แบบสำรวจผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ระหว่ำงปีงบประมำณ 2559 – 2561
หน่วยงำน กองประเมินผลกระทบต่อสุขภำพ
ลำดับ กิจกรรม/กำรบริกำร/
ที่
โครงกำร
1 การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง
แนวทางการดาเนินงาน
ด้านสาธารณสุขรองรับ
ผลกระทบต่อสุขภาพ
จากความร้อน (Heat
Physical Stress)
ภัยแล้ง (Drought) และ
หมอกควัน (Haze)
ระหว่างวันที่
28 – 29 มกราคม 2559
ณ โรงแรมเกทเวย์
อาเภอเมือง จังหวัด
พะเยา

2

ร้อยละกำรประเมินควำมพึงพอใจ/
ไม่พึงพอใจ
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
การประเมิน
ความพึง
พอใจต่อการ
จัดประชุม
โดยภาพรวม
- ความพึง
พอใจ
ร้อยละ
94.74
- ไม่พึงพอใจ
ร้อยละ 5.26

ผู้รับบริกำรและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
จานวน 40 คน ประกอบด้วย
1. กรมควบคุมโรค
2. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
3. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
4. กองสาธารณสุขฉุกเฉิน
5. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
6. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
7. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลาพูน
8. สานักงานสาธารณสุขจังหวัด ลาปาง
9. สานักงานสาธารณสุขจังหวัด แม่ฮ่องสอน
10. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
11. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
12. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
13. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
14. ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่
15. ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
16. สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
17. สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก
18. สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่
19. สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลาปาง
20. สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา
21. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
22. สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงใหม่
การประชุมเชิงปฏิบัติการ จานวน 45 คน ประกอบด้วย
ไม่ได้ประเมิน
“ความร่วมมือทาง
1. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ความพึงพอใจ
วิชาการไทย – ลาว ด้าน 2. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม
การประเมินผลกระทบ 3. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
ต่อสุขภาพในเขต
4. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เศรษฐกิจพิเศษ
5. ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี
(Special Economic
6. ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
Zone: SEZ)”
7. แผนกสาธารณสุขแขวงสะหวันนะเขต
ระหว่างวันที่ 26 – 27 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
พฤษภาคม ๒๕๕๙
ณ โรงแรมริเวอร์ ซิตี้
อาเภอเมือง จังหวัด
มุกดาหาร

หมำยเหตุ

ลำดับ
ที่

3

กิจกรรม/กำรบริกำร/
โครงกำร
การประชุม เรื่อง การ
เตรียมการเฝ้าระวังด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม กรณี
เหมืองแร่โพแทช
วันที่ 11 กรกฎาคม
2559 ณ โรงแรม
เซ็นทารา แอนด์
คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
อุดรธานี จังหวัด
อุดรธานี

4

การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานด้าน
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ในพื้นที่เสี่ยง
ปีงบประมาณ 2559
วันที่ 10 – 11
กุมภาพันธ์ 2559
ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ
กรุงเทพมหานคร

5

การประชุม เรื่อง
การจัดทาแนวทาง
การเฝ้าระวังพื้นที่เสีย่ ง
กรณีโรงไฟฟ้าถ่านหิน
วันที่ 30 พฤษภาคม
๒๕๕๙ ณ โรงแรม
อมารี แอร์พอร์ต
ดอนเมือง กรุงเทพฯ

ผู้รับบริกำรและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
จานวน 50 คน ประกอบด้วย
1. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
2. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
3. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
4. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
5. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
6. สานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ เขต 2 อุดรธานี
7. สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 อุดรธานี
8. สานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี
9. สานักงานเขตบริการสุขภาพที่ 8 อุดรธานี
10. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
11. สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
12. สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี
13. ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
14. ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
15. ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
จานวน 100 คน ประกอบด้วย
1. สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ในพื้นที่เสี่ยง 36 จังหวัด
2. โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป
ในพื้นที่เสี่ยง 36 จังหวัด
3. สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 – 12
4. ศูนย์อนามัยที่ ๑ – ๑3

จานวน 40 คน ประกอบด้วย
1. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลาปาง
2. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่
3. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
4. กรมควบคุมมลพิษ
5. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
6. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
7. สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการ
พลังงาน
8. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
9. สานักโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค
10. ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่
11. ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
12. ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา

ร้อยละกำรประเมินควำมพึงพอใจ/
ไม่พึงพอใจ
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ไม่ได้ประเมิน
ความพึงพอใจ

การประเมิน
ความพึง
พอใจต่อการ
จัดประชุม
โดยภาพรวม
- ความพึง
พอใจ
ร้อยละ
85.11
- ไม่พึงพอใจ
ร้อยละ
14.89
ไม่ได้ประเมิน
ความพึงพอใจ

หมำยเหตุ

ลำดับ
ที่

6

7

8

กิจกรรม/กำรบริกำร/
โครงกำร
การให้บริการสื่อสิ่งพิมพ์
ของกองประเมิน
ผลกระทบต่อสุขภาพ
ปีงบประมาณ 2559
(หนังสือ/คู่มือวิชาการ,
แผ่นพับ, โปสเตอร์)

ผู้รับบริกำรและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1. มหาวิทยาลัย
2. โรงเรียน
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. กรมควบคุมโรค
5. สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
6. ศูนย์อนามัย

การสนับสนุนการจัด
นิทรรศการให้ความรู้
เรื่อง
1. การประเมินผล
กระทบต่อสุขภาพ
2. การเฝ้าระวังด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม
3. การป้องกัน
ผลกระทบต่อสุขภาพ
จากภาวะหมอกควัน
การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
“การจัดทาข้อเสนอ
เชิงนโยบายด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษและ
จุดผ่านแดน”
วันที่ 14 - 16 ธันวาคม
2559 ณ โรงแรม ทีเค
พาเลซ กรุงเทพฯ

1. มหาวิทยาลัย
2. โรงเรียน
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. กรมควบคุมโรค
5. สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
6. ศูนย์อนามัย

จานวน 60 คน ประกอบด้วย
1. ศูนย์อนามัยที่ 1 – 12
2. สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก และจุดผ่านแดน
- สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
- สานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
- สานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
- สานักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
- สานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
- สานักงานสาธารณสุขอาเภอแม่สอด
- สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
- สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
- สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม

ร้อยละกำรประเมินควำมพึงพอใจ/
ไม่พึงพอใจ
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
1. การประเมิน
ความพึงพอใจ
ในรูปแบบ/
เนื้อหา สื่อ
สิ่งพิมพ์
- ความพึง
พอใจ ร้อยละ
94.25
- ไม่พึงพอใจ
ร้อยละ 5.75
2. การประเมิน
ความพึงพอใจ
ในการ
ให้บริการ
- ความพึง
พอใจ
ร้อยละ
80.06
- ไม่พึงพอใจ
ร้อยละ
19.94
ไม่ได้ประเมิน
ความพึงพอใจ

การประเมิน
ความพึง
พอใจต่อการ
จัดประชุม
โดยภาพรวม
- ความพึง
พอใจ
ร้อยละ
85.63
- ไม่พึงพอใจ
ร้อยละ
14.37

หมำยเหตุ

ลำดับ
ที่

9

10

กิจกรรม/กำรบริกำร/
โครงกำร

ผู้รับบริกำรและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- สานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
- สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
- สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
- สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
- สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
3. หน่วยงานส่วนกลางสายอนามัยสิง่ แวดล้อม
การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ จานวน 60 คน ประกอบด้วย
“การติดตามตรวจสอบ 1. สานักโรคจากการประกอบอาชีพ
ผลกระทบต่อสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค
ในพื้นที่เสี่ยงมลพิษ
2. สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3
สิ่งแวดล้อม”
นครสวรรค์
วันที่ 12 - 13 มกราคม 3. สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี
2560
4. สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
ณ โรงแรมอมารี
5. สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
ดอนเมือง แอร์พอร์ต
6. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
กรุงเทพฯ
7. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
8. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
9. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
10. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
11. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
12. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
13. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่
14. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย
15. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
16. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
17. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
18. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
19. สานักงานสาธารณสุขอาเภอคูเมือง
จังหวัดบุรีรมั ย์
20. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
21. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
22. ศูนย์อนามัยที่ 1 – 12
23. สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
23. หน่วยงานส่วนกลางสายอนามัยสิง่ แวดล้อม
การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ จานวน 160 คน ประกอบด้วย
เรื่อง “ทิศทางและ
1. สานักงานสาธารณสุขจังหวัด 79 จังหวัด
แนวทางการดาเนินงาน 2. ศูนย์อนามัยที่ 1 – 12
อนามัยสิ่งแวดล้อม 4.0” 3. สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
ระหว่างวันที่ 23 – 25 4. หน่วยงานส่วนกลางสายอนามัย
สิงหาคม 2560
สิ่งแวดล้อม
ณ โรงแรมดิ อิมพีเรียล
พัทยา จังหวัดชลบุรี

ร้อยละกำรประเมินควำมพึงพอใจ/
ไม่พึงพอใจ
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561

การประเมิน
ความพึง
พอใจต่อการ
จัดประชุม
โดยภาพรวม
- ความพึง
พอใจ
ร้อยละ
94.74
- ไม่พึงพอใจ
ร้อยละ 5.26

การประเมิน
ความพึง
พอใจต่อการ
จัดประชุม
โดยภาพรวม
- ความพึง
พอใจ
ร้อยละ
87.8
- ไม่พึงพอใจ
ร้อยละ 12.2

หมำยเหตุ

ลำดับ กิจกรรม/กำรบริกำร/
ที่
โครงกำร
11 การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
“การนาเข้าข้อมูล
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
เชิงแผนที่ กรณีเหมืองแร่
ทองคา”
วันที่ 14 ธันวาคม 2559
ณ ห้องประชุมศูนย์
อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
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13

14

การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
“แนวทางการประเมิน
ผลกระทบต่อสุขภาพ
(Health Impact
Assessment:HIA)
กรณี โรงไฟฟ้าถ่านหิน”
วันที่ 4 กันยายน 2560
ณ สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดน่าน

ผู้รับบริกำรและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
จานวน 30 คน ประกอบด้วย
1. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
2. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
3. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
4. ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
5. ศูนย์อนามัยที3่ นครสวรรค์
6. สานักสุขาภิบาลอาหารและน้า

จานวน 40 คน ประกอบด้วย
1. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
2. สานักงานสาธารณสุขอาเภอทุง่ ช้าง
3. สานักงานสาธารณสุขอาเภอสองแคว
4. สานักงานสาธารณสุขอาเภอเฉลิมพระเกียรติ
6. โรงพยาบาลทุ่งช้าง
7. โรงพยาบาลสองแคว
8. โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
9. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
ในอาเภอเฉลิมพระเกียรติ ทุ่งช้าง สองแคว
การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ จานวน 40 คน ประกอบด้วย
เรื่อง เสริมสร้างความ
1. อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
เข้มแข็งของชุมชน
ตาบลห้วยโก๋ยน อาเภอเฉลิมพระเกียรติ
ในการเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยง จังหวัดน่าน
และจัดการด้านอนามัย 2. โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
สิ่งแวดล้อมของชุมชน 3. สานักงานสาธารณสุขอาเภอเฉลิมพระ
วันที่ 5 กันยายน 2560 เกียรติ
ณ สานักงานสาธารณสุข
อาเภอเฉลิมพระเกียรติ
อาเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดน่าน
การให้บริการสื่อสิ่งพิมพ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
“คู่มือประเมินความเสี่ยง
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
เพื่อควบคุมกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ
ตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข
พ.ศ. 2535”

ร้อยละกำรประเมินควำมพึงพอใจ/
ไม่พึงพอใจ
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
การประเมิน
ความพึง
พอใจต่อการ
จัดประชุม
โดยภาพรวม
- ความพึง
พอใจ
ร้อยละ
92.62
- ไม่พึงพอใจ
ร้อยละ
7.38
ไม่ได้ประเมิน
ความพึงพอใจ

ไม่ได้ประเมิน
ความพึงพอใจ

1. การประเมิน
ความพึงพอใจ
ในรูปแบบที่
เหมาะสม
กับลักษณะ
ผู้ใช้
- ความพึง
พอใจ ร้อยละ
93.05
- ไม่พึงพอใจ
ร้อยละ 6.95

หมำยเหตุ

ลำดับ
ที่

กิจกรรม/กำรบริกำร/
โครงกำร

ผู้รับบริกำรและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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การประชุมเชิงปฏิบัติการ
“เครือข่ายข้อมูลด้าน
อุตุนิยมวิทยาและการ
ประยุกต์ใช้โปรแกรม
Surfer วิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อการบริหารจัดการ
ด้านสาธารณสุข” ภายใต้
โครงการพัฒนาระบบ
เฝ้าระวังผลกระทบต่อ
สุขภาพจากมลพิษอากาศ
วันที่ 29 – 30 มีนาคม
2561
ณ ห้องประชุม
กองประเมินผลกระทบ
ต่อสุขภาพ ชั้น 3
อาคาร 4 กรมอนามัย
การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
เรื่อง “การประเมิน
ผลกระทบต่อสุขภาพ
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น”
วันที่ 25-26 มกราคม
2561
ณ โรงเอบีน่า เฮาส์ก
กรุงเทพฯ

จานวน 40 คน ประกอบด้วย
1. กรมอุตุนยิ มวิทยา
2. กรมควบคุมโรค (สานักระบาดวิทยา
สานักโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อม)
3. กองสานักสาธารณสุขฉุกเฉิน
4 . ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่
5. ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
6. หน่วยงานส่วนกลางสายอนามัยสิ่งแวดล้อม
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จานวน 100 คน ประกอบด้วย
1. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
2. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
3. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท
4. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
5. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
6. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
7. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
8. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
9. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
10. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
11. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ
12. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
13. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
14. สานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองพิษณุโลก
15. สานักงานสาธารณสุขอาเภอศรีราชา
16. สานักงานสาธารณสุขอาเภอบ้านค่าย

ร้อยละกำรประเมินควำมพึงพอใจ/
ไม่พึงพอใจ
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
2. การประเมิน
ความพึงพอใจ
ในการ
ให้บริการของ
เจ้าหน้าที่
- ความพึง
พอใจ
ร้อยละ
90.74
- ไม่พึงพอใจ
ร้อยละ
9.26
ไม่ได้ประเมิน
ความพึงพอใจ

การประเมิน
ความพึงพอใจ
ต่อการจัด
ประชุมโดย
ภาพรวม
- ความพึง
พอใจ
ร้อยละ
96.64
- ไม่พึงพอใจ
ร้อยละ 3.36

หมำยเหตุ

ลำดับ
ที่

กิจกรรม/กำรบริกำร/
โครงกำร
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การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
เรื่อง “การติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงาน
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ปีงบประมาณ 2561
รอบ 6 เดือนแรก”
วันที่ 21 - 23 มีนาคม
2561 ณ โรงแรม
คาแสด ริเวอร์ แคว
รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้รับบริกำรและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
17. สานักงานสาธารณสุขอาเภอบางปะกง
18. สานักงานสาธารณสุขอาเภอพล
19. สานักงานสาธารณสุขอาเภอศรีขรภูมิ
20. สานักงานสาธารณสุขอาเภอลืออานาจ
21. สานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองมุกดาหาร
22. สานักงานสาธารณสุขอาเภอกันตัง
23. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
บ้านโป่งพระบาท ต.บ้านดู่
24. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลอรัญญิก
25. โรงพยาบาลกองบิน 46
26. โรงพยาบาลแหลมฉบัง
27. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเก่างิ้ว
28. โรงพยาบาลศรีขรภูมิ
29. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลไร่ขี
30. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเหมืองบ่า
31. โรงพยาบาลกันตัง
32. เทศบาลตาบลบ้านดู่
33. เทศบาลเมืองอรัญญิก
34. เทศบาลนคร นครสวรรค์
35. เทศบาลตาบลทับทัน
36. เทศบาลตาบลวังตะเคียน
37. เทศบาลตาบลโพธิ์พิทักษ์
38. เทศบาลตาบลเนินปอ
39. เทศบาลตาบลสามง่าม
40. เทศบาลนครแหลมฉบัง
41. องค์การบริหารส่วนตาบลหนองละลอก
42. เทศบาลตาบลท่าข้าม
43. องค์การบริหารส่วนตาบลเก่างิ้ว
44. เทศบาลตาบลศรีขรภูมิ
45. องค์การบริหารส่วนตาบลไร่ขี
46. เทศบาลตาบลคาอาฮวน
47. เทศบาลเมืองกันตัง
48. ศูนย์อนามัยที่ 1 – 12
จานวน 100 คน ประกอบด้วย
1. ศูนย์อนามัยที่ 1 – 12
2. หน่วยงานส่วนกลางสายอนามัย
สิ่งแวดล้อม

ร้อยละกำรประเมินควำมพึงพอใจ/
ไม่พึงพอใจ
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561

การประเมิน
ความพึงพอใจ
ต่อการจัด
ประชุมโดย
ภาพรวม
- ความพึง
พอใจ
ร้อยละ 59.3
- ไม่พึงพอใจ
ร้อยละ 40.7

หมำยเหตุ

ลำดับ กิจกรรม/กำรบริกำร/
ที่
โครงกำร
18 การประชุม เรื่อง
การจัดการข้อมูล
ด้านสิ่งแวดล้อมและการ
วิเคราะห์ความเชื่อมโยง
ระหว่างสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ
วันที่ 25 - 27 เมษายน
2561 ณ โรงแรมเอเชีย
แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี
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ผู้รับบริกำรและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
จานวน 60 คน ประกอบด้วย
1. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลาพูน
2. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลาปาง
3. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
4. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
5. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
6. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
7. สานักงานสาธารณสุขอาเภอศรีราชา
8. สาธารณสุขอาเภอบางละมุง
9. สานักงานสาธารณสุขอาเภอแปลงยาว
10. สานักงานสาธารณสุขอาเภอพนมสารคาม
11. สานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองระยอง
12. โรงพยาบาลระยอง
13. โรงพยาบาลบางละมุง
14. โรงพยาบาลแหลมฉบัง

การสนับสนุนการจัด
นิทรรศการให้ความรู้
เรื่อง การป้องกัน
ผลกระทบต่อสุขภาพ
จากภาวะหมอกควัน
วันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์
2561 โรงแรมวีซี
อาเภอดอกคาใต้
จังหวัดพะเยา

ร้อยละกำรประเมินควำมพึงพอใจ/
หมำยเหตุ
ไม่พึงพอใจ
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
การประเมิน
ความพึงพอใจ
ต่อการจัด
ประชุมโดย
ภาพรวม
- ความพึง
พอใจ
ร้อยละ
79.31
- ไม่พึงพอใจ
ร้อยละ 20.7

ไม่ได้ประเมิน
ความพึงพอใจ

ลงชื่อผู้ให้ข้อมูล

นางสาวประทุม สีดาจิตต์

เบอร์โทรศัพท์

02 590 4484

ข้อมูลภาคีเครือข่ายการดาเนินงานเฝ้าระวังและประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
กองประเมินกระทบต่อสุขภาพ
ลาดับ
1

งานสาคัญ
การขับเคลื่อน
การดาเนินงาน
เพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
ด้านสาธารณสุข

ภาคีเครือข่าย
ภาครัฐ
หน่วยงานในกากับ
ภาคเอกชน
ของรัฐ
(สมาคม/นิติบุคคล เป็นต้น)
หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข
- องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน - ดร.พิสัณห์ นุ่นเกลี้ยง
- กรมการแพทย์
กระจก (องค์การมหาชน)
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารเชิงกลยุทธ์
- กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ
- สานักงานพัฒนานโยบาย
บริษัท ฮาร์วาดเอเชีย คอนซัลติ้ง
การแพทย์ทางเลือก
สุขภาพระหว่างประเทศ
จากัด
- กรมสุขภาพจิต
- สานักงานกองทุนสนับสนุนการ - Dr. Kristie L. Ebi
- กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
วิจัย (สกว.)
Technical expert on climate
- กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
- สานักงานคณะกรรมการสุขภาพ change and human health
- สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา แห่งชาติ (สช.)
- สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
- กรมควบคุมโรค
- สานักงานสนับสนุนการสร้าง
- มูลนิธิโลกสีเขียว
- กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
เสริมสุขภาพ (สสส.)
- กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- กองสาธารณสุขฉุกเฉิน
- สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
(สานักงานประเทศไทย)
- สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
แห่งชาติ
- องค์กรความร่วมมือระหว่าง
- สานักงานควบคุมป้องกันโรค
ประเทศของเยอรมัน (GIZ)
- ศูนย์อนามัย
- องค์การอนามัยโลก (World
หน่วยงานอกกระทรวงสาธารณสุข
Health Organization: WHO)
- สานักงานนโยบายและแผน
ประจาประเทศไทย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- Smart Growth Thailand
(สานักงานประสานการจัดการการ
- สมาคมวิชาชีพต่างๆ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ)
- สมาคมอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย
- กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- สมาคมอนามัยแห่งประเทศไทย
- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- สภาคณบดี

ภาคประชาชน
(ชมรม)

ลาดับ

งานสาคัญ
ภาครัฐ
- กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- สานักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัย
- คณะสาธาณสุขศาสตร์
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
- คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคาแหง
- คณะแพทย์ศาสตร์ สถาบันวิจัยสภาวะ
สิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ภาคีเครือข่าย
หน่วยงานในกากับ
ภาคเอกชน
ของรัฐ
(สมาคม/นิติบุคคล เป็นต้น)
คณะสาธารณสุขศาสตร์
- ชมรมอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่ง
ประเทศไทย

ภาคประชาชน
(ชมรม)

ลาดับ
2

งานสาคัญ

ภาคีเครือข่าย
ภาครัฐ
หน่วยงานในกากับ
ภาคเอกชน
ของรัฐ
(สมาคม/นิติบุคคล เป็นต้น)
การดาเนินงานด้าน หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข
- องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน - พ.อ.ผศ.นพ.ราม รังสินธุ์
สาธารณสุขรองรับ - กรมการแพทย์
กระจก (องค์การมหาชน)
- ดร.สรัญญา สุจริตพงศ์
ผลกระทบต่อสุขภาพ - กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ
- สานักงานพัฒนานโยบาย
จากความร้อน
การแพทย์ทางเลือก
สุขภาพระหว่างประเทศ
และมลพิษอากาศ - กรมสุขภาพจิต
- สานักงานกองทุนสนับสนุนการ
ในพื้นที่เขตเมือง
- กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
วิจัย (สกว.)
- กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
- สานักงานคณะกรรมการ
- สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สุขภาพแห่งชาติ (สช.)
- กรมควบคุมโรค
- สานักงานสนับสนุนการสร้าง
- กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
เสริมสุขภาพ (สสส.)
- กองสาธารณสุขฉุกเฉิน
- สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
- สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
แห่งชาติ
- สานักงานควบคุมป้องกันโรค
- ศูนย์อนามัย
- โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี
หน่วยงานอกกระทรวงสาธารณสุข
- สานักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
- โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
- กรมอุตุนิยมวิทยา
- กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กรมประชาสัมพันธ์
- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
- สานักงานคณะกรรมการกิจการ

ภาคประชาชน
(ชมรม)

ลาดับ

งานสาคัญ
ภาครัฐ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
- กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- กรมแพทย์ทหารบก
มหาวิทยาลัย
- คณะสาธาณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
- คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัย
โลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- คณะเกษตรศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
- คณะแพทย์ศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คณะแพทยศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาคีเครือข่าย
หน่วยงานในกากับ
ภาคเอกชน
ของรัฐ
(สมาคม/นิติบุคคล เป็นต้น)

ภาคประชาชน
(ชมรม)

ลาดับ

งานสาคัญ
ภาครัฐ
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4

การดาเนินงาน
เฝ้าระวังผลกระทบ
ต่อสุขภาพจาก
มลพิษอากาศ
กรณีหมอกควัน
ภาคเหนือ

หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข
- ศูนย์อนามัยที่ 1,2
- สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลาปาง ลาพูน
พะเยา แพร่ น่าน และตาก
- กรมควบคุมโรค (สานักโรคจากการ
ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
สานักงานควบคุมป้องกันโรคที่ 1,2)
หน่วยงานอกกระทรวงสาธารณสุข
- กรมควบคุมมลพิษ (สานักจัดการ
คุณภาพอากาศและเสียง)
การดาเนินงาน
หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข
เฝ้าระวังผลกระทบ - กรมควบคุมโรค (สานักโรคจากการ
ต่อสุขภาพจาก
ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
มลพิษอากาศ
สานักงานควบคุมป้องกันโรคที่ 4
กรณีฝุ่นหน้าพระลาน สระบุรี)
จังหวัดสระบุรี
- ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
- สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
- โรงพยาบาลสระบุรี
หน่วยงานอกกระทรวงสาธารณสุข
- กรมควบคุมมลพิษ (สานักจัดการ
คุณภาพอากาศและเสียง)
- สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 สระบุรี
- สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

ภาคีเครือข่าย
หน่วยงานในกากับ
ภาคเอกชน
ของรัฐ
(สมาคม/นิติบุคคล เป็นต้น)
- สมาคมหมออนามัย
ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน
- สมาคมอาสาสมัครสาธารณสุข
- ชมรมสาธารณสุข
แห่งประเทศไทยภาคเหนือ
- สมัชชาสุขภาพล้านนาเขต
สุขภาพที่ 1
- ชมรมอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่ง
ประเทศไทยภาคเหนือ

ภาคประชาชน
(ชมรม)

ลาดับ

งานสาคัญ
ภาครัฐ
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สิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี
- เทศบาลตาบลหน้าพระลาน
จังหวัดสระบุรี
การพัฒนาต้นแบบ หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข
ชุมชนเข้มแข็งรับมือ - ศูนย์อนามัยที่ 1,7
กับผลกระทบต่อสุขภาพ - สานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
จากการเปลี่ยนแปลง - สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลาพูน
สภาพภูมิอากาศ
- สานักงานสาธารณสุขอาเภอบ้านไผ่
จังหวัดขอนแก่น
- สานักงานสาธารณสุขอาเภอป่าซาง
จังหวัดลาพูน
- โรงพยาบาลบ้านไผ่
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี
อาเภอป่าซาง จังหวัดลาพูน
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
เมืองเพีย และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลบ้านละว้า อาเภอบ้านไผ่
จังหวัดขอนแก่น
- กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
หน่วยงานอกกระทรวงสาธารณสุข
- เทศบาลตาบลป่าซาง จังหวัดลาพูน
- เทศบาลตาบลเมืองเพีย จังหวัดขอนแก่น
มหาวิทยาลัย

ภาคีเครือข่าย
หน่วยงานในกากับ
ภาคเอกชน
ของรัฐ
(สมาคม/นิติบุคคล เป็นต้น)

ภาคประชาชน
(ชมรม)

-แกนนาชุมชนและอสม.
ตาบลเมืองเพีย
อาเภอบ้านไผ่ จังหวัด
ขอนแก่น
- แกนนาชุมชนและอสม.
ตาบลป่าซาง
อาเภอป่าซาง จังหวัดลาพูน

ลาดับ

งานสาคัญ
ภาครัฐ
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ภาคีเครือข่าย
หน่วยงานในกากับ
ภาคเอกชน
ของรัฐ
(สมาคม/นิติบุคคล เป็นต้น)

- คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- การนิคมอุตสาหกรรม
การเฝ้าระวัง
หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม - สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ หนองคาย สงขลา นราธิวาส สระแก้ว
พิเศษ
กาญจนบุรี อุตรดิตถ์ สุรินทร์ ตราด
เชียงราย ระยอง ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
และนครพนม
- ศูนย์อนามัยที่ 1 – 12
- โรงพยาบาลแม่สอด
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
เวียงยอง จังหวัดลาพูน
หน่วยงานอกกระทรวงสาธารณสุข
- องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเก่า
และเทศบาลตาบลแก่งเสี้ยน
จังหวัดกาญจนบุรี
- สานักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
- เทศบาลนครแม่สอด
มหาวิทยาลัย
- คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- คณะสาธารณสุขศาสตร์

- นางณัติกาญจน์ สูติพันธ์วิหาร
- บริษัทคลีน แพลนนิ่ง จากัด
- บริษัท ที เค การ์เม้นท์ จากัด

ภาคประชาชน
(ชมรม)

ลาดับ

งานสาคัญ
ภาครัฐ
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มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การดาเนินงาน
หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข
ด้านการประเมิน
- สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ผลกระทบต่อสุขภาพ - กรมควบคุมโรค (สานักโรคจากการ
ในระดับนโยบาย/ ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม สานัก
โครงการ
ระบาดวิทยา)
- ศูนย์อนามัยที่ 1-12
หน่วยงานอกกระทรวงสาธารณสุข
- สานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- กรมโรงงานอุตสาหกรรม
- กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
- กรมควบคุมมลพิษ
- กรมปศุสัตว์
- สานักงานคณะกรรมการปฏิรปู กฎหมาย
- สานักอนามัย กรุงเทพมหานคร
- สานักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัย
- คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ภาคีเครือข่าย
หน่วยงานในกากับ
ภาคเอกชน
ของรัฐ
(สมาคม/นิติบุคคล เป็นต้น)

- สานักงานคณะกรรมการสุขภาพ

แห่งชาติ (สช.)
- สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
- สถาบันสิ่งแวดล้อม
อุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย

- นายพิษณุ แสนประเสริฐ
อดีตรองอธิบดีกรมอนามัย
- นายศุมล ศรีสุขวัฒนา
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
- รศ.ดร. สุเทพ ศิลปานันกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประเมินผล
กระทบต่อสุขภาพ
- ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์
- สภาคณบดี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
- ชมรมอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่ง
ประเทศไทย
- บริษัทที่ปรึกษา (consultant)

ภาคประชาชน
(ชมรม)

- ชมรมนักวิชาการและที่
ปรึกษาสิ่งแวดล้อม
- ชมรม อสม.
- ชมรมหมออนามัย
- ชมรมสาธารณสุข

ลาดับ

งานสาคัญ
ภาครัฐ
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มหาวิทยาลัยมหิดล
- คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- สถาบันพระปกเกล้า
การดาเนินงาน
หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข
ด้านการประเมิน
- ศูนย์อนามัยที่ 1-12
ผลกระทบต่อสุขภาพ - สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ในระดับท้องถิ่น
- สานักงานสาธารณสุขอาเภอ
- โรงพยาบาล
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
หน่วยงานอกกระทรวงสาธารณสุข
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การดาเนินงาน
หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข
เฝ้าระวังด้านอนามัย - กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
สิ่งแวดล้อม
(สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข)
ในพื้นที่เสี่ยงมลพิษ - กรมควบคุมโรค (สานักโรคจากการ
สิ่งแวดล้อม
ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
กรณีเหมืองแร่ทองคา สานักระบาดวิทยา สานักงานควบคุม
โรงไฟฟ้าชีวมวล
ป้องกันโรคที่ 1-12)
นิคมอุตสาหรรม
- ศูนย์อนามัยที่ 1-12
โรงฟ้าถ่านหิน
- สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เหมืองแร่โพแทช
- สานักงานสาธารณสุขอาเภอ
- โรงพยาบาล
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล

ภาคีเครือข่าย
หน่วยงานในกากับ
ภาคเอกชน
ของรัฐ
(สมาคม/นิติบุคคล เป็นต้น)

ภาคประชาชน
(ชมรม)

- ชมรมอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่ง
ประเทศไทย

- การนิคมอุตสาหกรรม
- การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย

- ผศ.ดร.สุเทพ เรืองวิเศษ
อดีตผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8
คณะสัตวแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จากัด
(มหาชน)
- บริษัท แก่นขวัญ จากัด
- บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์
จากัด
- บริษัท มอนเดลีซ (ประเทศไทย)
จากัด

-แกนนาชุมชนและอสม.
ตาบลลาน้าพอง ตาบลวังชัย
อาเภอน้าพอง จังหวัด
ขอนแก่น

ลาดับ

งานสาคัญ
ภาครัฐ
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานอกกระทรวงสาธารณสุข
- กรมทรัพยากรน้าบาดาล
- กรมทรัพยากรน้า
- สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการ
พลังงาน
- สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10
ขอนแก่น
- อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
- สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น
- กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร่
- กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- กรมโรงงานอุตสาหกรรม
- กรมทรัพยากรธรณี
- กรมควบคุมมลพิษ
- สานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา
- สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง
มหาวิทยาลัย

ภาคีเครือข่าย
หน่วยงานในกากับ
ภาคเอกชน
ของรัฐ
(สมาคม/นิติบุคคล เป็นต้น)
- บริษัท น้าตาลขอนแก่น จากัด
(มหาชน)

ภาคประชาชน
(ชมรม)

ลาดับ

งานสาคัญ
ภาครัฐ
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- คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
- คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
- สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การพัฒนาความ
- กรมควบมลพิษ
ร่วมมือระหว่าง
- กรมควบคุมโรค
ประเทศ (ด้านการ - สานักงานนโยบายและแผน
ประเมินผลกระทบ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ต่อสุขภาพ การเฝ้าระวัง - กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
อนามัยสิ่งแวดล้อม - กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
และการเปลี่ยนแปลง - สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
สภาพภูมิอากาศ
ด้านสาธารณสุข)
การพัฒนาระบบ
- ศูนย์อนามัยที่ 1 - 12
ข้อมูลสารสนเทศ
- สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม
ของประเทศไทย
(NEHIS)

ภาคีเครือข่าย
หน่วยงานในกากับ
ภาคเอกชน
ของรัฐ
(สมาคม/นิติบุคคล เป็นต้น)

- องค์การอนามัยโลก (World
Health Organization: WHO)
- โครงการสิ่งแวดล้อมแห่ง
สหประชาชาติ (UNEP หรือ UN
Environment)
- ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย
(Asian Development Bank :
ADB)
ดร.ศิริลักษณ์ หล่อพันธ์มณี คณะ
วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต

ภาคประชาชน
(ชมรม)

