชน ในพื้นที่ผลิตเฟอร์นิเจอร์ของ ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน 
วิธีการศึกษา: การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมนี้ ทำการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารและเก็บข้อมูลปฐมภูมิโดย สัมภาษณ์ การ
สังเกต และการประชุมกลุ่ม กำหนดผู้ร่วมวิจัยจากเกณฑ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ผู้นำชุมชน อสม. ชมรมเฟอร์นิเจอร์ 
โรงเรียน และประชาชนทั่วไป เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลและดำเนินการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกและแนวคำถามในการ
สนทนากลุ่ม วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา  
ผลการศึกษา: พื้นที่มีทั้ง ขยะจากครัวเรือน และขยะจากอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ ของเหลือใช้และสารเคมีจากอุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์  ชุมชนระบุปัญหาขยะจากครัวเรือนว่ามีช่วงเวลาการพักขยะนานส่งกลิ่นเหม็นและแมลงวันชุกชุม การขาดการมีส่วน
ร่วมในการแยกขยะและการเผาขยะ ส่วนขยะจากอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร ์มปีัญหาการไมใ่ช้ประโยชน์จากขยะ การกำจัดขยะเหลอื
ใช้จากกระบวนการผู้ประกอบการ และการเผาขยะ ผู้ร่วมวิจัยเสนอแนวทางในการจัดการขยะในชุมชนโดยควรเริ่มจากการประชุม
ร่วมกันเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาขยะโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เช่น โรงเรียน วัด กลุ่มผู้สูงอายุ ชมรมเฟอร์นิเจอร์ หอพัก 
การสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ การประยุกต์และต่อยอดในเชิงพาณิชย์จากขยะชุมชนและขยะเฟอร์นิเจอร์  
สรุป: ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายขอใหเ้ทศบาลจัดทำโครงการให้ความรู้การแยกขยะ กำหนดมาตรการทิ้งขยะให้ตรงกำหนด จัดหาถัง
ขยะที่มีความแข็งแรงเพื่อป้องกันสัตว์กัดแทะ แยกประเภทขยะ ให้พนักงานเก็บขยะทำความสะอาดบริเวณจุดพักขยะและบริเวณ
โดยรอบ จัดรถบรรทุกถุงขยะที่สามารถจัดเก็บขยะในซอยแคบได้ จัดเก็บขยะอย่างน้อย 2 วันต่อสร้างแรงจูงใจเพื่อให้ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วม การจัดทำแผนแม่บทหรือนโยบายการบริหารจัดการขยะและของเหลือใช้ในชุมชนต่อไป 
 
คำสำคัญ :  การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ การจัดการขยะ การมีส่วนร่วม เฟอร์นิเจอร์  
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การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของชุมชนกรณีศึกษาการสร้างประตูน้ำคลองปากประกับ
ทะเลสาบสงขลา 

Community Health Impact Assessment, A Case Study of the Sluice Construction between Pakpra 
Canal and Songkhla Lake   
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บทคัดย่อ 
บทนำ : คลองปากประมีความสำคัญต่อวิถีชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชนปากประและจังหวัดพัทลุงทั้งการทำประมง เกษตรกรรม 
การท่องเที่ยว เป็นสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวเชิงวิถีธรรมชาติที่โดดเด่นของจังหวัดพัทลุง การสร้างประตูกั้นน้ำระหว่างคลองปาก
ประกับทะเลสาบสงขลา ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งเชิงระบบนิเวศ วิถีชีวิต เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของชุมชน การวิจัยนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อประเมินศักยภาพของชุมชน ผลกระทบจาก
โครงการสร้างประตูกั้นน้ำระหว่างคลองปากประกับทะเลสาบสงขลา รวมทั้งสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการ
พัฒนาทางเลือกต่างๆ  
วิธีการศึกษา: การประยุกต์ใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพในการพัฒนาพ้ืนท่ีชุมชนปากประ เลือกผู้ร่วมในการศึกษาจากวิเคราะห์ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียประกอบด้วย ผู้นำท้องถิ่น  ผู้ประกอบการประมง  ผู้ประกอบการท่องเที่ยว เกษตรกร และนักท่องเที่ยว จำนวน 
50 คน ใช้กระบวนการพูดคุยแบบไม่เป็นทางการ (Informal Interview)  การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) การประชุม
กลุ่มย่อย (Focus Group) และการศึกษาภาคสนามทำการศึกษาระหว่างเดือนกันยายน 2562-กันยายน 2563  
ผลการศึกษา: คลองปากประมีศักยภาพและทุนทางระบบนิเวศที่เชื่อมโยงกันใน 5 ระบบคือ ระบบนิเวศทะเลสาบ  ระบบนิเวศ
สายน้ำ  ระบบนิเวศทะเลน้อย  ระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำ  และระบบนิเวศการเกษตร มีทุนทางเศรษฐกิจและวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับ
ระบบนิเวศใน 3 กิจกรรมหลัก คือ การทำการเกษตรมีพื้นที่ปลูกปาล์มร้อยละ 40 สวนยางพาราร้อยล 35 และนาข้าวร้อยละ 25  
การทำการประม มีเรือประมง 272 ลำ มียอจับปลาจำนวน 650 ดอกเกิดรายได้ต่อชาวประมงเฉลี่ยวันละ1,500 บาท และการ
ท่องเที่ยว มีเรือนำเที่ยว 80 ลำ ท่ีพัก 14 แห่งร้านอาหาร 6 แห่ง การปิดประตูกั้นน้ำจะทำให้น้ำไม่ไหลเวียนส่งผลตอ่คุณภาพน้ำที่ใช้
เพื่อการเกษตร มีผลต่อประมงการออกเรือหาปลาทำได้ยาก และผลต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวทำให้ทัศนียภาพที่เป็นจุดขายของการ
ท่องเที่ยวหายไป   
สรุป: เสนอให้กำหนดเป็นพื้นทีพ่ัฒนาพิเศษเพื่อการอนุรักษ์ โดยแบ่งเป็น 3 โซน เกษตร ประมง ท่องเที่ยว เพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อม โดย
ไม่ทำลายระบบนิเวศดั้งเดิมควบคู่กับกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เช่ือมโยงกับระบบนิเวศและมีก่อสร้างเท่าที่จำเป็น  
 
คำสำคัญ :  การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพระบบนิเวศ  การสร้างประตูน้ำ เกษตร ประมง ท่องเที่ยว 
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การประเมินผลกระทบทางสุขภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 

Health impact assessment on the Local Development Plan (2023 -2027) of Bangyai Subdistrict 
Administrative Organization, Kraburi district, Ranong province. 
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บทคัดย่อ 
บทนำ : การประเมินผลกระทบแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบต .บางใหญ่ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ปี 2566 - 2570  เป็นการ
ประเมินแบบไปข้างหน้า (prospective HIA) ใช้กระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 4 ขั้นตอนคือ การกลั่นกรองนโยบาย
โดยสาธารณะ กำหนดขอบเขตศึกษาโดยสาธารณะ การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ และการทบทวนร่างรายงานโดยสาธารณะ  
วิธีการศึกษา: ประยุกต์ใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีผู้เข้าร่วมโดยคัดเลือกตามเกณฑ์คัดเข้า ประกอบด้วย แกนนำชุมชน 
ตัวแทนชุมชน เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 28 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการทบทวน
เอกสาร การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีวิเคราะห์เชิงเนื้อหา   
ผลการศึกษา: ผลการกลั่นกรองโดยสาธารณะ พบว่า การประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบต.บางใหญ่ ปี 2566 – 2570 เพื่อ
จัดทำข้อเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุงแผนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ของแผน  ผลการศึกษาตามขอบเขตเชิง
เนื้อหาการประเมินทั้ง 4 มิติ พบว่า 1) มิติเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มรายได้ของครัวเรือน การสร้างอาชีพ แต่แผนของ อบต .บางใหญ่ ไม่มี
ความชัดเจนในการเพิ่มรายได้และสร้างอาชีพของครัวเรือน 2) มิติทางสังคม พบปัญหาคือร้อยละ 6 ของประชาชนไม่ได้ศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงกว่าการศึกษาภาคบังคับ ซึ่งแผนท้องถิ่นไม่ระบุการจัดการศึกษาในระดับที่สูงกว่าการศึกษาภาคบังคับ มีเพียงการ
ดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอนสำหรับโครงการอาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวันโรงเรียนเท่านั้น ส่วนด้านความเข้มแข็งในการ
มีส่วนร่วมของชุมชน พบว่า มีโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 3) มิติทางสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ มีโครงการปลูก
ป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว และการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าต้นน้ำ มีโครงการแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ โดยโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน โครงการ
ปรับปรุงฝาย ขุดลอกฝาย ขุดลอกอ่างแก็บน้ำและฝายน้ำล้น แต่ยังประสบปัญหาน้ำไม่เพียงพอปัญหาน้ำเสียจากการทำเกษตรกรรม 
โรงงานทำยางแผ่น การจัดการขยะมีเพียงการรณรงค์ และส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง 4) ผลกระทบด้านสุขภาพ ม ีโรคความ
ดันโลหิตสูงที่ โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด แต่ไม่มีแผน/โครงการด้านการส่งเสริมและป้องกันโรคไม่ติดต่อท่ีสำคัญ  
สรุป: ควรมีการปรับแผนเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหา ความต้องการของประชาชน และแผนงานโครงการเพื่อการบรรลุ
วิสัยทัศน์ของ อบต.บางใหญ่  
 
คำสำคัญ:  การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ  แผนพัฒนาท้องถิ่น  การศึกษา ปัญหาสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่  
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การประยุกต์ใช้การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพระดับท้องถิ่น  
กรณีศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงานเก็บขนมูลฝอย เทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 

Application of Local Health Impact Assessment Case Study of Health Impacts of Solid Waste 
Collectors of Maha Sarakham Municipality, Maha Sarakham Province. 

 
นัฏฐิยา โยมไธสง*, ทิวาวัลย์ ภูแซมแสง, เพิ่มเกยีรติ อันสา  
สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองมหาสารคาม 
*Corresponding author: nut_yom@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

บทนำ : การประยุกต์ใช้กระบวนการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 5 ขั้นตอน (การกลั่นกรอง การกำหนดขอบเขต การประเมินผล
กระทบ การจัดทำรายงาน และการติดตามประเมิน) มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสถานนะสุขภาพ และพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
ของพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองมหาสารคาม 2) จัดทำข้อเสนอมาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพเพื่อ
เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายของผู้บริหารเพื่อจัดทำโครงการ/กิจกรรมในพ้ืนท่ี 
วิธีการศึกษา: การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมนี้ มีกลุ่มตัวอย่างซึ่งคัดเลือกจากเกณฑ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 200 คนประกอบด้วย
พนักงาน 60 คน ประชาชน/ผู้แทนชุมชน 140  ศึกษาโดยการใช้แบบสอบถาม การทำSWOT Analysis และการประชุมกลุ่มย่อย 
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติเชิงพรรณนา และข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ วิเคราะห์เนื้อหาและสร้างข้อสรุปเชิงนโยบาย  
ผลการศึกษา: ปัญหาในการปฏิบัตงิานของพนักงานเก็บขนมูลฝอยได้แกม่อีุปกรณป์้องกันอันตรายส่วนบุคคลไม่เพียงพอ ร้อยละ 76.67  รถ
เก็บขยะชำรุด  ถังขยะหนัก ร้อยละ 46.48 ทำงานหนักมากขึ้น ร้อยละ 33.8 แสงสว่างไม่เพียงพอร้อยละ 5.63 และมีปญัหาสุขภาพร้อยละ 
18.33 โดยมีอาการเจ็บป่วยจากการทำงาน  ทั้งหมดมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ผื่นแพ้ผิวหนัง ร้อยละ 40  ได้รับบาดเจ็บจากการทำงาน 
ร้อยละ 40 และอุจจาระร่วงร้อยละ 8.33  นอกจากนี้ยังพบว่าไม่มีลานจอดรถขนขยะ และไม่มีที่พักของพนักงานเก็บขนมูลฝอย ผลจากการ
ระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีข้อเสนอเกี่ยวกับ มาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพจากการจัดการมลูฝอย 
ได้แก่ การสร้างสถานที่จอดรถขยะ บนเนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน ประกอบด้วย ลานจอดรถ ที่พักพนักงาน ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ระบบ
ประปา ก่อสร้างห้องอาบน้ำ และห้องสุขาสำหรับพนักงาน  
สรุป: กระบวนการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพได้ทำให้ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความตระหนักและคำนึงถึงความสำคัญของ
ผลกระทบต่อสุขภาพ และมีข้อเสนอเชิงนโยบายให้ผู ้บริหารเพื่อตัดสินใจอนุมัติดำเนินโครงการเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
ผลกระทบต่อสุขภาพ จากการจัดการมูลฝอยท่ีในพื้นที่อย่างเหมาะสม 
 
คำสำคัญ : การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ พนักงานเก็บขนมูลฝอย การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
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การประยุกต์ใช้การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพระดับท้องถิ่น กรณีศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพจาก                   
กิจการเผาถ่าน เทศบาลตำบลโคกสูง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 

Application of Health Impact Assessment on Local Problem: A Case study of health Impacts 
from Charcoal Production of Khok Sung Subdistrict Municipality, Phon Thong District,  

Roi Et Province. 
 

ฉลาด  ภูมโิชติ1*, มาลา สรรพวุธ2, อุทัย พันธ์อะนุ2 

เทศบาลตำบลโคกสูง1 , สำนักงานสาธารณสุขจังหวดัร้อยเอด็2 
*Corresponding author: Chaladp2513@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

บทนำ: การประยุกต์ใช้กระบวนการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 5 ขั้นตอน (การกลั่นกรอง การกำหนดขอบเขต การประเมนิผล
กระทบ การจัดทำรายงาน และการติดตามประเมิน เพื่อศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพจากกิจการเผาถ่าน และเพื่อจัดทำมาตรการ
ป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการออกเทศบัญญัติในการควบคุมกำกับกิจการเผาถ่านศึกษาในพื้นท่ี
ตำบลโคกสูง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด  
วิธีการศึกษา: การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมนี้ มีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย จำนวน 638 คน และคัดเลือกตัวแทนจากผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 80 คน  เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม  เครื่องตรวจวัดฝุ่นละออง (High Volume)  เครื่องเป่าปอดแบบพกพา (Peak 
flow) และการประชุมกลุ่มย่อย วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติเชิงพรรณนา วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ วิเคราะห์เนื้อหา
และสร้างข้อเสนอเชิงนโยบาย  
ผลการศึกษา: ประชาชนได้รับผลกระทบจากควันกลิ่นเหม็นฝุ่นละอองร้อยละ 43.80 ร้อยละ 31.80และร้อยละ 29 ตามลำดับ 
ช่วงเวลา18.00-21.00 น.ได้รับผลกระทบมากที่สุด ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) เฉลี่ย 24 ชั่วโมงเท่ากับ 24.83-33.39 
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ประชาชนมีอาการ คัดจมูก ปวดศีรษะ แสบคอ ร้อยละ 27 ร้อยละ 21.90 และร้อยละ 20.70 ตามลำดบั ชุมชน
ม.2  ม.3 ม.10 ม.7 และ ม.9  ที่ประชาชนมีผลการทดสอบสมรรถภาพปอดต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  การระดมความคิดเห็นของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียมีข้อเสนอมาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพ คือ ให้หยุดประกอบกิจการในช่วงเดือนมกราคม - เมษายน
ของทุกปี กำหนดช่วงเวลาของการเผา จัดโซนนิ่งการประกอบกิจการเผาถ่าน ลดหรื อจำกัดขนาดและปริมาณเตาเผา และแก้ไข
เพิ่มเติมเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโคกสูงให้ทันสมัยและมีบทกำหนดโทษสูงข้ึน  
สรุป: กระบวนการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพช่วยให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของผลกระทบต่อสุขภาพ และเสนอ
ประกอบการออกเทศบัญญัติในการควบคุมกำกับกิจการเผาถ่านของเทศบาล และการติดตามตรวจสอบเฝ้าระวังผลกระทบต่อ
สุขภาพของประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
 
คำสำคัญ : การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ เทศบัญญัติในการควบคุมกำกับ การเผาถ่าน การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
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การประยุกต์ใช้กระบวนการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
กรณีศึกษา การกำหนดมาตรการจัดการมูลฝอยทั่วไปตั้งแต่ต้นทาง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง 

Application of the Health Impact Assessment Process in Local Administrative Organizations A Case 
Study Determination of general solid waste management measures from the source Khelang Nakhon 

Municipality Lampang Province 
 

เอกรินทร์  วินันท์  
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ กรมอนามัย 
 

บทคัดย่อ 
บทนำ: เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง มีนโยบายกำหนดมาตรการให้ประชาชนคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางและร่วมกบัศูนย์
อนามัยที่1 เชียงใหม่ ประยุกต์ใช้กระบวนการHIA ในการประเมินการปฏิบัติตามมาตรการคัดแยกขยะและผลกระทบทางสุขภาพจากการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเก็บขนขยะ และกำหนด มาตรการป้องกันและลดผลกระทบ  
วิธีการศึกษา: การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมนี้ ศึกษษการปฏิบัติในประชาชน ผู้นำชุมชน อสม. 400 คน จากสุ่มตัวอย่างใน
ชุมชนเมือง กึ่งเมือง และชนบท ใช้แบบสอบถาม และการประชุมกลุ่ม 2) ประเมินกระทบจากการปฏิบัติงานของพนักงานเก็บขนขยะ ใน 
พนักงานเก็บขนขยะ 60 คน ใช้แบบประเมินอาการผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูก และแบบวัดความเครียดของ กรมสุขภาพจิต  
 ผลการศึกษา: ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการคัดแยกขยะได้ดี ได้แก่ กล่องเครื่องดื่ม/นม/น้ำผลไม้ (ร้อยละ 82.9) กระดาษ (ร้อย
ละ 82.2) ขวดแก้ว/ขวดหรือแก้วพลาสติก/กระป๋องอลูมิเนียม (ร้อยละ 80.6) แบตเตอรี่/ถ่านไฟฉาย (ร้อยละ 78.0) กิ่งไม้ (ร้อยละ 
76.7) หลอดไฟที่ใช้งานไม่ได้ (ร้อยละ 76.0) กระป๋องสเปรย์/ขวดสารเคมี (ร้อยละ 75.1) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (ร้อยละ 74.1) 
และโลหะ/เหล็ก (ร้อยละ 71.1) ปฏิบัติได้น้อย คือ เศษอาหาร ผัก ผลไม้ (ร้อยละ 66.7) เศษใบไม้ (ร้อยละ 63.3) และ  มูลฝอยช้ิน
ใหญ่ (ร้อยละ 57.6) พบ อาการผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกและความเครียด คนขับรถขยะ มีอาการปวดหรือไม่สบายบริเวณ
หลังส่วนล่างมากท่ีสุด รองลงมาคือ ไหล่ คอ และข้อเท้า (ร้อยละ 77.3, 50.0, 40.9, 36.4 ตามลำดับ) ความเครียดอยู่ในระดับปาน
กลาง (ร้อยละ 65.0) รองลงมา คือ ระดับน้อย (ร้อยละ 25.0)  
สรุป : การใช้กระบวนHIA ทำให้มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการขยะ กำหนดประเด็นผลกระทบอย่างรอบด้าน และ
ขอบเขตการศึกษาที่ชัดเจน มีข้อเสนอเชิงนโยบายเสนอผู้บริหารของเทศบาลเมืองเขลางค์นครนำไปใช้ประโยชน์ในการกำหนด
มาตรการคัดแยกขยะมูลฝอยรวมถึงดูแลสุขภาพของพนักงานเก็บขนขยะต่อไป  

 
คำสำคัญ : การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การกำหนดมาตรการจัดการมูลฝอย  
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ประเด็นที่ 5 
การประยุกต์ใช้ HIA ในประเด็นอื่นๆ การศึกษาระบบหรือกลไกที่

เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ การพัฒนา
เคร่ืองมือในการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ 
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โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (อพ.สธ. -มรภ.ชัยูมิ) 

Plant Genetic Conservation Project under the Royal Initiative of Her Royal Highness Princess 
Maha Chakri Sirindhorn Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn In response to the 

royal initiative by Chaiyaphum Rajabhat University (Ph.P.P.-Chairman Chayumi) 
 

จันทร์จิรา ตรีเพชร, กุลวดี คตชนะเลขา, อุมาวดี เดชธำรงค,์ ปภินวชิ ขวาไทย* 
เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวดัชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภมู ิ
*Corresponding author: k_nutjanat@kkumail.com 
 

บทคัดย่อ 
บทนำ : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนอง
พระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (อพ.สธ.-มรภ.ชัยภูมิ) วัตถุประสงค์ เพื่อให้เข้าใจและเห็นความสำคัญของพันธุกรรมพืช
และทรัพยากร เพื่อสำรวจและเก็บรวบรวมทรัพยากรพรรณไม้ และเมีระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชและทรัพยากร “พืชพรรณสรรค์
สร้างมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ” เพื่อพัฒนาบุคลากร อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมพืช และทรัพยากรให้เกิดประโยชน์
กับมหาชนชาวไทย  
วิธีการศึกษา : โครงการนีไ้ด้ดำเนินการโครงการประจำปีงบประมาณ 2564 มีขั้นตอนการ อบรม เก็บข้อมูลพืชพันธุ์ และสรุปผล ได้
ข้อมูลพันธุ์พืชในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 15 ชนิด ผู้เข้าร่วมโครงการ 60 คน (นักศึกษาสมาชิกชมรมโครงการฯ อพ.สธ.-มรภ.
ชัยภูมิ) ได้ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ มีระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชและทรัพยากรซึงเป็นการดำเนินการภายใต้กระบวนการ HIA การ
ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจากสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
ผลการศึกษา: การสำรวจและเก็บตัวอย่างพืชโดยการดองในแอลกอฮอล์ 70% ในพื้นที่ในมหาวิทยาลัย ได้ตัวอย่างพืช 15 ชนิด 
ได้แก่  เช่น มะยม มะขามป้อม ไผ่รวก ตำลึง พลับพลา ปรง บอระเพ็ด มะค่าแต้ สลัดได พุดผา เห็ด โคนโทงเทงฝรั่ง ใช้ซึ่งได้จัดทำ
ข้อมูลพืชพรรณสรรค์ และการจัดทำคู่มือฐานทรัพยากรท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สนอง
พระราชดำริ 
 สรุป: มีส่วนร่วมในการแนวทางการดำเนินงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอย่างชัดเจน การบริหารจัดการที่มีคุณภาพมีการประยุกต์การ
จัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานวิจัย ส่งผลให้การดำเนินงานโครงการสัมฤทธ์ิผล อย่างไรก็ตามการดำเนินงาน. จะบังเกิดผล
อย่างเป็นรูปธรรมมีการร่วมมือของทุกภาคส่วน ที่นำไปสู่การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากร และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน ชุมชน
หรือท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 
คำสำคัญ : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
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เครื่องมือการประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากขยะอิเลกทรอนิกส์: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ 
E-Waste Health Impact Assessment Tool : A Systematic Review of the Literature 

 
เกศริน  ขอหน่วงกลาง, สิรมิา มงคลสมัฤทธ์ิ*, ธงชัย  ขนาบแก้ว  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
*Corresponding author: tu.sirima@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

บทนำ : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพจาก
ขยะอุตสาหกรรม/ขยะอิเลกทรอนิกส์ โดยศึกษาใน 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นตอนการกลั่นกรอง การกำหนดขอบเขต ขั้นตอนการ
ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ  และเพื่อศึกษาผลกระทบทางสุขภาพจากขยะอุตสาหกรรม/ขยะอิเลกทรอนิกส์   
วิธีการศึกษ : สืบค้นรายงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2564 จากฐานข้อมูล Google scholar, PubMed,  Cochrane 
Library โดยใช้แบบคัดกรองงานวิจัย แบบประเมินคุณภาพงานวิจัย (Critical Appraisal Tools) และ แบบบันทึกการสกัดข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ การแจงนับ และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 
ผลการศึกษา:  พบรายงานวิจัยตามเกณฑ์ 171 เรื่อง ได้แก่1) เครื่องมือจำแนกขั้นตอน 1.1) ขั้นตอนการกลั่นกรอง เป็นการรวบรวม
ข้อมูลด้านขนาด และความรุนแรงของปัญหาอย่างรวดเร็ว เครื่องมือด้านระบาดวิทยาและทางการแพทย์ ได้แก่ การเฝ้าระวัง การตรวจ
รักษา และการวินิจฉัยโรค ข้อร้องเรียน  สัมภาษณขอมูลเชิงลึกผูมีสวนไดสวนเสีย แบบสังเกตและการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อม ขอมูล 
ด้านกายภาพ ชีวภาพ สังคม และสิ่งแวดลอม ประเภทปริมาณขยะและกากของเสียอุตสาหกรรม  การแผนที่ สารสนเทศทางภูมิศาสตร์  
1.2) การกำหนดขอบเขต  เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยกำหนดสุขภาพเพื่อกำหนดโอกาส การมีส่วนร่วม โดยผู้เชี่ยวชาญ เวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และการทบทวนวนวรรณกรรม การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านปัจจัยด้านบุคคล การสำรวจพฤติกรรม  แบบคัดกรอง
สุขภาพ  คุณภาพชีวิต เงื่อนไขการทำงาน ระบบบริการสาธารณะ มาตรฐานโรงงาน/องค์กรด้านอาชีวอนามัย ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม 
และเศรษฐกิจ รวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือ สังเกต เอกสาร 1.3) ขั้นตอนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ใช้เครื่องมือที่ผู้วิจัย
ออกแบบเอง และแบบเมินมาตรฐานต่างๆ รวมถึงการประเมินปริมาณความเข้มข้นของสารตัวทำละลายที่สะสมในร่างกายจากเลือดหรือ
ปัสสาวะ การประเมินการรับสัมผัสจากปริมาณความเข้มข้นของสารตัว ทำละลายในบรรยากาศ น้ำ ดิน และการประเมินการทำงานของ
อวัยวะ ของร่างกาย เครื่องมือทางด้านระบาดวิทยา  การประเมินความเสี่ยง การประเมินรอยเท้าทางสุขภาพ การประเมินวัฏจักรชีวิต
ของผลิตภัณฑ์ไม่พบเครื่องมือประเมินด้านทางสังคม และ เศรษฐศาสตร์ 2) ผลกระทบทางสุขภาพจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ ความเสี่ยง
จากสัมผัสโลหะหนักพิษเฉียบพลันและเรื้อรังอาการระบบทางเดินหายใจ มะเร็ง น้ำหนักแรกคลอดและการคลอดก่อนกำหนด  
 สรุป: เครื่องมือในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพมขี้อจำกัด มีอคติของขอบเขต คุณสมบัติการวัด การพัฒนาและประเมินผล การใช้
เครื่องมือส่วนใหญ่ดำเนินการโดยภาครัฐ นักวิชาการ เจ้าของกิจการ/ผู้มีส่วนได้ แต่การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเสียค่อนข้างน้อย 
   
คำสำคัญ  เครื่องมือ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ขยะอิเลกทรอนิกส ์
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ผลของประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ เพื่อรองรับการขยายเมือง: กรณีศึกษา อำเภอ
ห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 

The Effects of A constructive Community Health Impact Assessment  to Support Urban 
Expansion: A Case Study of Hang Chat District, Lampang Province 

 
พัฒนา นาคทอง1, สมร สังฆะสร2, ปวีณา ปงลังกา3, เพียร  ทาสตุา 4, และ สุวรัฐ  แลสันกลาง5 คณะพยาบาลศาสตร์  
มหาวิทยาลยัเนช่ัน1, สมาคมเครือข่ายคนรักษ์สิ่งแวดล้อมลำปาง2,   องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร จังหวัดลำปาง3, 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านข่วง จังหวัดลำปาง4,  คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยลำปาง5 
*Corresponding author: patanakatong@gmail.com 
 

บทคัดย่อ  
บทนำ: การศึกษาผลของการใช้ CHIAเชิงสร้างสรรค์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 
ในการการขยายเมืองในตำบลเวียงตาลและตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง  2. ค้นหา แก้ไข ป้องกัน และขับเคลื่อน
ทางเลือกอย่างรูปธรรมของผู้มีส่วนได้เสียในพ้ืนท่ีและคณะกรรมการ CHIA  เพื่อ“เมืองน่าอยู่ร่วมกัน”  
วิธีการศึกษา : ใช้กระบวนการศึกษาผลกระทบด้านสุขภาพ และสร้างแบบสอบถามแบบกึ่งโครงสร้าง ในการประเมินตามกรอบ
ปัจจัยกำหนดสุขภาพทั้ง 7 ด้าน (ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านสังคมวัฒนธรรม ด้านเศรษฐกิจ ด้านกฎระเบียบ ข้อตกลงร่วม ด้าน
ทิศทางการพัฒนา ด้านสุขภาพ และด้านระบบบริการสขุภาพ) ทำการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 10 ของจำนวนผู้สูงอายจุากหมู่บ้านที่
มีความเสี่ยงกระทบทางด้านสุขภาพ 90 คน จาก 3 หมู่บ้าน 
ผลการศึกษา: ผลกระทบทางบวก มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติช เช่น ห้วยแม่ตาล ห้วยแม่วัก เหมืองแม่น้อย ป่า และเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่า เป็นแหล่งอาหาร มีความอุดมสมบูรณ์ของชุมชน ด้านสังคมวัฒนธรรมมีประเพณี วัฒนธรรม และความเช่ือตามวิถีดั้งเดิม ซึ่ง
เป็นกลไกหนุนเสริมการเรียนรู้ให้กับชุมชน ด้านเศรษฐกิจมีการเพิ่มขึ้นสถานประกอบของครัวเรือน หน่วยราชการและโรงงาน
อุตสาหกรรม สร้างมีงานทำมีรายได้และไม่ทิ้งถิ่น ชุมชนมีการใช้กฎระเบียบเพื่อเป็นกติกาในการป้องกันและควบคุมความสงบ เกิด
การพัฒนายกระดับและต่อยอดให้สามารถนำไปใช้ให้เกิดผลมากขึ้น มียุทธศาสตร์ด้านการสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไป แต่แผนการปฏิบัติยังขาดการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ มีระบบบริการสุขภาพ มีระบบ
และกลไกการส่งต่อผู้ป่วยระหว่าง รพ.สต. กับ หน่วยบริการสาธารณสุขระดับต่าง ๆ เชื่อมโยงในการให้บริการตามกลุ่มเป้าหมาย 
ผลกระทบทางลบ ชุมชนขาดความมั่นคงในการใช้ประโยชน์จากที่ดิน น้ำ ชุมชนให้ความร่วมมือ มีการจ้างแรงงานต่างด้าวชดเชย
แรงงานขาดแคลนจากชุมชน วัตถุดิบจากชุมชนไม่เพียงพอ ชุมชนขาดความตระหนักในกฎระเบียบมาใช้ปฏิบัติ มีมลภาวะที่ส่งผล
ผลกระทบต่อสุขภาพ ขาดการเช่ือมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ และออกแบบระบบบริการสุขภาพชุมชน  
สรปุ: ควรตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวังด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดตั้งกองทุนชุมชนในการป้องกันและเฝ้าระวังการแก้ไข 
ปัญหา ฟื้นฟู สร้างพื้นที่ต้นแบบ เพ่ือเรียนรู้และแก้ปัญหาร่วมกัน มีทัศนคติที่ดีต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและมีความสุข  

 
คำสำคัญ  ผลของประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์  การขยายเมือง กองทุนชุมชน สร้างพื้นที่ต้นแบบ 
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การสังเคราะห์งานวิจัย: จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามของการประเมินผลกระทบ 
Research Synthesis: SWOT of An Impact Assessment  

 
ประวิช ขุนนิคม1* , อุมาพร มุณีแนม2, และ เพ็ญ สุขมาก3  
นักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์1 
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์2 
หน่วยวิจัยการประเมินผลทางสุขภาพ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์3 
*Corresponding author: kunnikom@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

บทนำ : การวิจัยนี้เป็นการการสังเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามของการประเมินผลกระทบที่ผ่านมา จากรูปแบบ
การประเมินผลกระทบ 6 รูปแบบ คือ Environmental Impact Assessment (EIA), Strategic Environmental Assessment 
(SEA), Policy Assessment, Social Impact Assessment (SIA), Health Impact Assessment (HIA) แ ล ะ  Sustainability 
Assessment (SA)  
วิธีการศึกษา: ใช้กระบวนการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) ตามหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเอกสารของ Scott 
(1990; 2006) ร่วมกับ การวิเคราะห์องค์ประกอบของการพัฒนาระบบและกระบวนการประเมินผลกระทบในฐานข้อมูลจำนวน 4 
ฐาน คือ Science direct, PubMed, Web of science และ Scopus  ระหว่างปี ค.ศ.2012 ถึง ปี ค.ศ. 2019 และวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยวิธีการบรรยาย  
ผลการศึกษา: ผลการศึกษาทบทวนบทความ 12 บทความที่ได้ถูกคัดเลือกตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้พบว่า EIA เป็นเครื่องมือที่ถูกกำหนด
เป็นมาตรฐาน และมีกฎหมายควบคุม แต่การนำไปใช้อาจมีคุณภาพต่ำ ซึ่งแปรผันตามทักษะของผู้ประเมินขณะที่การเปลี่ยนแปลง
มาตรการกระตุ้นทางเศรษฐกิจของรัฐทำให้การพิจารณาจำเป็นต้องลดข้อกำหนด และเร่งรัดการตัดสินใจ ด้าน SEA เป็นเครื่องมือที่
ช่วยปรับปรุงผลกระทบได้ทั้งในระดับนโยบายแผนงานและรูปแบบของกิจกรรม (PPPs) แต่เป็นเพียงเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการ
ดำเนินการระดับยุทธศาสตร์เท่านั้น  ยังไม่มีข้อบังคับที่ชัดเจน ด้าน SIA เป็นเครื่องมือเพื่อช่วยในการตัดสินใจปัญหาทางสังคม แต่
ผลการประเมินเป็นการประเมินเพื่อผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำเท่านั้น และผู้ให้คำปรึกษาในการพัฒนาโครงการของชุมชนมีไม่เพียงพอ ด้าน 
HIA สามารถใช้ได้ทั้งระดับของนโยบาย ยุทธศาสตร์แผนงาน จนถึงระดับกิจกรรม แต่พบจำกัดของการนำไปใช้ในการดำเนินการ
เก็บข้อมูล ตามลักษณะความซับซ้อนของกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ กลุ่มเปราะบาง กลุ่มชายขอบท่ีได้รับความเท่าเทียมทางสุขภาพที่มี
ความแตกต่างกัน และ SA เป็นการประเมินที่พยายามเปิดมุมมองแบบองค์รวม  แต่ระยะเวลาของการวิเคราะห์อาจใช้เวลานานใน
การดำเนินการ ขาดการการติดตามผลกระทบที่เกิดขึ้น  
สรุป: การประเมินผลกระทบมีหลายรูปแบบ ซึ่งจำเป็นต้องพิจารณาถึงเป้าหมาย เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่าง สังคม 
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สุขภาพ และมิติอื่นๆ เข้าด้วยกัน 
 
คำสำคัญ: การสังเคราะห์งานวิจัย การประเมินผลกระทบ EIA SIA HIA PPPs SA 
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การประเมินผลกระทบทางสุขภาพแบบเร่งด่วน กรณีการประเมินแผนยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคงทางอาหาร
เทศบาลตำบลนาชะอัง  อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร 

 A Rapid Health Impact Assessment: A case of Food Security Strategy Plan of Na Cha-ang 
Subdistrict, Chumphon Province. 

 
นายไตรรงค์ คงดี*, น.ส.นสิากร บญุช่วย, น.ส.บุษรา หนูทัก และน.ส.มสักะห์ นาแว 
สถานบันนโยบายสาธารณะ สาขาการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
*Corresponding author: tumtrirong@gmail.com* 

 
บทคัดย่อ 

บทนำ : การประเมินผลกระทบทางสุขภาพแบบเร่งด่วนของแผนบูรณาการระบบอาหารและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการ
ดำเนินงานระบบอาหารของตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยdkiประยุกต์ใช้กระบวนการประเมินผลกระทบทาง
สุขภาพ 4 ขั้นตอน คือ การกลั่นกรองนโยบาย การกำหนดขอบเขตศึกษาโดยสาธารณะ การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ และการ
ทบทวนร่างรายงานโดยสาธารณะ   
วิธีการศึกษา : ในการวิจัยครั้งนี้ศึกษาในผู้ให้ข้อมูลโดยเลือกจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)ที่ผ่านการ คัดเลือกตาม
เกณฑ์ จำนวน 53 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการทบทวนเอกสาร  การประชุมกลุ่มย่อย การสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบแผนงาน 
โครงการของเทศบาลตำบลนาชะอัง และจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นโดยสาธารณะ ขอบเขตเชิงเนื้อหาการประเมิน ครอบคลุม 4 
องค์ประกอบของความมั่นคงทางอาหาร เครื่องมือท่ีใช้ คือ แนวคำถามในการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง แนวคำถามในการประชุมกลุ่ม 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ระยะเวลาดำเนินการระหว่างเดือน มกราคม – มีนาคม 2565   
ผลการศึกษา:เการพัฒนาช่วยให้ทศบาลตำบลนาชะอังมีพื้นที่ปลูกข้าวไร่เพิ่มขึ้นร้อยละ 91.96  ทุกพื้นที่ปลูกข้าวแบบปลอดภัย  
เกิดแหล่งเรียนรู้และแปลงสาธิต ในการทดลองปลูกข้าวไร่จาก 2 แหล่ง ด้านการเข้าถึงอาหาร พบว่า ครัวเรือนเกษตรกรสามารถลด
รายจ่ายในครัวเรือนจากการมีข้าวไร่ในการบริโภคตลอดทั้งปี การเข้าถึงอาหารปลอดภัยในพื้นที่ตลาดสีเขียวมีเพียง ร้อยละ 20  มี
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวไร่ และอาหารทะเลรวมกันประมาณ 10 ประเภท การผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวไร่ยังไม่เป็นเชิง
พาณิชย์มากนัก การมีเสถียรภาพด้านอาหาร ตำบลนาชะอังมีแหล่งอาหารในการบริโภคตลอดทั้งปี  
สรุป: ข้อเสนอเชิงนโยบายได้แก่ 1) สนับสนุนการปลูกข้าวไร่ให้เพียงพอในเชิงพาณิชย์2) ต่อยอดการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวไร ่ให้
มีต้นทุนที่ถูกลง 3) พัฒนาการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งในเชิงพาณิชย์เพื่อเพิ่มการผลิตสินค้าแปรรูปจากอาหาร
ทะเลให้มีความหลากหลายและคงไว้ซึ่งวิถีประมงพื้นบ้าน 4) ส่งแสริมการจำหน่ายวัตถุดิบปลอดภัยในตลาดนัดหัววังพนังตัก บรรลุ
วิสัยทัศน์ “ตำบลนาชะอัง เป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบด้านอาหารจากการเกษตร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” ตาม
เป้าประสงค์ ต้นน้ำ กลาง และปลายน้ำ  
 
คำสำคัญ  การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ  ประเมินยุทธศาสตร์  ความมั่นคงทางอาหาร    
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ผลกระทบของการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลใหม่ต่อชุมชนเกษตรกรรม 
Impact of the development of new groundwater resources on agricultural communities 

 
จักรพันธ์ นาน่วม*, ลิขิต น้อยจ่ายสิน, สาลินี ผลมาตย์ และเสริมสิทธ์ิ สร้อยสอดศรี  
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
*Corresponding author: jakkaphu@buu.ac.th 
 

บทคัดย่อ  
บทนำ: การจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรจัดเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญและจำเป็นสำหรับการเกษตรเนื่องจากน้ำเป็นปัจจัยที่
จำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำการเกษตร แหล่งน้ำสำหรับการเกษตรมหีลายประเภทซึ่งต้องพัฒนาตามความเหมาะสมของพื้นที่ เช่น สระ
น้ำผิวดิน หรือบ่อน้ำบาดาล พื้นที่ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ได้มีการจัดทำโครงการ “ศึกษาและพัฒนา
แหล่งน้ำบาดาลจากพลังงานแสงอาทิตย์” ขึ้น เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำรองในการทำการเกษตร อย่างไรก็ตามหากไม่มีการจัดเตรียมหรือ
พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอาจส่งผลกระทบทางลบหรือไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่โครงการตั้งเป้าไว้  
วิธีการศึกษา: การวิจัยชิ้นนี้มีเป้าหมายที่จะประเมินผลกระทบของการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลใหม่ต่อชุมชนเกษตรกรรม และเสนอ
มาตรการจัดการผลกระทบที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ วิธีการศึกษาแบ่งเป็น 2 วิธี คือ การศึกษาเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ  
ผลการศึกษา: ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ มีข้อห่วงกังวลในการดำเนินโครงการ คือ ปริมาณน้ำจากบ่อบาดาล องค์ความรู้เกี่ยวกับ
การดูแลระบบ ความเหมาะสมของโครงการกับบริบทของพื้นที่ และความคาดหวังต่อโครงการสูง มาตรการที่ควรกำหนดเพื่อจัดการ
ผลกระทบสามารถแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ 1) การออกแบบโครงการ (การพูดคุย เจรจา วางแผนบริหารจัดการระหว่างสมาชิกใน
กลุ่มผู้ใช้น้ำ และจัดให้มีพี่เลี้ยงในการบริหารจัดการทั้งในด้านการบริหาร และด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้อง และ 2) ระยะดำเนินโครงการ 
(ติดวาล์วน้ำ/มิเตอร์ และเก็บเงินกลุ่มเพื่อบริหารจัดการ/ซ่อมแซม การปลูกพืชใช้น้ำน้อย/อายุสั้น และส่งเสริมการลดใช้สารเคมี
การเกษตร)  
สรุป : ผลกระทบของการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลใหม่ต่อชุมชนเกษตรกรรม มักจะเกิดขึ้นตั้งแต่การออกแบบโครงการ ไปจนถึงระยะ
ดำเนินโครงการ ดังน้ันผู้ที่เกี่ยวข้องควรให้พิจารณาประเมินผลกระทบตั้งแต่การวางแผนบริหารจัดการ 
 
คำสำคัญ : น้ำเพื่อการเกษตร แหล่งน้ำบาดาล จังหวัดสระแก้ว 
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