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คำนำ
คู่มือการประเมินผลกระทบต่อสุ ขภาพจากการจัดการขยะมูลฝอย ในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น
เล่ ม นี้ เป็ นแนวทางหรื อกระบวนการที่ ใ ห้ค วามส าคัญในการสร้ า งการมี ส่ วนร่ วมจากหลายภาคส่ วน ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย สามารถใช้เป็ นเครื่ องมือที่สาคัญอย่างหนึ่ งในการคาดการณ์ ประเมินผล
ตลอดจนเป็ นเครื่ องมือหามาตรการการป้ องกันหรื อแก้ไขปั ญหาผลกระทบต่างๆ มาตรการลดผลกระทบที่
อาจหรื อก่อให้เกิดผลต่อสุ ขภาพ จากกระบวนการและขั้นตอนการดาเนิ นการจัดการขยะมูลฝอยในองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น เพื่อการคุม้ ครอง ส่ งเสริ มสุ ขภาพอนามัยของประชาชน ให้อยูใ่ นสิ่ งแวดล้อมที่ดี
ผูเ้ ขียน อาศัยความรู้ และประสบการณ์ ที่เคยศึกษา เรี ยนรู้ จากข้อเท็จจริ ง นามาประมวล เรี ยบเรี ยง
จัดทาเป็ นคู่มือการประเมินผลกระทบต่อสุ ขภาพจากการจัดการขยะมูลฝอยชุ มชน ในองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น โดยหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า เอกสารคู่มือเล่มนี้ จะมีประโยชน์ต่อผูอ้ ่าน ผูส้ นใจ รวมทั้งองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่ นที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยชุ มชน หากมี ขอ้ เสนอแนะ ข้าพเจ้ายินดี รับฟั ง เพื่อการ
ปรับปรุ งในโอกาสต่อไป
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ส่ วนที่ 1
ความรู้ เกีย่ วกับการจัดการขยะมูลฝอย สาหรับองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
1. นิยามความหมาย
ขยะมูลฝอย (Solid Waste) มีความหมายเช่นเดียวกับคาว่า มูลฝอย ที่บญั ญัติไว้ในมาตรา 4 แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ.2535 หมายความถึง “เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสิ นค้า เศษ
วัสดุ ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่ อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรื อสิ่ งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยง
สัตว์หรื อที่อื่น และหมายความรวมถึง มูลฝอยติดเชื้ อ มูลฝอยที่เป็ นพิษ หรื ออันตรายจากชุมชน” ซึ่งมี
ความหมายไม่ต่างกับตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของบ้านเมือง
พ.ศ.2535 ที่ออกโดยกระทรวงมหาดไทย โดยเน้นการใช้บงั คับในเขตองค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่น ได้ให้
ความหมายว่า “มูลฝอย หมายถึง เศษอาหาร เศษผ้า เศษสิ นค้า ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่ อาหาร เถ้า มูลสัตว์
หรื อกากสัตว์ รวมตลอดสิ่ งอื่นใดที่เก็บจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรื อที่อื่นๆ”
คาว่า มูลฝอย เป็ นไปตามศัพท์ทางกฎหมาย แต่ที่นิยมใช้กนั เป็ นที่เข้าใจกันทัว่ ไปมักเรี ยกว่า ขยะมูล
ฝอย ซึ่ งในคู่มือเล่มนี้ ก็จะใช้คาว่า ขยะมูลฝอย เพื่อความเข้าใจตามความนิยม
ขยะมูลฝอยชุ มชน (Municipal Solid Waste) หมายถึง ขยะมูลฝอยที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน
เช่น บ้านพักอาศัย สถานประกอบการค้า แหล่งธุ รกิจ ร้านค้า สถานบริ การ ตลาดสด และสถาบันต่างๆ
ได้แก่ ขยะอินทรี ยจ์ าพวกเศษอาหารต่างๆ เศษใบไม้ เศษหญ้า ฯลฯ ขยะรี ไซเคิลจาพวก แก้ว กระดาษ โลหะ
พลาสติก อลูมิเนียม ยาง ฯลฯ และขยะทัว่ ไปจาพวก เศษผ้า เศษไม้ และเศษวัสดุต่างๆ เป็ นต้น โดยไม่
รวมถึงของเสี ยอันตรายจากชุมชน
ของเสี ยอันตรายจากชุ มชน (Community Generated Hazardous Waste) หมายถึง ขยะมูลฝอยหรื อ
ของเสี ยที่เป็ นพิษหรื ออันตรายที่มาจากครัวเรื อนและแหล่งธุ รกิจ เช่น โรงแรม สนามบิน ปั๊ มน้ ามัน ร้าน
ถ่ายรู ป และร้านซักแห้ง ของเสี ยจาพวกนี้ ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟฟ้ า แบตเตอรี่ สาหรับรถยนต์ มือถือ
เครื่ องใช้ไฟฟ้ า อีเล็กทรอนิกต่างๆ น้ ามันหล่อลื่นใช้แล้ว เป็ นต้น
มูลฝอยติดเชื้อ (Infectious Waste) หมายถึง ขยะมูลฝอยที่มีแหล่งกาเนิดมาจากสถานีอนามัย
โรงพยาบาล และสถานพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชน โดยขยะมูลฝอยเหล่านี้ จะมีเชื้อโรคปะปนอยูใ่ น
ปริ มาณหรื อความเข้มข้น ซึ่ งถ้ามีการสัมผัสหรื อใกล้ชิดแล้วสามารถทาให้เกิดโรคได้ เช่น มูลฝอยที่มีการ
ปนเปื้ อนจากสิ่ งขับถ่ายหรื อเลือดของมนุษย์และสัตว์ มูลฝอยที่มีเชื้อโรคอันตรายปะปนอยู่ เข็มฉี ดยาใช้แล้ว
และเครื่ องมือแพทย์ใช้แล้ว เป็ นต้น
องค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (Local Government) หมายถึง องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด เทศบาล
องค์การบริ หารส่ วนตาบล กรุ งเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่กฎหมายจัดตั้ง
ขึ้น
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การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย (Public Participation in Waste Management)
หมายถึง การส่ งเสริ ม ชักนา สนับสนุน และสร้างโอกาสให้ประชาชนในชุมชนได้เข้ามาร่ วมมือจัดการขยะ
มูลฝอยของชุมชนเพื่อบรรลุในวัตถุประสงค์และนโยบายการจัดการขยะมูลฝอย
2. ประเภทของขยะมูลฝอย
ขยะมูลฝอย แบ่งตามลักษณะรู ปร่ างได้หลายประเภท ที่สาคัญๆ ดังนี้
1) ขยะสดหรื อขยะเปี ยก หมายถึง ขยะมูลฝอยที่ประกอบด้วยสารอินทรี ยแ์ ละความชื้นค่อนข้างสู ง
ขยะประเภทนี้ทาให้เกิดการย่อยสลายได้ ขยะสดหรื อขยะเปี ยกนี้มกั เป็ นตัวการสาคัญที่ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น
เน่าของการย่อยสลาย เป็ นแหล่งอาหารของสัตว์นาโรค และเป็ นแหล่งแพร่ กระจายของเชื้อโรคได้ หากมี
การจัดการไม่เหมาะสม ตัวอย่างขยะสด ได้แก่ เศษอาหาร เศษผัก เศษเนื้ อ เศษผลไม้ อาหารเหลือทิ้ง เป็ นต้น
2) ขยะแห้ง หมายถึง เศษวัสดุต่างๆ ที่เหลือใช้ แล้วทิ้ง อาจประกอบด้วยสารอนิ นทรี ย ์ สารอินทรี ย ์ แต่
มีความชื้นค่อนข้างต่า จึงไม่ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น ตัวอย่างขยะแห้ง ได้แก่ เศษไม้ เศษผ้า เศษยาง กระดาษ
แก้ว พลาสติก เศษโลหะ กระเบื้อง เป็ นต้น
3) ขยะอุตสาหกรรม หมายถึง วัสดุใดๆ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เหลือทิง้ จากปั จจัยการผลิต เช่น
เศษหนัง โฟม พลาสติก เป็ นต้น
4) ขยะอันตราย หมายถึง ขยะมูลฝอยที่ก่อให้เกิดอันตราย เมื่อไม่มีการนาไปกาจัดอย่างถูกต้อง เช่น
กระป๋ องใส่ สี น้ ามัน สารระเหย เช่น ทินเนอร์ หลอดไฟ ใบมีด ของมีคม ภาชนะใส่ สารฆ่าแมลง เป็ นต้น
5) ขยะมูลฝอยติดเชื้ อ หมายถึง ขยะมูลฝอยที่เกิดจากกระบวนการรักษา พยาบาลผูป้ ่ วยต่างๆ เช่น สาลี
เช็ดเลือด น้ าหนอง จากแผลผูป้ ่ วยต่างๆ อาหารเลี้ยงเพาะเชื้ อต่างๆ เป็ นต้น
3. แหล่งกาเนิดขยะมูลฝอย
แหล่งกาเนิดขยะมูลฝอย ที่สาคัญๆ สามารถจาแนกได้ 3 แหล่ง ดังนี้
1) ขยะมูลฝอยจากชุมชน ขยะมูลฝอยจากสถานที่ต่างๆ ในชุมชน เช่น ที่พกั อาศัย ย่านธุรกิจการค้า
ตลาดสด สถานที่ราชการ หน่วยงานต่างๆ โรงพยาบาล คลินิก สถานพยาบาล
2) ขยะมูลฝอยจากการเกษตรกรรม กิจการทางการเกษตรกรรม ที่สาคัญๆ เช่น การเพาะปลูกพืช
ฟาร์ มเลี้ยงสัตว์
3) ขยะมูลฝอยจากอุตสาหกรรม ได้แก่ ขยะมูลฝอยจากกระบวนการผลิต วัสดุ วัตถุดิบ ที่เหลือทิง้
จากกิจการอุตสาหกรรม
โดยที่แหล่งกาเนิ ดขยะมูลฝอยทั้งสามแหล่งดังกล่าวนั้น อาจมีท้ งั ขยะมูลฝอยประเภทต่างๆ ขึ้นอยูก่ บั
ลักษณะของขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น แต่ปริ มาณนั้นแตกต่างกัน เช่น ขยะมูลฝอยจากชุมชน ก็จะมีปริ มาณของ
ขยะสดหรื อขยะเปี ยก ค่อนข้างสู ง เป็ นต้น
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4. ปริมาณขยะมูลฝอย
ปริ มาณขยะมูลฝอยในแต่ละชุมชน ไม่วา่ องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด องค์การบริ หารส่ วนตาบล หรื อ
เทศบาล จะมีปริ มาณมากน้อยเพียงใดขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยต่างๆ ดังนี้
1) จ านวนประชากร ขยะมู ล ฝอยมี ป ริ ม าณความผัน แปรไปตามจ านวนประชากร โดยจ านวน
ประชากรเพิ่มขึ้น ปริ มาณขยะก็จะเพิ่มขึ้นด้วย ดังนั้นองค์ประกอบที่มีความจาเป็ นในการนามาประกอบการ
คาดการณ์ ป ริ ม าณขยะมู ล ฝอย มัก เกี่ ย วข้องกับ การเปลี่ ย นแปลงจ านวนประชากร ซึ่ งรวมทั้ง จ านวน
ประชากรแฝง ประชากรจรด้วย นอกจากนั้นยังต้องคานึงถึง การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานในการครองชี พ การ
ขยายตัวของที่พกั อาศัย
2) สภาพเศรษฐกิจของประชาชน ถ้าประชาชนมีฐานะทางเศรษฐกิจดี มีอานาจในการซื้ อสิ่ งของ
บริ โภคอุปโภคมาก ขยะมูลฝอยก็จะมีปริ มาณเพิ่มมากขึ้น ตรงกันข้ามหากในช่วงที่ประชาชนมีเศรษฐกิจ
ตกต่า ปริ มาณขยะมูลฝอยก็มีนอ้ ยลงไปด้วย
3) ลักษณะที่ต้ งั ทางภูมิศาสตร์ มีอิทธิ พลต่อปริ มาณและชนิดของขยะ เช่น ชายฝั่งทะเลภาคใต้จะมี
ปริ มาณขยะจาพวก ซากหรื อเศษปลา เปลือกหอย มากกว่าที่ห่างไกลจากชายฝั่งทะเล สถานที่ที่เป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวก็มกั จะมีปริ มาณขยะมูลฝอยมากกว่าที่ไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยว
4) อุปนิสัยและมาตรฐานความเป็ นอยูข่ องประชาชน มักจะเป็ นปั จจัยส่ งผลต่อความเอาใจใส่ ในการ
เก็บรวบรวมและกาจัดขยะมูลฝอยอยูเ่ สมอ ผูท้ ี่มีฐานะดีและมีอุปนิสัยรักความสะอาดจะเก็บรวบรวมหรื อ
กาจัดขยะมูลฝอย เปรี ยบเทียบกับคนที่มกั ง่ายไม่ใส่ ใจต่อความสะอาดและความเป็ นระเบียบแล้ว ก็มีผลต่อ
ปริ มาณขยะมูลฝอยได้เช่นกัน
5) ความหนาแน่นและลักษณะสภาพชุมชน ชุมชนหนาแน่น การคมนาคมสัญจรไม่สะดวก การเก็บ
รวบรวม และขนถ่ายขยะมูลฝอยจะกระทาได้ไม่สะดวกและทัว่ ถึง ทาให้ปริ มาณขยะตกค้างทับถมกันมาก
ขึ้น ถ้าลักษณะสภาพชุมชนเป็ นย่านธุ รกิจการค้า ก็ยงิ่ ทาให้มีปริ มาณขยะมูลฝอยมากขึ้น
6) ฤดูกาล และสภาพดินฟ้ าอากาศ ช่วงฤดูฝนปริ มาณขยะมูลฝอยมักจะมีความชื้นสู งมาก ฤดูร้อนก็ทา
ให้มีปริ มาณขยะมูลฝอยที่เป็ นใบไม้ผลัดใบ นอกจากนี้ยงั มีผลผลิต เช่น ผลไม้ มาก ทาให้มีปริ มาณขยะมูล
ฝอยที่เป็ นเปลือกผลไม้ชนิดต่างๆมากตามไปด้วย
7) กฎระเบียบข้อบังคับและความร่ วมมือของประชาชน หากชุมชนหรื อหน่วยงานใดมีกฎระเบียบ
ข้อบังคับ ตลอดจนประชาชนให้ความร่ วมมือที่ดี ก็ส่งผลถึงการจัดการเกี่ยวกับปริ มาณขยะมูลฝอยได้ดีดว้ ย
5. หลักการจัดการขยะมูลฝอย
การจัดการขยะมูลฝอย เป็ นการเก็บรวบรวม ขนถ่าย และนาขยะที่เกิดขึ้นจากแหล่งกาเนิดไปกาจัด
อย่างถูกหลักทางวิชาการ เพื่อไม่ให้เกิดปั ญหาต่อสภาพแวดล้อม และสุ ขภาพอนามัยของประชาชน โดย
หลักการจัดการขยะมูลฝอยประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย การขนส่ งขยะมูลฝอย
และการกาจัดขยะมูลฝอย
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1) การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย เป็ นการนาเอาขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากแหล่งกาเนิดต่างๆ ไม่วา่ จะ
เป็ นกิจกรรมภายในครัวเรื อน สถานประกอบการ ตลาดสด ห้างร้านค้า โรงงาน และกิจกรรมอื่นๆ มาเก็บ
รวบรวมไว้ เพื่อนาไปกาจัดหรื อรอที่ลาเลียงนาไปกาจัดต่อไป การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย มักเป็ นหน้าที่
รับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐ ในพื้นที่น้ นั ๆ เช่น องค์การบริ หารส่ วนตาบล เทศบาล ซึ่ งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจะออกกฎระเบียบ ข้อบังคับ และขอความร่ วมมือจากประชาชน ให้นาขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแต่
ละครัวเรื อน แต่ละกิจการ มารวมกันไว้ที่ใดที่หนึ่ง ซึ่ งอาจเป็ นระบบถังขยะ ถุงขยะ แล้วขนส่ งขยะมูลฝอย
นาไปกาจัดต่อไป โดยหน่วยงานนั้นจะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมในการจัดการขยะมูลฝอยจากแต่ละครัวเรื อน
เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดการระบบถังขยะ น้ ามันเชื้ อเพลิง ยานพาหนะสาหรับขนส่ งขยะ เป็ นต้น
การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยโดยทัว่ ไป จะพิจารณาภาชนะรองรับขยะมูลฝอย หรื อเรี ยกกันง่ายๆว่า
ถังขยะ และจุดรวบรวมขยะมูลฝอย
1.1) ถังขยะมูลฝอย ในการจัดการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย มักเกี่ยวข้องกับระบบถังขยะมูลฝอย ซึ่ง
สามารถจาแนกได้หลายประเภท ได้แก่
(1)ระบบถังเดียว หมายถึง การรวบรวมขยะมูลฝอยทุกประเภทใส่ ไว้ในถังใบเดียวกัน ซึ่ งมักใช้
กันทัว่ ไปในหลายๆพื้นที่ของประเทศไทย
(2) ระบบ 2 ถัง หมายถึง การรวบรวมขยะมูลฝอยโดยแยกเป็ น 2 ประเภท คือจะมีถงั ขยะสด
หรื อขยะเปี ยก 1 ถัง และขยะแห้ง อีก 1 ถัง
(3) ระบบหลายถัง หมายถึง การรวบรวมขยะมูลฝอยโดยการแยกขยะตามประเภทของขยะมูล
ฝอย เช่น ถังขยะเปี ยก ถังขยะแห้ง ถังขยะประเภทแก้ว ถังขยะประเภทพลาสติก ถังขยะอันตราย ถังขยะติด
เชื้อ ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์มากในการนาไปกาจัดเฉพาะวิธีตามความเหมาะสม
อย่างไรก็ดี การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยแต่ละประเภท จะมีขอ้ ดีขอ้ เสี ยแตกต่างกันไป ดังนี้
ระบบถังเดียว
ข้ อดี -ประหยัด เพราะไม่ตอ้ งใช้
หลายใบ
-ไม่ตอ้ งเสี ยเวลาคัดแยกขยะ
เวลาเก็บและกาจัด
-สะดวกในการนาไปกาจัด
-เหมาะสาหรับการกาจัดขยะ
แบบฝังกลบ
ข้ อเสีย -ถังขยะชารุ ดเร็ ว
-รถขนขยะผุกร่ อนเร็ ว
-ไม่ปลอดภัยต่อพนักงานเก็บ
ขน

ระบบ 2 ถัง
-เลือกใช้ถงั ขยะที่เหมาะสมกับประเภท
ขยะได้
-แยกขยะที่เน่าเสี ยเร็ วออกได้

ระบบหลายถัง
-แยกประเภทขยะต่างๆออกได้
เพื่อประโยชน์การกาจัด
-ประหยัดค่าใช้จ่ายในการกาจัด
-ขยะบางประเภทไม่มาก ไม่ตอ้ ง
-ขยะแห้งไม่เกิดเหม็นเน่า ไม่ตอ้ งนาไป นาไปกาจัดทุกวัน
กาจัดทุกวัน
-ขยะประเภทนากลับมาใช้
-แยกการกาจัดได้ตามวิธี
-เสี ยค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น
-เสี ยค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น
-เสี ยเวลาในการแยกขยะ
-เสี ยเวลาในการแยกขยะ
-เพิ่มภาระ เสี ยเวลาพนักงาน
-เพิ่มภาระ/ยุง่ ยากของพนักงาน
-รถขนขยะต้องแยกประเภทขยะด้วย
-รถขนขยะเฉพาะประเภท

ตารางที่ 1 เปรี ยบเทียบข้อดี – ข้อเสี ย ของภาชนะเก็บรวบรวมมูลฝอยแต่ละประเภท
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นอกจากการพิจารณาประเภทของระบบถังแล้ว ยังต้องพิจารณาวัสดุของภาชนะรองรับหรื อถัง
ขยะด้วย ควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับประเภทของขยะมูลฝอย เพื่อประโยชน์ของความคงทน ค่าใช้จ่าย และ
การขนส่ งด้วย เช่น ถังขยะมูลฝอยที่ทาด้วยพลาสติก PVC หรื อ PE จะทนทานต่อการกัดกร่ อนได้ดี แต่เกิด
การชารุ ดง่ายหากมีการโยน กระแทก ถังขยะมูลฝอยที่ทาด้วยโลหะ หรื อที่เรี ยกกันทัว่ ไปว่า ถังน้ ามัน จะไม่
ค่อยทนต่อการกัดกร่ อน มีน้ าหนักมาก แต่ราคาถูกกว่าถังพลาสติก ถังขยะมูลฝอยที่ทาด้วยยางดัดแปลง
เพื่อให้การจัดเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและลดการปนเปื้ อนของขยะ
มูลฝอยที่มีศกั ยภาพในการนากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ จะต้องมีการตั้งจุดรวบรวมขยะมูลฝอย และให้มีการ
แบ่งแยกประเภทของถังรองรับขยะมูลฝอยตามสี ต่างๆ ดังรู ปแบบและสัญลักษณ์การรองรับขยะมูลฝอย
ประเภทต่างๆ ข้างล่าง โดยมีถุงบรรจุภายในในถังเพื่อสะดวกและไม่ตกหล่น หรื อแพร่ กระจาย ดังนี้

ภาพที่ 1 รู ปแบบภาชนะรวบรวมมูลฝอย
ถังสี เขียว ใช้รองรับขยะมูลฝอยที่เน่าเสี ยและย่อยสลายได้เร็ ว สามารถนามาหมักทาปุ๋ ยได้ เช่น พืช
ผัก ผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้
ถังสี เหลือง ใช้รองรับขยะมูลฝอยที่สามารถนามารี ไซเคิลหรื อนาไปแลกขายเปลี่ยนเป็ นเงินได้ เช่น
แก้ว พลาสติก โลหะ
ถังสี เทาฝาสี ส้ม ใช้ รองรับขยะมูลฝอยที่มีอนั ตรายต่อสิ่ งมีชีวติ และสิ่ งแวดล้อม เช่น หลอดไฟฟ้ า
ชนิดต่างๆ หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขวดยา ถ่านไฟฉาย กระป๋ องสี สเปรย์ กระป๋ องยาฆ่าแมลง ภาชนะบรรจุ
สารอันตรายต่างๆ
ถังสี ฟ้า ใช้รองรับขยะมูลฝอยที่ยอ่ ยสลายไม่ได้ ไม่เป็ นพิษ และไม่คุม้ ค่าการรี ไซเคิล เช่น พลาสติก
ห่อลูกอม ซองบะหมี่สาเร็ จรู ป ถุงพลาสติก โฟม ฟอล์ยที่เปื้ อนอาหาร
นอกจากนี้ ตามหลักยังต้องมีถุงพลาสติกสาหรับรองรับขยะมูลฝอยประกอบในถัง โดยมัดปากถุง
สี เดียวกับถังที่รองรับขยะมูลฝอยตามประเภทดังกล่าวข้างต้นด้วย แต่ที่ปรากฏโดยทัว่ ไปมักไม่ค่อยได้มีการ
ปฏิบตั ิ ด้วยปั จจัยหลายๆ สาเหตุ เช่น ความมักง่าย ไม่ได้ใส่ ใจ งบประมาณ ไม่ได้จดั สรรไว้ดว้ ย เป็ นต้น
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สาหรับถุงขยะ หากแต่ละครัวเรื อนสามารถคัดแยกรวบรวมไว้ในถุงขยะมูลฝอยที่แยกสี ตามเกณฑ์
ที่ใช้กนั ทัว่ ไป ซึ่ งก็จะสอดคล้องกับสี ถงั ขยะมูลฝอย เช่นกัน คือ
ถุงสี เขียว ใช้รวบรวมขยะมูลฝอยที่เน่าเสี ยและย่อยสลายได้เร็ ว เช่น พืช ผัก ผลไม้ เศษอาหาร
ใบไม้
ถุงสี เหลือง ใช้รวบรวมขยะมูลฝอยที่สามารถนากลับมารี ไซเคิลหรื อขายได้ เช่น แก้ว กระดาษ
พลาสติก โลหะ เหล็ก อลูมีเนียม
ถุงสี แดง ใช้รวบรวมขยะมูลฝอยที่มีอนั ตรายต่อสิ่ งมีชีวติ และสิ่ งแวดล้อม เช่น หลอดไฟฟ้ า ขวดยา
ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ ถือมือ กระป๋ องสี สเปรย์ กระป๋ องฉี ดยาฆ่าแมลง ภาชนะบรรจุสารอันตรายต่างๆ
ถุงสี ฟ้า ใช้รวบรวมขยะมูลฝอยที่ยอ่ ยสลายไม่ได้ ไม่เป็ นพิษ และไม่คุม้ ค่าการรี ไซเคิล เช่น
ถุงพลาสติกต่างๆ ซองบะหมี่สาเร็ จรู ป เศษกระดาษห่ อของ เศษโฟมบรรจุอาหาร เป็ นต้น
อย่างไรก็ตาม ถังขยะมูลฝอย รวมทั้งถุงขยะที่มีการใช้กนั ทัว่ ไปในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทย มี
หลากหลายรู ปแบบมากกว่าที่ควรจะเป็ นไม่ได้คานึงถึงสี หรื อ ความถูกต้องในการใช้ ซึ่งถังขยะมูลฝอยที่
ปรากฏให้เห็นส่ วนใหญ่ ได้แก่ ถังน้ ามันดัดแปลงเป็ นถังขยะ ถังพลาสติกสี ดา ถังขยะยางดังแปลง ถังขยะ
เข่งไม้ไผ่ ถุงขยะส่ วนใหญ่ก็มกั เป็ นสี ดา สาหรับใส่ ขยะรวมๆ ในแต่ครัวเรื อน ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั แต่ละครัวเรื อน
ชุมชน แต่ละพื้นที่ ค่าใช้จ่าย โดยไม่ค่อยได้คานึงความเป็ นมาตรฐานเดียวกันมากนัก แต่จะคานึงความ
สะดวกในการใช้ และ การหามาได้มากกว่า ซึ่ งภาชนะรองรับหรื อถังขยะมูลฝอยควรมีเกณฑ์พิจารณาดังนี้
(1) ควรมีสัดส่ วนของเนื้ อถังขยะที่ผลิตจากพลาสติกที่ใช้แล้วไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 โดยน้ าหนัก
(2) ไม่มีส่วนประกอบสารพิษ หากจาเป็ นควรใช้สารเติมแต่งในปริ มาณที่นอ้ ยและไม่อยูใ่ นเกณฑ์
ที่เป็ นอันตรายต่อผูบ้ ริ โภค
(3) มีความทนทาน แข็งแรงตามมาตรฐานสากล
(4) มีขนาดรู ปร่ างพอเหมาะ ความจุเพียงพอกับปริ มาณขยะ สะดวกต่อการถ่ายเทขยะมูลฝอยและ
การทาความสะอาด
(5) สามารถป้ องกัน แมลงวัน หนู แมว สุ นขั และสัตว์อื่นๆ มิให้สัมผัสหรื อคุย้ เขี่ยขยะมูลฝอยได้
1.2) จุดรวบรวมขยะมูลฝอย เป็ นปัจจัยสาคัญหนึ่งในการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย ซึ่ งหากจุดวางถัง
ขยะมูลฝอยไม่เหมาะสม หรื อไม่เป็ นที่ยอมรับของชุ มชน ก็จะเกิดความขัดแย้งขึ้นได้ เพราะจะรวบรวมขยะ
มู ล ฝอยมัก จะเกิ ด ความไม่ น่ า ดู มี ก ลิ่ น ไม่ พึ ง ประสงค์ เพื่ อ เป็ นความสะดวกในการเก็ บ รวบรวมและ
ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย จึงต้องมีการตั้งจุดรวบรวมขยะมูลฝอยเป็ นจุดๆไป โดยจุดรวบรวมขยะมูลฝอยจะ
กาหนดตามสถานที่ จุดต่ างๆ ได้แก่ ชุ มชน หมู่ บา้ น โรงอาหาร ตลาดสด จุ ดท่องเที่ ย ว โดยให้มีภาชนะ
รองรับหรื อถังขยะมูลฝอยตั้งไว้ เป็ นจุดๆ เช่ น หมู่บา้ นจัดสรร กาหนดให้จุดรวบรวมขยะมูลฝอยเป็ นจุดๆ
อาจจะกาหนดจุดละต่อจานวนครัวเรื อน 10-20 หลังคาเรื อน ตลาดสด ก็อาจจะหลายจุดมากขึ้นตามปริ มาณ
ขยะมูลฝอย แต่ละจุ ดอาจกาหนดที่ต้ งั ไว้ตามความเหมาะสมที่ ประชาชนมองเห็ นได้ ไม่เกิ ดความขัดแย้ง
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สะดวกต่อการเข้าออกของรถขนขยะ แต่ละครัวเรื อน แต่ละคนที่นาขยะมูลฝอยไปทิ้งลงในถังขยะมูลฝอย ก็
ควรจะคัดแยกขยะ และใส่ ในถุ งขยะพลาสติกตามประเภทของสี ต่างๆ ก่อนที่จะนาไปทิ้งลงในถังขยะมูล
ฝอย ณ จุดรวบรวมขยะ เพื่อการนาไปกาจัดขยะมูลฝอยจะได้ถูกต้องเหมาะสมกับประเภทของขยะมูลฝอย
แต่ที่ปรากฏให้เห็ นในปั จจุบนั ของสังคมไทย มักไม่มีการคัดแยกขยะออกจากกัน ยังมีการทิ้งขยะมูลฝอย
รวมกันทุกประเภทในถุงขยะสี ดาหรื อถุงขยะพลาสติกไม่จากัดสี แล้วนาไปทิ้งรวมกันในถังขยะมูลฝอย ณ
จุดรวบรวมขยะอีกทั้งจุดรวบรวมขยะก็ปรากฏว่า จะมีถงั ขยะแบบระบบถังเดี ยวเป็ นส่ วนใหญ่ จึงยังเป็ น
ปั ญหาในการจัดการขยะมูลฝอยของสังคมไทยอยูถ่ ึงทุกวันนี้
2) การขนส่ งขยะมูลฝอย เป็ นขั้นตอนในการนาเอาขยะที่ประชาชนแต่ละครัวเรื อนหรื อแต่ละชุมชน
มาใส่ ในถังขยะมูลฝอย หรื อวางไว้ที่หน้าบ้าน แล้วพนักงานของหน่วยงานมาเก็บรวบรวมใส่ รถขนขยะ
ลาเลียงขยะมูลฝอยไปกาจัดต่อไป ซึ่ งถ้าหากระยะทางไม่ไกลนัก ก็มกั ให้รถขนส่ งขยะนาไปยังสถานที่กาจัด
โดยตรง แต่ถา้ ระยะทางไกล และมีปริ มาณขยะมูลฝอยมาก อาจจะต้องสร้างสถานีขนถ่าย หรื อสถานีพกั ขยะ
ก่อน เพื่อถ่ายเทจากรถเก็บขนขยะขนาดเล็ก ปานกลาง ใหญ่ สู่ รถบรรทุกขนาดใหญ่ อันเป็ นประโยชน์ต่อ
การลดค่าใช้จ่าย อีกอย่างหนึ่ งที่ตอ้ งมีการจัดการเกี่ยวกับ การแบ่งเขต เส้นทางการเก็บขนขยะมูลฝอยด้วย
2.1 รถเก็บขนขยะมูลฝอย รถเก็บขนขยะมูลฝอยมีหลายขนาด หลายรู ปแบบ แต่ละแบบมีขอ้ ดี
ข้อเสี ยในการใช้งานแตกต่างกัน การเลือกใช้ตอ้ งเลือกตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และปริ มาณขยะ
มูลฝอยที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งแต่ละวัน รวมถึงควรคานึงค่าใช้จ่ายในการลงทุนและค่าดาเนินการ เพื่อความ
คุม้ ค่าในการดาเนินงาน รถเก็บขนขยะมูลฝอยที่ใช้ในประเทศไทย ได้แก่ รถเปิ ดข้างเทท้าย ขนาดความจุ 712 ลบ.ม. รถเทท้าย ความจุ 7-10 ลบ.ม. รถบรรทุกคอนเทนเนอร์ ความจุ 6-8 ลบ.ม. รถอัดขยะมูลฝอย ขนาด
ความจุ 5-6 ตัน รถปิ กอัพเทท้าย ความจุ 3 ลบ.ม. รถเก็บขนขยะมูลฝอยติดเชื้ อ ซึ่ งอาจดัดแปลงจากรถปิ กอัพ
ที่ติดเครื่ องทาความเย็นในการรักษาสภาพอุณหภูมิของขยะติดเชื้อ
2.2 การแบ่ งเขต เส้ นทางการเก็บขนขยะมูลฝอย มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้การเก็บขนขยะมูลฝอย
เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ประหยัดทรัพยากร และค่าใช้จ่าย รวมทั้ง เพื่อจัดรถเก็บขนขยะมูลฝอย
ปฏิบตั ิงานให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ซึ่ งเกณฑ์ที่พิจารณากาหนดเขต เส้นทางการเก็บขนขยะมูลฝอย มี
ดังนี้
- ปริ มาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นหรื อปริ มาณงานในแต่ละเขต เส้นทาง ซึ่ งพิจารณาจากจานวน
ประชากรเป็ นหลัก โดยมีการแบ่งเขตพื้นที่ เส้นทางเก็บขน ให้มีความสัมพันธ์กบั ปริ มาณขยะมูลฝอย
- เขต เส้นทางการเก็บขนขยะมูลฝอยต้องไม่ซ้ าซ้อนกัน เส้นทางเก็บขนควรกาหนดให้มีการ
เลี้ยวซ้ายมากที่สุด
- เตรี ยมแผนที่เส้นทางการเก็บขน ให้สอดคล้องกับเส้นทางการจราจร
- สามารถเลือกใช้รถเก็บขนขยะที่เหมาะสมกับลักษณะของพื้นที่ให้บริ การได้
- ไม่กีดขวางการจราจรของประชาชน ซึ่ งต้องพิจารณาวันเวลาเก็บขนเป็ นสาคัญ
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2.3 สถานีขนถ่ ายขยะมูลฝอย หมายถึงสถานที่ที่ซ่ ึ งใช้สาหรับการขนถ่ายขยะมูลฝอยจากตัวเมือง
ไปสู่ สถานที่กาจัดหรื อทาลายที่อยูน่ อกเมืองห่างไกลออกไป มีประโยชน์มากสาหรับเมืองขนาดใหญ่ที่มี
การจราจรติดขัด ไม่สะดวกในการขนส่ งขยะมูลฝอย การพิจารณาก่อสร้างสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย ต้อง
พิจารณาลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจและสังคมของชุมชน ซึ่ งมีเกณฑ์พิจารณาดังนี้
- สถานีกาจัดขยะมูลฝอย อยูห่ ่างไกลมาก อีกทั้งชุมชนมีความหนาแน่น จราจรสู ง มีการใช้รถ
เก็บขนขนาดเล็ก จึงต้องมีการขนถ่ายขยะมูลฝอยใส่ รถบรรทุกขนาดใหญ่ นาไปกาจัด เพื่อความประหยัด
- ชนิดของสถานีขนถ่าย ปริ มาณขยะที่ตอ้ งการขนถ่าย เหมาะสมกับระยะทางในการนาไปกาจัด
- ขนาดความจุของสถานีขนถ่าย ต้องสัมพันธ์กบั พื้นที่ของสถานที่ต้ งั
- ความพร้อมของอุปกรณ์และสิ่ งอานวยความสะดวกในการขนถ่ายขยะมูลฝอย เช่น อาคาร รถ
ตักขยะมูลฝอย รถขนขยะ ถนน เส้นทาง การระบายน้ า เป็ นต้น
- สภาพสิ่ งแวดล้อมรอบๆ บริ เวณสถานีขนถ่าย เพราะสถานีขนถ่ายอาจจะมีกลิ่นรบกวนชุมชน
ที่อยูใ่ กล้เคียง
3) การกาจัดขยะมูลฝอย เทคโนโลยีการกาจัดขยะมูลฝอยระบบใหญ่ ได้แก่
3.1) ระบบหมักทาปุ๋ ย เป็ นการย่อยสลายอินทรี ยส์ ารขบวนการทางชีววิทยาของจุลินทรี ยเ์ ป็ น
ตัวการย่อยสลายให้แปรสภาพเป็ นแร่ ธาตุที่มีลกั ษณะค่อนข้างคงรู ป มีสีดาค่อนข้างแห้ง และสามารถใช้ใน
การปรับปรุ งคุณภาพดิน ขบวนการหมักทาปุ๋ ยสามารถแบ่งเป็ น 2 ขบวนการ คือ ขบวนการหมักแบบใช้
ออกซิ เจน ซึ่ งเป็ นการสร้างสภาวะที่จุลินทรี ยช์ นิดที่ดารงชีพโดยใช้ออกซิ เจนย่อยสารอาหารแล้วเกิดการ
เจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ ว และกลายสภาพเป็ นแร่ ธาตุ เป็ นขบวนการที่ไม่เกิดก๊าซกลิ่นเหม็น ส่ วนอีก
ขบวนการเป็ นขบวนการหมักแบบไม่ใช้ออกซิ เจน เป็ นการสร้างสภาวะให้เกิดจุลินทรี ยช์ นิดที่ดารงชีพโดย
ไม่ใช้ออกซิ เจน เป็ นตัวช่วยย่อยสารอาหาร และแปรสภาพกลายเป็ นแร่ ธาตุ ขบวนการนี้มกั จะเกิดก๊าซที่มี
กลิ่นเหม็น เช่น ก๊าซไข่เน่า แต่ขบวนการนี้จะมีผลดีที่เกิดก๊าซมีเทน ซึ่ งเป็ นก๊าซที่สามารถนาไปใช้
ประโยชน์เป็ นเชื้ อเพลิงได้ ถ้ามีปริ มาณมากพอ

ภาพที่ 2 ระบบหมักมูลฝอยทาปุ๋ ย
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3.2) ระบบฝังกลบอย่ างถูกหลักสุ ขาภิบาล เป็ นการกาจัดขยะมูลฝอยโดยการนาไปฝังกลบในพื้นที่ที่
ได้จดั เตรี ยมไว้ซ่ ึ งเป็ นพื้นที่ที่ได้รับการคัดเลือกตามหลักวิชาการทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่ งแวดล้อม
วิศวกรรม สถาปัตยกรรม และการยินยอมจากประชาชน จากนั้นจึงทาการออกแบบและก่อสร้าง โดยมีการ
วางมาตรการป้ องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เช่น การปนเปื้ อนของน้ าเสี ยกองขยะมูลฝอยที่เรี ยกกว่า น้ าชะ
ขยะมูลฝอย (Leachate) ซึ่ งถือว่าน้ าเสี ยที่มีค่าความสกปรกสู งมากไหลซึ มลงสู่ ช้ นั น้ าใต้ดิน ทาให้คุณภาพน้ า
ใต้ดินเสื่ อมสภาพลงจนส่ งผลกระทบต่อประชาชนที่ใช้น้ าเพื่อการอุปโภคบริ โภคได้ นอกจากนี้ยงั ต้องมี
มาตรการป้ องกันน้ าท่วม กลิ่นเหม็น และผลกระทบต่อสภาพภูมิทศั น์ รู ปแบบการฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุ ขาภิบาล อาจใช้วธิ ี ขดุ ให้ลึกลงไปในชั้นดินหรื อการถมให้สูงขึ้นจากระดับพื้นดิน หรื ออาจจะใช้ผสมสอง
วิธี ซึ่ งจะขึ้นกับสภาพภูมิประเทศ

ภาพที่ 2 ระบบหมักมูลฝอยทาปุ๋ ย
3.3) ระบบการเผาในเตาเผาขยะ เป็ นการทาลายขยะมูลฝอยด้วยวิธีการเผาทาลายในเตาเผาที่ได้รับ
การออกแบบก่อสร้างที่ถูกต้องและเหมาะสม โดยต้องให้มีอุณหภูมิในการเผาที่ 850-1,200 องศาเซลเซียส
เพื่อให้การทาลายที่สมบูรณ์ที่สุด แต่ในการเผามักก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ ได้แก่ ฝุ่ นละอองขนาดเล็ก
ก๊าซพิษต่างๆ เช่น ซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ เป็ นต้น นอกจากนี้แล้วยังอาจเกิดไดออกซิ น ซึ่ งเป็ นสารก่อมะเร็ ง
ดังนั้นจึงจาเป็ นต้องมีระบบควบคุมมลพิษทางอากาศและดักมิให้อากาศที่ผา่ นปล่องออกสู่ บรรยากาศมีค่า
เกินกว่าค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศจากเตาเผาที่กาหนด
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ภาพที่ 3 ระบบฝังกลบมูลฝอยถูกหลักสุ ขาภิบาล
หลักเกณฑ์การเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมสาหรับกาจัดขยะมูลฝอย ตามแนวทางการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนที่กรมควบคุมมลพิษได้จดั ทาขึ้น ดังนี้
(1) เกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่ของสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย และสถานที่นาวัสดุกลับคืน
- ไม่ควรตั้งอยูใ่ นพื้นที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกับการ
กาหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ า เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2528
- ตั้งอยูห่ ่างจากแนวเขตโบราณสถาน ตาม พ.ร.บ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ไม่นอ้ ยกว่า 1 กิโลเมตร
- ควรตั้งอยูห่ ่างจากชุมชน ไม่นอ้ ยกว่า 1 กิโลเมตร
(2) เกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่ของสถานที่กาจัดโดยเตาเผา และสถานที่หมักทาปุ๋ ย
- ไม่ต้ งั อยูใ่ นพื้นที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกับการกาหนด
ชั้นคุณภาพลุ่มน้ า เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2528
- ตั้งอยูห่ ่างจากแนวเขตโบราณสถาน ตาม พ.ร.บ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ไม่นอ้ ยกว่า 1 กิโลเมตร
- ควรตั้งอยูห่ ่างจากชุมชน ไม่นอ้ ยกว่า 2 กิโลเมตร
- ที่ต้ งั ของสถานที่กาจัดโดยเตาเผาควรเป็ นที่โล่ง ไม่อยูใ่ นที่อบั ลม
(3) เกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่สถานที่ฝังกลบกากของเสี ย
(3.1) ไม่ควรใช้พ้นื ที่ซ่ ึ งมีลกั ษณะดังต่อไปนี้สาหรับฝังกลบกากของเสี ย
- พื้นที่ชุ่มน้ าที่มีความสาคัญระดับนานาชาติ และระดับชาติ
- พื้นที่หา้ มก่อสร้างโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ควบคุมอาคาร การผังเมือง
- พื้นที่ซ่ ึ งมีลกั ษณะกีดขวางการไหลของน้ า
- พื้นที่เสี่ ยงภัยดินถล่ม และน้ าป่ าไหลหลากตามที่กรมทรัพยากรธรณี กระทรวง ทรัพยากร
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ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมประกาศกาหนด 30 ปี ที่ผา่ นมา เว้นแต่การจัดทาระบบฝังกลบกากของเสี ยในพื้นที่
ดังกล่าวจะมีระบบหรื อมาตรการป้ องกันไม่ให้เกิดการพัดพาของเสี ยออกจากพื้นที่ฝังกลบ
(3.2) ควรอยูห่ ่างจากสถานที่หรื อพื้นที่ต่างๆ วัดจากขอบนอกของบ่อฝังกลบดังนี้
- อยูห่ ่างจากแนวเขตสนามบินไม่นอ้ ยกว่า 5,000 เมตร
- อยูห่ ่างไม่นอ้ ยกว่า 1,000 เมตรจาก
ก. แนวเขตที่ดินของโบราณสถาน
ข. พื้นที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ตามมติคณะรัฐมนตรี
ค. เขตอนุรักษ์
ง. แหล่งธรรมชาติอนั ควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี
จ. เขตชุมชนหรื ออยูใ่ นระยะที่ชุมชนให้ความยินยอม
- อยูห่ ่างจากบ่อน้ าดื่มของประชาชน และโรงผลิตน้ าประปา ไม่นอ้ ยกว่า 700 เมตร ในกรณี
ที่อยูห่ ่างน้อยกว่า 700 เมตร ควรมีวธิ ี แจ้งเตือนการรั่วเกิดขึ้น และควรจัดหาแหล่งน้ าจากแห่งอื่นทดแทนให้
ทันที
- อยูห่ ่างจากแหล่งน้ าสาธารณะ และแหล่งน้ าที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ไม่
น้อยกว่า 100 เมตร ในกรณี ที่อยูห่ ่างน้อยกว่า 100 เมตร ควรมีการป้ องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพ
ของแหล่งน้ าดังกล่าว
(3.3) สภาพทางธรณี วทิ ยาของพื้นที่ซ่ ึ งจะจัดทาสถานที่ฝังกลบกากของเสี ยควรมีลกั ษณะ ดังต่อไปนี้
- อยูห่ ่างจากรอยแตก รอยเลื่อนขนาดใหญ่ โพรงหิ น และพื้นที่ที่มีสภาพไม่มนั่ คง ไม่นอ้ ย
กว่า 100 เมตร
- ชั้นดินหรื อชั้นหิ นตามธรรมชาติมีอตั ราการซึ มผ่านน้ าต่าถึงต่ามากโดยควรมีคุณสมบัติ
การซึ มผ่านของน้ าได้เทียบเท่ากับหรื อต่ากว่า 1x10-5 เซนติเมตรต่อวินาที ตลอดช่วงความหนาที่ 3 เมตร
และมีขนาดกว้างกว่าพื้นที่ของสถานที่ฝังกลบกากของเสี ย ไม่นอ้ ยกว่า 50 เมตร
- ชั้นดินหรื อชั้นหิ นตามธรรมชาติ ควรมีความมัน่ คงแข็งแรงเพียงพอที่จะสามารถรองรับ
ปริ มาณกากของเสี ยได้ตามหลักวิศวกรรม
6. สถานการณ์ ด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์ การปกครองส่ วนท้ องถิ่น
ปริ มาณขยะมูลฝอยตามรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย กรมควบคุมมลพิษ ในปี 2551 มี
ขยะมูลฝอยทัว่ ประเทศประมาณ 15.03 ล้านตันหรื อ 41,064 ตันต่อวัน (ยังไม่รวมปริ มาณขยะมูลฝอยก่อน
นามาทิ้งในถัง) ในเขตกรุ งเทพมหานครมีขยะมูลฝอยที่ได้รับการเก็บขน 8,780 ตันต่อวัน คิดเป็ นร้อยละ 21
ในขณะที่ในเขตเทศบาลและเมืองพัทยา (1,620 แห่ง) มีขยะมูลฝอย 14,915 ตันต่อวัน คิดเป็ นร้อยละ 36 และ
ในเขตองค์การบริ หารส่ วนตาบล (6,157 แห่ง) มีขยะมูลฝอย 17,369 ตันต่อวัน คิดเป็ นร้อยละ 43 ของ
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ปริ มาณขยะมูลฝอยทัว่ ประเทศ ขยะมูลฝอยทัว่ ประเทศได้รับการกาจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 15,540
ตันต่อวัน หรื อร้อยละ 38 กรุ งเทพมหานครดาเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยเองทั้งหมดและว่าจ้าง
บริ ษทั เอกชนเป็ นผูด้ าเนิ นการกาจัด ในเขตเทศบาลและเมืองพัทยาสามารถกาจัดขยะมูลฝอยได้ 5,370 ตัน
ต่อวัน คิดเป็ นร้อยละ 36 ของปริ มาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล ในเขตองค์การบริ หารส่ วนตาบลสามารถ
กาจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุ ขาภิบาลได้เพียง 1,390 ตันต่อวัน คิดเป็ นร้อยละ 8 ของปริ มาณขยะมูลฝอย
ในเขตองค์การบริ หารส่ วนตาบล
การจัดการขยะมูลฝอยของการองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด และองค์การบริ หารส่ วนตาบลเป็ นผูร้ ับผิด
ชอบเก็บรวบรวมและนาไปกาจัด ซึ่ งส่ วนใหญ่ยงั ไม่มีระบบเก็บรวบรวมและสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่ถูก
หลักวิชาการ จึงกาจัดด้วยวิธีการเผากลางแจ้ง หรื อ นาไปทิง้ ในบ่อดินเก่าหรื อบนพื้นที่วา่ งต่างๆ ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม ผลกระทบต่อสุ ขภาพ มีเพียงองค์การบริ หารส่ วนตาบลประมาณ 400 แห่งจาก
ทั้งหมด 6,157 แห่ง ที่นาขยะมูลฝอยไปกาจัดอย่างถูกหลักวิชาการร่ วมกับเทศบาลที่มีสถานที่กาจัดดังกล่าว
สามารถกาจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักวิชาการได้เพียง 1,390 ตันต่อวัน คิดเป็ นร้อยละ 8 ของปริ มาณขยะมูล
ฝอยนอกเขตเทศบาล อัตราการผลิตขยะมูลฝอยโดยเฉลี่ยทัว่ ประเทศในปี 2551 ประมาณ 0.64 กิโลกรัมต่อ
คนต่อวัน
สถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นทัว่ ประเทศ ส่ วนใหญ่ยงั มีประสิ ทธิ ภาพ
การดาเนิ นงานไม่ดีนกั เนื่ องมาจากการบริ หารจัดการระบบยังไม่มีประสิ ทธิ ภาพ ตลอดจนขาดการวาง
แผนการดาเนินงานและบารุ งรักษาเครื่ องจักรกลและอุปกรณ์ที่ใช้ในสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอย การขาด
แคลนบุคลากร รวมไปถึงทักษะความเชี่ยวชาญในการเดินระบบที่ถูกต้อง จึงทาให้ระบบฝังกลบขยะมูลฝอย
มีประสิ ทธิ ภาพไม่เป็ นไปตามที่ออกแบบไว้ในระยะแรก ซึ่ งจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมในช่วง
ระหว่างการดาเนิ นงาน และการต่อต้านจากประชาชนที่อาศัยอยูบ่ ริ เวณใกล้เคียง แนวทางหนึ่งที่จะ
แก้ปัญหาดังกล่าวได้อย่างเป็ นรู ปธรรม คือ การลดปริ มาณขยะที่จะเข้าสู่ ระบบกาจัดโดยกระบวนการลด
(Reduce) ใช้ซ้ า (Reuse) และรี ไซเคิล (Recycle) การส่ งเสริ มและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
มีการรวมกลุ่มพื้นที่ (Cluster) รวมทั้งการกาจัดขยะมูลฝอยร่ วมกันโดยใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสาน ที่เน้น
กานาขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในรู ปแบบต่างๆ เช่น การหมักทาปุ๋ ย หรื อแปรรู ปเป็ นพลังงาน
ทดแทน เป็ นต้น สาหรับทางเลือกเทคโนโลยีในการกาจัดขยะมูลฝอยขึ้นอยูก่ บั ปริ มาณ คุณลักษณะของ
ขยะมูลฝอย สภาพพื้นที่ และความสามารถขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในการบริ หารจัดการ ซึ่ งองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นอาจให้เอกชนมีส่วนร่ วมในการลงทุนก่อสร้าง และบริ หารจัดการขยะมูลฝอย โดยที่
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นต้องกาหนดอัตราค่าบริ การให้มีความเหมาะสมและควบคุมการดาเนิ นการให้
ถูกต้องตามหลักวิชาการ รวมถึงให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการติดตามและตรวจสอบการดาเนินงาน
เพื่อให้เกิดการยอมรับจากทุกภาคส่ วน โดยใช้กระบวนการประเมินผลกระทบต่อสุ ขภาพจากการจัดการ
ขยะมูลฝอย ซึ่ งจะกล่าวรายละเอียดในส่ วนต่อไป
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การจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น โดยสรุ ปปั ญหาและสาเหตุการจัดการดังนี้
(1) การขาดแคลนที่ดินสาหรับใช้เป็ นสถานที่กาจัด
(2) การดาเนินการและดูแลรักษาระบบกาจัดไม่มีประสิ ทธิ ภาพเท่าที่ควร
(3) ขาดบุคลากรระดับปฏิบตั ิที่มีความรู้ความชานาญ
(4) ข้อจากัดด้านงบประมาณ
(5) แผนการจัดการขยะมูลฝอยในระดับท้องถิ่นยังไม่มีการพิจารณาดาเนิ นการในลักษณะศูนย์
กาจัดขยะมูลฝอยรวม
(6) ระเบียบและแนวทางปฏิบตั ิในเรื่ องศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยรวมยังไม่เคยมีการกาหนดขึ้นอย่าง
ชัดเจน
(7) ยังมีการนาขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์นอ้ ย
(8) กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้อ งไม่ เ อื้ อ อ านวยต่ อ การจัด การ เช่ น ระเบี ย บให้ ท ้อ งถิ่ น ลงทุ น และ
ดาเนินการจัดการขยะมูลฝอยร่ วมกัน
(9) ประชาชนในท้องถิ่นขาดจิตสานึก ความเข้าใจ และทัศนคติที่มีต่อการจัดการขยะมูลฝอย
(10) ประชาชนที่อยูใ่ นเขตพื้นที่ใกล้เคียงต่อต้านการก่อสร้างระบบกาจัดขยะมูลฝอย
(11) ยังไม่เคยมีการประเมินผลกระทบต่อสุ ขภาพจากการจัดการขยะมูลฝอยอย่างจริ งจัง
7. นโยบายการบริ หารจัดการขยะมูลฝอยชุ มชนของประเทศไทย
เพื่อให้การจัดการขยะมูลฝอย สามารถดาเนิ นการได้อย่างต่อเนื่ อง โดยสนองตอบต่อเป้ าหมายที่ ไ ด้
กาหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสั ง คมแห่ งชาติ ฉบับที่ 10 และเป็ นแนวทางสาหรั บ แผนพัฒนา
เศรษฐกิ จและสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบับ ที่ 11 จึ ง สมควรก าหนดนโยบายการบริ หารจัดการขยะมูล ฝอยของ
ประเทศ ดังนี้
(1) วัตถุประสงค์
- เพื่อกาหนดรู ปแบบและวิธีการบริ หารจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็ นระบบและครบวงจร เน้นการนา
ขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์และลดปริ มาณขยะที่ตน้ ทางหรื อ แหล่งกาเนิ ด โดยให้มีการใช้เทคโนโลยี
การดาเนิ นงานที่เหมาะสม ประหยัดพลังงานและมีค่าใช้จ่ายต่า รวมทั้งให้เกิดผลกระทบต่อสุ ขภาพและ
สิ่ งแวดล้อมน้อยที่สุด
- เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่ วมตัดสิ นใจและดาเนินการจากทุกภาคส่ วน ทั้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
ส่ วนกลาง องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อให้การดาเนินงานบริ หารจัดการขยะ
มูลฝอยและน้ าเสี ยมีประสิ ทธิ ภาพและไม่เกิดความซ้ าซ้อนในการปฏิบตั ิ
(2) เป้าหมาย
- องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นได้มีการรวมกลุ่มพื้นที่ เพื่อดาเนิ นการจัดการขยะมูลฝอยไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 80 ของจานวนองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นทั้งหมดในปี 2553
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- กลุ่มองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจานวนร้อยละ 10 ของกลุ่มพื้นที่ที่มีความสาคัญเร่ งด่วนมีการจัดตั้ง
ศูนย์จดั การขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรในปี 2553
- ขยะมูลฝอยได้รับการจัดการอย่า งมี ป ระสิ ทธิ ภาพและถู ก สุ ขลักษณะไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของ
ปริ มาณที่เกิดขึ้นในปี 2553 และไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของปริ มาณที่เกิดขึ้นในปี 2563
- ของเสี ยอันตรายชุม ชนได้รับการจัดการอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและถูกสุ ขลักษณะไม่น้อยกว่าร้ อยละ
20 ของปริ มาณที่เกิดขึ้นในปี 2553 และไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของปริ มาณทีเกิดขึ้นในปี 2563
- มูลฝอยติดเชื้ อได้รับการจัดการอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพและถูกสุ ขลักษณะไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของ
ปริ มาณที่เกิดขึ้นในปี 2563 และไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 100 ของปริ มาณที่เกิดขึ้นในปี 2563
- องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความพร้อมในการแก้ไขปั ญหาขยะมูลฝอยไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี 2553 และไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 100 ในปี 2563
8. ผลกระทบทีเ่ กิดจากขยะมูลฝอย
ขยะมูลฝอยก่อให้เกิดปั ญหามากมายต่อสุ ขภาพ และสิ่ งแวดล้อม ดังนี้
1) เกิดมลพิษสิ่ งแวดล้อม ทั้งทางดิน น้ า อากาศ หากการจัดการไม่ถูกสุ ขลักษณะ
2) เป็ นแหล่งเพาะพันธ์เชื้ อโรคและแหล่งนาโรค ขยะมูลฝอยจะถูกย่อยสลายโดยจุลินทรี ยห์ ลายชนิด ทั้ง
ที่ก่อให้เกิดโรคและไม่ก่อให้เกิดโรค สถานที่ที่ทิ้งขยะมูลฝอยก็มกั เป็ นแหล่งเพาะพันธ์เชื้อโรคที่สามารถ
แพร่ กระจายสู่ สิ่งแวดล้อมได้ สัตว์และแมลงนาโรค ก็อาศัยกองขยะเป็ นแหล่งที่อยูอ่ าศัย แหล่งอาหาร และ
เพาะพันธุ์ เป็ นพาหะนาโรคไปสู่ มนุษย์ได้
3) เกิดเหตุราคาญ ขยะมูลฝอยมักก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น ความไม่สะอาด ไม่เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย เป็ นเหตุ
ให้เกิดความราคาญต่อประชาชนที่อาศัยอยูบ่ ริ เวณใกล้เคียงได้
4) ทาให้เกิดสภาพสุ นทรี ภาพเสี ยไป ขยะมูลฝอยที่ถูกทิ้งกระจายอยูต่ ามที่ต่างๆ พื้นดิน ผิวน้ า จะทาให้
บริ เวณนั้นขาดความสวยงามได้
5) อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางสังคมที่เกิดจากปั ญหาขยะมูลฝอยได้ เช่น การทะเลาะขัดแย้งกันเรื่ อง
การย้ายถังขยะมูลฝอยออกจากบริ เวณใกล้ที่ตนเอง การขับไล่ไม่ให้มีการทิง้ ขยะมูลฝอยหรื อสถานที่กาจัด
ขยะมูลฝอย ให้ไปอยูท่ ี่อื่น ทาให้เกิดความขัดแย้งในประชาชนที่มีอาชีพเก็บขยะขายด้วยกัน หรื อและกับ
พนักงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในการแย่งกันเอาขยะมูลฝอยที่สามารถขายเป็ นเงินได้ เป็ นต้น
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ส่ วนที่ 2
ความรู้ และแนวคิดพืน้ ฐานของการประเมินผลกระทบต่ อสุ ขภาพ
1. นิยามความหมาย
สุ ขภาพ (Health) ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 มาตรา 3 ให้ความหมายของคาว่า
“สุ ขภาพ” ว่า “ภาวะของมนุ ษย์ที่สมบรู ณ์ท้ งั ทางกาย ทางจิต ทางปั ญญา และทางสังคม เชื่อมโยงกันเป็ นองค์
รวมอย่างสมดุล” โดยที่ คาว่า ปัญญา ให้หมายถึง “ความรู ้ทวั่ ไป รู ้เท่าทันและความเข้าใจอย่างแยกแยะได้
ในเหตุผลแห่งความดี ความชัว่ ความมีประโยชน์และความมีโทษ ซึ่ งนาไปสู่ ความมีจิตอันดีงามและ
เอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่” และให้ความหมายของ ระบบสุ ขภาพ ว่า “ระบบความสัมพันธ์ท้ งั มวลที่เกี่ยวข้องกับ
สุ ขภาพ”
องค์การอนามัยโลก ได้ให้ความหมายของสุ ขภาพว่า หมายถึง สุ ขภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ งั ด้าน
ร่ างกาย สังคม และจิตใจ มิได้หมายเฉพาะการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บหรื อความพิการเท่านั้น
“Health is a state of complete physical, mental and social wellbeing and not merely the absence of
disease of infirmity.” (WHO Constitution, 1946)
การประเมินผลกระทบต่ อสุ ขภาพ (Health Impact Assessment; HIA) ตามความหมายขององค์การ
อนามัยโลก ในข้อตกลง Gothenburg (Gothenburg Consensus Paper on HIA; WHO, 1999) ไว้วา่
“กระบวนการ วิธีการ และเครื่ องมือหลายชนิด ที่ใช้เพื่อการคาดการณ์ผลกระทบและการกระจายของ
ผลกระทบต่อสุ ขภาพของประชาชน ที่อาจเกิดขึ้นจากการดาเนินนโยบาย แผนงาน หรื อ โครงการ”
“A combination of procedure, methods and tools by which a policy, program or project may be judged
as to the effects it may have on the health of a population, and the distribution of those effects within the
population.”
ปัจจัยกาหนดสุ ขภาพ (Health Determinants) หมายถึง ขอบเขตปั จจัยด้านบุคคล สังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่ งแวดล้อม ซึ่ งเป็ นตัวกาหนดสถานะสุ ขภาพของบุคคลหรื อประชากร (National Institute for Health and
Clinical Excellence; NIHCE, 2006) โดยที่มีการจาแนกปั จจัยกาหนดสุ ขภาพ เป็ น 5 กลุ่ม ได้แก่ ปั จจัยส่ วน
บุคคล ปั จจัยด้านพฤติกรรมการดารงชี วติ เครื อข่ายทางสังคมและชุมชน ปั จจัยแวดล้อมเกี่ยวกับความ
เป็ นอยู่ และสภาพการทางาน และปั จจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่ งแวดล้อม (Dahlgren and
Whitehead, 1991)
2. ความสาคัญ ประโยชน์ และคุณค่ าของ HIA
ตามข้อตกลง Gothenburg ได้ช้ ีให้เห็นถึงความสาคัญและคุณค่าของ HIA ดังนี้
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1) ใช้หลักการประชาธิปไตย (Democracy) โดยเน้นถึงสิ ทธิ ของประชาชนในการมีส่วนร่ วมในกระบวน
การติดสิ นใจเกี่ยวกับนโยบาย โครงการหรื อกิจกรรม ที่อาจส่ งผลกระทบต่อสุ ขภาพของประชาชนทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม และกระบวนการมีส่วนร่ วม ต้องอยูบ่ นพื้นฐานของความโปร่ งใส่
2) คานึงถึงความเท่าเทียมกัน (Equity) เพื่อขจัดความเหลื่อมล้ าและความไม่เป็ นธรรมในสังคมที่จะเป็ น
อุปสรรคต่อการมีสุขภาพและสังคมที่ดี ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว HIA จึงให้ความสาคัญกับทุกกลุ่ม
โดยเฉพาะกลุ่มผูด้ อ้ ยโอกาส หรื อกลุ่มที่มีความเสี่ ยงสู งที่จะได้รับผลกระทบทางลบต่อสุ ขภาพ (Vulnerable
Groups) เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจว่า นโยบาย โครงการหรื อกิจกรรมพัฒนานั้น จะเอื้อประโยชน์หรื อเกิด
ผลกระทบทางบวกต่อประชาชนกลุ่มเหล่านี้ให้มากที่สุด และข้อเสนอแนะมาตรการลดผลกระทบทางลบที่
อาจจะเกิดขึ้น สามารถป้ องกันหรื อลดผลกระทบทางลบให้เหลือน้อยที่สุด
3) คานึงถึงหลักการพัฒนาที่ยงั่ ยืน (Sustainable Development) ความสาคัญของ HIA เน้น เป้ าหมายทาง
สุ ขภาพให้ทุกคนมีความพร้อมและสามารถเลือกแนวทางการพัฒนา และเพิ่มขีดความสามารถของตนเองได้
ตามศักยภาพที่มีอยู่ และสามารถอยูร่ ่ วมกันได้อย่างสันติสุข ทั้งในปั จจุบนั และอนาคต
4) การใช้ขอ้ มูลหลักฐานทางวิชาการอย่างมีจริ ยธรรม (Ethical Use of Evidence) กระบวนการ HIA
ประยุกต์ใช้ขอ้ มูลและหลักฐานที่ได้จากวิธีการเชิงปริ มาณ และเชิงคุณภาพ หลายวิธีการร่ วมกัน โดย
นักวิชาการ ประชาชน ผูบ้ ริ หาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องหลากหลายสาขา
5) ความครอบคลุมด้านสุ ขภาพแบบองค์รวม (Comprehensive Approach to Health) ทั้งทางกาย จิตใจ
สังคม และพิจารณาปั จจัยกาหนดสุ ขภาพอย่างรอบด้าน
3. วัตถุประสงค์ ของ HIA
การประเมินผลกระทบต่อสุ ขภาพ มีเป้ าหมายเพื่อระบุวา่ นโยบาย โครงการพัฒนา หรื อกิจกรรมต่างๆ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อปั จจัยกาหนดสุ ขภาพ และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสุ ขภาพอย่างไร โดย
HIA จะช่วยให้การกาหนดมาตรการและแผนปฏิบตั ิการลดความเสี่ ยงที่เป็ นภัยคุกคามต่อสุ ขภาพ รวมถึง
สนับสนุนโอกาสในการสร้างเสริ มสุ ขภาพจากการพัฒนา ดังนั้น HIA จึงเป็ นเครื่ องมือสาคัญที่นามาใช้เพื่อ
ระบุ คาดการณ์ และพิจารณาถึงผลกระทบต่อสุ ขภาพจากนโยบาย โครงการ หรื อ กิจกรรม ที่อาจจะเกิดขึ้น
หรื อเกิดขึ้นแล้ว กับประชากรทุกๆกลุ่ม และนาเสนอข้อมูลแก่ผมู ้ ีอานาจตัดสิ นใจ
4. ความจาเป็ นของการทา HIA
HIA เป็ นเครื่ องมือที่สาคัญอันหนึ่งในการผลักดันให้เกิดนโยบายสาธารณะเพื่อสุ ขภาพ โดยได้ให้เหตุผล
ของการดาเนินการ HIA ไว้ดงั นี้
1) ความเสื่ อมโทรมทางสิ่ งแวดล้อมมีผลกระทบต่อสุ ขภาพ
2) ผลกระทบต่อสุ ขภาพจาเป็ นต้องได้รับการดูแล และดาเนิ นการโดยสาธารณะ รวมทั้งภาครัฐ อย่าง
ทันท่วงที
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3) การป้ องกันมีประสิ ทธิ ผลดีกว่าการรักษาหรื อฟื้ นฟู
4) ผลลัพธ์ท้ งั ทางสิ่ งแวดล้อม สังคม และสุ ขภาพ สามารถแก้ไขให้ดีข้ ึนได้
5) มีการระบุไว้ในกฎหมายหลายฉบับว่าด้วยการประเมินผลกระทบต่อสุ ขภาพ เช่น รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ฉบับ ปี พ.ศ. 2550 พ.ร.บ.สุ ขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และบางโครงการพัฒนาในรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ที่ตอ้ งรายงานต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ต้องมี
การจัดท า HIA ผนวกเข้า กับ รายงานการวิเ คราะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้อม (Environmental Impact
Assessment; EIA)
6) การรวมประเด็นทางสุ ขภาพเข้าไว้ในการพิจารณาอย่างเป็ นระบบ จะช่วยเสริ มความแม่นยา และ
ความชอบธรรมของการตัดสิ นใจ และการดาเนินการต่างๆในภายหลัง
5. กฎหมาย ข้ อกาหนด และแนวทางต่ างๆ ที่เกีย่ วข้ องกับ HIA
กฎหมาย ข้อกาหนด และแนวทางต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบต่อสุ ขภาพ อันจะเกี่ยวข้อง
กับบทบาท อานาจ หน้าที่ ในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น มีดงั นี้
1) รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
มาตรา 57 “บุคคลย่อมมีสิทธิ ได้รับข้อมูล คาชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยงานราชการ หน่วยงานของ
รัฐ รัฐวิสาหกิจ หรื อ ราชการส่ วนท้องถิ่น ก่อนการอนุ ญาตหรื อการดาเนิ นโครงการ หรื อ กิจกรรมใดที่อาจ
มีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่ งแวดล้อม สุ ขภาพอนามัย คุณภาพชีวติ หรื อส่ วนได้ส่วนเสี ยอื่นใดที่เกี่ยวกับตน
หรื อชุมชนท้องถิ่น และมีสิทธิ แสดงความคิดเห็นของตนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาไปประกอบการ
พิจารณาในเรื่ องดังกล่าว”
“การวางแผนพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม การเวนคืนอสังหาริ มทรัพย์ การวางผัง
เมือง การกาหนดเขตการใช้ประโยชน์ในที่ดิน การออกกฎที่อาจมีผลกระทบต่อส่ วนได้ส่วนเสี ยสาคัญของ
ประชาชน ให้รัฐจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน อย่างทัว่ ถึงก่อน”
มาตรา 67 (วรรคสอง) “การดาเนิ นโครงการหรื อกิ จการที่ อาจก่อให้เกิ ดผลกระทบต่อชุ มชนอย่าง
รุ นแรงทั้งทางด้านคุ ณภาพสิ่ งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุ ขภาพ จะกระทามิได้เว้นแต่จะได้ศึกษา
และประเมินผลกระทบต่อคุ ณภาพสิ่ งแวดล้อมและสุ ขภาพของประชาชนในชุ มชน และจัดให้มีกระบวน
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยก่อน รวมทั้งให้องค์กรอิสระ ซึ่ งประกอบด้วย
ผูแ้ ทนองค์ก ารเอกชนด้า นสิ่ ง แวดล้อ มและสุ ข ภาพ และผูแ้ ทนสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาที่ จ ัด การศึ ก ษาด้า น
สิ่ งแวดล้อมหรื อทรัพยากรธรรมชาติหรื อด้านสุ ขภาพ ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดาเนินการดังกล่าว”
2) พระราชบัญญัติสุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. 2550
มาตรา 5 “บุ คคลมี สิทธิ ในการดารงชี วิตในสิ่ งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมที่ เอื้อต่อสุ ขภาพและมี
หน้าที่ร่วมกับหน่วยงานของรัฐ ในการดาเนินการให้เกิดสิ่ งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุ ขภาพ”
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มาตรา 10 “เมื่อมีกรณี ที่จะมีผลกระทบต่อสุ ขภาพของประชาชนเกิดขึ้น หน่วยงานของรัฐที่มีขอ้ มูล
เกี่ยวกับกรณี ดงั กล่าว ต้องเปิ ดเผยข้อมูลนั้นและวิธีป้องกันผลกระทบต่อสุ ขภาพให้ประชาชนทราบและ
จัดหาข้อมูลให้โดยเร็ ว และการเปิ ดเผยข้อมูลต้องไม่มีลกั ษณะเป็ นการละเมิดสิ ทธิ ส่วนบุคคลของบุคคลใด
เป็ นการเฉพาะ
มาตรา 11 “บุคคลหรื อคณะบุคคล มีสิทธิ ร้องขอให้มีการประเมินผลและมีสิทธิ ร่วมในกระบวนการ
ประเมิ นผลกระทบด้านสุ ขภาพจากนโยบายสาธารณะ และมี สิทธิ ได้รับรู ้ ขอ้ มูล คาชี้ แจงและเหตุ ผลจาก
หน่ วยงานของรัฐ ก่อนการอนุ ญาตหรื อการดาเนิ นโครงการ หรื อกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อสุ ขภาพ
ของตนหรื อของชุมชนและแสดงความเห็นของตนในเรื่ องดังกล่าว
มาตรา 25 (5) “กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการติดตามและประเมิ นผลเกี่ ยวกับระบบสุ ขภาพ
แห่งชาติและผลกระทบด้านสุ ขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบตั ิการ
3) พระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535
พ.ร.บ. การสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 มีเจตนารมณ์เพื่อปกป้ องคุม้ ครองสุ ขภาพของประชาชนจากสิ่ ง
คุกคามสุ ขภาพ ที่เป็ นจุลินทรี ยก์ ่อโรค และมลพิษสิ่ งแวดล้อมที่อาจมีสาเหตุจากการดาเนินโครงการหรื อ
กิจกรรมใดๆในชุมชน โดยให้อานาจแก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ในการออกข้อกาหนดของท้องถิ่น
การพิจารณาอนุ ญาต การตรวจตราดูแล และออกคาสั่งให้ปรับปรุ ง/แก้ไข พักใช้/หยุด เพิกถอน เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอานาจและหน้าที่ในการห้ามบุคคลหนึ่งบุคคลใดไม่ให้ก่อเหตุราคาญในที่หรื อทางสาธารณะหรื อ
สถานที่ของเอกชน รวมทั้งในกรณี ที่การดาเนิ นการใดก่อเหตุราคาญในชุมชน ให้อานาจเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นดาเนินการเพื่อระงับเหตุราคาญที่จะส่ งผลกระทบต่อสุ ขภาพของประชาชน ตาม พ.ร.บ.การ
สาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 มีมาตราต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการด้านอนามัยสิ่ งแวดล้อม เพื่อปกป้ องคุม้ ครอง
สุ ขภาพของประชาชน ในหมวดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
หมวด 3 การกาจัดสิ่ งปฏิกลู และมูลฝอย
หมวด 4 สุ ขลักษณะของอาคาร
หมวด 5 เหตุราคาญ
หมวด 6 การควบคุม การเลี้ยงหรื อปล่อยสัตว์
หมวด 7 กิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ
หมวด 8 สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
หมวด 9 การจาหน่วยสิ นค้าในที่หรื อทางสาธารณะ
หมวด 10 อานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุ ข
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4) พระราชบัญญัติส่งเสริ มและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้ อม พ.ศ. 2535 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสั งคม
แห่ งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550- 2554)
มาตรา 18 คณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ อาจแต่งตั้งคณะกรรมการผูช้ านาญการ หรื อคณะอนุ กรรมการเพื่อพิจารณาหรื อปฏิบตั ิการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ตามที่คณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติจะ
มอบหมาย
มาตรา 44 (3) และมาตรา 45 กาหนดประเภท/ขนาด โครงการจัดทา EIA/IEE ในเขตพื้นที่คุม้ ครอง
สิ่ งแวดล้อม
มาตรา 46 กาหนดประเภท/ขนาดโครงการจัดทา EIA หลักเกณฑ์ในการจัดทารายงาน EIA
นอกจากนี้ ยังมีมาตราอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มาตรา 47 มาตรา 48 มาตรา 49 มาตรา 50 และ มาตรา 51
กาหนดขั้นตอนการจัดทารายงาน EIA กาหนดระยะเวลาการพิจารณารายงาน EIA และหลักเกณฑ์การขอ
อนุญาตเป็ นผูช้ านาญการในการจัดทารายงาน EIA ซึ่ งสานักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม สานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ได้จดั ทา “แนวทางการประเมินผลกระทบทาง
สุ ขภาพในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมของประเทศไทย” เพือ่ เป็ นแนวทางให้ผเู ้ กี่ยวข้องได้
นาไปใช้โดยมีแนวคิดว่า
ในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมจะให้ความสาคัญกับประเด็นทางด้าน
สุ ขภาพได้มากขึ้นอย่างไร และผูเ้ กี่ยวข้องจะต้องสามารถนาไปปฏิบตั ิได้
สาหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ในยุทธศาสตร์ การพัฒนาบนฐานรากความ
หลากหลายทางชีวภาพและการสร้างความมัน่ คงของฐานทรัพยากร และสิ่ งแวดล้อม กาหนดไว้ดงั นี้
“ในการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการ โดยผลักดันให้เกิดระบบประเมินสิ่ งแวดล้อม ระดับ
ยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment; SEA) ตั้งแต่ข้ นั ตอนการกาหนดนโยบาย แผน และการ
พัฒนาระดับพื้นที่อย่างสอดคล้องกับศักยภาพในการรองรับและบริ หารจัดการมลพิษของพื้นที่ รวมทั้งจัด
ให้มีระบบกลไกและตัวชี้วดั ผลกระทบทางสุ ขภาพจากสิ่ งแวดล้อม (Health Impact Assessment; HIA) และ
การประเมินผลกระทบทางสังคม (Social Impact Assessment; SIA) ในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment; EIA)
6. บทบาท อานาจ หน้ าที่ ทีเ่ กี่ยวข้ องขององค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
มีอานาจหน้าที่ในการจัดบริ การสาธารณสุ ขให้กบั ประชาชนในพื้นที่
รับผิดชอบ เพื่อส่ งเสริ มการดารงชีวิตที่ดี และสุ ขภาวะของประชาชน โดย องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
จะต้องจัดการรวบรวม เก็บขน และนาไปกาจัดขยะมูลฝอย ซึ่งการดาเนินการดังกล่าว อาจจะส่ งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงของปั จจัยกาหนดสุ ขภาพ และเกิดผลกระทบต่อสุ ขภาพของประชาชนในชุมชนโดยตรง
และโดยอ้อม ทั้งในทางลบและทางบวก ยิง่ ถ้าเป็ นผลกระทบต่อชุมชนอย่างร้ายแรง ยิง่ ต้องมีการประเมินผล
กระทบต่อสุ ขภาพ ดังนั้น ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 57 พ.ร.บ.สุ ขภาพ
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แห่งชาติ พ.ศ. 2550 และพ.ร.บ.การสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ต้องเปิ ดรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนในกระบวนการจัดการขยะมูลฝอย เพื่อให้ประชาชนรับทราบ และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดของการจัดการขยะมูลฝอยทั้งระบบที่จะดาเนินการในชุมชน องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น ต้องประยุกต์ใช้กระบวนการ HIA ในการดาเนินการ เพื่อให้ได้ขอ้ มูล ความจริ ง ที่จะต้อง
เปิ ดเผยต่อประชาชน เพื่อให้ได้ขอ้ เสนอแนะที่ผา่ นการมีส่วนรวมของประชาชนทุกกลุ่มในชุมชน อีกทั้งได้
ประโยชน์ของชุมชน มีการนาไปปรับปรุ งโครงการ หรื อกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
ยิง่ ขึ้น รวมทั้งสามารถปกป้ องหรื อลดผลกระทบทางลบต่อสุ ขภาพให้นอ้ ยที่สุด และเกิดผลประโยชน์ต่อ
สุ ขภาพจากการจัดการขยะมูลฝอยให้มากที่สุด
เมื่อมีกรณี ที่จะมีผลกระทบต่อสุ ขภาพของประชาชน
ประชาชนมีสิทธิ ที่จะร้องขอข้อมูลจาก องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ซึ่ งเป็ นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
ใกล้ชิดกับประชาชน ดังนั้น องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จึงมีความจาเป็ นที่ตอ้ งประยุกต์ใช้กระบวนการ
HIA ในการดาเนินการ ตรวจสอบ แก้ไขปั ญหาผลกระทบ แม้จะเป็ นเหตุราคาญก็ตาม เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่
จะต้องเปิ ดเผยต่อประชาชนผูร้ ้องเรี ยน หรื อผูไ้ ด้รับผลกระทบ
7. กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการของการดาเนินการ HIA
กระบวนการของการประเมินผลกระทบต่อสุ ขภาพ หรื อ HIA ประกอบด้วย ขั้นตอนหลัก 5 ขั้นตอนดังนี้
1) การกลัน่ กรอง (Screening)
2) การกาหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping)
3) การประเมินผลกระทบต่อสุ ขภาพ (Appraisal หรื อ Assessment)
4) การจัดทารายงานและข้อเสนอแนะ (Reporting and Recommendation)
5) การติดตามตรวจสอบและประเมินผล (Monitoring and Evaluation)
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ภาพที่ 5 ขั้นตอนการประเมินผลกระทบต่อสุ ขภาพ
ขั้นตอนที่ 1 การกลัน่ กรอง (Screening) เป็ นขั้นตอนแรกของการดาเนินงาน HIA เพื่อพิจารณาและ
ตัดสิ นใจว่า นโยบาย โครงการ กิจกรรม นั้นจะต้องมีการดาเนินการ HIA หรื อ ไม่ โดยการพิจารณาทบทวน
ถึงผลกระทบต่อสุ ขภาพที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ความรุ นแรงของผลกระทบ จานวนประชากรที่ได้รับผลกระทบ
รวมทั้งความพร้อมต่างๆในการประเมินผลกระทบต่อสุ ขภาพ
การดาเนิ นการกลัน่ กรอง ต้องมีผดู ้ าเนิ นการ โดยอาจประกอบด้วย ผูท้ ี่มีสวนเกี่ยวข้อง หรื อ เป็ นผูท้ ี่มี
ส่ วนได้ส่วนเสี ย (Stakeholders) ซึ่งมี ผูแ้ ทนองค์กรที่เป็ นเจ้าของ หรื อผูร้ ับผิดชอบ นโยบาย โครงการ
กิจกรรมนั้น ผูแ้ ทนหรื อกลุ่มประชาชนที่คาดว่าอาจจะได้รับผลกระทบต่อสุ ขภาพทั้งด้านบวกและด้านลบ
บุคลากรจากหน่วยงานสนับสนุนด้านวิชาการที่มีความรู ้ และประสบการณ์เกี่ยวกับผลกระทบต่อสุ ขภาพที่
เกี่ยวข้อง
สาหรับวิธีการกลัน่ กรอง มีข้ นั ตอนดังนี้
- ต้องมีการศึกษารายละเอียดของนโยบาย โครงการ หรื อกิจกรรมนั้น เพื่อให้ทราบหลักการ วิธีการ
ดาเนินงาน และผลลัพธ์ที่จะได้จากนโยบาย โครงการ หรื อกิจกรรมนั้น
- อาจมีการจัดประชุมเพื่อการตกลงกัน โดยอาจมีเครื่ องมือพิจารณากลัน่ กรองร่ วมกัน เช่น แบบเช็ค
รายการ (Checklist)
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- ผลการกลั่น กรองอาจมี ข ้อ สรุ ป ว่า ไม่ ต้อ งด าเนิ น การประเมิ น ผลกระทบต่ อสุ ข ภาพ เนื่ อ งจาก
ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้น ไม่มีความรุ นแรง อาจเกิ ดขึ้นอยู่แล้ว และมีแนวทางดาเนิ นการแก้ไขได้ไม่
ยุง่ ยาก โดยอาจให้ขอ้ เสนอแนะบางประการเท่านั้นก็ได้ หรื อมีขอ้ สรุ ปว่า ต้องมีการดาเนิ นการประเมินผล
กระทบต่อสุ ข-ภาพ เพื่อต้องการข้อมูล ข้อเท็จจริ งเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสิ นใจในการดาเนิ น
นโยบาย โครงการ หรื อ กิจกรรมนั้นได้หรื อไม่
ขั้นตอนที่ 2 การกาหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping) เป็ นขั้นตอนเพื่อกาหนด ขอบเขต หรื อประเด็น
ต่างๆ กาหนดแนวทาง วิธีการ การวิเคราะห์ การจัดแบ่งความรับผิดชอบคณะทางานของการประเมินผล
กระทบต่อสุ ขภาพ กาหนดประชากรกลุ่มเป้ าหมาย ระยะเวลา ตามลักษณะของข้อมูล หลักฐาน และข้อ
ห่วงใยต่างๆ ของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องหรื อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ซึ่ งควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการกากับติดตาม
(Steering Committee) ให้มีหน้าที่ในการกาหนดขอบเขตการศึกษา และติดตามตรวจสอบให้ขอ้ เสนอแนะ
แก่คณะทางาน ตลอดจนดาเนินงานตามขั้นตอนต่างๆของ HIA คณะกรรมการกากับติดตาม ควร
ประกอบด้วยบุคคลที่เข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย โครงการหรื อกิจกรรมนั้นๆ มีลกั ษณะเป็ นผูน้ า สามารถ
ผลักดันการประเมินผลกระทบต่อสุ ขภาพ มีทกั ษะและประสบการณ์ในการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสุ ขภาพ
มีประสบการณ์ในการจัดกระบวนการมีส่วนร่ วมของประชาชนและการให้คาปรึ กษาแก่ประชาชน
การกาหนดขอบเขตของการประเมินผลกระทบต่อสุ ขภาพ ควรพิจารณาดังนี้
1) แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปั จจัยกาหนดสุ ขภาพ
2) ผลกระทบต่อสุ ขภาพที่อาจเกิดขึ้นในมิติต่างๆ และในระดับต่างๆ
3) ข้อห่วงใยของกลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
4) ขอบเขตเชิงพื้นที่ กาหนดพื้นที่ศึกษาที่ชดั เจน
5) ขอบเขตด้านระยะเวลา กาหนดระยะเวลาที่ทา HIA
6) กาหนดกลุ่มประชากรที่ศึกษา ที่เกี่ยวข้อง
7) กลุ่มเสี่ ยงที่จะได้รับผลกระทบต่อสุ ขภาพ และกลุ่มผูด้ อ้ ยโอกาสที่ตอ้ งได้รับความสนใจเป็ นพิเศษ
8) เกณฑ์ในการจัดลาดับความสาคัญของผลกระทบต่อสุ ขภาพที่เกิดขึ้น
9) กาหนดลักษณะการมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
10)กาหนดบทบาท หน้าที่ แผนปฏิบตั ิการ ผูร้ ับผิดชอบ งบประมาณสาหรับการดาเนินการ
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินผลกระทบต่ อสุ ขภาพ (Appraisal or Assessment) เป็ นการวิเคราะห์เพื่อระบุ
หรื อบ่งชี้ ผลกระทบต่อสุ ขภาพที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากนโยบาย โครงการ หรื อกิจกรรม เกี่ยวกับลักษณะของ
ผลกระทบทั้งทางบวก ทางลบ ระยะสั้น ระยะยาว ความรุ นแรง ทั้งก่อนการก่อสร้างและระหว่างดาเนิ นการ
กลุ่มประชาชนต่างๆ กลุ่มเสี่ ยง กลุ่มด้อยโอกาสที่อาจได้รับผลกระทบ
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ขั้นตอน/วิธีการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสุ ขภาพ สามารถใช้หลักวิชาการรู ปแบบวิธีเดียว หรื อหลากหลาย
รู ปแบบร่ วมกันโดยมีข้ นั ตอนดังนี้
1) ใช้การพิจารณาโดยรวบรวมรายละเอียด บริ บท กลไก วัสดุดิบ ผลผลิต ขั้นตอนวิธีการผลิต ของเสี ย
แนวทางข้อเสนอแนะ การจัดการป้ องกันและลดผลกระทบต่อสุ ขภาพ และผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับจาก
นโยบาย แผนงาน โครงการ หรื อกิจกรรม ให้ครอบคลุมทุกประเด็น เพื่อการวิเคราะห์ประเมินเปรี ยบเทียบ
ข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ทั้งอดีต ปั จจุบนั ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลสุ ขภาพของประชาชน สถิติชีพ การใช้
ที่ดิน แหล่งน้ า น้ าดื่ม น้ าใช้ การทามาหากิน รายได้ ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ ตลอดจนปั ญหาทางสังคม
และมลพิษต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบนั
2) ใช้วธิ ี การเก็บข้อมูลเพื่อนามาวิเคราะห์คาดการณ์ผลกระทบต่อสุ ขภาพ ทั้งเชิงปริ มาณ ที่อาจใช้
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ โดยใช้หลักการทางสถิติของการสุ่ มตัวอย่างเพื่อการเก็บข้อมูลร่ วมด้วย อาจ
ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ อื่นๆ เช่น ข้อมูลการประเมินความเสี่ ยงต่อสุ ขภาพ (Health Risk Assessment)
ข้อมูลทางวิธีวทิ ยาการระบาด (Epidemiological Method) เพื่อการเก็บข้อมูลเชิงปริ มาณ และการเก็บข้อมูล
เชิงคุณภาพ ที่อาจใช้วธิ ีการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) การสนทนากลุ่ม (Focus Group
Discussion) การใช้แบบเช็ครายการ (Checklist)
3) การศึกษาข้อมูลประชากรที่ได้รับผลกระทบ การศึกษารวบรวมข้อมูลประชากรที่คาดว่าจะได้รับ
ผลกระทบต่อสุ ขภาพจะเป็ นข้อมูลพื้นฐานจาเป็ นที่ใช้ในการเปรี ยบเทียบกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของ
ปั จจัยกาหนดสุ ขภาพที่เกิดจากนโยบาย แผนงาน โครงการหรื อกิจกรรมนั้นๆ อีกทั้งเป็ นข้อมูลพื้นฐานใน
การติดตามเฝ้ าระวังผลกระทบต่อสุ ขภาพในอนาคตด้วย ข้อมูลประชากรที่ควรทาการเก็บรวบรวม ได้แก่
3.1) ลักษณะทางประชากร จานวนประชากร โครงสร้างประชากร ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม
ประชากรกลุ่มด้อยโอกาส กลุ่มเสี่ ยง
3.2) สถานะทางสุ ขภาพของประชากร กลุ่มด้อยโอกาส กลุ่มเสี่ ยง สถิติชีพ อัตราการเจ็บป่ วย
สถานะสุ ขภาพ ปั ญหาทางสุ ขภาพต่างๆ การส่ งเสริ มสุ ขภาพ
3.3) พฤติกรรมทางสุ ขภาพของประชากร กลุ่มด้อยโอกาส กลุ่มเสี่ ยง เช่นพฤติกรรมการบริ โภค
อัตราการสู บบุหรี่ การดื่มเหล้า การใช้เวลาอยูก่ บั ครอบครัว
3.4) วิถีชีวติ ของประชากร กลุ่มด้อยโอกาส กลุ่มเสี่ ยง การพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ที่ดิน
ทากิน การเลี้ยงชีพ
3.5) สภาวะทางสิ่ งแวดล้อม คุณภาพน้ า คุณภาพอากาศ คุณภาพดิน ลักษณะทางภูมิศาสตร์ สภาพ
ทางโบราณวัตถุ ศิลปกรรม
3.6) การเข้าถึงบริ การสาธารณสุ ข และบริ การทางสังคม การประกันสังคม การประกันสุ ขภาพ
ทรัพยากรทางการสาธารณสุ ขในพื้นที่บริ การ
3.7) ความคาดหวังต่อการพัฒนา หรื อ มีนโยบาย แผนงาน โครงการหรื อกิจกรรมนั้น
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4) การบ่งชี้และแจกแจงลักษณะผลกระทบต่อสุ ขภาพ จะต้องพิจารณาทั้งผลกระทบต่อสุ ขภาพทาง
บวก ทางลบ จากการดาเนิ นนโยบาย แผนงาน โครงการหรื อกิจกรรมนั้น โดยผูป้ ระเมินจะต้องมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับปั จจัยกาหนดสุ ขภาพ และความสัมพันธ์ระหว่างการดาเนิ นโครงการ หรื อกิจกรรมนั้น กับปั จจัย
กาหนดสุ ขภาพ และผลกระทบต่อสุ ขภาพที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับประชากร โดยประเด็นที่ควรพิจารณาดังนี้
4.1) ลักษณะของผลกระทบ
4.2) กิจกรรมหรื อปั จจัยที่ก่อให้เกิดผลกระทบ หรื อมีผลให้ผลกระทบมากขึ้นหรื อลดลง
4.3) ขนาดและความรุ นแรงของผลกระทบ
4.4) ความถี่ของผลกระทบที่จะเกิดขึ้น (อุบตั ิการณ์/อัตราชุก)
4.5) ระยะเวลาที่เกิดขึ้น (ระยะสั้น ระยะปานกลาง ระยะยาว)
4.6) พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ (ระยะทางจากแหล่งที่เกิดผลเสี ยหรื อผลดี)
4.7) โอกาสของความเสี่ ยงที่จะเกิดผลกระทบ
5) การใช้หลักการเชื่อมโยงประเมินระหว่างสิ่ งแวดล้อมหรื อสาเหตุกบั สุ ขภาพหรื อผลลัพธ์โดยใช้หลัก
วิทยาการระบาด (Epidemiology) และ/หรื อ การประเมินความเสี่ ยงทางสุ ขภาพ (Health Risk Assessment)
5.1) วิทยาการระบาด หมายถึง การศึกษาการเกิด การกระจายของโรค เหตุการณ์ หรื อปั ญหา
สุ ขภาพ และปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการเกิดโรค เหตุการณ์ หรื อปั ญหาสุ ขภาพนั้น ในประชากรที่ทาการศึกษา
รวมทั้งการประยุกต์ใช้ในการป้ องกันควบคุมโรคและปั ญหาสุ ขภาพนั้น
มีหลักการดังภาพการศึกษา
วิทยาการระบาด(ภาพที่ 6) โดยวิธีการทางวิทยาการระบาด นั้นมีสองรู ปแบบใหญ่ๆ คือ วิทยาการระบาดเชิง
สังเกต (Observational Epidemiology) และ วิทยาการระบาดเชิงทดลอง (Experimental Epidemiology)
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ภาพที่ 6 การศึกษาทางวิทยาการระบาด
(1) วิทยาการระบาดเชิงสั งเกต (Observational Epidemiology) เป็ นการศึกษารวบรวมข้อมูล
โดยกลุ่มศึกษาได้รับปั จจัยหรื อไม่ได้รับปั จจัยตามปกติ แล้วผูศ้ ึกษาสังเกตถึงผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
อันเป็ นสภาพการณ์ที่ผศู ้ ึกษาไม่ได้ให้หรื อกาหนดปั จจัยใดๆแก่กลุ่มศึกษาเลย วิทยาการระบาดเชิงสังเกต
แบ่งเป็ น 2 รู ปแบบ ดังนี้
(1.1) วิทยาการระบาดเชิงพรรณนา (Descriptive Epidemiology) เป็ นการศึกษาถึง
ปริ มาณ หรื อ ขนาด (Magnitude) และ การกระจาย (Distribution) ของการเกิดโรคภัยไข้เจ็บ เหตุการณ์
หรื อ ปั ญหาทางสุ ขภาพ (Health-related events) ในประชากร โดยการอธิ บายการเกิดโรค เหตุการณ์ หรื อ
ปั ญหาดังกล่าว ในลักษณะของ เวลา (Time) บุคคล (Person) และสถานที่ (Place) เพื่อเป็ นข้อมูลในการตั้ง
สมมุติฐานนาไปสู่ การศึกษาหาสาเหตุ หรื อปั จจัยต่อไป
(1.2) วิทยาการระบาดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Epidemiology) เป็ นการศึกษาหา
ความสัมพันธ์ระหว่างโรค และปั จจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคในชุมชน ทาให้ทราบปั จจัยเสี่ ยงของ
โรคต่างๆ เป็ นรู ปแบบการศึกษาที่มีการศึกษาเปรี ยบเทียบระหว่างกลุ่ม เพื่อศึกษาสาเหตุของโรค และสาเหตุ
ของการระบาดของโรค ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยต่างๆต่อการเกิดโรค และอัตราเสี่ ยงของปั จจัยต่างๆต่อ
การเกิดโรคว่าจะมีมากหรื อน้อยเพียงใด โดยเปรี ยบเทียบอัตราการเกิดโรคในกลุ่มที่มีปัจจัยว่าเป็ นกี่เท่าของ
อัตราการเกิดโรคในกลุ่มที่ไม่มีปัจจัย วิทยาการระบาดเชิงวิเคราะห์ จาแนกเป็ น 3 รู ปแบบดังนี้
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1.2.1 การศึ ก ษาเชิ ง วิเคราะห์ แบบไปข้ า งหน้ า (Prospective or Cohort
Analytical Study) เป็ นการศึกษาวิทยาการระบาดเชิงวิเคราะห์ เริ่ มต้นจากปั จจัยหรื อสาเหตุไปหาผลหรื อ
โรคที่จะเกิดขึ้นดังภาพที่ 7 เพื่อศึกษาและทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยที่คาดว่าจะเป็ นสาเหตุของ
โรค (Exposure) และการเกิดโรค (Outcome) โดยที่ผทู ้ าการศึกษาเริ่ มต้นจากการเฝ้ าสังเกตกลุ่มคนที่มีปัจจัย
ซึ่ งในขณะนั้นยังไม่ได้เป็ นโรคที่ตอ้ งการศึกษา แล้วติดตามไปเป็ นระยะเวลาหนึ่ ง เพื่อดูวา่ การเกิ ดโรคใน
กลุ่มคนที่มีปัจจัยที่ศึกษานั้น จะแตกต่างไปจากกลุ่มที่ไม่มีปัจจัยหรื อกลุ่มเปรี ยบเทียบหรื อไม่ อย่างไร
ทิศทางของเวลา
ทิศทางของข้อมูล
ประชากร

มีปัจจัย

ที่ปราศจากโรค

ไม่มีปัจจัย

เกิดโรค
ไม่เกิดโรค

ประชากรเป้ าหมาย
เกิดโรค
ไม่เกิดโรค
ภาพที่ 7 แสดงการศึกษาวิทยาการระบาดเชิงวิเคราะห์จากสาเหตุไปหาผลที่เกิดขึ้น(Cohort Study)
1.2.2 การศึกษาเชิงวิเคราะห์ แบบย้ อนหลัง (Case-Control Study) เป็ นการศึกษา
เชิงวิเคราะห์ เพื่อศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่าง ปั จจัยที่คาดว่าจะเป็ นสาเหตุของโรค (Exposure) และการ
เกิดโรค (Outcome) โดยการศึกษาจะประกอบด้วยกลุ่มคนที่เป็ นโรคที่ตอ้ งการศึกษาที่เรี ยกว่า Case และ
กลุ่มคนที่จะมาเป็ นกลุ่มอ้างอิงหรื อเปรี ยบเทียบที่เรี ยกว่า Control แล้วศึกษาเปรี ยบเทียบประสบการณ์การ
สัมผัสกับปั จจัยที่ตอ้ งการศึกษาในอดีต แล้วจึงนาสัดส่ วนของการสัมผัสกับปั จจัยที่ศึกษาใน Case และ
Control มาใช้ประมาณหาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยและการเกิดโรคที่ศึกษานั้น
ทิศทางของเวลา
ทิศทางของข้อมูล
มีปัจจัย
ไม่มีปัจจัย

กลุ่มผูป้ ่ วย เป็ นโรค
ประชากรเป้ าหมาย

มีปัจจัย
กลุ่มควบคุมไม่เป็ นโรค
ไม่มีปัจจัย
ภาพที่ 8 แสดงการศึกษาวิทยาการระบาดเชิงวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยและการเกิดโรค
1.2.3 การศึกษาเชิงวิเคราะห์ แบบระยะสั้ น ณ จุดเวลาใด เวลาหนึ่ง (Crosssectional Study) เป็ นการศึกษาเชิงวิเคราะห์ที่จุดเวลาหรื อช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ระยะสั้นๆ เป็ นการศึกษา
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สถานการณ์โดยที่ไม่มีการติดตามไปข้างหน้า หรื อย้อนกลับไปดูช่วงเวลาในอดีต เป็ นการศึกษาเพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ของตัวแปรหรื อปั จจัยต่างๆทั้งในแง่ของทิศทางและขนาดของความสัมพันธ์น้ นั ทั้งในขั้นตอน
ของการสร้าง และการพิสูจน์หลักฐาน เป็ นรู ปแบบที่ช่วยในการสร้างสมมติฐาน เป็ นวิธีการขั้นแรกที่ช่วย
ในการศึกษาเชิงวิเคราะห์ หรื อเชิงทดลองอื่นๆ ศึกษาโดยเลือกขนาดตัวอย่างซึ่ งมีจานวนแน่นอน ทาการวัด
ปัจจัยที่คาดว่าจะมีอิทธิ พลต่อการเกิดโรค และทาการประเมินโรคที่มีอยูไ่ ปพร้อมกัน อาจศึกษาปั จจัยต่างๆ
และผลหลายชนิดในเวลาเดียวกัน วิธีการนี้ไม่สามารถคาดคะเนได้วา่ กลุ่มที่ได้รับปั จจัยและไม่ได้รับปั จจัย
จะมีจานวนเท่ากัน ทาให้ผลวิเคราะห์ทางสถิติมีความน่าเชื่ อถือน้อยลง
(1.3) วิทยาการระบาดเชิงทดลอง (Experimental Epidemiology or Intervention
Epidemiology) เป็ นรู ปแบบการศึกษาที่ผทู ้ าการศึกษา เป็ นผูก้ าหนดปัจจัยหรื อสาเหตุหรื อตัวกระตุน้ ที่จะ
ทดสอบ ในกลุ่มต่างๆ ที่ทาการศึกษา ดังภาพที่ 9 เช่น การทดลองยาในขนาดต่างๆ เพื่อเปรี ยบเทียบ
ผลการรักษาโรค การทดลองลดปั จจัยเสี่ ยงหรื อปั จจัยที่น่าจะเป็ นสาเหตุของโรคเฉพาะในกลุ่มทดลอง แล้ว
เปรี ยบเทียบผลกับกลุ่มควบคุม และเป็ นการศึกษาเพื่อค้นหาความสัมพันธ์ในเชิงเหตุและผล (Causal
association) และหามาตรการในการป้ องกันควบคุมโรค มีลกั ษณะคล้ายคลึงกับวิทยาการระบาดเชิง
วิเคราะห์แบบไปข้างหน้า(Cohort Studies) โดยที่ผทู ้ าการศึกษาเริ่ มต้นจากกลุ่มคนที่มีระดับปั จจัยที่จะศึกษา
ต่างกัน แล้วติดตามดูวา่ เกิดเหตุการณ์แตกต่างกันหรื อไม่ จะมีขอ้ แตกต่างกันคือ การที่ผศู ้ ึกษามีอิทธิ พลต่อ
การกาหนดปั จจัยให้แตกต่างกันระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยที่การกาหนดปั จจัยนั้นจะต้องมี
วัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาผลของปัจจัยโดยตรง
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ภาพที่ 9 แสดงการศึกษาวิทยาการระบาดเชิงทดลอง
5.2) การประเมินความเสี่ยงต่ อสุ ขภาพ (Health Risk Assessment)
ความเสี่ ยง (Risk) หมายถึงโอกาสของการเกิดผลเสี ยต่อสุ ขภาพของมนุษย์ และความรุ นแรง
ของผลกระทบนั้น อันเนื่องมาจากอันตรายต่างๆ
อันตราย (Hazard) หมายถึงวัสดุกายภาพ สารเคมี หรื อ สิ่ งมีชีวิต หรื อสภาวะที่จะเกิดผลเสี ยต่อ
สุ ขภาพของมนุษย์
ความเสี่ ยงต่อสุ ขภาพ หมายถึง ความน่าจะเป็ นหรื อโอกาสของการได้รับหรื อสัมผัสสิ่ งคุก-คาม
หนึ่งๆ
การประเมินความเสี่ ยงต่อสุ ขภาพ หมายถึง กระบวนการศึกษาอย่างเป็ นระบบ เป็ นกระบวน
การทางวิทยาศาสตร์ เพื่อพรรณนาและวัดความเสี่ ยงที่มีความสัมพันธ์กบั สิ่ งคุกคามสุ ขภาพ กระบวนการ
การกระทา กิจกรรม หรื อเทคโนโลยีอย่างหนึ่ง ต่อสุ ขภาพของบุคคลหรื อประชาชน ซึ่ งเป็ นการนา
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ความรู้พิษวิทยามาประเมินหาโอกาส (Probability) ที่จะเกิดขึ้น และความรุ นแรง (Magnitude) ของผล
อันไม่พึงประสงค์ (Adverse Effect) ที่จะมีต่อสุ ขภาพของสิ่ งมีชีวติ อันเนื่ องมาจากการได้รับสิ่ งคุกคาม
กระบวนการ การกระทา กิจกรรม หรื อเทคโนโลยีน้ นั
การประเมินความเสี่ ยงต่อสุ ขภาพเป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับการรับสัมผัสและผลกระทบ
ต่อสุ ขภาพที่จะอาจจะเกิดขึ้นหรื อยังไม่เกิดขึ้นในปั จจุบนั หากผลกระทบนั้นยังไม่เกิดขึ้น การประเมิน
ความเสี่ ยงก็เป็ นการคาดการณ์ถึงความน่าจะเป็ นของการเกิดผลกระทบต่อสุ ขภาพนั้น
การประเมินความเสี่ ยงต่อสุ ขภาพ แบ่งลักษณะการศึกษาเป็ น 2 ลักษณะ ได้แก่
1) การประเมินเชิ งคุณภาพ (Qualitative Assessment) เป็ นการศึกษาเพื่ออธิ บาย
ปรากฏการณ์เชิงสังคมและมานุษยวิทยา โดยใช้วธิ ี การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์เจาะลึก การ
สนทนากลุ่ม ซึ่ งไม่เน้นการเก็บข้อมูลด้วยการตรวจวัดทางวิทยาศาสตร์หรื อการใช้สถิติในการวิเคราะห์
ข้อมูล เช่น การประเมินการรับรู ้ความเสี่ ยง (Risk Perception) การสื่ อสารความเสี่ ยง (Risk Communication)
การจัดการความเสี่ ยง (Risk Assessment)
2) การประเมินเชิงปริมาณ (Quantitative Assessment) เป็ นการศึกษาที่ใช้หลักการทาง
วิทยาศาสตร์ มีการตรวจวัดค่าตัวแปรต่างๆ รวมทั้งการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบตั ิการ สามารถอธิ บาย
ผลได้ดว้ ยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์
วิธีการประเมินความเสี่ ยงต่อสุ ขภาพ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้
(1) การบ่ งชี้อนั ตรายต่ อสุ ขภาพ (Hazard Identification) เป็ นการศึกษาเพื่อที่จะตอบคาถาม
ว่ามีสิ่งคุกคามอะไรบ้าง มากน้อยเพียงใด มีโครงสร้างอย่างไร การได้รับสัมผัสทางใด และมีผลอันตรายต่อ
สุ ขภาพหรื อไม่ อย่างไร ระยะสั้น หรื อระยะยาว ก่อมะเร็ งหรื อไม่ โดยอาศัยประเมินโอกาสที่จะเกิดผลเสี ย
ต่อสุ ขภาพ จากหลักการศึกษาทางวิทยาการระบาด การศึกษาในสัตว์ทดลอง การศึกษาการเพาะเลี้ยงเซลล์
หรื อเนื้ อเยือ่ ในหลอดทดลอง การวิเคราะห์โครงสร้างทางเคมี ทางพันธุกรรม ข้อมูลการศึกษาทางมะเร็ ง
เป็ นต้น
(2) การประเมินการรับสั มผัส (Exposure Assessment) การประเมินหรื อศึกษาถึงมิติของการ
ได้รับปัจจัยหรื อสิ่ งคุกคามเข้าสู่ ร่างกาย ซึ่งต้องพิจารณาถึง วิถีทางเข้าสู่ ร่างกายของปั จจัยเสี่ ยง (Route)
ตัวกลางที่นาพาปัจจัยเสี่ ยง (Media) ความเข้มข้นของปัจจัยเสี่ ยงที่เข้าสู่ ร่างกาย (Intensity) ระยะเวลาที่ได้รับ
ปัจจัยเสี่ ยง (Duration) ตารางเวลาของการได้รับปัจจัยเสี่ ยง (Schedule) ลักษณะประชากรที่ได้รับ (Exposed
population and its size) สาหรับวิธีการประเมินการรับสัมผัส สามารถประเมินจาก วิธีการเฝ้ าคุมการรับ
สัมผัส (Exposure Monitoring) เป็ นการศึกษาว่า ประชาชนจะได้รับสิ่ งคุกคามเข้าสู่ ร่างกายมากน้อยเพียงใด
โดยการเฝ้ าคุมที่ตวั บุคคล (Personal Exposure Monitoring) ด้วยวิธีการวัดความเข้มข้นสิ่ งคุกคามที่เข้าสู่
ร่ างกาย ทางปาก ทางหายใจ ทางผิวหนัง หรื ออาจจะวัดสิ่ งคุกคามในสิ่ งแวดล้อมผ่านตัวกลางที่จะเข้าสู่
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ร่ างกาย อาจใช้วธิ ีคานวณแบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ (Exposure Modeling) หรื อด้วยวิธีการวัดทางชีวภาพ
(Biological Monitoring) ที่สิ่งคุกคามเข้าสู่ ร่างกายแล้ว นาเลือด ปั สสาวะ สารคัดหลัง่ ในร่ างกายมาตรวจสิ่ ง
คุกคามนั้น
(3) การประเมินปริมาณได้ รับและการตอบสนอง (Dose-Response Assessment) เป็ นการหา
ความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณการได้รับสัมผัสปั จจัยกับผลกระทบที่มีต่อสุ ขภาพมนุษย์ ซึ่ งสิ่ งคุกคามหรื อ
ปั จจัยที่ตอ้ งพิจารณาถึงผลกระทบหรื อการตอบสนองที่สาคัญๆ คือ ผลกระทบที่ไม่ใช่มะเร็ ง และผลกระทบ
ที่เป็ นมะเร็ ง โดยที่ความสาคัญของผลกระทบที่เป็ นมะเร็ ง จะไม่ให้ความสาคัญกับเรื่ องความเข้มข้นของสิ่ ง
คุกคาม แต่ถา้ ผลกระทบไม่ใช่มะเร็ ง ต้องพิจารณาความสาคัญถึงความเข้มข้นของสิ่ งคุกคาม โดยทัว่ ไป
ผลกระทบที่ไม่ใช่มะเร็ งย่อมมีระดับค่าความทน (Threshold) ซึ่ งเป็ นระดับที่แบ่งระหว่างการเกิดหรื อไม่เกิด
ผลกระทบต่อสุ ขภาพ ในขณะที่ผลกระทบที่เป็ นมะเร็ งไม่มีระดับค่าความทน โดยความหมายคือ ทุกระดับ
ของการได้รับปัจจัยเสี่ ยงหรื อสิ่ งคุกคามที่เป็ นสารก่อมะเร็ งย่อมมีโอกาสก่อให้เกิดมะเร็ งได้ท้ งั สิ้ น
(4) การอธิบายลักษณะความเสี่ ยงต่ อสุ ขภาพ (Risk Characterization) เป็ นขั้นตอนการประเมิน และสรุ ปความน่าจะเป็ นที่กลุ่มประชากรที่ศึกษาจะได้รับอันตรายจากปั จจัยเสี่ ยงนั้น พรรณนาลักษณะ
ทางธรรมชาติ และขนาดของความเสี่ ยงในมนุษย์ โดยการรวบรวมข้อมูลการประเมินจาก 3 ขั้นตอนข้างต้น
ประเมินคุณภาพในภาพรวมของการประเมินความเสี่ ยง รวมถึงระดับความเชื่ อมัน่ ของผูป้ ระเมิน อธิบาย
ความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดเสี่ ยงอย่างไร ใครเป็ นผูท้ ี่จะมีความเสี่ ยงสู งที่สุด ระดับความเสี่ ยงอยูท่ ี่ใด กิจกรรม
หรื อพฤติกรรมแบบใดที่ทาให้มีความเสี่ ยงสู ง ความเสี่ ยงเฉลี่ยของทั้งกลุ่มประชากรเป็ นอย่างไร หากเป็ น
ผลกระทบที่ไม่ใช่มะเร็ ง ระดับมาตรฐานความปลอดภัยเท่าไร หากเป็ นผลกระทบที่เป็ นมะเร็ ง ระดับเสี่ ยงที่
ยอมรับได้เท่าใด อย่างไรก็ตาม ต้องพิจารณาความไม่แน่นอน (Uncertainties) ด้วย
ขั้นตอนที่ 4 การจัดทารายงานและข้ อเสนอแนะ (Reporting and Recommendation) เป็ นการเขียน
รายงาน จากการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุ ง
นโยบาย แผนงาน โครงการ หรื อกิจกรรม ต่อไป ซึ่ งแนวทางการจัดทารายงาน HIA และข้อเสนอแนะ ควร
ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
- ความเป็ นมาของนโยบาย แผนงาน โครงการหรื อกิจกรรม ความจาเป็ น และความสาคัญที่ตอ้ งทา HIA
- ข้อมูลพื้นฐานทางภูมิศาสตร์ สิ่ งแวดล้อมของพื้นที่ศึกษา สถานะสุ ขภาพของประชาชนในพื้นที่ศึกษา
- วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การบ่งชี้และแจกแจงผลกระทบต่อสุ ขภาพ
- ผลการประเมินผลกระทบต่อสุ ขภาพ
- ข้อเสนอแนะในการจัดการผลกระทบต่อสุ ขภาพด้านต่างๆ พร้ อมระบุผรู ้ ับผิดชอบ โดยที่หากมีการ
ประเมินว่าจะมีผลกระทบต่อสุ ขภาพ ต้องมีมาตรการการป้ องกันหรื อลดผลกระทบต่อสุ ขภาพ มาตรการใน
การติ ดตามเฝ้ าระวังผลกระทบต่อสุ ขภาพ มาตรการในการสร้ างเสริ มสุ ขภาพ หรื อมาตรการในการเพิ่ม
ประโยชน์ที่ได้รับต่อสุ ขภาพของประชาชนจากโครงการ แผนงานหรื อกิจกรรมนั้นๆ
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ขั้นตอนที่ 5 การติดตามตรวจสอบและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) การติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลมีวตั ถุประสงค์ เพื่อการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสุ ขภาพที่เกิดขึ้นจริ งภายหลังจากมี
การดาเนิ นการโครงการ กิจกรรม ว่าถูกต้องตรงตามที่ได้ประเมินหรื อคาดการณ์ไว้หรื อไม่ อย่างไร เพื่อ
ติดตามว่าผูร้ ับผิดชอบดาเนินการตามมาตรการป้ องกันหรื อลดผลกระทบต่อสุ ขภาพ และมาตรการในการ
สร้างเสริ มสุ ข-ภาพตามที่ได้กาหนดไว้ในรายงานหรื อมีการดาเนินการตามข้อเสนอแนะหรื อไม่ อีกทั้งเพื่อ
เป็ นการนาผลการติดตามตรวจสอบไปเสนอแนะ ปรับปรุ ง แก้ไข การดาเนินการตามโครงการ หรื อ
กิจกรรมต่อไป รวมทั้งเป็ นประโยชน์ของการเป็ นองค์ความรู ้ และประสบการณ์สาหรับการประเมินผล
กระทบต่อสุ ขภาพครั้งต่อๆ ไปได้ การติดตามตรวจสอบและประเมินผลควรมีผมู ้ ีส่วนร่ วม ผูร้ ับผิดชอบ
คณะกรรมการกากับติดตาม ทีมผูป้ ระเมิน ผูแ้ ทนกลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ซึ่ งอาจเชิ ญผูป้ ระเมินภายนอกร่ วม
ในการติดตามตรวจสอบและประเมินผลด้วยก็ได้
รู ปแบบและวิธีการติดตามตรวจสอบและประเมินผล อาจแบ่งเป็ น 2 ลักษณะ ดังนี้
1) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) เป็ นการติดตามว่าการดาเนินการ HIA
โครงการ นั้นๆ มีการดาเนิ นการตามหลักการมากน้อยเพียงใด ในการดาเนิ นการมีจุดเด่นจุดด้อยอะไรบ้าง
โดยการประเมินผลกระบวนการ ขั้นตอนต่างๆ ของการทา HIA ผลสรุ ปจากการประเมินผลกระบวนการ
จะเป็ นประโยชน์สาหรับการเป็ นบทเรี ยนหรื อองค์ความรู้ที่จะนาไปเป็ นประโยชน์ในการดาเนินการ HIA
ของโครงการ หรื อกิจกรรมที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกันต่อไป
2) การประเมินผลลัพธ์ (Outcome Evaluation) เป็ นการติดตามและวิเคราะห์ตวั ชี้ วดั ต่างๆ และ
ผลลัพธ์ทางสุ ขภาพว่ามีการเปลี่ยนแปลงของสถานะทางสุ ภาพหรื อไม่ ทั้งในประเด็นที่คาดการณ์ไว้ และ
ไม่ได้คาดการณ์ไว้ การประเมินผลลัพธ์ จึงเป็ นการทดสอบผลการคาดการณ์ เพื่อบ่งชี้ให้เห็นถึงผลที่เกิดขึ้น
ในสถานการณ์จริ ง นอกจากนี้ ยังเป็ นการติดตามดูวา่ ผลจากการดาเนิ นการตามข้อเสนอแนะที่ระบุใน
รายงาน HIA สามารถลดปั จจัยเสี่ ยงต่อสุ ขภาพและสร้างเสริ มสุ ขภาพ บรรลุผลตามที่ตอ้ งการหรื อไม่
อนึ่ง การติดตามตรวจสอบและประเมินผล ไม่วา่ จะเป็ นการประเมินผลกระบวนการ หรื อ การ
ประเมินผลลัพธ์ อาจใช้วธิ ี การมีส่วนร่ วมจากผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย โดยใช้แบบสอบถามแสดงความคิดเห็น
ความพึงพอใจจากการจัดการขยะมูลฝอย ในแต่ละกระบวนการ และ/หรื อโดยรวมทั้งระบบ ร่ วมด้วยใน
ขั้นตอนการติดตามตรวจสอบและประเมินผล ก็จะสามารถทาให้ได้ผลสะท้อนจากการจัดการขยะมูลฝอย
เพื่อนาไปปรับปรุ งแก้ไขให้เหมาะสม และหากเหมาะสมแล้ว ก็จะเป็ นผลสะท้อนให้กาลังใจในการจัดการ
ต่อไป
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ส่ วนที่ 3
แนวทางการประยุกต์ ใช้ การประเมินผลกระทบต่ อสุ ขภาพ กรณีการจัดการขยะมูลฝอย
สาหรับองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
1. ความจาเป็ น และความสาคัญขององค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในการดาเนินงานประเมินผลกระทบต่ อ
สุ ขภาพ กรณีการจัดการขยะมูลฝอย
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น มีความสาคัญอย่างยิง่ ในการเป็ นองค์กรหลักที่มีบทบาทภารกิจ มีอานาจ
หน้าที่ในการจัดบริ การสาธารณสุ ขให้กบั ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อส่ งเสริ มการดารงชี วติ ที่ดี และ
สุ ขภาวะของประชาชน ซึ่ งการดาเนินการกรณี การจัดการขยะมูลฝอย อาจจะส่ งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ของปั จจัยกาหนดสุ ขภาพ และเกิดผลกระทบต่อสุ ขภาพของประชาชนในชุมชนโดยตรงและโดยอ้อม ทั้ง
ในทางลบและทางบวก ยิง่ ถ้าเป็ นผลกระทบต่อชุมชนอย่างร้ายแรง ยิง่ ต้องมีการประเมินผลกระทบต่อ
สุ ขภาพ ดังนั้น ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 57 พ.ร.บ.สุ ขภาพแห่งชาติ พ.ศ.
2550 และพ.ร.บ.การสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ต้องเปิ ดรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในกระบวนการจัดการขยะมูลฝอย เพื่อให้ประชาชนรับทราบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
รายละเอียดของการจัดการขยะมูลฝอยทั้งระบบที่จะดาเนิ นการในชุมชน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ควร
ประยุกต์ใช้กระบวนการ HIA ในการดาเนินการ เพื่อให้ได้ขอ้ มูล ความจริ ง ที่จะต้องเปิ ดเผยต่อประชาชน
เพื่อให้ได้ขอ้ เสนอแนะที่ผา่ นการมีส่วนร่ วมของประชาชนทุกกลุ่มในชุมชน อีกทั้งได้ประโยชน์แก่ชุมชน
ในการนาไปปรับปรุ งการจัดการขยะมูลฝอย ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนยิง่ ขึ้น รวมทั้ง
สามารถปกป้ องหรื อลดผลกระทบทางลบต่อสุ ขภาพให้นอ้ ยที่สุด และเกิดผลประโยชน์ต่อสุ ขภาพจากการ
ดาเนิน การให้มากที่สุด เมื่อมีกรณี ที่จะมีผลกระทบต่อสุ ขภาพของประชาชน ประชาชนมีสิทธิ ที่จะร้องขอ
ข้อมูลจาก องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ซึ่ งเป็ นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและใกล้ชิดกับประชาชน ดังนั้น
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จึงมีความจาเป็ นที่ตอ้ งประยุกต์ให้กระบวนการ HIA ในการดาเนินการ
ตรวจสอบ แก้ไขปั ญหาผลกระทบ แม้จะเป็ นเหตุราคาญก็ตาม เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่จะต้องเปิ ดเผยต่อ
ประชาชนผูร้ ้องเรี ยน หรื อผูไ้ ด้รับผลกระทบ
2. การประยุกต์ กระบวนการ HIA ในการจัดการขยะมูลฝอย ตามขั้นตอนการประเมินผลกระทบต่ อสุ ขภาพ
การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ที่เน้นเฉพาะการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
ตามระเบียบ กฎหมายต่างๆ ไม่ได้บงั คับหรื อระบุไว้วา่ จะต้องทาการประเมินผลกระทบต่อสุ ขภาพเสมอไป
แต่เท่าที่ผา่ นมา มักเกิดปั ญหาความขัดแย้ง โดยเฉพาะมีการเกิดผลกระทบต่อสุ ขภาพ และสิ่ งแวดล้อม ใน
ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งของการจัดการขยะมูลฝอย ในหลายๆ สถานที่ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดปั ญหา หรื อเพื่อการแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นแล้ว ควรมีการดาเนินการประเมินผลกระทบ
ต่อสุ ขภาพ จากการจัดการขยะมูลฝอย ในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ตามขั้นตอนการประเมินผลกระทบ
ต่อสุ ขภาพ ดังที่กล่าวหลักการเบื้องต้นไว้ในส่ วนที่ 2 ของคู่มือนี้ ดังนี้
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ขั้นตอนที่ 1 การกลัน่ กรอง (Screening)
ขั้นตอนการกลัน่ กรอง กรณี การจัดการขยะมูลฝอย ตั้งแต่แหล่งกาเนิดขยะ การทิ้งขยะ การเก็บ
รวบรวม ขนส่ ง และการกาจัดขยะมูลฝอย ในภารกิจ บทบาท หน้าที่ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เป็ น
การสารวจและประเมินปั ญหา เพือ่ พิจารณาและตัดสิ นใจว่ า การจัดการขยะมูลฝอยทั้งระบบ หรื อ เฉพาะ
ด้ านใดด้ านหนึ่ง เช่น การทิ้งขยะ การเก็บรวบรวม การขนส่ งขยะ หรื อ การกาจัดขยะมูลฝอย จะต้อง
ดาเนินการประเมินผลกระทบต่อสุ ขภาพหรื อไม่ โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อสุ ขภาพ ความขัดแย้งหรื อ
ปั ญหาที่จะเกิดขึ้น
ที่โยงใยกับปั จจัยคุกคามหรื อสิ่ งคุกคามต่อสุ ขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นในขั้นตอนหรื อ
กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งในระบบของการจัดการขยะมูลฝอย
ซึ่ งการดาเนิ นการประเมินผลกระทบต่อ
สุ ขภาพอาจเน้นหรื อประเมินผลกระทบต่อสุ ขภาพเฉพาะกิจกรรมหรื อขั้นตอนของการจัดการขยะมูลฝอย ที่
ก่อให้เกิดผลกระทบหรื อปั ญหานั้นๆ หรื อจะทาการประเมินผลกระทบต่อสุ ขภาพทั้งระบบการจัดการขยะ
มูลฝอยก็ได้ ขั้นตอนนี้ ต้องดาเนินการกลัน่ กรอง โดยพิจารณาร่ วมกันของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ทัง้ ผู้บริ หาร
ขององค์ กรปกครองส่ วนท้องถิน่ หน่ วยงานภาครั ฐที่เกีย่ วข้ อง เจ้ าหน้ าที่ พนักงานผู้ปฏิบัติงาน ร้ านค้ าธุรกิจ
ผู้ประกอบการรวมทั้งประชาชนทัว่ ไปทีก่ ่ อให้ เกิดขยะมูลฝอย ผู้ประกอบอาชี พเก็บขยะ ผู้รับซื้อขยะมูลฝอย
ประชาชนทีอ่ าศัยใกล้สถานที่กาจัดขยะ ซึ่งมักเป็ นผู้ได้ รับผลกระทบต่ อสุ ขภาพโดยตรง
วิธีการกลัน่ กรอง
1) วิธีการศึกษาทบทวนวรรณกรรม การวิจยั เอกสารต่างๆ ข้อมูลด้านวิชาการ นโยบาย และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย ผลกระทบต่อสุ ขภาพ และสิ่ งแวดล้อม ที่สอดคล้องกับการจัดการขยะ
มูลฝอย ของพื้นที่ที่จะดาเนินการ หรื อพื้นที่ที่กาลังดาเนิ นการหรื อดาเนินการไปแล้ว ไม่วา่ จะเป็ นการจัดการ
ขยะมูลฝอย ด้านใดด้านหนึ่งโดย เฉพาะ เช่น การทิง้ ขยะ การเก็บกวาด การรวบรวม การขนส่ ง การกาจัด
ขยะมูลฝอย ซึ่ งถ้าเป็ นพื้นที่ที่กาลังดาเนินการ หรื อดาเนินการไปแล้ว ยิง่ ต้องมีข้ นั ตอนสารวจ ข้อมูลสถานที่
กาจัดขยะ รวมทั้งรู ปแบบ วิธีการจัดเก็บรวบรวม ขนส่ ง การกาจัดขยะมูลฝอย ตลอดจนนโยบายการจัดการ
ขยะมูลฝอย เพื่อเป็ นข้อมูลพิจารณาในการตัดสิ นใจว่า จะต้องทาการศึกษาผลกระทบต่อสุ ขภาพหรื อไม่
2) ใช้ วิ ธี ก ารมี ส่ ว นร่ ว มของผู ้ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ ง หรื อ ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย อาจเป็ นการจัด ประชุ ม
ปรึ ก ษาหารื อ จัด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บ ตั ิ ก าร จัดเวที ส าธารณะ รั บฟั งความคิ ดเห็ นของประชาคมในองค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น โดยมีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าให้ผทู ้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสี ย หรื อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง แบบ
ส่ งจดหมายเชิ ญ ป้ ายติดประกาศ วิทยุชุมชน รถแห่ กระจายเสี ยง หนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่น หรื อประชาสัมพันธ์
ทาง Internet ก็ได้ ซึ่งในการจัดประชุมหารื อ ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ จัดเวทีสาธารณะ รับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนนั้น ทางองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ควรเป็ นผูร้ ับผิดชอบ การดาเนิ นการ ชี้ แจง รายละเอียดของ
นโยบาย แผนงาน โครงการ ที่เกี่ยวกับ การจัดการขยะมูลฝอยทั้งระบบ ตั้งแต่ แหล่งกาเนิ ดขยะ การทิ้ง การ
เก็ บ กวาด รวบรวม ขนส่ ง และการก าจัด ขยะมู ล ฝอย เพื่ อ ให้ ท ราบหลัก การ เหตุ ผ ล เป้ าหมาย และ
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วัตถุ ประสงค์ วิธีการดาเนิ นงาน ตลอดจนผลลัพธ์ท้ งั ด้านบวก และด้านลบของการจัดการขยะมูลฝอยทั้ง
ระบบ ผลลัพธ์ในขั้นตอนการกลัน่ กรองนี้ จะได้ปัจจัยกาหนดสุ ขภาพ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย
ในแต่ละขั้นตอนหรื อกิจกรรมและทั้งระบบของการจัดการขยะมูลฝอย
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย หรื อมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งโดยตรงและโดยอ้อม รวมทั้งผูก้ ่อให้เกิดขยะมูลฝอย และ
ประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบต่อสุ ขภาพ ในการจัดการขยะมูลฝอย มักจะประกอบด้วย
- ผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เทศบาล องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด องค์การบริ หาร
ส่ วนตาบล
- เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง ฝ่ ายปฏิบตั ิงานด้านขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
- ประชาชน ชุมชน ห้างร้าน ธุ รกิจ โรงแรม หอพัก โรงภาพยนตร์ ตลาดสด ที่เป็ นผูก้ ่อให้เกิด
ขยะมูลฝอย
- ผูป้ ระกอบอาชีพเก็บขยะ และร้านรับซื้ อขยะ
- ประชาชน ชุมชน ที่อาศัยโดยรอบ สถานที่กาจัดขยะ และ/หรื อ สถานที่พกั ขยะ (ถ้ามี)
- หน่วยงานภาครัฐ ที่มีในพื้นที่ เช่น สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด สานักงานสิ่ งแวดล้อม
จังหวัด สานักงานสาธารณสุ ขอาเภอ สถานีอนามัยตาบล ฯลฯ
- องค์กรเอกชน บริ ษทั ที่อาจทาหน้าที่ในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งของการจัดการขยะมูลฝอย
- องค์กรอิสระ สถาบันการศึกษา
ข้อพิจารณาที่สาคัญในการกลัน่ กรอง ว่าจะต้องดาเนิ นการประเมินผลกระทบต่อสุ ขภาพหรื อไม่ โดยกรณี
การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ยังไม่มีกฎหมายหรื อระเบียบบังคับให้มีการดาเนินการประเมินผลกระทบต่อ
สุ ขภาพจากการจัดการขยะมูลฝอยก่อนจะดาเนินการ แต่หากมีการร้องเรี ยน ร้องขอตามรัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ.
2550 ก็อาจต้องมีการดาเนิ นการ ดังนั้นข้อพิจารณาที่สาคัญๆในการกลัน่ กรอง ที่ควรพิจารณาดังนี้
- ความต้องการของประชาคม ส่ วนใหญ่ หรื อความปรารถนาดีขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่อยาก
ให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการจัดการขยะมูลฝอย
- ปัจจัยคุกคามหรื อปั ญหาความขัดแย้ง และผลกระทบต่อสุ ขภาพ ที่คาดการณ์ ตามความกังวลของ
ประชาชน หรื อผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่นๆ เป็ นอุทาหรณ์ให้ตอ้ งมี
กระบวนการดาเนินการประเมินผลกระทบต่อสุ ขภาพ
- งบประมาณ และผูร้ ับผิดชอบ ความร่ วมมือของผูท้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสี ยในการจัดการขยะมูลฝอย
โดยหากมีขอ้ สรุ ปการกลัน่ กรองให้มีการประเมินผลกระทบต่อสุ ขภาพจากการจัดการขยะมูลฝอย ต้อง
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ กาหนดภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ แผนการดาเนินการ ระยะเวลา
ตลอดจนงบประมาณในการดาเนินการประเมินผลกระทบต่อสุ ขภาพจากการจัดการขยะมูลฝอยด้วย
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ตารางที่ 2 ตัวอย่างเครื่องมือกลัน่ กรอง การประเมินผลกระทบต่ อสุ ขภาพ จากการจัดการขยะมูลฝอย
(Sample: Screening Tool for HIA for Solid Waste Management in Local Administrative Organization)
ปั จจัยกาหนดสุ ขภาพ
ผลกระทบ ผลกระทบ
ไม่มี
ระบบการจัดการขยะมูลฝอย
เชิงบวก
เชิงลบ ผลกระทบ
แหล่งกาเนิดขยะ การทิง้ ขยะมูลฝอย
ลักษณะประชากร โครงสร้าง ระดับ การศึกษาของประชาชน
พฤติกรรม ความร่ วมมือ ความตระหนักของประชาชน
ปริ มาณขยะมูลฝอย ชนิด ประเภท องค์ประกอบของขยะ
การทิ้งขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง
การนาขยะกลับมาใช้ใหม่ ใช้ซ้ า ใช้อีก
สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ ความสุ นทรี ยภาพ
สิ่ งแวดล้อมทางน้ า ดิน อากาศ
การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย
ระบบถังรองรับขยะ ปริ มาณถังขยะ ชนิดของถังขยะ วัสดุ
อุปกรณ์ เก็บรวบรวมขยะ ที่ต้ งั ของถังขยะ จุดรวบรวมขยะ
ประชาชนที่อาศัยอยูใ่ กล้จุดรองรับถังขยะ จุดทิ้งขยะ
พนักงาน เจ้าหน้าที่ ความปลอดภัย สวัสดิการ
ผูป้ ระกอบอาชีพเก็บขยะ ร้านรับซื้ อขยะ
สิ่ งแวดล้อมทางน้ า ดิน อากาศ
การขนส่ งขยะมูลฝอย
สถานีพกั ขยะ
พาหนะ รถเก็บขน วัสดุ อุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องการขนถ่ายขยะ
พนักงาน เจ้าหน้าที่ ความปลอดภัย สวัสดิการ
สิ่ งแวดล้อมทางน้ า ดิน อากาศ
การกาจัดขยะ
ประชาชนที่อาศัยบริ เวณโดยรอบ ใกล้เคียงสถานที่กาจัดขยะ
ระบบการกาจัดขยะมูลฝอย
ผูป้ ระกอบอาชีพเก็บขยะ ร้านรับซื้ อขยะ
พนักงาน เจ้าหน้าที่ ความปลอดภัย สวัสดิการ
สิ่ งแวดล้อมทางน้ า ดิน อากาศ และสุ นทรี ยภาพ
สิ่ งแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม
การใช้ที่ดิน ราคาที่ดิน
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ขั้นตอนที่ 2 การกาหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping)
เป็ นขั้นตอนเพื่อกาหนด ขอบเขต หรื อประเด็นต่างๆ แนวทาง วิธีการ การวิเคราะห์ การจัดแบ่ง
ความรับผิดชอบคณะทางานของการประเมินผลกระทบต่อสุ ขภาพ กาหนดประชากรกลุ่มเป้ าหมาย ระยะ
เวลา ตามลักษณะของข้อมูล หลักฐาน และข้อห่ วงใยต่างๆ ของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องหรื อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ใน
การจัดการขยะมูลฝอย การกาหนดขอบเขตของการประเมินผลกระทบต่อสุ ขภาพ จากการจัดการขยะมูล
ฝอย ควรพิจารณาดังนี้
(1) แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปั จจัยกาหนดสุ ขภาพ
(2) ผลกระทบต่อสุ ขภาพที่อาจเกิดขึ้นในมิติต่างๆ และในระดับต่างๆ
(3) ข้อห่วงใยของกลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
(4) ขอบเขตเชิงพื้นที่ กาหนดพื้นที่ศึกษาที่ชดั เจน
(5) ขอบเขตด้านระยะเวลา กาหนดระยะเวลาที่ทา HIA
(6) กาหนดกลุ่มประชากรที่ศึกษา ที่เกี่ยวข้อง
(7) กลุ่มเสี่ ยง ผูด้ อ้ ยโอกาสที่อาจจะได้รับผลกระทบต่อสุ ขภาพ ควรได้รับความสนใจเป็ นพิเศษ
(8) เกณฑ์ในการจัดลาดับความสาคัญของผลกระทบต่อสุ ขภาพที่เกิดขึ้น
(9) กาหนดลักษณะการมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
(10)กาหนดบทบาท หน้าที่ แผนปฏิบตั ิการ ผูร้ ับผิดชอบ งบประมาณสาหรับการดาเนินการ
วิธีการกาหนดขอบเขตการศึกษา
1) ศึกษาทบทวนข้อมูลด้านวิชาการ นโยบาย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย ทั้ง
ของพื้นที่ที่ดาเนินการ และพื้นที่ที่อื่นๆ ที่สามารถนามาประกอบการพิจารณากาหนดขอบเขตการศึกษา
2) การสารวจภาคสนาม เก็บรวบรวมข้อมูล ด้านวิธีการจัดเก็บรวบรวม การขนส่ ง กาจัดขยะมูลฝอย
สถานที่กาจัดขยะ อัตราการเกิดขยะมูลฝอย องค์ประกอบและแหล่งที่มาของขยะมูลฝอย รวมทั้งรู ปแบบ
และนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นนั้นๆด้วย
3) ข้อมูลประชากร ปริ มาณองค์ประกอบขยะมูลฝอย แบบแผนพฤติกรรม วิธีการ วิถีชุมชนที่เกี่ยวข้อง
กับขยะมูลฝอย รวมทั้งข้อมูลสภาพชุมชน สาธารณูปโภค/สาธารณูปการ และข้อมูลด้านสิ่ งแวดล้อม
4) คณะกรรมการดาเนิ นการต้องจัดประชุมร่ วมกันของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย เพื่อกาหนดขอบเขตการ
ศึกษา วัตถุประสงค์ วิธีการ เครื่ องมือ กลุ่มประชากรเสี่ ยง ประเด็นข้อห่วงใยหรื อปั จจัยกาหนดสุ ขภาพ
เกี่ยวกับผลกระทบต่อสุ ขภาพ โดยกลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย อาจทาการคัดเลือกตัวแทนของแต่ละกลุ่ม ตาม
สัดส่ วนความเหมาะสม และเป็ นประชาธิ ปไตย ซึ่งอาจจัดประชุมแต่ละกลุ่มแยกกันก่อน เมื่อได้ขอ้ สรุ ปของ
แต่ละกลุ่ม แต่ละประเด็นแล้ว จึงจัดประชุมร่ วมกันพิจารณากาหนดขอบเขตการศึกษาการประเมินผล
กระทบต่อสุ ขภาพจากการจัดการขยะมูลฝอย เพราะการประชุมทุกกลุ่มพร้อมกันของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งรุ นแรงได้ หรื ออาจจะมีปัญหาด้านกาลังคน สถานที่ แต่หากจัดประชุมทุกกลุ่ม
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พร้อมกันได้ ไม่เกิดความขัดแย้ง ก็จะทาให้ประหยัดเวลา งบประมาณ ได้มาก ทั้งนี้ท้ งั นั้น ก็อาจจะขึ้นอยูก่ บั
ขนาด จานวนกลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย งบประมาณ กาลังคนดาเนิ นการ มีมากน้อยเพียงใด
ตัวอย่างการจัดประชุมแยกกลุ่มแต่ละกลุ่ม
ของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยการจัดการขยะมูลฝอยของ
เทศบาลฯใดเทศบาลหนึ่ง เพื่อการกาหนดขอบเขตการศึกษา เช่น
กลุ่มประชาชนทัว่ ไป และประชาชนผู้อาจได้ รับผลกระทบในเขตเทศบาล โดยพิจารณาผูท้ ี่ทา
หน้าที่เป็ นอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาชุมชนเมือง และกลุ่มต่างๆในเขตเทศบาลฯ เป็ นประชากรตัวอย่าง
สาหรับการศึกษาครั้งนี้ เนื่ องจากเป็ นประชาชนทัว่ ไปที่กระจายทัว่ ไปตามส่ วนต่างๆของเมือง และเป็ น
ประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลได้ดว้ ย
ตัวอย่างประเด็นการประชุมเพือ่ กาหนดขอบเขตการศึกษา
- บทบาทหน้ าที่ของตัวเอง ท่ านมีส่วนเกี่ยวข้ องต่ อการจัดการขยะมูลฝอยอย่ างไร ความรู้
ความคิดเห็นเกี่ยวกับขยะมูลฝอย? ภาพรวมสถานการณ์ ปัจจุบันเกี่ยวกับขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล ชุมชน
(ของท่ าน) ปั ญหาและอุปสรรคต่ างๆ
- ความคิดเห็นต่ อนโยบายจากการจัดการ แผนงาน โครงการ วิธีการ กลยุทธ์ และการมีส่วน
ร่ วมในการจัดการขยะมูลฝอย
- ผลกระทบที่(อาจ)เกิดขึน้ จากการจัดการขยะมูลฝอยทั้งทางบวก-ลบ ที่มีต่อประชาชน และ
สิ่ งแวดล้ อม การร้ องเรี ยน การส่ งเสริ ม การแก้ ไขปั ญหาอย่ างไร
- ความคิดเห็นขอบเขตการศึกษาในการประเมินผลกระทบต่ อสุขภาพ จากการจัดการขยะมูล
ฝอย โดยให้ เสนอ ขอบเขต แนวทาง วิธีการ เครื่ องมือ ความรั บผิดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ ฯลฯ
กลุ่มประชาชนทีอ่ ยู่โดยรอบหรื อใกล้ เคียงบริ เวณกาจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลฯ ซึ่งอาจได้รับ
ผลกระทบต่อสุ ขภาพและสิ่ งแวดล้อมโดยตรงจากสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย ก็ควรประกอบด้วย ตัวแทน
ประชาชน ชุมชนที่อาศัยอยูโ่ ดยรอบหรื อใกล้เคียงสถานที่หรื อบริ เวณกาจัดขยะของเทศบาลฯ นั้น
ตัวอย่างประเด็นการประชุมเพือ่ กาหนดขอบเขตการศึกษา
- อาชีพ วิถีชีวิต รายได้ สภาพครอบครัว
- ความคิดเห็นในการจัดการขยะมูลฝอยปัจจุบนั และความต้องการในอนาคต ภาพลักษณ์จาก
การจัดการกาจัดขยะมูลฝอย
- ความคิดเห็นขอบเขตการศึกษาในการประเมินผลกระทบต่อสุ ขภาพ จากการจัดการขยะมูล
ฝอย โดยให้เสนอ ขอบเขต แนวทาง วิธีการ เครื่ องมือ ความรับผิดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ ฯลฯ
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กลุ่มผู้ประกอบอาชี พเก็บขยะ และผู้รับซื้อขยะ การคัดเลือกประชากรศึกษากลุ่มนี้ จะประสานงาน
กับเจ้าหน้าที่สานักการหรื อกองสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม ของเทศบาลฯ เป็ นผูเ้ ชิญชวนโดยสมัครใจ
ตัวอย่ างประเด็นการประชุมเพือ่ กาหนดขอบเขตการศึกษา
- ลักษณะอาชีพ งานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย รายได้ วิธีการประกอบอาชีพ เวลา
ปฏิบตั ิงาน พื้นที่ที่ทามาหากิน ที่อยูอ่ าศัย สภาพครอบครัว
- การมีส่วนร่ วมในการจัดการขยะมูลฝอย ความเสี่ ยงภัยจากงาน การรับรู ้ความเสี่ ยงด้าน
สุ ขภาพ การเข้าถึงบริ การสาธารณสุ ข เคยเจ็บป่ วยจากอาชี พ ถ้าเคยรักษาอย่างไร
- ความคิดเห็นในการจัดการขยะมูลฝอยปัจจุบนั และความต้องการในอนาคต ภาพลักษณ์จาก
การประกอบอาชีพ ผลสะท้อน จากการประกอบอาชีพ
- ความคิดเห็นขอบเขตการศึกษาในการประเมินผลกระทบต่อสุ ขภาพ จากการจัดการขยะมูล
ฝอย โดยให้เสนอ ขอบเขต แนวทาง วิธีการ เครื่ องมือ ความรับผิดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ ฯลฯ
กลุ่มเจ้ าหน้ าที่ พนักงาน ลูกจ้ าง ของเทศบาลฯ การคัดเลือกประชากรในกลุ่มนี้ พิจารณาการกระจาย
ให้ครอบคลุมทุกหน้าที่ทุกเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ รวมทั้งผูท้ ี่ทาหน้าที่จดั เก็บค่าธรรมเนี ยมเก็บขนด้วย
ตัวอย่ างประเด็นการประชุมเพือ่ กาหนดขอบเขตการศึกษา
- บทบาทหน้าที่รับผิดชอบ ลักษณะระบบงาน การจัดการขยะมูลฝอย และปั ญหาอุปสรรคต่างๆ
- ความเสี่ ยงภัยจากงานการจัดการ การรับรู้ความเสี่ ยงด้านสุ ขภาพ สวัสดิการ การสวมใส่
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล รายได้จากการขายขยะ เงินเดือน เงินพิเศษ การเข้าถึงบริ การ
สาธารณสุ ข เคยเจ็บป่ วยไหมตั้งแต่รับหน้าที่ ถ้าเคยทาอย่างไร เกี่ยวกับงานไหม ?
- ความคิดเห็นต่อจากการจัดการขยะมูลฝอยปั จจุบนั และอนาคต การมีส่วนร่ วมในการจัดการ
- ภาพลักษณ์ในอาชีพของตนเอง และผูอ้ ื่น (สภาพทางสังคม ความสัมพันธ์ทางสังคมและสิ่ งแวดล้อม) มีปัญหากับสังคม หรื อถูกสังคม รังเกียจ หรื อเคยได้รับรางวัลอะไร จากที่ไหน ?
- ความคิดเห็นประเด็นขอบเขตการศึกษาในการประเมินผลกระทบต่อสุ ขภาพ จากการจัดการ
ขยะมูลฝอย โดยให้เสนอ ขอบเขต แนวทาง วิธีการ เครื่ องมือ ความรับผิดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ ฯลฯ
กลุ่มนักวิชาการ ผู้บริ หารหน่ วยงานทัง้ ภาครั ฐและเอกชน กลุ่มนี้มีความสาคัญในการพิจารณาใน
การบริ หารจัดการ นโยบาย การปฏิบตั ิที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยประกอบด้วย นายกเทศมนตรี เทศมนตรี ผูอ้ านวยการสานักการ/กองการสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม ผูอ้ านวยการสานักการช่าง
หัวหน้าส่ วนสุ ขาภิบาล หัวหน้ากลุ่มงานส่ งเสริ มสิ่ งแวดล้อม หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ตัวอย่ างประเด็นการประชุมเพือ่ กาหนดขอบเขตการศึกษา
- นโยบายการจัดการ บทบาทหน้าที่ และความคิดเห็นต่อการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล
ฯ ระเบียบ ระบบงาน การรับบริ การ การบาบัด แผนงาน โครงการ วิธีการ และกลยุทธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการขยะมูลฝอยในปัจจุบนั และอนาคต
- การมีส่วนร่ วมในการจัดการต่างๆ ตลอดจนปั ญหา และอุปสรรค การร้องเรี ยนต่างๆ พร้อม
ทั้งแนวทางเสนอแนะ และการแก้ไข
- ความเสี่ ยงภัยจากงาน การรับรู้ความเสี่ ยงด้านสุ ขภาพ สวัสดิการ การเข้าถึงบริ การสาธารณสุ ข ของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
- ผลกระทบที่(อาจ)เกิดขึ้นจากการจัดการขยะมูลฝอยทั้งทางบวก-ลบ ที่มีต่อประชาชน และ
สิ่ งแวดล้อม การร้องเรี ยน การส่ งเสริ ม การแก้ไขปั ญหาอย่างไร มีผลสะท้อนอย่างไร
- ความคิดเห็นขอบเขตการศึกษาในการประเมินผลกระทบต่อสุ ขภาพ จากการจัดการขยะมูล
ฝอย โดยให้เสนอ ขอบเขต แนวทาง วิธีการ เครื่ องมือ ความรับผิดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ ฯลฯ
เมื่อพิจารณาข้อมูลต่างๆ จากการประชุมร่ วมกันทุกกลุ่มแล้ว เพื่อการกาหนดขอบเขตการศึกษา ใน
การประเมินผลกระทบต่อสุ ขภาพจากการจัดการขยะมูลฝอย กาหนดระยะเวลาดาเนิ นการ วิธีการ เครื่ องมือ
ประชากรศึกษา ประชากรเป้ าหมาย งบประมาณ และกาหนดผูร้ ับผิดชอบ แผนการดาเนินการ ตัวชี้วดั
ผลกระทบต่างๆ ดังตัวอย่ างขอบเขตกรอบแนวคิ ดการประเมินผลกระทบต่ อสุขภาพของการจัดการขยะมูล
ฝอย เทศบาลนครนครราชสี มาข้างล่างนี้ ที่ได้ดาเนินการสร้างขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อสุ ขภาพ
เบื้องต้น เมื่อปี พ.ศ. 2547 ซึ่ งต้องลงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ แผนการดาเนินการ งบประมาณ ผูร้ ับผิด
ชอบ ระยะเวลา อีกส่ วนหนึ่ง
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ขอบเขต/กรอบแนวคิด การประเมินผลกระทบทางสุขภาพของการจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลนครนครราชสีมาฯ
ประชาชน นักเรี ยน ชุมชน ที่
เป็ นเป้าหมายหลักของ
โครงการคัดแยกขยะมูลฝอย
การทิ ้งและ
คัดแยกขยะ

กลุม่ ผู้ค้ ยุ ขยะ ซาเล้ ง คนงาน
ผู้รับซื ้อขยะรี ไซเคิล
ผู้ปฏิบตั ิงานเก็บกวาด เก็บขน
พนักงานขับรถยนต์ขนขยะ
ที่เป็ นบุคลากรของเทศบาลฯ

การเก็บขน
ขนถ่ายขยะ

ผู้บริ หาร เทศบาลนครฯ
ประชาชนทัว่ ไป เขตเทศบาลฯ

การกาจัดขยะ

กลุม่ ผู้ปฏิบตั ิงานชัง่ ขยะ
ขับรถแทร็ กเตอร์ แบ๊ คโฮ
รถน ้า ช่างเครื่ องยนต์
ณ สถานกาจัดขยะ
ประชาชนทัว่ ไป รอบๆบริ เวณ
สถานกาจัดขยะมูลฝอย
คุณภาพสิ่งแวดล้ อม
บริ เวณที่รองรั บ สถานกาจัด และ
พืน้ ที่โดยรอบ

มิติสุขภาพทางกาย จิตใจ
โรคและอันตรายต่างๆ อันจะเกิดจาก
การประกอบอาชี พ ความกัง วลใจ
ภาวะทางจิต
เช่น โรคระบบทางเดินหายใจ ระบบ
ทางเดินอาหาร โรคผิวหนัง โรคติดเชือ้
การบาดเจ็บ อุบตั ิเหตุต่างๆ
มิติสุขภาพทางสังคม จิตตระหนัก
สถานภาพทางสั ง คม
ที่ อ ยู่ อ าศั ย
ลั ก ษณะและการเปลี่ ย นแปลงอาชี พ
รายได้ จ ากการประกอบอาชี พ ความ
เคลื่ อ นไหวของชุมชน ความสัม พัน ธ์
ระหว่างกลุ่ม รายได้ จากการประกอบ
อาชีพ ขวัญและกาลังใจ จิตสานึก ความ
รับผิดชอบ ความตระหนัก
ดัชนีคุณภาพสิงแวดล้ อม
คุณภาพทางกายภาพ ความเป็ นระเบียบ
-สี กลิ่ น รส ของแข็ง ฝุ่ น
คุณภาพทางเคมี
-โลหะหนัก สารปราบศัตรู พืช
คุณภาพทางชีวภาพ
-แบคทีเรี ย ฯลฯ

สรุ ปการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
จากการจัดการขยะมูลฝอย
วิเคราะห์ แต่ ละประเด็น ปั จจัย
เกณฑ์ ความสัมพันธ์ ต่างๆ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

การตรวจร่ า งกาย-จิ ต ใจโดย
แพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญ อาจต้ องมีผล
ตรวจทางห้ องปฏิ บัติ ก ารด้ วย
หากพบอาการเจ็ บ ป่ วยหรื อ สิ่ ง
บอกเหตุ ต้ อ งท าการวิ นิจ ฉั ย
สาเหตุว่ามีส่วนเกี่ยวข้ องกับการ
จัดการขยะหรื อไม่ด้วย
ใช้ วิธีการสัมภาษณ์เจาะลึก
แบบสอบถาม แบบสังเกต หรื อ
ประชุมกลุม่ เวทีสนทนา เพือ่ วัด
สภาวะทางสังคม การมีสว่ นร่วม
การรณรงค์ จิตสานึก

วัดโดยเครี่องมือทางวิทยาศาสตร์
ที่มีความน่าเชื่อถือ

ภาพที่ 10 ขอบเขตและแนวคิดการประเมินผลกระทบทางสุ ขภาพของการจัดการขยะมูลฝอย
เทศบาลนครนครราชสี มา
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินผลกระทบต่ อสุ ขภาพ (Appraisal or Assessment)
ขั้นตอนนี้ เป็ นการวิเคราะห์เพื่อระบุหรื อบ่งชี้ ผลกระทบต่อสุ ขภาพที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการจัด
การขยะมูลฝอย เกี่ยวกับลักษณะของผลกระทบทั้งทางบวก ทางลบ ระยะสั้น ระยะยาว ความรุ นแรง ทั้ง
ก่อนการดาเนินการและระหว่างดาเนิ นการ กลุ่มประชาชนที่เป็ นกลุ่มเสี่ ยงหรื อกลุ่มด้อยโอกาสที่อาจได้รับ
ผลกระทบ ในทุกขั้นตอน หรื อ เฉพาะบางขั้นตอนของการจัดการขยะมูลฝอย ตามที่ได้พิจารณาจากการ
กลัน่ กรองในขั้นตอนที่ 1 แล้ว ว่า จะต้องดาเนินการประเมินผลกระทบต่อสุ ขภาพส่ วนใด หรื อทั้งระบบ
หากได้ขอ้ สรุ ปจากขั้นตอนการกลัน่ กรองว่า จะต้องดาเนิ นการประเมินผลกระทบต่อสุ ขภาพจากการจัดการ
ขยะมูลฝอยทั้งระบบ ก็ตอ้ งดาเนินการตั้งแต่แหล่งกาเนิดขยะ การทิง้ ขยะ การคัดแยกขยะ การเก็บกวาด
ขนส่ ง และการกาจัดขยะมูลฝอย แม้กระทัง่ เจ้าหน้าที่ พนักงาน เก็บกวาด ขนถ่าย ดาเนินการกาจัดขยะมูล
ฝอย ที่อาจเกิดจากการจัดการขยะมูลฝอย ก็ตอ้ งมีการประเมินผลกระทบต่อสุ ขภาพ โดยวิธีการเฝ้ าระวัง
ตรวจสุ ขภาพ ประจาปี โดยแพทย์ผเู้ ชี่ยวชาญด้วย
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วิธีการประเมินผลกระทบต่ อสุ ขภาพ สามารถใช้หลักวิชาการรู ปแบบวิธีเดียว หรื อหลากหลาย
รู ปแบบร่ วมกันโดยมีข้ นั ตอนดังนี้
1) ใช้การพิจารณาโดยรวบรวมรายละเอียด บริ บท กลไก ทุกขั้นตอนการจัดการขยะมูลฝอย ตั้งแต่
แหล่งกาเนิดขยะ องค์ประกอบของขยะ ชนิดของขยะ การทิง้ ขยะ การคัดแยกขยะ ถังขยะ การเก็บกวาด
ขนส่ ง และการกาจัดขยะมูลฝอย เพื่อเป็ นข้อมูลพิจารณาสาหรับการประเมินผลกระทบต่อสุ ขภาพที่
เกี่ยวข้องในแต่ละกระบวนการ ข้อมูลการสารวจการจัดการขยะมูลฝอยในองค์กรปกครองท้องถิ่น อาจหา
ข้อมูลโดยใช้แบบสารวจ สัมภาษณ์ หรื อแบบสอบถาม ดังตัวอย่างรายละเอียดแสดงในภาคผนวก
2) การบ่งชี้และแจกแจงลักษณะผลกระทบต่อสุ ขภาพ จะต้องพิจารณาทั้งผลกระทบต่อสุ ขภาพทาง
บวก ทางลบ จากการจัดการขยะมูลฝอยนั้น โดยใช้วธิ ี การเก็บข้อมูลเพื่อนามาวิเคราะห์ผลกระทบต่อสุ ขภาพ
หรื อคาดการณ์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งเชิงปริ มาณ ที่อาจใช้แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ ดังตัวอย่าง
แบบสอบถามสถานะสุ ขภาพผู้ทมี่ ีส่วนเกี่ยวข้ องกับการจัดการขยะมูลฝอยในภาคผนวก ข โดยใช้หลักการ
ทางสถิติของการสุ่ มตัวอย่างเพื่อการเก็บข้อมูลร่ วมด้วย ซึ่ งตามขั้นตอนที่ 2 ขอบเขตการศึกษา ที่ได้กาหนด
ตัวชี้วดั หรื อปั จจัยกาหนดสุ ขภาพที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบต่อสุ ขภาพในลักษณะต่างๆ ประชากรที่เกี่ยวข้อง
ประชากรกลุ่มเสี่ ยง กลุ่มด้อยโอกาสที่อาจได้รับผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบ โดยวิธีการทางหลัก
วิชาการ เช่น
- วิธีวิทยาการระบาดเชิงพรรณนา วิธีการนี้สามารถบอกหรื อแจกแจง ขนาด และลักษณะ
ของปั ญหาและผลกระทบต่างๆ โดยการวางรู ปแบบวิธีการศึกษาเกี่ยวกับการเฝ้ าระวังโรคทางสิ่ งแวดล้อม
การศึกษาสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโรค ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย ในกระบวนการ
ขั้นตอนต่างๆ หรื อทั้งระบบการจัดการ ซึ่งอาจพิจารณาจากข้อมูลด้านการสาธารณสุ ขจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และต้องมีการศึกษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมบริ เวณโดยรอบสถานที่กาจัดขยะ ที่รองรับขยะ วิธีการ
ประเมินอาจใช้แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม แบบตรวจเช็ครายการ โดยพิจารณากลุ่ม
ประชากรศึกษา ประชากรตัวอย่าง ที่เหมาะสม ถูกต้องตามหลักวิชาการ และอาจต้องมีการตรวจสอบ
สิ่ งแวดล้อมในส่ วนของผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับสุ ขภาพของประชาชน ด้วยเครื่ องมือทาง
วิทยาศาสตร์ ที่มีความน่าเชื่อถือได้
- วิธีวิ ทยาการระบาดเชิ งวิ เคราะห์ หรื อเชิ งทดลอง ซึ่ งหากเป็ นข้อมูล ที่ ต้องมี ก ารพิ สู จน์
หลักฐานหาความสัมพันธ์ ของสาเหตุหรื อปั จจัยที่ เกี่ ยวข้อง กับการเกิ ดโรค หรื อปั ญหา หรื อเหตุการณ์ ที่
เกี่ ยวข้อง ก็ตอ้ งใช้วิธีการทางวิทยาการระบาดเชิ งวิเคราะห์ หรื อวิทยาการระบาดเชิ งทดลอง ดังได้กล่ าว
รายละเอียดแล้วในส่ วนที่ 2
- ประเมินความเสี่ ยงต่ อสุ ขภาพ ประเมินปัจจัยที่ได้รับหรื ออาจได้รับ ประเมินคุณภาพ
สิ่ งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้อง โดยเปรี ยบเทียบจากดัชนีช้ ีวดั ต่างๆ เปรี ยบเทียบค่ามาตรฐาน หรื อค่าอ้างอิงต่างๆ
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3) การใช้หลักการเชื่อมโยงประเมินระหว่างสิ่ งแวดล้อมหรื อสาเหตุกบั สุ ขภาพหรื อผลลัพธ์ โดยใช้
หลักวิทยาการระบาดเชิงวิเคราะห์ และ/หรื อ การประเมินความเสี่ ยงทางสุ ขภาพ หรื อวิธีการอื่นๆที่สามารถ
พิสูจน์ความสัมพันธ์ได้ เช่น หากพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงทั้งโรค และคุณภาพสิ่ งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ก็ตอ้ ง
ใช้วิธีวิทยาการระบาดเชิงวิเคราะห์ เพื่อประเมินความสัมพันธ์ และหาสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงนั้น ว่า
เป็ นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการจัดการขยะมูลฝอยหรื อไม่ อย่างไร และ/หรื อ ใช้หลักการประเมินความเสี่ยง
ต่ อสุ ขภาพ ประเมินปัจจัยที่ได้รับหรื ออาจได้รับ ประเมินคุณภาพสิ่ งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง จากดัชนีช้ ีวดั หรื อ
ปั จจัยกาหนดสุ ขภาพต่างๆ เปรี ยบเทียบกับค่ามาตรฐาน หรื อค่าอ้างอิงต่างๆ เพื่อสรุ ปว่า การจัดการขยะมูล
ฝอย มีผลกระทบต่อสุ ขภาพหรื อไม่ อย่างไร ในกระบวนการใด หรื อทั้งระบบ
ขั้นตอนที่ 4 การจัดทารายงานและข้ อเสนอแนะ (Reporting and Recommendation)
การจัดทารายงานการประเมินผลกระทบต่อสุ ขภาพ และข้อเสนอแนะ จากการจัดการขยะมูลฝอย
ในองค์กรปกครองท้องถิ่นนั้น สามารถเขียนในลักษณะรายงานการศึกษาวิจยั ทัว่ ๆไป ซึ่ งประกอบด้วย
รายละเอียดที่สาคัญๆ ดังนี้
- บทที่ 1 ความเป็ นมา หลักการและเหตุผล การจัดการขยะมูลฝอยในองค์กรปกครองท้องถิ่น
ความจาเป็ น และความสาคัญที่ตอ้ งทา HIA โดยใช้ข้ นั ตอนของการกลัน่ กรองเป็ นข้อมูลประกอบเหตุผล
- บทที่ 2 ข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยในองค์กรปกครองท้องถิ่น เช่น
ข้อมูลพื้นฐานทางภูมิศาสตร์ ระบบการจัดการขยะมูลฝอย บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการ ข้อมูล
คุณภาพสิ่ งแวดล้อม สถานะสุ ขภาพของประชาชนในพื้นที่ศึกษาที่เกี่ยวข้อง
- บทที่ 3 ระเบียบวิธีการประเมินผลกระทบต่อสุ ขภาพ ขั้นตอนการกาหนดขอบเขตการศึกษา
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การบ่งชี้และแจกแจงผลกระทบต่อสุ ขภาพ โดยพิจารณาจากข้อมูลในขั้นตอนที่ 2
การกาหนดขอบเขตการศึกษา และขั้นตอนที่ 3 การประเมินผลกระทบต่อสุ ขภาพ
- บทที่ 4 ผลการประเมินผลกระทบต่อสุ ขภาพ
- บทที่ 5 ข้อเสนอแนะการจัดการผลกระทบต่อสุ ขภาพ โดยที่หากผลการประเมินว่ามีผลกระทบ
ต่อสุ ขภาพ ต้องมีมาตรการการป้ องกันหรื อลดผลกระทบต่อสุ ขภาพ มาตรการในการติดตามเฝ้ าระวังผลกระ
ทบต่อสุ ขภาพ มาตรการในการสร้างเสริ มสุ ขภาพ หรื อมาตรการในเพิ่มประโยชน์ที่ได้รับต่อสุ ขภาพของ
ประชาชนจากการจัดการขยะมูลฝอย
- เอกสารอ้างอิง ควรอ้างอิงหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
- ภาคผนวก อาจประกอบด้วยภาพการประชุม การมีส่วนร่ วม การสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์
การเก็บข้อมูลคุณภาพสิ่ งแวดล้อม แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบเช็ครายการ ค่ามาตรฐาน ค่าอ้างอิง
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ขั้นตอนที่ 5 การติดตามตรวจสอบ และประเมินผล (Monitoring and Evaluation)
การติดตามตรวจสอบและประเมินผล มีวตั ถุประสงค์ เพื่อการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อ
สุ ขภาพที่เกิดขึ้นจริ ง จากการจัดการขยะมูลฝอยในองค์กรปกครองท้องถิ่นนั้น ว่าถูกต้อง เหมาะสมตรง
ตามที่ได้ประเมินหรื อคาดการณ์ไว้หรื อไม่ อย่างไร และเป็ นการติดตามว่า ผูร้ ับผิดชอบในมาตรการป้ องกัน
หรื อลดผลกระทบต่อสุ ขภาพ และมาตรการในการสร้างเสริ มสุ ขภาพตามที่ได้กาหนดไว้ในรายงาน มีการ
ดาเนินการตามข้อเสนอแนะหรื อไม่ อีกทั้งเพื่อเป็ นการนาผลการติดตามตรวจสอบไปเสนอแนะ ปรับปรุ ง
แก้ไข การจัดการขยะมูลฝอยต่อไป รวมทั้งเป็ นประโยชน์ของการเป็ นองค์ความรู ้ และประสบการณ์สาหรับ
การประเมินผลกระทบต่อสุ ขภาพครั้งต่อๆไป การติดตามตรวจสอบและประเมินผล ควรมีผมู ้ ีส่วนร่ วม
ผูร้ ับผิดชอบ คณะกรรมการกากับติดตาม ทีมผูป้ ระเมิน ผูแ้ ทนกลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ซึ่ งอาจเชิ ญผูป้ ระเมิน
ภายนอกร่ วมในการติดตามตรวจสอบและประเมินผลด้วยก็ได้ เพื่อป้ องกันการเกิดความลาเอียง
รู ปแบบและวิธีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลของการจัดการขยะมูลฝอยในองค์กรปกครอง
ท้องถิ่น อาจแบ่งเป็ น 2 ลักษณะ ดังนี้
1) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) เป็ นการติดตามประเมินผลว่า การจัดการขยะ
มูลฝอยในแต่ละกระบวนการของระบบ เช่น แหล่งกาเนิ ดขยะ การทิ้งขยะ การเก็บกวาดรวบรวม ขนส่ ง
และการกาจัดขยะมูลฝอย มีผลกระทบต่อสุ ขภาพอย่างไร มากน้อยเพียงใด ซึ่งแสดงถึงผลการจัดการในแต่
ละกระบวนการนั้น มีจุดเด่นจุดด้อยอะไรบ้าง ตัวอย่าง เช่น
- การติดตามตรวจสอบ ประเมินผลกระบวนการเก็บกวาดรวบรวมขยะมูลฝอย ซึ่งมีการ
จัดสรรพาหนะเก็บขน วันเวลาเก็บขน ความถี่การเก็บขน สามารถใช้วธิ ี การสอบถามประชาชนที่อยูใ่ นพื้นที่
นั้นๆ ว่า กระบวนการเก็บกวาดรวบรวมขยะมูลฝอย นั้น ว่าผลเป็ นอย่างไร ดีมาก ดี ใช้ได้ หรื อ ควร
ปรับปรุ ง มีขอ้ เสนอแนะ เพิ่มเติมอะไรบ้าง
- การติดตามตรวจสอบ ประเมินผลกระบวนการกาจัดขยะมูลฝอย ว่ามีการจัดการเหมาะสม
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุ ขภาพ และสิ่ งแวดล้อมหรื อไม่ อย่างไร อาจต้องมีการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่ งแวดล้อม ในบริ เวณโดยรอบสถานที่กาจัดขยะ ว่าเป็ นไปตามที่ได้กาหนด
และวางมาตรการการป้ องกัน ไว้หรื อไม่ อย่างไรด้วย อีกทั้งสามารถติดตามประเมินผลกระทบต่อสุ ขภาพ
สาหรับประชาชน ชุมชนที่อาศัยอยูโ่ ดยรอบสถานที่กาจัดขยะ ซึ่ งอาจใช้วธิ ี การสัมภาษณ์
2) การประเมินผลลัพธ์ (Outcome Evaluation) เป็ นการติดตามวิเคราะห์ตวั ชี้วดั ต่างๆ และผลลัพธ์
ทางสุ ขภาพว่ามีการเปลี่ยนแปลงของสถานะทางสุ ภาพหรื อไม่ ทั้งในประเด็นที่คาดการณ์ไว้ และไม่ได้
คาดการณ์ไว้ การประเมินผลลัพธ์ จึงเป็ นการทดสอบผลการคาดการณ์ เพื่อบ่งชี้ให้เห็นถึงผลที่เกิดขึ้นใน
การจัดการขยะมูลฝอยจริ ง นอกจากนี้ ยังเป็ นการติดตามดูวา่ ผลจากการดาเนินการตามข้อเสนอแนะที่ระบุ
ในรายงาน HIA สามารถลดปัจจัยเสี่ ยงต่อสุ ขภาพและสร้างเสริ มสุ ขภาพ บรรลุผลตามที่ตอ้ งการหรื อไม่
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การติดตามตรวจสอบและประเมินผล ไม่วา่ จะเป็ นการประเมินผลกระบวนการ หรื อ การประเมิน
ผลลัพธ์ อาจใช้วธิ ี การมีส่วนร่ วมจากผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย โดยใช้แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นความพึง
พอใจจากการจัดการขยะมูลฝอย ในแต่ละกระบวนการ และ/หรื อโดยรวมทั้งระบบ ร่ วมด้วยในขั้นตอนการ
ติดตามตรวจสอบและประเมินผล ซึ่งก็จะสามารถทาให้ได้ผลสะท้อนจากการจัดการขยะมูลฝอย เพื่อนาไป
ปรับปรุ งแก้ไขให้เหมาะสม และหากในส่ วนที่เหมาะสมแล้ว ก็จะเป็ นผลสะท้อนให้กาลังใจในการจัดการ
ต่อไปได้เช่นกัน
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เลิศชัย เจริ ญธัญรักษ์, จุฑามาศ เกตุทตั , อุไรวรรณ อินทร์ ม่วง, ภคพิมล ไกรสร, สมคิด ปราบภัย, เกศินี ปิ ติเสรี และคณะ. โครงการศึกษาการกาหนดขอบเขตการประเมินผลกระทบต่ อสุ ขภาพจากการจัดการ
ขยะมูลฝอยเทศบาลนครนครราชสี มา ขอนแก่น: คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2546.
ส่ วนขยะมูลฝอยและสิ่ งปฏิกลู สานักจัดการกากของเสี ยและสารอันตราย กรมควบคมมลพิษ ตุลาคม 2552
คู่มือสาหรับผู้บริหารองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น: การจัดการ ขยะมูลฝอยชุ มชนอย่ างครบวงจร
[ออนไลน์] 2552 [อ้างเมื่อ 1 มิถุนายน 2553]. จากhttp://infofile.pcd.go.th/waste/waste_manaWaste.
pdf?CFID=2203033&CFTOKEN=94931479
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม [ออนไลน์] พิมพ์ครั้งที่ 2, 2553 แนวทางการประเมินผลกระทบทางสุ ขภาพในรายงานการ
วิเคราะห์ ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม [อ้างเมื่อ 1 มิถุนายน 2553]. จาก http://www.onep.go.th/eia/HIA_jun.
pdf
สานักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที่ 6 สานักงานนโยบายและแผนสิ่ งแวดล้อม ร่ วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2543
คู่มือการจัดการมูลฝอย สาหรับองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น; (ไม่ปรากฏแหล่งที่พิมพ์).
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วันทีก
่ รอกแบบสำรวจ.............

ตัวอย่ าง แบบสารวจข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอย
ื่ องค์การปกครองท้องถิน
ชอ
่ ……………………………………………………….…

ทีท่ าการตั้งอยู่เลขที…
่ ……ถนน……………………หมู่ที่…ตาบล………….………..อาเภอ ………….
จังหวัด………………..รหัสไปรษณีย์…………..โทรศัพท์ ……..………โทรสาร ……………………

ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1. ชื่อผูใ้ ห้ขอ้ มูล :
( ) นาย ( ) นาง ( ) นางสาว…………………………………………………..ตาแหน่ง………………...…………

ที่อยู.่ .................................................................................อายุ.......ปี อาชีพ...................ระดับการศึกษา........................
2.

พื้นที่ความรับผิดชอบของ อปท. ในปัจจุบนั ……………………..ตารางกิโลเมตร

3.

จานวนประชากรและครัวเรื อนที่อยูใ่ นเขต อปท. (ข้อมูลปี ............................... )
3.1 จานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ …………………………………คน ตามข้อมูลที่มีอยูจ่ ริ ง ณ ปั จจุบน
ั
3.2 จานวนครัวเรื อนตามทะเบียนราษฎร์ ………………………………....หลังคาเรื อน
3.3 จานวนประชากรแฝง (รวมนักท่องเที่ยว)
………………………………....คนต่อปี (คาดประมาณ)

ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลด้ านการเก็บรวบรวมมูลฝอย
4.

อปท. มีการเก็บขนขยะมูลฝอยภายในเขตพื้นที่ อปท. เองหรื อไม่ (หากมี กรุ ณาตอบข้ อ 6 – 9)
( ) มี หากมีท่านมีการเก็บขน ( ) ทุกวัน ( ) จานวน ............ครั้งต่อสัปดาห์ ( ) ไม่มีขอ้ มูล/ไม่ทราบ

5. จานวนที่รองรับขยะ หรื อ ถังขยะ ในเขต อปท. เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนหรื อไม่

( ) เพียงพอ
6.

( )ไม่เพียงพอ

( ) ยังไม่มีขอ้ มูล/ไม่ทราบ

อปท. สามารถให้บริ การเก็บขนมูลฝอยคิดเป็ นน้ าหนักประมาณวันละ ………..……ตัน (ข้อมูลปี .............................)
และข้อมูลน้ าหนักมูลฝอยนี้ เป็ นข้อมูลมาจาก
( ) ค่าเฉลี่ยที่ได้จากการชัง่ น้ าหนักมูลฝอย
( ) การคาดประมาณ
( ) ไม่มีขอ้ มูล/ไม่ทราบ

คาอธิ บาย: เป็ นข้ อมูลทั้งเก็บขนเอง หรื อว่ าจ้ างเอกชนดาเนินการ กรุ ณากรอกข้ อมูลนา้ หนักของขยะมูลฝอยที่ ท่านเก็บขน
ได้ มาด้ วย กรณี ที่ท่านไม่ ทราบข้ อมูล ท่ านสามารถประเมินปริ มาณขยะมูลฝอยโดยประมาณจากรถเก็บขนขยะมูลฝอยที่
ท่ านมีอยู่ได้ ดังนี ้
(มีภาพประกอบด้ านหลังแบบสารวจ)
1) รถเปิ ดข้ างเทท้ ายขนาดเล็ก ขนาด 4 ลบ.ม. หากขยะมูลฝอยเต็มคันรถ จะมีนา้ หนักประมาณ1 – 1.5 ตัน
2) รถเปิ ดข้ างเทท้ ายขนาดใหญ่ ขนาด 12 – 15 ลบ.ม. หากขยะมูลฝอยเต็มคันรถ จะมีนา้ หนักประมาณ 3 – 4 ตัน
3) รถอัดท้ ายขนาดเล็ก ขนาด 4 ลูกบาศก์ เมตร หากขยะมูลฝอยเต็มคันรถ จะมีนา้ หนักประมาณ 1.8 ตัน
4) รถอัดท้ ายขนาดใหญ่ ขนาด 12 ลูกบาศก์ เมตร หากขยะมูลฝอยเต็มคันรถ จะมีนา้ หนักประมาณ 6 ตัน
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การบริ หารการเก็บขนมูลฝอยดาเนินการโดย
( ) อปท. ดาเนิ นการเองทั้งหมด (กรุ ณากรอกข้ อ 8)
( ) อปท. อื่น ๆ (ระบุ..........................................) มาเก็บขนให้
( ) ให้เอกชนดาเนินการบางส่วน ระบุชื่อ..................................................... อัตราค่าจ้าง .................. บาท/ตัน
( ) จ้างเหมาเอกชนทั้งหมด ระบุชื่อ....................................................... อัตราค่าจ้าง ...................บาท/ตัน
คาอธิ บาย 1. กรณี หน่ วยงานของท่ านเป็ นผู้ดาเนินการเก็บขนเองทั้งหมด ให้ กรอก อปท. ดาเนินการเองทั้งหมด
2. หากเป็ นกรณี ที่องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น (อปท.) อื่ น (เช่ น เทศบาลเจ้ าของสถานที่ กาจัดขยะมูลฝอยที่
เข้ ามาใช้ พืน้ ที่ ในเขต อปท. ของท่ าน) ให้ กรอกช่ อง อปท. อื่น ๆ และโปรดระบุชื่อ อปท. นั้น ๆ ด้ วย
3. ในกรณี ที่หน่ วยงานของท่ านจ้ างเหมาเอกชนดาเนินการบางส่ วน หรื อทั้งหมด ให้ กรอกตามช่ องที่ ระบุไว้
7.

8.

รถยนต์เก็บขนมูลฝอยที่ใช้งานอยูใ่ นปัจจุบนั
( ) มีจานวน....................... คัน
( ) ใช้งานได้ดี จานวน .........................คัน
( ) ชารุ ด (ไม่ได้ใช้งาน) จานวน ............................คัน
( ) ใช้งานได้ แต่ตอ้ งซ่อมแซมบ่อย จานวน ........................คัน

( ) ไม่มี

คาอธิ บาย หากท่ านมีการเก็บขนขยะมูลฝอย กรุ ณาระบุ จานวนรถเก็บขนขยะมูลฝอยที่ หน่ วยงานท่ านมีอยู่ทั้งหมด
พร้ อมทั้งระบุสภาพว่ า ใช้ งานได้ ดี หรื อ ไม่ ได้ ใช้ งานเลย (เนื่องจากชารุ ดและไม่ ค้ มุ กับการซ่ อมแซม ต้ องจอดทิ ง้ ไว้ เฉย ๆ) หรื อ
ยังสามารถใช้ งานได้ แต่ มีการซ่ อมแซมบ่ อย พร้ อมทั้งจานวน
โดยท่ านสามารถกรอกรายละเอียดรถเก็บขนขยะมูลฝอยได้ ในตารางด้ านล่ าง
รายละเอียดรถยนต์เก็บขนมูลฝอยที่ใช้งานอยูใ่ นปัจจุบนั
ประเภทรถ
ลาดับ
ที่

(รถแบบเปิ ดข้ างเทท้ าย, รถแบบ
อัดท้ าย,

รถแบบคอนเทนเนอร์,
รถบรรทุกเทท้าย,
รถปิ คอัพ, อื่นๆ)

ความจุ
(เลือกระบุหน่ วย)

อายุ
การ
ใช้
ลบ.ม. ลบ.หลา งาน
(ปี )

สภาพการ
ใช้ งาน
( ดี / ต้ อง
ซ่ อมแซม
บ่ อย /
ชารุด)

จานวน
พนักงาน
ท้ ายรถ
(คน)

ระยะทางใน
การเก็บขนต่ อ
เทีย่ ว (ไม่ รวม
ระยะทางไปที่
ทิง้ ขยะ) (กม.)

อัตรา
การ
ใช้ งาน
(เทีย่ ว
ต่ อวัน)

หมายเหตุ: 1 ลบ.หลา = 0.76 ลบ.ม. กรุ ณาระบุให้ครบตามจานวนที่มีอยู่ หรื อพิมพ์เป็ นเอกสารแนบจัดส่งมาพร้อมแบบ

สารวจ
9.

หน่วยงานท่านเก็บค่าธรรมเนียมในการให้บริ การเก็บขนมูลฝอยหรื อไม่
( ) ไม่เก็บค่าธรรมเนียม
( ) เก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย
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10. ในพื้นที่ อปท. มีผปู ้ ระกอบอาชีพเก็บขยะ หรื อไม่
( ) มี จานวน...........คน (โดยประมาณ) ( ) ไม่มี

( ) ไม่มีขอ้ มูล/ไม่ทราบ

11. การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย เคยมีปัญหาความขัดแย้ง เกิดขึ้น เกี่ยวกับ การตั้งวางที่รองรับขยะ/ถังขยะ พนักงานเก็บ

รวบรวมขยะ กับผูป้ ระกอบอาชีพเก็บขยะ ผูป้ ระกอบอาชีพรับซื้อขยะ หรื อไม่
( ) มีปัญหา ระบุ....................................................................................( ) ไม่มี
( ) ไม่มีขอ้ มูล/ไม่ทราบ
มีการแก้ปัญหาอย่างไร....................................................................................
12. มักมีปัญหาการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย มักมีการตกค้างของขยะเป็ นประจา เก็บขยะมูลฝอย ไม่เรี ยบร้อย รถเก็บขน
ไม่มาเก็บขยะตามวันเวลา
( ) มีปัญหา ระบุ....................................................................................( ) ไม่มี
( ) ไม่มีขอ้ มูล/ไม่ทราบ
มีการแก้ปัญหาอย่างไร....................................................................................

ส่ วนที่ 3 ข้ อมูลด้ านการกาจัดมูลฝอย
13. หน่วยงานของท่านมีสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยเป็ นของตนเองหรื อไม่

( ) มี
( ) ไม่มี โดยไปกาจัดยังสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยของหน่วยงานอื่น ระบุ ........................................
( ) ไม่มี เนื่องจากประชาชนกาจัดตามบ้านเรื อนกันเอง
( ) ไม่มีขอ้ มูล/ไม่ทราบ
14. (ถ้าทราบ) สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยปั จจุบน
ั ของ อปท. ตั้งอยูท่ ี่

ตาบล

อาเภอ

หมู่ที่

ถนน

จังหวัด

15. (ถ้าทราบ) สถานที่กาจัดมูลฝอยมีพ้น
ื ที่

ไร่ เริ่ มใช้กาจัดมูลฝอยเมื่อปี พ.ศ. …………….. สามารถรองรับ
มูลฝอยจนถึงปี พ.ศ. ……….….... ปั จจุบนั ใช้พ้นื ที่ในการกาจัดไปแล้ว ประมาณร้อยละ…………

16. (ถ้าทราบ) สภาพการเป็ นเจ้าของที่ดินสถานที่กาจัดมูลฝอย
( ) อปท. จัดซื้ อเอง เมื่อปี พ.ศ………. ( ) ที่ดินของหน่วยราชการอื่น ระบุชื่อหน่วยงาน ......................................
( ) กาจัดในที่ดินของเอกชน
 โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย
 เสี ยค่าใช้จ่าย โดยมีค่าเช่า

บาทต่อปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.

ถึง

( ) อื่น ๆ ระบุ

่ ่างจากที่ทาการ อปท. ประมาณ
17. (ถ้าทราบ) สถานที่กาจัดมูลฝอยอยูห

กิโลเมตร

18. วิธีการกาจัดมูลฝอยที่ใช้อยูใ่ นปัจจุบน
ั (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

( ) กองบนพื้น (Open Dumping)
( ) กองบนพื้นแล้วเผา (Open Burning)
( ) ฝังในหลุม
 ไถกลบทุกวัน  ไถกลบครั้งคราว
( ) ฝังกลบอย่างถูกหลักวิชาการ
( ) หมักทาปุ๋ ย (Composting) ขนาด
ตันต่อวัน ระบบที่ใช้
( ) เผาในเตาเผา (Incineration) ขนาด
ตันต่อวัน ระบุประเภท
( ) อื่น ๆ ระบุ
( ) ไม่มีขอ้ มูล/ไม่ทราบ
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19. การบริ หารจัดการระบบกาจัดขยะมูลฝอย

( ) อปท. ดาเนินการเองทั้งหมด
( ) อปท. อื่น (ระบุชื่อ)..............................................เป็ นผูด้ าเนินการ
( ) จ้างเหมาเอกชนดาเนินการในที่ดินของ อปท. ระบุ ............................................... อัตราค่าจ้าง ................ บาท/ตัน
( ) จ้างเหมาเอกชนดาเนินการในที่ของเอกชน ระบุ .................................................. อัตราค่าจ้าง ................ บาท/ตัน
( ) ไม่มีขอ้ มูล/ไม่ทราบ
20. มีปัญหาในการดาเนินการหรื อไม่ อย่างไร
( ) ไม่มีปัญหา
( ) ไม่มีขอ้ มูล/ไม่ทราบ
( ) มีปัญหาในการดาเนินการ คือ
 ปั ญหาค่าใช้จ่าย
 ประสิ ทธิภาพของระบบ
 ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู ้
 ปั ญหาการร้องเรี ยน การต่อต้านจากชุมชน  เครื่ องจักรชารุ ด  อื่นๆ ระบุ ...............................
อธิบายรายละเอียดของปั ญหา ......................................................................................................................................
มีการแก้ปัญหาอย่างไร.................................................................................................................................................
21. สภาพแวดล้อมบริ เวณสถานที่กาจัดมูลฝอย
21.1 แหล่งน้ าสาธารณะ เช่น แม่น้ า ลาธาร คลอง ห้วย ที่อยูใ่ กล้เคียงกับสถานที่กาจัดมูลฝอย

อยูห่ ่างจากสถานที่กาจัดมูลฝอยประมาณ
กิโลเมตร
( ) ไม่มีขอ้ มูล/ไม่ทราบ
่ ่างประมาณ ........กิโลเมตร จานวน
21.2 ชุมชนที่อยูใ่ กล้เคียงสถานที่กาจัดมูลฝอย อยูห
หลังคาเรื อน
( ) ไม่มีขอ้ มูล/ไม่ทราบ
21.3 สภาพทัว่ ไปของสถานที่กาจัดมูลฝอย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) ที่ลุ่ม ( ) ที่ดอน ( ) ที่ราบ ( ) ติดแม่น้ า/แหล่งน้ า ( ) ติดทะเล ( ) อื่น ๆ
( ) ไม่มีขอ้ มูล/ไม่ทราบ
22. ปริ มาณมูลฝอยที่นามากาจัดในสถานที่กาจัดมูลฝอยของ อปท. รวมทั้งหมดวันละ................................ ตัน
22.1 เฉพาะของ อปท. เองนามูลฝอยมากาจัด ประมาณวันละ

ตัน
22.2 หน่วยงานอื่นๆนามูลฝอยมากาจัดประมาณวันละ……ตัน (ระบุท้ งั หมด พร้อมรายละเอียด)...............................
...............................................................................................................................................................................................
22.3 ไม่มีขอ้ มูล/ไม่ทราบ
23. กรณี ที่มีหน่วยงานอื่นมากาจัดร่ วม คิดค่ากาจัดหรื อไม่

( ) ไม่คิดค่ากาจัด
( ) ไม่มีขอ้ มูล/ไม่ทราบ
( ) คิดค่ากาจัด อัตราค่ากาจัด คิดโดย
 เหมาจ่าย ในอัตรา...........................................................................................................................................
 คิดตามปริ มาณ ในอัตรา..................................................................................................................................
24. ภายในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยมีคนคุย้ ขยะหรื อไม่
( ) ไม่มี
( ) มี ประมาณ..................คน ( ) ไม่มีขอ้ มูล/ไม่ทราบ
25. มีปัญหาการร้องเรี ยนจากประชาชน ในการกาจัดขยะมูลฝอย หรื อไม่
( ) ไม่มีปัญหา
( ) มี ปั ญหา ระบุ....................................................................................
มีการแก้ปัญหาอย่างไร....................................................................................
( ) ไม่มีขอ้ มูล/ไม่ทราบ
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ส่ วนที่ 4 ข้ อมูลการจัดการของเสี ยอันตรายจากชุ มชน
26. การคัดแยกของเสี ยอันตรายจากชุมชนในปัจจุบนั

( ) มี
(หากตอบว่ามี กรุ ณาตอบคาถามในข้อต่อไป)
( ) ไม่มี และยังไม่มีนโยบายคัดแยกของเสี ยอันตรายจากชุมชน
( ) ไม่มี แต่มีนโยบายจะคัดแยกของเสี ยอันตรายจากชุมชน

( ) ไม่มีขอ้ มูล/ไม่ทราบ

27. วิธีการแยกทิ้งและเก็บรวบรวมของเสี ยอันตรายจากชุมชน
( ) แยกทิ้งหน้าบ้านตามเวลา คัดแยกใส่ ภาชนะที่ เหมาะสมแล้ วนามาวางไว้ หน้ าบ้ านให้ อปท. เก็บรวบรวม
( ) แยกทิ้งตามจุดที่กาหนด คัดแยกแล้ วนาไปทิ ง้ ในภาชนะรองรั บของเสี ยอันตรายจากชุมชนที่ วางไว้ ตามจุด
ที่ กาหนด
( ) แยกทิ้งในวันพิเศษ คัดแยกของเสี ยอันตรายเพื่อนามาแลกของรางวัลหรื อสิ่ งจูงใจที่ เหมาะสม ณ สถานที่
นัดหมาย ใน วันและเวลาที่ กาหนด ตามโครงการรณรงค์ต่างๆ
( ) ไม่มีขอ้ มูล/ไม่ทราบ
28. ปริ มาณของเสี ยอันตรายจากชุมชนที่เก็บรวบรวมได้
( ) หลอดไฟ
 รวม
กิโลกรัม/ปี (โดยประมาณ)
( ) แบตเตอรี่ แห้ง
 ถ่านไฟฉาย................. กิโลกรัม/ปี (โดยประมาณ)
 ถ่านชาร์จและแบตเตอรี่ โทรศัพท์มือถือ............กิโลกรัม/ปี (โดยประมาณ)
 รวม
กิโลกรัม/ปี (โดยประมาณ)

( ) ภาชนะบรรจุสารเคมี/กระป๋ องสี และกระป๋ องสเปรย์
( ) ไม่มีขอ้ มูล/ไม่ทราบ

กิโลกรัม/ปี

29. การขนส่ งไปกาจัด/รี ไซเคิลของเสี ยอันตรายชุมชน

( ) ขนส่ งเอง ( ) จ้างเอกชนขนส่ ง (ระบุชื่อ)..............................................
ครั้ง
( ) ไม่มีขอ้ มูล/ไม่ทราบ

ปี ละ................

30. มีปัญหาการร้องเรี ยนจากประชาชน ในการจัดการของเสี ยอันตราย หรื อไม่
( ) ไม่มีปัญหา
( ) มี ปั ญหา ระบุ....................................................................................................
มีการแก้ปัญหาอย่างไร.......................................................................................
( ) ไม่มีขอ้ มูล/ไม่ทราบ

ส่ วนที่ 5 ข้ อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
31. ในเขตพื้นที่ของท่านมีจานวนสถานบริ การสาธารณสุข/ห้องปฏิบตั ิการ เท่าใด

( ) โรงพยาบาล ...... แห่ง ปริ มาณมูลฝอยติดเชื้อโดยรวม ...... กิโลกรัมต่อวัน ( ) ไม่มีขอ้ มูล/ไม่ทราบ
( ) คลินิก .......... แห่ง ปริ มาณมูลฝอยติดเชื้อโดยรวม ........... กิโลกรัมต่อวัน ( ) ไม่มีขอ้ มูล/ไม่ทราบ
( ) สถานีอนามัย ....... แห่ง ปริ มาณมูลฝอยติดเชื้อโดยรวม ......... กิโลกรัมต่อวัน
( ) ไม่มีขอ้ มูล/ไม่ทราบ
( ) สถานพยาบาลสัตว์ ...... แห่ง ปริ มาณมูลฝอยติดเชื้อโดยรวม ....... กิโลกรัมต่อวัน ( ) ไม่มีขอ้ มูล/ไม่ทราบ
( ) ห้องปฏิบตั ิการเชื้ออันตราย .... แห่ง ปริ มาณมูลฝอยติดเชื้อโดยรวม .... กิโลกรัมต่อวัน ( ) ไม่มีขอ้ มูล/ไม่ทราบ
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32. การจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่มีการคัดแยก
( ) เผาในเตาเผา
 เตาเผาขยะชุมชนทัว่ ไป
( ) ไม่มีขอ้ มูล/ไม่ทราบ
 ปริ มาณมูลฝอยติดเชื้อโดยรวม ........... กิโลกรัมต่อวัน
 ขนาดเตา ........... กิโลกรัมต่อชัว่ โมง
 เตาเผามูลฝอยติดเชื้อ
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
( ) ไม่มีขอ้ มูล/ไม่ทราบ
 ปริ มาณมูลฝอยติดเชื้อโดยรวม ........... กิโลกรัมต่อวัน
 ขนาดเตา ........... กิโลกรัมต่อชัว่ โมง
 โรงพยาบาล
( ) ไม่มีขอ้ มูล/ไม่ทราบ
 ปริ มาณมูลฝอยติดเชื้อโดยรวม ........... กิโลกรัมต่อวัน
 ขนาดเตา ........... กิโลกรัมต่อชัว่ โมง
 เอกชน (โปรดระบุชื่อ/ที่อยู)่
( ) ไม่มีขอ้ มูล/ไม่ทราบ
ชื่อ ........................................ ที่อยู่ ........................................
 ปริ มาณมูลฝอยติดเชื้อโดยรวม ........... กิโลกรัมต่อวัน
( ) ฝังกลบ ........... กิโลกรัมต่อวัน
( ) ไม่มีขอ้ มูล/ไม่ทราบ
( ) อื่น โปรดระบุ ...........
33. มีปัญหาการร้องเรี ยนจากประชาชน ในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ หรื อไม่
( ) ไม่มีปัญหา
( ) มี ปั ญหา ระบุ..............................................มีการแก้ปัญหาอย่างไร..............................
( ) ไม่มีขอ้ มูล/ไม่ทราบ

ประเภทรถเก็บขนขยะมูลฝอย

1) รถเปิ ดข้างเทท้ายขนาดเล็ก ขนาด 4 ลบ.ม.

3) รถอัดท้ายขนาดเล็ก ขนาด 4 ลบ.ม.

2) รถเปิ ดข้างเทท้ายขนาดใหญ่ ขนาด 12-15 ลบ.ม.

4) รถอัดท้ายขนาดใหญ่ ขนาด 12 ลบ.ม.
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ภาคผนวก ข
ตัวอย่ าง แบบสอบถามสภาวะสุ ขภาพของเจ้ าหน้ าที่ พนักงาน
ขององค์ กรปกครองท้ องถิ่นที่เกีย่ วข้ องการจัดการขยะเพือ่ ประเมินผลกระทบ
จากการดาเนินการจัดการขยะมูลฝอย
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แบบสอบถามชุดที่…..............

ตัวอย่ าง แบบสอบถามสภาวะสุ ขภาพของเจ้ าหน้ าที่ พนักงาน ขององค์กรปกครองท้องถิน่
ทีเ่ กีย่ วข้ องการจัดการขยะ เพือ่ ประเมินผลกระทบจากการดาเนินการจัดการขยะมูลฝอย
ชื่อผูใ้ ห้สมั ภาษณ์..................................................( ) เอกชน
( ) เทศบาล
บ้านเลขที่........................ซอย..........................ถนน..........................................ตาบล............................
อาเภอ.......................................จังหวัด.........................

ส่ วนที่
v1
v2
v3

v4

v5

v6

v7
v8
V9

1 ข้อมูลส่ วนบุคคล
เพศ
( ) 1 ชาย
( ) 2 หญิง
อายุ....................ปี
ขณะนี้ท่านนับถือศาสนาอะไร
( ) 1 พุทธ
( ) 2 คริ สต์
( ) 3 อิสลาม
( ) 4 ไม่นบั ถือศาสนา
( ) 5 อื่นๆ (ระบุ).................................
สถานภาพการสมรสของท่านในปั จจุบนั
( ) 1 โสด
( ) 2 สมรส
( ) 3 หม้าย/หย่า
( ) 4 แยกกันอยู่
( ) 5 อื่นๆ (ระบุ)...........................
ท่านสาเร็ จการศึกษาสู งสุ ดระดับใด
( ) 1 ไม่ได้รับการศึกษา
( ) 2 ประถมศึกษา
( ) 3 มัธยมศึกษา
( ) 4 อาชีวศึกษา(ปวช. ปวส. อนุปริ ญญา)
( ) 5 อุดมศึกษา (ปริ ญญาตรี โท เอก)
ในปั จจุบนั ท่านมีสถานภาพการทางานที่เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยอย่างไร
( ) 1 นายจ้าง ลูกจ้าง เอกชนปฏิบตั ิงานเอง ระบุหน้าที่...............................................................
( ) 2 พนักงาน ลูกจ้าง องค์กรปกครองท้องถิ่น ระบุหน้าที่...............................................................
ระยะเวลาการทางานในข้อ v6 มานาน …………ปี
ช่วงเวลาการทางาน..................ชัว่ โมง/วัน และ......................วัน/สัปดาห์
จากข้อ v8 ท่านมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน..................................บาท

ส่ วนที่ 2 สถานะสุ ขภาพโดยทัว่ ไปจากการปฏิบตั ิหน้าที่
v10 ในรอบปี ท่านเคยได้รับบาดเจ็บหรื อประสบอุบตั ิเหตุเนื่ องจากการทางานเกี่ยวกับขยะหรื อไม่
( ) 1 ไม่เคย ( ) 2 เคย(ระบุ) อาการ
สาเหตุ
1…………………………..
………………………………...
2…………………………..
…………………………………
3…………………………..
…………………………………
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v11 อาการบาดเจ็บหรื ออุบตั ิเหตุ หรื อเป็ นโรคเกี่ยวข้องกับขยะ ที่ได้เคยได้รับมีอาการรุ นแรงมากที่สุดเพียงใด
( ) 1 เล็กน้อย(หายเองได้โดยไม่รักษา)
( ) 2 ปานกลาง(รักษาโดยใช้ยาที่ซ้ื อเองหรื อแพทย์สั่ง)
( ) 3 มาก(ต้องนอนรักษาพยาบาล 2-3 วัน) ( ) 4 มากที่สุด(นอนรักษาตัวมากกว่า 1 สัปดาห์)
v12 การทางานเกี่ยวกับขยะ ทาให้เกิดอาการเจ็บป่ วย รวมถึงอาการเจ็บปวดตามกล้ามเนื้อ จนต้องใช้ยา (กิน
ฉี ด พ่น ทา) อยูเ่ สมอ จึงจะสามารถทางานได้
( ) 1 ไม่เลย
( ) 2 เล็กน้อย ( ) 3 ปานกลาง
( ) 4 มาก ( ) 5 มากที่สุด
v13 ท่านมีความพึงพอใจในการทางานเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยระดับใด
( ) 1 มากที่สุด ( ) 2 มาก
( ) 3 ปานกลาง ( ) 4 น้อยมาก
( ) 5 น้อยที่สุด
v14 การการทางานเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย ก่อให้เกิดความตึงเครี ยด ความวิตกกังวล ความรู ้สึกเศร้า
หมอง รู ้สึกแย่ หรื อรู ้สึกซึ มเศร้าจนเป็ นอุปสรรคต่อการทากิจวัตรประจาวันของท่านได้
( ) 1 ไม่เลย
( ) 2 เล็กน้อย ( ) 3 ปานกลาง ( ) 4 มาก
( ) 5 มากที่สุด
v15
อาชีพการทางานเกี่ยวกับขยะ ทาให้ท่านรู ้สึกว่าถูกรังเกียจ หรื อบัน่ ทอนความสัมพันธภาพระหว่าง
ท่านกับบุคคลอื่นๆ หรื อไม่ระดับใด
( ) 1 ไม่เลย
( ) 2 เล็กน้อย ( ) 3 ปานกลาง ( ) 4 มาก
( ) 5 มากที่สุด
v16
อาชีพการทางานเกี่ยวกับขยะได้สร้างความเป็ นอยูแ่ ละฐานะทางสังคมที่ท่านได้คาดหวังไว้ระดับใด
( ) 1 ไม่เลย
( ) 2 เล็กน้อย ( ) 3 ปานกลาง ( ) 4 มาก
( ) 5 มากที่สุด
v17 ท่านเคยทะเลาะวิวาทกับผูร้ ่ วมงาน ผูท้ ี่เก็บขยะรายอื่น หรื อผูร้ ับบริ การ หรื อไม่ รุ นแรงระดับใด
( ) 1 ไม่เคย
( ) 2 เล็กน้อย ( ) 3 ปานกลาง ( ) 4 รุ นแรงมาก ( ) 5 รุ นแรงมากที่สุด
ระบุสาเหตุ..............................................................................................................................................
v18 โดยรวมแล้ว ท่านมีระดับความสัมพันธภาพที่ดีกบั คนอื่น เช่น ภรรยา/คนรัก ญาติ เพื่อน และการเข้าร่ วม
กิจกรรมทางสังคม เช่น การทากิจกรรมกับเพื่อนบ้านหรื อเพื่อนร่ วมงาน ในระดับใด
( ) 1 ดี
มากที่สุด
( ) 2 ดีมาก
( ) 3 ปานกลาง
( ) 4 น้อยมาก
( ) 5 น้อยที่สุด
ส่ วนที่ 3 พฤติกรรมการป้ องกันตนเองและการทางานเกี่ยวกับขยะ
v19 ขณะทางานเกี่ยวกับขยะมูลฝอยท่านสวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันส่ วนบุคคลหรื อไม่
( ) 1 ไม่เคย
( ) 2 เคยบางครั้ง
( ) 3 เคยทุกครั้ง
ถ้าเคย(ระบุ) ( ) เสื้ อคลุม
( ) ถุงมือ
( ) รองเท้าบู๊ต ( ) ผ้าปิ ดจมูก
( ) หมวก
( ) อื่นๆ ระบุ..........................................................................
v20 ท่านเคยทาความสะอาดอุปกรณ์ป้องกันส่ วนบุคคล หลังจากปฏิบตั ิงานแต่ละวัน
( ) 1 ไม่เคย
( ) 2 ทาบางครั้ง(ระบุวิธี)..................................................................................................................
( ) 3 ทาทุกครั้ง(ระบุวิธี)..................................................................................................................
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ภาคผนวก ค
ตัวอย่ าง แบบสอบถามสภาวะสุ ขภาพของประชาชนผู้ก่อให้ เกิดขยะมูลฝอย
และใช้ บริการเก็บขนขององค์ กรปกครองท้ องถิ่น
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แบบสอบถามชุดที่…..............

ตัวอย่ าง แบบสอบถามสภาวะสุ ขภาพของประชาชนผู้ก่อให้เกิดขยะมูลฝอย และใช้ บริการเก็บขน
ขององค์ กรปกครองท้องถิ่น
เพือ่ ประเมินผลกระทบจากการดาเนินการจัดการขยะมูลฝอย
ชื่อผูใ้ ห้สัมภาษณ์.......................................................................
บ้านเลขที่..........................ซอย.........................ถนน......................................ตาบล...................................
อาเภอ.......................................จังหวัด.........................
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลส่ วนบุคคล
v1 เพศ
( ) 1 ชาย
( ) 2 หญิง
v2 อายุ....................ปี
v3 ขณะนี้ท่านนับถือศาสนาอะไร
( ) 1 พุทธ
( ) 2 คริ สต์
( ) 3 อิสลาม
( ) 4 ไม่นบั ถือศาสนา
( ) 5 อื่นๆ (ระบุ).................................
v4 สถานภาพการสมรสของท่านในปั จจุบนั
( ) 1 โสด
( ) 2 สมรส
( ) 3 หม้าย/หย่า
( ) 4 แยกกันอยู่
( ) 5 อื่นๆ (ระบุ)...........................
v5 ท่านสาเร็ จการศึกษาสู งสุ ดระดับใด
( ) 1 ไม่ได้รับการศึกษา
( ) 2 ประถมศึกษา
( ) 3 มัธยมศึกษา
( ) 4 อาชีวศึกษา (ปวช.ปวส.อนุปริ ญญา)
( ) 5 อุดมศึกษา (ปริ ญญาตรี โท เอก)
v6 ในปั จจุบนั ท่านมีอาชีพอะไร
( ) 1 รับราชการ ( ) 2 เจ้าของธุรกิจส่ วนตัว ค้าขาย ( ) 3 เกษตรกร
( ) 4 รับจ้างทัว่ ไป ( ) 5 พนักงานบริ ษทั ร้านค้า เอกชน ( ) 6 อื่น ระบุ...........................
v7 จากข้อ v6 ท่านมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน..................................บาท(โดยประมาณ)
v8 ลักษณะประเภทบ้าน อาคาร ชุมชน ที่ขอรับบริ การเก็บขนถ่ายขยะมูลฝอย
( ) 1 บ้านเดี่ยว ( ) 2 ห้องแถว ( ) 3 ทาวน์เฮาส์ ( ) 4 คอนโดฯ โรงแรม ( )5 อื่นๆ...........
v9 ท่านเคยรับบริ การเก็บขน ขยะมูลฝอยจากที่ใด
( ) 1 รถเก็บขยะองค์กรปกครองท้องถิ่น ( ) 2 รถเก็บขยะเอกชน
( ) 3 อื่นๆ......
v10 ความถี่ในการเก็บขนขยะในบริ เวณที่ท่านอาศัยอยู่ เฉลี่ย
( ) 1 จานวน 1ครั้ง/วัน ( )2 จานวน วันเว้นวัน ( ) 3 อื่นๆ ระบุ...................
v11 ค่าธรรมเนียมบริ การเก็บขนขยะ เฉลี่ย เป็ นเงิน..................บาท/เดือน
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ส่ วนที่ 2 ความพึงพอใจการขอรับบริ การเก็บขนขยะมูลฝอย
v12 ท่านพึงพอใจในอัตราค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย เพียงใด
( ) 1 น้อยที่สุด ( ) 2 น้อยมาก
( ) 3 ปานกลาง ( ) 4มาก ( ) 5 มากที่สุด
v13 ท่านพึงพอใจในการเก็บขนขยะมูลฝอยโดยรวม เพียงใด
( ) 1 น้อยที่สุด ( ) 2 น้อยมาก
( ) 3 ปานกลาง ( ) 4มาก ( ) 5 มากที่สุด
v14 ท่านพึงพอใจต่อการดูแลความสะอาดบริ เวณที่รองรับขยะ ปริ มาณถังขยะ เพียงใด
( ) 1 น้อยที่สุด ( ) 2 น้อยมาก
( ) 3 ปานกลาง ( ) 4มาก ( ) 5 มากที่สุด
v15 ท่านรู ้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพียงใด เกี่ยวกับพนักงานเก็บขนขยะ ผูเ้ ก็บขยะ
( ) 1 น้อยที่สุด ( ) 2 น้อยมาก
( ) 3 ปานกลาง ( ) 4มาก ( ) 5 มากที่สุด
ส่ วนที่ 3 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
1. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ แนวทางสาหรับการจัดการขยะมูลฝอย
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................... .................................................
....................................................................................................................... ................................................. .....
.................................................................................................................. ................................................. ..........
............................................................................................................. .................................................
....................................................................................................................... .................................................
....................................................................................................................... ................................................. .....
.................................................................................................................. ................................................. ..........
............................................................................................................. ................................................
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ภาคผนวก ง
ตัวอย่ าง แบบสอบถามสภาวะสุ ขภาพของประชาชนที่อาศัยใกล้ สถานที่กาจัด
ขยะมูลฝอยเพือ่ ประเมินผลกระทบจากการดาเนินการจัดการขยะมูลฝอย
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แบบสอบถามชุดที่…..............

ตัวอย่ าง แบบสอบถามสภาวะสุ ขภาพของประชาชนทีอ่ าศัยใกล้สถานทีก่ าจัดขยะมูลฝอย
เพือ่ ประเมินผลกระทบจากการดาเนินการจัดการขยะมูลฝอย
ชื่อผูใ้ ห้สัมภาษณ์...........................................................................................................................................
บ้านเลขที่........................ซอย..........................ถนน.............................................ตาบล...............................
อาเภอ.......................................จังหวัด........................................................
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลส่ วนบุคคล
v1 เพศ
( ) 1 ชาย
( ) 2 หญิง
v2 อายุ....................ปี
v3 ขณะนี้ท่านนับถือศาสนาอะไร
( ) 1 พุทธ
( ) 2 คริ สต์
( ) 3 อิสลาม
( ) 4 ไม่นบั ถือศาสนา
( ) 5 อื่นๆ (ระบุ).................................
v4 สถานภาพการสมรสของท่านในปั จจุบนั
( ) 1 โสด
( ) 2 สมรส
( ) 3 หม้าย/หย่า
( ) 4 แยกกันอยู่
( ) 5 อื่นๆ (ระบุ)...........................
v5 ท่านสาเร็ จการศึกษาสู งสุ ดระดับใด
( ) 1 ไม่ได้รับการศึกษา
( ) 2 ประถมศึกษา
( ) 3 มัธยมศึกษา
( ) 4 อาชีวศึกษา(ปวช.ปวส.อนุปริ ญญา)
( ) 5 อุดมศึกษา (ปริ ญญาตรี โท เอก)
v6 ในปั จจุบนั ท่านมีอาชีพอะไร
( ) 1 รับราชการ
( ) 2 เจ้าของธุ รกิจส่ วนตัว ค้าขาย
( ) 3 เกษตรกร
( ) 4 รับจ้างทัว่ ไป
( ) 5 พนักงานบริ ษทั ร้านค้า เอกชน ( ) 6 อื่นๆ(ระบุ)...............................
v7 จากข้อ v6 ท่านมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน..................................บาท(โดยประมาณ)
v8
ท่ านอยู่บ้าน อาคาร หลังนีม้ านาน.....................ปี (โดยประมาณ)
v9 ท่านทราบหรื อไม่วา่ มีสถานกาจัดขยะมูลฝอย อยูใ่ กล้บา้ นอาคารของท่าน
( ) 1 ทราบ ระยะห่าง................................ก.ม.
( ) 2 ไม่ทราบ
v10 ท่านอาศัยอยูบ่ ริ เวณนี้ มาก่อนหรื อหลังจากมีสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย
( ) 1 มาอยูก่ ่อนมีการกาจัด
( ) 2 มาอยูห่ ลังมีการกาจัด
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ส่ วนที่ 2 สภาพแวดล้ อมทัว่ ไปของสถานกาจัดขยะมูลฝอย
v11 การกาจัดขยะมูลฝอย เคยส่ งกลิ่นเหม็น/อากาศเสี ย ก่อความราคาญต่อท่านหรื อไม่ เพียงใด
( ) 1 ไม่มี ( ) 2 น้อย ( ) 3 ปานกลาง ( ) 4 มาก ( ) 5 มากที่สุด
v12 การกาจัดขยะมูลฝอย มีแมลงวัน/พาหะนาโรค ก่อความราคาญต่อท่าน หรื อไม่ ระดับใด
( ) 1 ไม่มี ( ) 2 น้อย ( ) 3 ปานกลาง ( ) 4 มาก ( ) 5 มากที่สุด
v13 สถานที่กาจัดขยะมูลฝอย มีผลกระทบด้านทัศนียภาพ ต่อที่พกั อาศัยของท่าน หรื อไม่ ระดับใด
( ) 1 ไม่มี ( ) 2 น้อย ( ) 3 ปานกลาง ( ) 4 มาก ( ) 5 มากที่สุด
v14 ท่านมีความวิตกกังวล กลัวว่า อาจได้รับเชื้ อโรคจากสถานกาจัดขยะมูลฝอยหรื อไม่ ระดับใด
( ) 1 ไม่มี ( ) 2 น้อย ( ) 3 ปานกลาง ( ) 4 มาก ( ) 5 มากที่สุด
v15 การกาจัดขยะมูลฝอย ปล่อยน้ าเสี ย ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม รอบข้าง หรื อไม่ เพียงใด
( ) 1 ไม่มี ( ) 2 น้อย ( ) 3 ปานกลาง ( ) 4 มาก ( ) 5 มากที่สุด
v16 ท่านคิดว่าสถานที่กาจัดขยะแห่งนี้ ทาให้เกิดความขัดแย้งของคนในชุมชนเกิดขึ้นหรื อไม่ ระดับใด
( ) 1 ไม่มี ( ) 2 น้อย
( ) 3 ปานกลาง ( ) 4 มาก
( ) 5 มากที่สุด
ส่ วนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
1. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อระบบกาจัดขยะมูลฝอยที่ต้ งั อยูใ่ กล้กบั ชุมชนของท่าน
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
............................................. .................. ........................................................................................................
2. ข้อเสนอแนะในการกาจัดขยะมูลฝอย
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................ ................................

