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แบบรายงานการด าเนินงานบริหารจัดการกองทุน ส าหรับโครงการเหมืองแร่ 
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---------------------------------------------------------------------- 
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สถานภาพปัจจุบัน         ขอเปิดการท าเหมือง      เปิดการ           หยุดการ 
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๓. การด าเนินงาน 
๓.๑ การจัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ 

  ด าเนินการแล้ว (มีรายชื่อและอ านาจหน้าที่ดังเอกสารแนบ ๑) 
  ยังไม่ได้จัดตั้ง เหตุผล 

............................................................................................................................. ............................................................

..................................................................................................................................... .................................................... 
๓.๒ การประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ 

  ด าเนินการแล้ว (มีรายงานการประชุมดังเอกสารแนบ ๒) 
  ครั้งที่ ..........................................................    อ่ืนๆ ................................................. 
  ยังไม่ได้จัดตั้ง เหตุผล 

....................................................................................... ..................................................................................................

............................................................................................................................. ............................................................ 
๓.๓ การน าเงินเข้าบัญชีกองทุน 

  ด าเนินการแล้ว (แสดงส าเนาสมุดบัญชีธนาคารดังเอกสารแนบ ๓) 
ธนาคาร ............................  สาขา ........................ จ านวนเงิน ............................... บาท 
  ยังไม่ได้เปิดบัญชี/น าเงินเข้าบัญชี  เหตุผล  ................................................................................ 

............................................................................................................................. ........................................................ .... 
 
 

 

  ก่อนเปิดการท าเหมือง 

   ครั้งที่ ................... 

........ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมเคมี แม่เมาะ 

๓๐๔๘๑/๑๖๐๕๐  

นาสัก 

กรุงไทย 

ล าปาง 
๒๕ ๒ กันยายน ๒๕๕๖ ๑ กันยายน  ๒๕๘๑ 

๑/๒๕๕๗, ๒/๒๕๕๗, ๓/๒๕๕๗ 

แม่เมาะ ๒๐๐,๐๐๐ 

๑/๒๕๕๗ 

ร่วมแผนผังโครงการเดียวกันกับประทานบัตรที่ ๒๗๔๘๖/๑๔๘๑๘_  
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๓.๔  การจัดกิจกรรมเฝ้าระวังสุขภาพ 
  ด าเนินการแล้ว (แสดงภาพถ่ายการจัดกิจกรรมดังเอกสารแนบ ๔) 

  กิจกรรม  ............................................................................................. ................... 
       .................................................................................................................................  

      สถานที่ ...................................... ผู้เข้าร่วมโครงการ ......................... คน 
      ครอบคลุมหมู่บ้าน ....................................  หมู่บ้าน  ได้แก่ 
 บ้าน ................................  หมู่ที่ ............  

บ้าน ................................  หมู่ที่ ............  
  ยังไม่ได้ด าเนินการ  เหตุผล  

................................................................ ...........................................................................................................

............................................................................................................................. .............................................. 
 

.................................................. 
(......................................................) 
....................................................... 

ผู้รายงาน 

โครงการตรวจสุขภาพประชาชนโดยรอบโครงการเหมืองแร่หินปูน 

๖๒๕ 
๒ 

๑ 
๘ 

เพ่ืออุตสาหกรรมเคมี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง 
โรงเรียนบ้านแม่จาง 

แม่จาง 
ข่วงม่วง 
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เอกสารแนบ ๑ 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ 

โครงการเหมืองแร่หินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมเคมี             
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย                       

อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 
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เอกสารแนบ ๒ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์         

โครงการเหมืองแร่หินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมเคมี 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ าเภอแม่เมาะ  จังหวัดล าปาง  

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ 
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ 

 



 

 

 

 

รายงานการประชมุคณะกรรมการมวลชนสัมพนัธ์ 
โครงการเหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมเคมี 

การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 
อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 

คร้ังที่ ๑/๒๕๕๗ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ โครงการเหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมเคมี 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 

ครั้งที่  1/2557 
วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2557  เวลา  09.00 น. 
ณ ห้องประชุม M.6 อาคารที่ท าการเหมือง 

……………………………………………………………………………………. 
 

ผู้มาประชุม 
1. ปราโมทย์ พรรัตนพิทักษ์ ผู้อ านวยการฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ  ประธาน 
2. พระครูวิจิตรศีลวัตร  เจ้าอาวาสวัดแม่จาง     คณะที่ปรึกษา 
3. นายบุญเทียน  กาค า  นายก อบต.นาสัก     คณะที่ปรึกษา 
4. นายวิชิตพงษ์ วงศ์เรือน สาธารณสุขอ าเภอแม่เมาะ     คณะที่ปรึกษา 
5. นายโอสถ เพชรชูช่วย  (แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดล าปาง    คณะที่ปรึกษา 
6. นายอินปั๋น  อุตเตกูล  ผู้ใหญ่บ้านข่วงม่วง     กรรมการ 
7. นางมาณี  กันทะวงศ์    ส.อบต.บ้านแม่จาง     กรรมการ 
8. นายเกียรติพงษ ์วงศ์สุวรรณ์ ส.อบต.บ้านข่วงม่วง     กรรมการ 
9. นางจินดา  ศรีใจวงศ์  ประธาน อสม.บ้านข่วงม่วง    กรรมการ 
10. นายสมยศ  ธิสาระ  ผอ.รพ.สต.นาสัก      กรรมการ 
11. นายเฉลิม  สิงห์แก้ว  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแม่จาง    กรรมการ 
12. นายเสน่ห์ แสงสว่าง    (แทน)  ผู้ใหญ่บ้านแม่จาง     กรรมการ 
13. นางเสาร์วัลรัก  จันทร์อุ่นสืบ แทนประธาน อสม.บ้านแม่จาง    กรรมการ 
14. นพ.เกชา ยอดยิ่ง          (แทน) หัวหน้ากองการแพทย์และอนามัยโรงไฟฟ้าแม่เมาะ   กรรมการ 
15. นางเกษศิรินทร์  แปงเสน หัวหน้าแผนกวิชาการสิ่งแวดล้อมเหมือง          กรรมการและเลขานุการ 
16. นายประกอบ  ปะระมะ หัวหน้าแผนกองค์กรสัมพันธ์                    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายมนตรี จ าปาค า  ก านันต าบลนาสัก     คณะที่ปรึกษา 
2. นางสายลดา สิทธิวงศ์   ผู้อ านวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ       คณะที่ปรึกษา 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายชนินทร ์เทพรัตน์   หัวหน้ากองสิ่งแวดล้อมเหมือง 
2. นายเต็ม ศรีเมฆ  ช่างระดับ 7 กองสิ่งแวดล้อมเหมือง 
4. น.ส.สุดธิดา ปงหาญ  ช่างระดับ 7 กองชุมชนสัมพันธ์ 
5. น.ส.ศิริกัลยา สุทธิวัฒน ์ นักวิทยาศาสตร์ระดับ 6 กองสิ่งแวดล้อมเหมือง 



6. นางปาริชาติ โพธิวงศ์  วิทยากรระดับ 5 กองความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม 
ในการท างาน 

7. น.ส.อาธิตา  เดชชลาลัย นักวิทยาศาสตร์ระดับ 5 กองสิ่งแวดล้อมเหมือง 
8. นายไพรัช  รามเนตร  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ กรมควบคุมมลพิษ 
 

เริ่มประชุมเวลา  09.30น. 
วาระท่ี 1.  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ประธานกล่าวเปิดการประชุม พร้อมทั้งแจ้งความเป็นมาในการแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ 
โครงการเหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมเคมี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 
ตามค าสั่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่ ค.38/2557 พร้อมทั้งแนะน าที่ปรึกษาและคณะกรรมการฯ ทุก
ท่าน และอธิบายถึงอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ (รายละเอียดค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
มวลชนสัมพันธ์ ดังเอกสารแนบ)  หลังจากนั้นประธานได้แจ้งความเป็นมากองทุนเฝ้าระวังสุขภาพว่าเป็น
มาตรการแนบท้ายในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการเหมืองแร่หินปูนเพ่ือ
อุตสาหกรรมเคมี (FGD2) ซึ่งก าหนดให้จัดตั้งกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพของประชาชน โดยจัดสรรเงินงบประมาณ
เข้ากองทุนฯ ปีละ 100,000 บาท ในเดือนแรกของทุกปีตลอดอายุประทานบัตร โดยปีแรกนี้จะมีเงินเข้ากองทุนฯ 
200,000 บาท เนื่องจาก กฟผ. ได้รับอนุญาตประทานบัตรเมื่อปลายปี  2556 จึงรวมเงินที่เข้ากองทุนฯ ทั้งใน
ส่วนของปี 2556 และ 2557 เพ่ือใช้ในการเฝ้าระวังสุขภาพของชุมชนโดยรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ในรัศมีไม่น้อยกว่า 1 
กิโลเมตร ในที่นี้จะมีอยู่ 2 หมู่บ้านได้แก่ บ้านข่วงม่วง และบ้านแม่จาง ทั้งนี้การบริหารจัดการกองทุนจะ
ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติที่กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ก าหนด โดยแนวทางการ
บริหารจัดการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพจะขอให้เลขาฯ น าเสนอให้ที่ประชุมทราบในวาระต่อไป 
 ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องเพื่อทราบ 
 เลขาฯ น าเสนอแนวทางการบริหารจัดการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ส าหรับโครงการเหมืองแร่ตาม
แนวทางของกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ ดังนี้                                                             

2.1 การจัดเก็บเงินกองทุน 
- จัดตั้ง “กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ” โดยจัดสรรเงินงบประมาณจ านวน 200,000 บาท เข้ากองทุน

ในปี 57 (ปี 56 และ ปี 57 ปีละ 100,000 บาท ) และ 100,000 บาท ทุกเดือน ม.ค. ของปีถัดๆ ไปจนสิ้นสุดอายุ
ประทานบัตร 

- เปิดบัญชีธนาคาร โดยใช้ชื่อ “กฟผ. (กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพเหมืองหินปูน)” และโอนเงินจาก
กองทุนเข้าบัญชี การเบิกจ่ายเงินจะต้องแต่งตั้งกรรมการด้านสาธารณสุขเป็นผู้ร่วมลงชื่อกับกรรมการอ่ืนตามที่
คณะกรรมการแต่งตั้งให้เป็นผู้มีสิทธิ์เบิกจ่ายเงินกองทุน 

 
 
 



2.2 การบริหารเงินกองทุน 
1) ตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ของโครงการ เป็นผู้บริหารจัดการกองทุนในลักษณะไตรภาคี 

ประกอบด้วย ผู้ถือประทานบัตรหรือผู้แทน ผู้แทนภาคประชาชน และผู้แทนส่วนราชการท้องถิ่นและเพ่ิม
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้แทนสถานศึกษาและวัดในพื้นท่ีร่วมเป็นกรรมการและที่ปรึกษา  

2) วัตถุประสงค์กองทุนสุขภาพ 
- เพ่ือจัดสรรเงินงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมการตรวจเอ็กซเรย์ปอด สมรรถนะปอด การจัดท า

แผนที่ชุมชนเพ่ือเชื่อมโยงกับข้อมูลด้านสุขภาพ และโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังสุขภาพของประชาชนที่
มีโอกาสเสี่ยงการเกิดโรคจากสถานประกอบกิจการเหมืองแร่ 

- ครอบคลุมชุมชนโดยรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ในรัศมีไม่น้อยกว่า 1 กิโลเมตร 
- ไม่รวมถึงการศึกษาดูงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  
3)  กิจกรรมที่ต้องด าเนินการ 
-  จัดท าแผนงานโครงการตรวจสุขภาพประชาชนหรือกิจกรรมเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนบริเวณ

โดยรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ในรัศมีไม่น้อยกว่า 1 กิโลเมตร เพ่ือเสนอคณะกรรมการพิจารณาโดยกิจกรรมส าคัญอันดับ
แรกตอ้งมีการ X-ray ปอด และกิจกรรมตรวจสุขภาพของร่างกายเพิ่มเติมตามความเหมาะสม 

-  ให้คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์จัดท าระเบียบว่าด้วยกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพของโครงการภายใต้
วัตถุประสงค์ตามข้อ 2.2  โดยก าหนดให้ครอบคลุมพ้ืนที่ด าเนินกิจกรรมโครงการ การขอและพิจารณาอนุมัติใช้
เงนิกองทุนและวิธีการเบิกจ่าย เพ่ือเป็นแนวทางให้กับคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องทราบ                                    

--  การจัดประชุมคณะกรรมการ โดยก าหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี เพ่ือพิจารณาแผนงาน
และผลการด าเนินการ 

2.3 การรายงานผล ให้กับส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด (อสจ.ล าปาง) ส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
และการเมืองแร่ เขต 3 (สรข.3) หรือ กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด และส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ทราบทุกปี โดยข้อมูลที่ต้อง
รายงานให้หน่วยงานที่เกีย่วข้องทราบมีดังนี้ 
 - ผลการด าเนินการตามแผนงาน  
 - ส าเนาบัญชีธนาคารแสดงสถานะทางการเงินของกองทุน 
 - รายงานการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ของโครงการ 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

3.1 การสรรหาบุคคลเพ่ือร่วมเปิดบัญชีธนาคารโดยใช้ชื่อ “กฟผ.(กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพเหมือง
หินปูน)” และการเบิกจ่ายกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ 
 ที่ประชุมมีมติร่วมกันพิจารณาคัดเลือกผู้ลงนามในการเบิกจ่าย ซึ่งในการลงนามดังกล่าวต้องมี 2 ใน 3 
ของผู้มีอ านาจร่วมลงนามด้วยทุกครั้ง โดยมีผู้แทนด้านสาธารณสุข ได้แก่ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริม



สุขภาพ ต าบลนาสัก (รพ.สต.นาสัก) จะเป็นผู้ลงนามในการเบิกจ่ายทุกครั้ง และให้ผู้แทนจาก กฟผ. คือ 
ผู้อ านวยการฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ หรือผู้แทนภาคประชาชน คือ ผู้ใหญ่บ้านข่วงม่วง เป็นผู้ลง
นามร่วม 

3.2  ร่างแผนงานโครงการตรวจสุขภาพประชาชนหรือกิจกรรมเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนเสนอ
คณะกรรมการพิจารณา 

เลขาฯ ได้แจ้งข้อมูลจ านวนประชากรรวมของทั้ง 2 หมู่บ้านว่ามีทั้งสิ้นประมาณ 1,300 คน โดยบ้านข่วง
ม่วงมีประมาณ 700 คน และบ้านแม่จางอีกประมาณ 600 คน และจากการประสานหารือเบื้องต้นเกี่ยวกับ
แนวทางในการตรวจสุขภาพกับทางศูนย์เวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมแม่เมาะ ซึ่งทางศูนย์ฯ สามารถให้บริการตรวจ
สุขภาพได้ตามรายการดังนี ้

1. ซักประวัติ 
2. ชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง รอบเอว วัดความดัน ดูอัตราการเต้นของหัวใจ 
3. ตรวจร่างกายโดยแพทย์อาชีวอนามัย (PE) 
4. ตรวจเอกซเรย์ปอดและทรวงอก (CXR) ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
5. ตรวจสมรรถภาพปอด (เฉพาะกลุ่มเสี่ยงตามความเห็นของแพทย์) 

โดยจ านวนประชากรประมาณ 1,300 คน จะใช้ระยะเวลาการตรวจสุขภาพประมาณ 3-4 วัน และใช้
งบประมาณในการตรวจประมาณ 200,000 บาท หลังจากนั้นเลขาฯ จึงน าเสนอร่างแผนงานโครงการตรวจ
สุขภาพประชาชนบริเวณโดยรอบพื้นท่ีเหมืองหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมเคมี ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาร่วมกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ร่างแผนงานโครงการตรวจสุขภาพประชาชนบริเวณโดยรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ปูน 
เพื่ออุตสาหกรรมเคมี (FGD) 

 

กิจกรรม
ป  2557

ผู้รับผิดชอบ
ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค

1. รวบรวมรายชื่อผู้ที่ต้องการตรวจสุขภาพ รพ.สต.นาสัก

2. ท าเรื่องจ้างหน่วยงานตรวจสุขภาพ คณะท างาน 

3. ตรวจสุขภาพประชาชนบ้านข่วงม่วง 
และบ้านแม่จาง

 - คัดกรองซักประวัติ
 - ตรวจร่างกายโดยแพทย์อาชีวอนามัย
 - ตรวจเอกซเรย์ปอดและทรวงอก
 - ตรวจสมรรถภาพปอดเฉพาะกลุ่มตาม  
    ความเห็นของแพทย์

ศูนย์เวชศาสตร์
สิ่งแวดล้อมแม่เมาะ

4. รวบรวมข้อมูลจัดท า Data Base 
เหมืองแม่เมาะร่วมกับ

ศูนย์เวชศาสตร์ 

5. สรุปรายงานผลการตรวจสุภาพ ศูนย์เวชศาสตร์ 
 

 
 ที่ประชุมมีความเห็นว่า การตรวจสุขภาพในครั้งนี้เป็นครั้งแรกของทั้งสองหมู่บ้าน จึงขอให้ผู้น าชุมชน  
และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชนให้เข้าร่วมกันทุกคน และต้องด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้
เป็นไปตามร่างแผนงานโครงการตรวจสุขภาพประชาชนบริเวณโดยรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ปูน เพ่ืออุตสาหกรรมเคมี 
(FGD) ดังนี้ 
 1. ให้ทางศูนย์เวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมแม่เมาะ จัดท าข้อเสนอการตรวจสุขภาพ พร้อมทั้งเสนอราคาค่า
ด าเนินการ โดยประธานขอให้ทาง รพ.สต. นาสัก และทางกองการแพทย์และอนามัยโรงไฟฟ้าแม่เมาะร่วมกัน
พิจารณาขอ้เสนอการตรวจสุขภาพดังกล่าว 
 2. ให้เลขาฯ ประสานขอข้อมูลจ านวนประชากรจาก รพ.สต.นาสัก เพ่ือแจ้งจ านวนประชากรที่จะตรวจ
สุขภาพทั้งหมดให้ทางศูนยเ์วชศาสตร์สิ่งแวดล้อมแม่เมาะ ทราบภายในเดือนสิงหาคมนี้ 
 3. การตรวจสุขภาพขอให้ด าเนินการในวันหยุด (ศุกร์-อาทิตย์) ช่วงระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 2557 
โดยวันแรกเข้าตรวจสุขภาพชุมชนบ้านแม่จาง อีก 2 วันหลังให้ตรวจที่ชุมชนบ้านข่วงม่วง กรณีที่บ้านแม่จาง
ตรวจไม่แล้วเสร็จสามารถมาตรวจต่อท่ีบ้านข่วงม่วงได้ 
 
 
 



3.3  ก าหนดความถี่ในการประชุม 
ที่ประชุมมีความเห็นว่าควรให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง โดยการประชุมครั้งถัดไปจะมีขึ้นก่อน

การตรวจสุขภาพ 1 สัปดาห์ คือในวันที่ 10 ตุลาคม 2557 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านข่วงม่วง หลังจากนั้นจะ
ประชุมอีกครั้งช่วงต้นเดือนธันวาคมเพ่ือพิจารณาผลการตรวจสุขภาพ 

3.4  จัดท าระเบียบว่าด้วยกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพของโครงการภายใต้วัตถุประสงค์ 
 ที่ประชุมมีมติให้ด าเนินการตามแนวทาง กพร. โดยในปีต่อๆ ไปให้ กฟผ. จัดสรรเงินงบประมาณเข้า
กองทุนฯ ปีละ 100,000  บาททุกเดือน ม.ค. โดยผู้มีอ านาจเบิกจ่ายตามรายชื่อที่คณะกรรมการคัดเลือกไว้ 
ส าหรับการก าหนดผู้ตรวจสุขภาพในปีต่อไปต้องรอดูผลการตรวจสุขภาพของปีนี้ก่อน 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ        
- ที่ประชุมเห็นร่วมกันว่าการจัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ปอดให้จัดแบบเรียบง่ายไม่ต้องมี

พิธีเปิด โดยให้ท าป้ายประชาสัมพันธ์ในวันตรวจก็เพียงพอ 

   

นางเกษศิรินทร์ แปงเสน  บันทึกการประชุม 
นายปราโมทย์ พรรัตนพิทักษ์    ตรวจทาน 

 



 

 

 

 

รายงานการประชมุคณะกรรมการมวลชนสัมพนัธ์ 
โครงการเหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมเคมี 

การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 
อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 

คร้ังที่ ๒/๒๕๕๗ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ โครงการเหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมเคมี 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 

ครั้งที่  ๒/๒๕๕๗ 
วันศุกร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗  เวลา  ๐๙.๐๐ น. 

ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านข่วงม่วง 
……………………………………………………………………………………. 

 

ผู้มาประชุม 
๑. นายชนินทร์ เทพรัตน์   หัวหน้ากองสิ่งแวดล้อมเหมือง    (แทน)ประธาน 
๒. นายวิชิตพงษ ์วงศ์เรือน สาธารณสุขอ าเภอแม่เมาะ     คณะที่ปรึกษา 
๓. นายบุญเทียน  ก๋าค า  นายก อบต.นาสัก     คณะที่ปรึกษา 
๔. นายอินปั๋น  อุตเตกูล  ผู้ใหญ่บ้านข่วงม่วง     กรรมการ 
๕. นางมาณี กันทะวงศ์    ส.อบต.บ้านแม่จาง     กรรมการ 
๖. นายเกียรติพงษ ์วงศ์สุวรรณ์ ส.อบต.บ้านข่วงม่วง     กรรมการ 
๗. นางจินดา  ศรีใจวงศ ์  ประธาน อสม.บ้านข่วงม่วง    กรรมการ 
๘. นายสมยศ  ธิสาระ  ผอ.รพ.สต.นาสัก      กรรมการ 
๙. นายเฉลิม  สิงห์แก้ว  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแม่จาง    กรรมการ 
๑๐. นายเสน่ห์ แสงสว่าง    (แทน) ผู้ใหญ่บ้านแม่จาง      กรรมการ 
๑๑. นางเสาร์วัลรัก  จันทร์อุ่นสืบ (แทน) ประธาน อสม.บ้านแม่จาง    กรรมการ 
๑๒. นายศิริ  อัตตาธนากร (แทน) หัวหน้ากองการแพทย์และอนามัยโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กรรมการ 
๑๓. นางเกษศิรินทร์  แปงเสน หัวหน้าแผนกวิชาการสิ่งแวดล้อมเหมือง          กรรมการและเลขานุการ 
๑๔. นายประกอบ  ปะระมะ หัวหน้าแผนกองค์กรสัมพันธ์                    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
๑. โอภาส  จริยภูมิ  ผู้อ านวยการฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ  ประธาน 
๒. พระครูวิจิตรศีลวัตร  เจ้าอาวาสวัดแม่จาง     คณะที่ปรึกษา 
๓. นายมนตรี จ าปาค า  ก านันต าบลนาสัก     คณะที่ปรึกษา 
๔. นายสมชาย  ติวะตันสกุล ผู้อ านวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ       คณะที่ปรึกษา 
๕. นางจันทนา  ไวยาวัจมัย อุตสาหกรรมจังหวัดล าปาง    คณะที่ปรึกษา 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายสุรศักดิ์ ลิ้มสุวรรณ  นักวิทยาศาสตร์ระดับ ๙ กองความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม 

ในการท างาน 
 



๒. นายเต็ม ศรีเมฆ  ช่างระดับ ๗ กองสิ่งแวดล้อมเหมือง 
๓. น.ส.สุดธิดา ปงหาญ  ช่างระดับ ๗ กองชุมชนสัมพันธ์ 
๔. น.ส.ศิริกัลยา สุทธิวัฒน ์ นักวิทยาศาสตร์ระดับ ๖ กองสิ่งแวดล้อมเหมือง 
๕. นางปาริชาติ โพธิวงศ์  วิทยากรระดับ ๕ กองความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม 

ในการท างาน 
๖. น.ส.อาธิตา  เดชชลาลัย นักวิทยาศาสตร์ระดับ ๕ กองสิ่งแวดล้อมเหมือง 
๗. นายไพรัช  รามเนตร  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ กรมควบคุมมลพิษ 
 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 
- ประธานกล่าวเปิดการประชุม  และเลขานุการฯด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑.  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ 
  ๑.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ โครงการเหมืองแร่หินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมเคมี
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง ครั้งที่  ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม 
๒๕๕๗ 

- ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒.  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
๒.๑ แนะน าประธานคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ โครงการเหมืองหินแร่ปูนเพื่ออุตสาหกรรมเคมี  การ

ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง คนใหม่  จากเดิม คุณปราโมทย์ พรรัตนพิทักษ์ 
เป็น คุณโอภาส จริยภูมิ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงต าแหน่งผู้บริหารของเหมืองแม่เมาะ                       
 ๒.๒ เลขาฯ แจ้งความคืบหน้าการเปิดบัญชีธนาคารโดยใช้ชื่อ “กฟผ. (กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพเหมือง
หินปูน)” รวมถึงการโอนเงินเข้าบัญชีฯ ขณะนี้ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยในการลงนามต้องมี ๒ ใน ๓ ของผู้
มีอ านาจร่วมลงนามด้วยทุกครั้ง จากที่ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ได้เสนอให้มีผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพ ต าบลนาสัก จะเป็นผู้ลงนามในการเบิกจ่ายทุกครั้ง และ มีผู้อ านวยการฝ่ายวางแผนและบริหารเหมือง
แม่เมาะ หรือผู้ใหญ่บ้านข่วงม่วง เป็นผู้ลงนามร่วม  
 ๒.๓ เลขาฯ แจ้งความคืบหน้าการขอความอนุเคราะห์ทางศูนย์เวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลแม่
เมาะ ตรวจสุขภาพประชาชนบ้านแม่จางและบ้านข่วงม่วง ในวันที่ ๑๗-๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ โดยจ านวนผู้ที่มาลง
ชื่อเพ่ือประสงค์จะตรวจสุขภาพบ้านแม่จาง ๔๖๔ คน บ้านข่วงม่วง ๔๐๒ คน ร่วมทั้งสิ้น ๘๖๖ คน 
 - ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓.  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

๓.๑  การเตรียมการตรวจสุขภาพประชาชน  



 - สถานที่ตรวจสุขภาพ ที่ประชุมเห็นชอบให้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพที่โรงเรียนแม่จางในวันที่ ๑๗-๑๘ 
ตุลาคม ๒๕๕๗ และ ทีศ่าลาเอนกประสงค์บ้านข่วงม่วง ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗  

- รถ X-Ray ต้องใช้ไฟฟ้าจากสาย Main ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเรื่องค่ากระแสไฟฟ้าทางศูนย์เวชศาสตร์ฯ จะ
ขอใช้เงินจากกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพเหมืองหินปูน โดย กฟผ. จะจัดเจ้าหน้าที่เข้ามาติดตั้งระบบไฟฟ้าส าหรับรถ 
X-Ray ต่อไป 
 - ป้ายประชาสัมพันธ์ ที่ประชุมเห็นชอบป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามที่เลขาฯ น าเสนอ ดังรูป 
 

 
 
 
 
 
 

 
- การประชาสัมพันธ์ชุมชน ผู้ใหญ่บ้านจะเป็นผู้ประกาศเสียงตามสายประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชนที่แจ้ง

ความประสงค์จะตรวจสุขภาพให้มาตรวจตามช่วงเวลาที่ก าหนด ตามล าดับรายชื่อที่ทางศูนย์เวชศาสตร์
สิ่งแวดล้อมแม่เมาะก าหนดให้ 

- ก าหนดการในวันจัดโครงการตรวจสุขภาพ ที่ประชุมเห็นชอบให้มีพิธีเปิดในช่วงเวลาก่อนท าการ
ตรวจสุขภาพในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ โดยมีผู้อ านวยการฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ ประธาน
คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ฯ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน 
 - ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบในการด าเนินการ 
 

๓.๒ การเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ลงนามในการเบิกจ่ายในส่วนของผู้แทนจาก กฟผ. เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงผู้อ านวยการฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ  
 - ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ลงนามในการเบิกจ่ายในส่วนของผู้แทนจาก 
กฟผ. โดยให้ทางเลขาฯ ประสานกับทางธนาคารต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔. เรื่องอ่ืนๆ         
 ๔.๑ ผู้ใหญ่บ้านข่วงม่วง ขอให้ กฟผ. เล็งเห็นถึงความส าคัญในการใช้แรงงานของบ้านข่วงม่วง โดยผู้  
ใช้แรงงานในบ้านข่วงม่วงนั้นมีเยอะ จึงขอให้ทาง กฟผ. แจ้งบริษัทผู้รับเหมา พิจารณารับคนในพ้ืนที่เข้าท างาน
เป็นกรณีพิเศษ ซึ่งถือเป็นการช่วยดูแลและลดผลกระทบจากการด าเนินงานของเหมืองหินปูนของ กฟผ. ด้วย 
 - คุณชนินทร์ฯ ขอให้ผู้ช่วยเลขาฯ (คุณประกอบฯ) น าเรื่องที่ผู้ใหญ่บ้านข่วงม่วงแจ้งเข้าที่ประชุม คสม. 
(คณะกรรมการสื่อสารองค์การและชุมชนสัมพันธ์ กฟผ.แม่เมาะ) เพ่ือดูแล และจัดการประเด็นนี้ต่อไป 



 ๔.๒ ผู้ใหญ่อินปั๋นฯ (บ้านข่วงม่วง) แจ้งที่ประชุมว่าได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานของโครงการ
เหมืองหินปูนฯ โดยถึงแม้ว่าระดับเสียงและค่าแรงสั่นสะเทือนจะไม่ปรากฏค่าที่เป็นนัยส าคัญอย่างชัดเจนก็ตาม 
แต่ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งท าให้เกิดความหวั่นวิตก ตกใจ หรือจิตตก โดยเฉพาะกับประชาชน
ผู้สูงอายุที่อยู่ในพื้นท่ี จึงขอฝากให้ กฟผ. ช่วยก ากับดูแลการท างานของบริษัทผู้รับเหมา (โลตัส ฮอลล์) ให้ดีกว่านี้ 
และขอเชิญเจ้าหน้าที่ กฟผ. เข้าร่วมสังเกตการณ์เสียงระเบิด ในช่วงเวลาที่บริษัทฯท าการระเบิดในพ้ืนที่โครงการ 
 - ทางเลขาฯ รับเรื่องสังเกตการณ์ดังกล่าวไว้แล้ว โดยจะเชิญเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษมาร่วม
สังเกตการณ์ด้วย โดยวันและเวลาจะท าการนัดหมายกันอีกครั้งภายหลัง 
 ๔.๓ เลขาฯ แจ้งในที่ประชุมเพ่ือทราบว่าทาง กฟผ. แม่เมาะ จะจัดท าประชาคมหมู่บ้าน ซึ่งเป็นเงื่อนไข
ตามกฎหมายในการต่ออายุประทานบัตรเหมืองหินปูนพ้ืนที่เก่า (FGD-1) โดยประกอบไปด้วยบ้านข่วงม่วง และ
บ้านห้วยคิง ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่โครงการตั้งอยู่ แต่อย่างไรก็ตามส าหรับบ้านแม่จางนั้น กฟผ.แม่เมาะจะยังดูแลเป็น
อย่างดีเช่นเดิม เพียงแต่ต้องท าตามกฎหมายที่ได้ระบุไว้ดังกล่าวข้างต้น แต่หากทางบ้านแม่จางสนใจที่จะเข้า
มาร่วมประชาคมด้วยก็ยินดี 

นางเกษศิรินทร์ แปงเสน  บันทึกการประชุม 
นายชนินทร์ เทพรัตน์  ตรวจทาน 



 

 

 

 

รายงานการประชมุคณะกรรมการมวลชนสัมพนัธ์ 
โครงการเหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมเคมี 

การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 
อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 

คร้ังที่ ๓/๒๕๕๗ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ โครงการเหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมเคมี 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 

ครั้งที่  ๓/๒๕๕๗ 
วันพุธที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗  เวลา  ๑๓.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุม M.๖ อาคารที่ท าการเหมือง 
……………………………………………………………………………………. 

 

ผู้มาประชุม 
๑. นายโอภาส  จริยภูมิ  ผู้อ านวยการฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ  ประธาน 
๒. นายวิชิตพงษ ์วงศ์เรือน สาธารณสุขอ าเภอแม่เมาะ     คณะที่ปรึกษา 
๓. นายสุรชัย  ศรีสุวรรณ์  (แทน) นายก อบต.นาสัก     คณะที่ปรึกษา 
๔. นายบุญห่วง  เม่นเงิน  (แทน) ก านันต าบลนาสัก     คณะที่ปรึกษา 
๕. นางศิริขวัญ  แก้วดวงตา (แทน) สาธารณสุขอ าเภอแม่เมาะ    คณะที่ปรึกษา 
๖. นายโอสถ  เพชรชูช่วย  (แทน) ผู้แทนจากอุตสาหกรรมจังหวัดล าปาง (ฝ่ายเหมืองแร่) คณะที่ปรึกษา 
๗. นายเสน่ห์  แสงสว่าง  (แทน) ผู้ใหญ่บ้านแม่จาง     กรรมการ 
๘. นายอินปั๋น  อุตเตกูล  ผู้ใหญ่บ้านข่วงม่วง     กรรมการ 
๙. นางมาณี กันทะวงศ์    ส.อบต.บ้านแม่จาง     กรรมการ 
๑๐. นายเกียรติพงษ ์วงศ์สุวรรณ์ ส.อบต.บ้านข่วงม่วง     กรรมการ 
๑๑. นางเสาร์วัลรัก  จันทร์อุ่นสืบ (แทน) ประธาน อสม.บ้านแม่จาง    กรรมการ 
๑๒. นางจินดา  ศรีใจวงศ ์ ประธาน อสม.บ้านข่วงม่วง    กรรมการ 
๑๓. นายสมยศ  ธิสาระ  ผอ.รพ.สต.นาสัก      กรรมการ 
๑๔. นางปรานอม  ไชยชนะ (แทน) ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแม่จาง   กรรมการ 
๑๕. นายแพทยเ์กชา  ยอดยิ่ง หัวหน้ากองการแพทย์และอนามัยโรงไฟฟ้าแม่เมาะ  กรรมการ 
๑๖. นางเกษศริินทร์  แปงเสน หัวหน้าแผนกวิชาการสิ่งแวดล้อมเหมือง          กรรมการและเลขานุการ 
๑๗. นายประกอบ  ปะระมะ หัวหน้าแผนกองค์กรสัมพันธ์                    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
๑. พระครูวิจิตรศีลวัตร  เจ้าอาวาสวัดแม่จาง     คณะที่ปรึกษา 
๒. นายบุญเทียน  ก๋าค า  นายก อบต.นาสัก     คณะที่ปรึกษา 
๓. นายมนตรี จ าปาค า  ก านันต าบลนาสัก     คณะที่ปรึกษา
๔. นายวิชิตพงษ ์วงศ์เรือน สาธารณสุขอ าเภอแม่เมาะ     คณะที่ปรึกษา 
๕. นายสมชาย  ติวะตันสกุล ผู้อ านวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ       คณะที่ปรึกษา 
๖. นางจันทนา  ไวยาวัจมัย อุตสาหกรรมจังหวัดล าปาง    คณะที่ปรึกษา 
๗. นายเฉลิม  สิงห์แก้ว  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแม่จาง    กรรมการ 



ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายแพทย์กฤษฎา  ฆะบูชา นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลแม่เมาะ 
๒. นางวรรณิศา  เตชะสาย นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ ปฏิบัติราชการแทน  

                                       ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่เมาะ 
๓. นายเต็ม ศรีเมฆ  ช่างระดับ ๗ กองสิ่งแวดล้อมเหมือง 
๔. น.ส.สุดธิดา ปงหาญ  ช่างระดับ ๗ กองชุมชนสัมพันธ์ 
๕. น.ส.ศิริกัลยา สุทธิวัฒน ์ นักวิทยาศาสตร์ระดับ ๖ กองสิ่งแวดล้อมเหมือง 
๖. น.ส.อาธิตา  เดชชลาลัย นักวิทยาศาสตร์ระดับ ๕ กองสิ่งแวดล้อมเหมือง 
 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น. 
- ประธานกล่าวเปิดการประชุม  และเลขานุการฯด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑.  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๕๗ 
  ๑.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ โครงการเหมืองแร่หินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมเคมี
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง ครั้งที่  ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม 
๒๕๕๗ 

- ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒.  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
          ๒.๑  ความคืบหน้าโครงการตรวจสุขภาพประชาชน บ้านแม่จาง และบ้านข่วงม่วง เมื่อวันที่ ๑๗-๑๙ 
ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่าน มีจ านวนประชาชนที่มาตรวจสุขภาพทั้งสิ้น ๖๑๔ คน  จากจ านวนที่ส ารวจ ๘๖๖ คน  
 ขณะนี้ศูนย์เวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลแม่เมาะ ได้ส่งผลการตรวจสุขภาพมาให้แล้ว และวันนี้
ทางศูนย์เวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลแม่เมาะ จะมาน าเสนอสรุปผลการตรวจสุขภาพประชาชนทั้ง  ๒ 
หมู่บ้านให้คณะกรรมการฯ ได้รับทราบด้วย 
 ๒.๒ แจ้งก าหนดการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ต่อโครงการเหมืองแร่หินปูนเพ่ืออุตสาหกรรม
เคมี ค าขอประทานบัตรที่ ๑๑/๒๕๕๖ ซึ่งจะสิ้นอายุประทานบัตรในปี ๒๕๖๒ และ กฟผ. จ าเป็นต้องท าเหมือง
ต่อในพ้ืนที่เดิม โดยมีก าหนดการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ 
– ๑๒.๓๐ น. ณ.ศาลาอเนกประสงค์บ้านข่วงม่วง 
 - ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓.  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
๓.๑  สรุปผลการตรวจสุขภาพประชาชนบ้านแม่จางและบ้านข่วงม่วง โดยศูนย์เวชศาสตร์

สิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลแม่เมาะ 



- คุณวรรณิศาฯ จากศูนย์เวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลแม่เมาะ ได้รายงานสรุปการผลการตรวจ
สุขภาพประชาชนให้คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ได้รับทราบ โดยแจ้งว่าทางศูนย์เวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
โรงพยาบาลแม่เมาะ ได้ออกด าเนินการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้แก่ประชาชนต าบล นาสักจ านวน ๒ หมู่บ้าน
ได้แก่ หมู่ที่ ๑ บ้านแม่จาง และหมู่ที่ ๘ บ้านข่วงม่วง ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ รวมจ านวน 
๖๑๔ คน และได้ส่งผลการตรวจให้กับเหมืองแม่เมาะแล้ว ซ่ึงประกอบด้วยรายงานผลการตรวจสุขภาพรายบุคคล
ของทั้ง ๒ หมู่บ้านจ านวนหมู่บ้านละ ๒ ชุด พร้อมกับ CD รายงานดังกล่าว โดยทางเหมืองแม่เมาะได้ท าการส่ง
มอบรายงานผลการตรวจสุขภาพให้กับผู้ใหญ่บ้านแม่จางและบ้านข่วงม่วง เพื่อน าไปแจกให้กับประชาชนที่เข้ามา
ตรวจสุขภาพ พร้อมทั้งส่งให้กับผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลนาสัก และกองการแพทย์
และอนามัยโรงไฟฟ้าแม่เมาะ  จากนั้นนายแพทย์กฤษฎาฯ ได้สรุปผลการตรวจสุขภาพประชาชนบ้านแม่จาง 
และบ้านข่วงม่วงให้กับคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

• ผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพ 
- จ านวนผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพทั้ง ๒ หมู่บ้าน มีจ านวน ๖๑๔ คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๗๐.๙ 

จากผู้ที่ลงชื่อประสงค์จะเข้ารับการตรวจสุขภาพเบื้องต้นทั้งหมด ๘๖๖ คน 

 
- ผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพจาก หมู่ที่ ๑ บ้านแม่จาง มีจ านวน ๒๕๗ จากผู้ที่ลงชื่อประสงค์จะเข้า

รับการตรวจสุขภาพเบื้องต้นทั้งหมด ๔๖๔ คน ผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพจาก หมู่ที่ ๘ บ้านข่วงม่วง มีจ านวน 
๓๕๗ จากผู้ที่ลงชื่อประสงค์จะเข้ารับการตรวจสุขภาพเบื้องต้นทั้งหมด ๔๐๒ คน โดยจากกราฟทั้ง ๒ หมู่บ้านจะ
แสดงให้เห็นว่าร้อยละของผู้เข้ารับการตรวจเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 



 
 
- ผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพทั้ง ๒ หมู่บ้าน ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่อยู่ในวัยท างานช่วงอายุ ๒๖-๕๙ ปี และเป็น

เพศหญิงมากกว่าเพศชาย รองลงมาเป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไปหรือเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ จะเป็นเพศชาย
มากกว่าเพศหญิง ส่วนในกลุ่มเด็กในวัยเรียนจะมีจ านวนเพศหญิงและเพศชายใกล้เคียงกัน 

  

 
 
• ผลการตรวจสุขภาพ  
- พบกรณีผิดปกติตามปัจจัยเสี่ยง จ านวน ๑๘๖ ราย หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๖.๔ จากผู้เข้ารับการ

ตรวจสุขภาพท้ังหมด ซึ่งปัจจัยเสี่ยงที่พบส่วนใหญ่จะประกอบด้วย ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงน้ าหนักเกินมาตรฐาน คิดเป็น
ร้อยละ ๑๙.๙ จากผู้เข้ารับการตรวจทั้งหมด และมีภาวะอ้วนคิดเป็นร้อยละ ๑๐.๗ จากผู้เข้ารับการตรวจทั้งหมด 
ในขณะที่ปัจจัยเสี่ยงที่สงสัยเป็นโรคปอด จะมีเพียงร้อยละ ๑.๖ เท่านั้น อย่างไรก็ตามจากการวินิจฉัยของแพทย์ 
พบว่า ปัจจัยเสี่ยงที่สงสัยเป็นโรคปอดอาจมีสาเหตุหลักเกิดจากการสูบบุหรี่ ซึ่งเมื่อท าการเปรียบเทียบแนวโน้ม
กับพ้ืนที่อ่ืนๆ ในจังหวัดล าปาง พบว่ามีแนวโน้มที่เป็นปกติท่ัวไป 

- ปัญหาทางด้านสุขภาพของประชาชนที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ คือ เรื่องดัชนีมวลกาย การดื่ม
สุรา การสูบบุหรี่ และมีโรคประจ าตัว 



- ผล X-Ray ทรวงอก พบว่ามีประชาชนจ านวน ๔๕ คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๗.๓ แพทย์
ผู้เชี่ยวชาญได้วินิจฉัยว่า เป็นผู้ป่วยโรคหัวใจโต และมีรอยรั่วที่ปอด โดยผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจโตนั้นสาเหตุหลัก
เกิดจากโรคอ้วน ส่วนผู้ที่สันนิษฐานว่ามีรอยรั่วที่ปอด แพทย์สันนิษฐานว่าอาจเกิดจากการยืนผิดท่า หรือหายใจ
เข้าไม่เต็มที่ ท าให้ผล X-Ray อาจคลาดเคลื่อนได้ อย่างไรก็ตามผู้ที่มีผลตรวจผิดปกติ จะได้รับการติดต่อเพ่ือท า
การตรวจซ้ าหรือเข้ารับการรักษาต่อไป 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
• การจัดท าแผนที่ชุมชนเพื่อเชื่อมโยงกับข้อมูลผลการตรวจสุขภาพ 
- จากการจัดท าแผนที่ชุมชนเพื่อเชื่อมโยงกับข้อมูลผลการตรวจสุขภาพจะพบว่าผู้ที่มีผลตรวจ X-Ray 

ผิดปกติจะมีการกระจายตัวทั้ง 2 หมู่บ้าน ซึ่งยังไม่พบการเชื่อมโยงของผู้ที่มีผลตรวจ X-Ray ผิดปกติ กับ
ระยะห่างจากพ้ืนที่โครงการ โดยจ านวนผู้ที่มีผล X-Ray ผิดปกติ หมู่ที่ ๘ บ้านข่วงม่วง ๒๖ ราย จากจ านวนผู้ที่
ตรวจทั้งหมด ๓๕๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๗.๓ (ดังรูปที่ ๑) และจ านวนผู้ที่มีผล X-Ray ผิดปกติ หมู่ ๑ บ้านแม่จาง  
๑๙  ราย จากจ านวนผู้ที่ตรวจทั้งหมด  ๒๕๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๗.๔ (ดังรูปที่ ๒) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ ๑ แผนที่แสดงความเชื่อมโยงระหว่างที่ตั้งชุมชนบ้านข่วงม่วงกับข้อมูลผลการตรวจ X-Ray ผิดปกติ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่๒ แผนที่แสดงความเชื่อมโยงระหว่างที่ตั้งชุมชนบ้านแม่จางกับข้อมูลผลการตรวจ X-Ray ผิดปกติ 



 • ปัญหาอุปสรรคการด าเนินการตรวจสุขภาพ 
- การประสานงานกับทีมในหมู่บ้าน ดังที่เห็นได้จากจ านวนประชาชนที่เข้ามารับการตรวจ

สุขภาพจริงจะมีน้อยกว่าที่ลงชื่อประสงค์ท่ีจะเข้ารับการตรวจภาพถึง ๒๕๒ คน 
- สถานที่ตรวจ ทางด้านหน้าห้องตรวจจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจึงท าให้ต้องรับแดด ซึ่ง

ร้อนมากในช่วงเวลาตอนเช้า 
- การจัดระบบตรวจสุขภาพ และการประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง ท าให้หลายคนตรวจไม่ครบ 

เนื่องด้วยเวลาที่ประชาชนเดินทางมาเป็นหมู่คณะพร้อมกันจ านวนมาก ในขณะที่จ านวนเจ้าหน้าที่ให้บริการตรวจ
มีจ านวนน้อย จึงอาจท าให้การดูแลบริการไม่ทั่วถึง ประกอบกับในช่วงแรกการจัดวางระบบการตรวจไม่
เหมาะสมท าให้การตรวจล่าช้า และเกิดการข้ามขั้นตอนบางคนอาจตรวจไม่ครบ ซึ่งได้มีการปรับเปลี่ยนระบบ
การตรวจสุขภาพใหม่ให้เหมาะสมขึ้นแล้วในวันที่สอง 

- ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๘ ชี้แจงถึงเหตุผลที่ท าให้จ านวนประชาชนที่เข้ารับการตรวจสุขภาพไม่เป็นไป
ตามจ านวนที่ได้แจ้งไว้ก่อนหน้า เนื่องด้วยขาดความรู้ความเข้าใจและกลัวผลกระทบหรือผลข้างเคียงจากการ   
X-Ray ประกอบกับมปีระชาชนหลายคนที่ท างานอยู่กับ กฟผ. หรือบริษัทผู้รับจ้างของ กฟผ. ซึ่งมีสวัสดิการตรวจ
สุขภาพประจ าปีอยู่แล้ว จึงไม่ได้มาเข้ารับการตรวจสุขภาพ เพราะเกรงจะเป็นการตรวจซ้ าซ้อน 

- ประธานฝากให้ผู้ใหญ่บ้านน าข้อเท็จจริงไปชี้แจงประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในหมู่บ้าน
ทราบถึงความเสี่ยงของผลแทรกซ้อนและผลข้างเคียงจากการ X-Ray ว่ามีต่ ามากจนถึงไม่มีความเสี่ยงเลย เพ่ือ
ลดข้อวิตกกังวลของประชาชน 

 

๓.๒ สรุปการใช้งบประมาณจากกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพประจ าปี ๒๕๕๗ และพิจารณาแผนการ
ด าเนินของคณะกรรมการงานมวลชนสัมพันธ์ โครงการเหมืองหินแร่ปูนเพื่ออุตสาหกรรมเคมี การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 

- เลขาฯ สรุปการใช้งบประมาณจากกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพประจ าปี ๒๕๕๗  ดังนี้ 
       -  ค่าตรวจสุขภาพประชาชน                               ๑๙๐,๐๐๐  บาท 
          (ศูนย์เวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลแม่เมาะ) 
       -  ค่าไฟฟ้าและค่าสถานที่ตรวจสุขภาพประชาชน           ๒,๐๐๐  บาท 
          (โรงเรียนบ้านแม่จาง) 
                      คงเหลือเงิน                                      ๘,๐๐๐ บาท 
 

-  เลขาฯ เสนอแผนการใช้งบประมาณประจ าปี ๒๕๕๘ ของกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพโครงการเหมือง
แร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมเคมี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง เป็นดัง
ตารางแนบ  



 

 
- เลขาฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกประชาชนที่จะเข้ารับการตรวจ X-Ray ปอดในปี ๒๕๕๘ ซึ่ง

อย่างน้อยควรจะมีกลุ่มที่ตรวจพบอาการผิดปกติที่ปอดในปีนี้ เพ่ือท าการตรวจติดตามเฝ้าระวังต่อไป  
-  นายแพทย์กฤษฎาฯ เสนอแนะว่ากลุ่มวัยเด็กและวัยชรา จะเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย

มากกว่าในวัยท างาน ซึ่งกลุ่มวัยเหล่านี้อาจพิจารณาให้เป็นผู้ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ 
 -  ที่ประชุมเห็นชอบแผนงบประมาณฯ ดังกล่าว 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔. เรื่องอ่ืนๆ         
 ๔.๑ ตัวแทน ก านัน ต าบลนาสัก  ขอให้ กฟผ. จัดการตรวจสุขภาพทั่วทั้งต าบลนาสัก ไม่ใช่แค่เพียง 
๒ หมู่บ้าน โดยตัวแทนนายก อบต.นาสัก ได้กล่าวเสริมด้วยว่า การตรวจสุขภาพทั้ งพื้นที่ต าบลนาสัก 
เพื่อท่ีจะได้เห็นภาพผลกระทบที่ชัดเจนกว่า โดยสามารถน าผลมาเปรียบเทียบกันได้ทั้งในพื้นที่รัศมีและนอก
เขตพื้นที่รัศมี ๑ กิโลเมตร ของโครงการ 
 - ตัวแทนอุตสาหกรรมจังหวัดล าปาง ได้ชี้แจงถึง แนวทางการบริหารจัดการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ 
ส าหรับโครงการเหมืองแร่ ตามเงื่อนไขที่ก าหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  (EIA) ได้
ก าหนดให้ผู้ถือประทานบัตรต้องจัดสรรเงินงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมการตรวจสุขภาพ หรือโครงการที่
เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังสุขภาพของประชาชนที่มีโอกาสเสี่ยงการเกิดโรคจากการประกอบกิจการเหมื องแร่
ครอบคลุมชุมชนโดยรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ในรัศมี ๑ กิโลเมตร ซึ่งประกอบด้วย ๒ หมู่บ้านเท่านั้น จึงไม่ครอบคลุม
ถึงท้ังพ้ืนที่ต าบลนาสัก 
 - ประธาน ชี้แจงเพ่ิมเติมถึงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่ ซึ่งเมื่อ
ได้รับประทานบัตรเหมืองลิกไนต์ฉบับรวมแปลงแล้ว กฟผ. จะต้องจัดตั้งกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพที่จะครอบคลุม
ทั้งอ าเภอแม่เมาะ ซึ่งรวมไปถึงต าบลนาสักด้วย  
 ๔.๒ ส.อบต.บ้านแม่จาง ขอความอนุเคราะห์กองการแพทย์และอนามัยโรงไฟฟ้าแม่เมาะให้เพ่ิมความถี่
ในการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการให้แก่ชุมชนทางต าบลนาสัก เนื่องจากเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้ว 



 - นายแพทยเ์กชาฯ ชี้แจงว่าทางกองการแพทย์และอนามัยโรงไฟฟ้าแม่เมาะได้จัดท าแผนการออกหน่วย
บริการสุขภาพเคลื่อนที่ ประจ าปี ๒๕๕๗ ไว้แล้ว ซึ่งจะออกตรวจเป็นประจ าทุกสัปดาห์ ครอบคลุมทุกหมู่บ้านใน
พ้ืนที่อ าเภอแม่เมาะ ซึ่งแต่ละหมู่บ้านจะสามารถรับการตรวจสุขภาพได้ ๓-๔ ครั้ง/ปี ทั้งในพ้ืนที่หมู่บ้านตนเอง
และหมู่บ้านข้างเคียงท่ีมีหน่วยงานบริการตรวจสุขภาพเข้าไปตรวจ จึงไม่สามารถที่จะเพ่ิมความถ่ีได้ 
 ๔.๓ การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานกองทุนฯ ให้กับส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สรข.๓ หรือ 
กพร. และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ที่จะต้องส่งภายในสิ้นปีนี้ ทางคณะกรรมการฯ ขอให้เลขาฯ เป็น
ผู้ด าเนินการจัดท าร่างรายงานตามรูปแบบของ กพร. จัดส่งให้ผู้ใหญ่บ้านทั้ง ๒ หมู่บ้าน นายแพทย์เกชาฯ และ
นายสมยศฯ (รวม ๔ ท่าน) เป็นผู้พิจารณารายงานก่อนจัดส่งให้หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง 
 - ที่ประชุมเห็นชอบ 
 

 ๔.๔ ก าหนดการประชุม ปี ๒๕๕๘ 
 - เลขาฯ เสนอให้มีการจัดประชุม ๓ ครั้ง โดยเนื้อหาวัตถุประสงค์ในครั้งที่ ๑ ให้เป็นการประชุมเริ่มต้น 
ครั้งที่ ๒ เป็นการประชุมเตรียมการจัดโครงการตรวจสุขภาพฯ ครั้งที่  ๓ เป็นการประชุมเพ่ือสรุปผลการ
ด าเนินงาน ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการบริหารจัดการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ส าหรับโครงการเหมืองแร่ ที่ได้
ก าหนดให้ผู้ถือประทานบัตรจะต้องจัดประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์โครงการ อย่างน้อย ๒ ครั้ง/ปี  
 - ที่ประชุมเห็นชอบ โดยก าหนดการประชุมครั้ง ๑/๒๕๕๘ เป็นช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
 

 นางเกษศิรินทร์ แปงเสน   บันทึกการประชุม 
นายโอภาส  จริยภูม ิ  ตรวจทาน 



เอกสารแนบ ๓ 
 

  ส าเนาบัญชีกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพเหมืองหินปูน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 



เอกสารแนบ ๔ 
ภาพถ่ายกิจกรรมการตรวจสุขภาพ 

ประชาชนบ้านแม่จาง และบ้านข่วงม่วง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รูปกิจกรรมการตรวจสุขภาพประชาชน ต าบลนาสัก ระหว่างวันที่ 17- 19 ตุลาคม 2557 

 

 

 

 

 

 



 

 



       

 

 


