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กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนโครงการเหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมเคมี 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ.แม่เมาะ จ. ล าปาง 

 

1. ความเป็นมา 

กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนโครงการเหมืองแร่หินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมเคมี  การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย อ.แม่เมาะ จ. ล าปาง ได้เริ่มด าเนินการตั้งแต่ปี 2557 ตามมาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองหินปูน เพ่ืออุตสาหกรรมเคมี ค าขอประทานบัตรที่ 9/2551(FGD2) ซึ่ง
ได้รับอนุญาตประทานบัตรเมื่อเดือน กันยายน 2556 ก าหนดให้ กฟผ. จัดตั้งกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพของ
ประชาชน โดยจัดสรรเงินงบประมาณเข้ากองทุนฯ ในเดือนแรกของทุกปีตลอดอายุประทานบัตร เพ่ือใช้ในการ
เฝ้าระวังสุขภาพของชุมชนของหน่วยงานสาธารณสุขที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงพ้ืนที่โครงการ ทั้งนี้การบริหารจัดการ
กองทุนให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติที่กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ก าหนด ปีละ 100,000 บาท 

 กฟผ. จึงได้จัดตั้งกองทุนนี้ขึ้นในปี พ.ศ. 2557 โดยมีการจัดสรรงบประมาณเข้ากองทุนเฝ้าระวัง
สุขภาพประจ าปี 2557 จ านวน 200,000 บาท เนื่องจากต้องมีการจัดสรรเงินเข้ากองทุนย้อนหลังของปี 2556 

ด้วย หลังจากนั้นจึงได้ตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์โครงการเหมืองแร่หินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมเคมี การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง (ดังเอกสารแนบ) เป็นผู้บริหารจัดการกองทุน 
โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ผู้ถือประทานบัตรหรือผู้แทน ผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทน
ส่วนราชการท้องถิ่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้แทนสถานศึกษา และผู้แทนวัด 
 

2. วัตถุประสงค์กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพประชาชน 

1. เพ่ือจัดสรรเงินงบประมาณเข้าบัญชี กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพเหมืองหินปูน  
2. เพ่ือด าเนินการตรวจสุขภาพประชาชนโดยรอบพ้ืนที่เหมืองแร่หินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมเคมี ของการ

ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง ในรัศมีไม่น้อยกว่า 1 กม. โดยกิจกรรม
ส าคัญอันดับแรกต้องมีการ X-ray ปอด และกิจกรรมตรวจสุขภาพของร่างกายเพ่ิมเติมตามความ
เหมาะสม 

3. เพ่ือจัดท าแผนที่ชุมชนเพ่ือเชื่อมโยงกับข้อมูลด้านสุขภาพ และโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวัง
สุขภาพของประชาชนที่มีโอกาสเสี่ยงการเกิดโรคจากสถานประกอบกิจการเหมืองแร่ 
 

3. เป้าหมาย 

สามารถติดตามเฝ้าระวังสุขภาพของประชาชนบ้านแม่จางและบ้านข่วงม่วง ต าบลนาสัก ทีอ่ยู่โดยรอบ
พ้ืนที่เหมืองแร่หินปูนในรัศมีไม่น้อยกว่า 1 กม. พร้อมทั้งจัดท าแผนที่ชุมชนเพื่อเชื่อมโยงกับข้อมูลด้านสุขภาพ 
และข้อมูลโครงการ 

 

4. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

           ตลอดอายุประทานบัตร 
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5. งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินการ 

                  ปีละ 100,000 บาท 

 

6. หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ :  
               คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์โครงการเหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมเคมี การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 

 

7. แผนด าเนินกิจกรรม (โดยย่อ) 
 

กิจกรรม(โดยย่อ) ความถี่ 
1. กฟผ. โอนเงินเข้าบัญชี กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพเหมืองหินปูน ในเดือน มกราคม ของทุกปี 
2. ประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์โครงการเหมืองแร่หินปูน

เพ่ืออุตสาหกรรมเคมี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 

อย่างน้อย 3 ครั้ง/ปี 

3. ตรวจสุขภาพประชาชนบ้านแม่จาง และบ้านข่วงม่วง  ต าบล
นาสัก อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง โดยกิจกรรมส าคัญอันดับ
แรกต้องมีการ X-ray ปอด และกิจกรรมตรวจสุขภาพของ
ร่างกายเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม 

ปีละ 1 ครั้ง 

4. จัดท าแผนที่ชุมชนเพ่ือเชื่อมโยงกับข้อมูลด้านสุขภาพ และ
ข้อมูลโครงการ 

ปีละ 1 ครั้ง 

5. รายงานผลการด าเนินงาน ให้กับส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 
(อสจ.ล าปาง) สรข.3 หรือ กพร. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
และ สผ. ทราบทุกปี 

ปีละ 1 ครั้ง 

 

ผลการตรวจสุขภาพประชาชนปี 2557 

ในปี 2557 ได้ท าการตรวจสุขภาพประชาชน ต าบลนาสัก จ านวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านแม่
จาง และหมู่ที่ 8 บ้านข่วงม่วง ระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 2557 รวมจ านวน 614 คน โดยศูนย์เวชศาสตร์
สิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลแม่เมาะ ซึ่งสรุปผลการตรวจสุขภาพได้ดังนี ้

-  พบกรณีผิดปกติตามปัจจัยเสี่ยง จ านวน 186 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 46.4 จากผู้เข้ารับการตรวจ
สุขภาพทั้งหมด ซึ่งปัจจัยเสี่ยงที่พบส่วนใหญ่จะประกอบด้วย ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงน้ าหนักเกินมาตรฐาน คิดเป็นร้อย
ละ 19.9 จากผู้เข้ารับการตรวจทั้งหมด และมีภาวะอ้วนคิดเป็นร้อยละ 10.7 จากผู้เข้ารับการตรวจทั้งหมด 
ในขณะที่ปัจจัยเสี่ยงที่สงสัยเป็นโรคปอด จะมีเพียงร้อยละ 1.6 เท่านั้น อย่างไรก็ตามจากการวินิจฉัยของแพทย์ 
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พบว่า ปัจจัยเสี่ยงที่สงสัยเป็นโรคปอดอาจมีสาเหตุหลักเกิดจากการสูบบุหรี่ ซึ่งเมื่อท าการเปรียบเทียบแนวโน้ม
กับพ้ืนที่อ่ืนๆ ในจังหวัดล าปาง พบว่ามีแนวโน้มที่เป็นปกติท่ัวไป 

 -  ปัญหาทางด้านสุขภาพของประชาชนที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ คือ เรื่องดัชนีมวลกาย การดื่มสุรา 
การสูบบุหรี่ และมีโรคประจ าตัว 

-  ผล X-Ray ทรวงอก พบว่ามีประชาชนจ านวน 45 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 7.3 แพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้
วินิจฉัยว่า เป็นผู้ป่วยโรคหัวใจโต และมีรอยรั่วที่ปอด โดยผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจโตนั้นสาเหตุหลักเกิดจากโรค
อ้วน ส่วนผู้ที่สันนิษฐานว่ามีรอยรั่วที่ปอด แพทย์สันนิษฐานว่าอาจเกิดจากการยืนผิดท่า หรือหายใจเข้าไม่เต็มที่ 
ท าให้ผล X-Ray อาจคลาดเคลื่อนได้ อย่างไรก็ตามผู้ที่มีผลตรวจผิดปกติ จะได้รับการติดต่อเพ่ือท าการตรวจซ้ า
หรือเข้ารับการรักษาต่อไป 

 • การจัดท าแผนที่ชุมชนเพื่อเชื่อมโยงกับข้อมูลผลการตรวจสุขภาพ 

- จากการจัดท าแผนที่ชุมชนเพื่อเชื่อมโยงกับข้อมูลผลการตรวจสุขภาพจะพบว่าผู้ที่มีผลตรวจ X-Ray 

ผิดปกติจะมีการกระจายตัวทั้ง 2 หมู่บ้าน ซึ่งยังไม่พบการเชื่อมโยงของผู้ที่มีผลตรวจ X-Ray ผิดปกติ กับ
ระยะห่างจากพ้ืนที่โครงการ  
 

 
 

 รูปที่ 1 แผนที่แสดงความเชื่อมโยงระหว่างที่ตั้งชุมชน                 รูปที่ 2 แผนที่แสดงความเชื่อมโยงระหว่างที่ตั้งชุมชน  
          บ้านข่วงม่วงกับข้อมูลผลการตรวจ X-Ray ผิดปกติ                 บ้านแมจ่างกับข้อมูลผลการตรวจ X-Ray ผิดปกต ิ
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ภาพกิจกรรมการตรวจสุขภาพประชาชนปี 2557 
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ผลการตรวจสุขภาพประชาชนปี 2558 

ในปี 2558 ได้ท าการตรวจสุขภาพประชาชนโดยคัดเลือกกลุ่มเสี่ยงจากการตรวจเมื่อปี 2557 และ
ผู้สูงอายุ จากหมู่ที่ 1 บ้านแม่จาง จ านวน 52 ราย และหมู่ที่ 8 บ้านข่วงม่วง จ านวน 74 ราย ในวันที่ 17
ตุลาคม 2558 รวมจ านวน 126 คน โดยศูนย์เวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลแม่เมาะ ซึ่งสรุปผลการตรวจ
สุขภาพได้ดังนี้ 

- ภาพรวมการตรวจคัดกรองจ าแนกตามรายการ สามารถสรุปตามรายการตรวจคัดกรองพบว่า ผล
ภาวะดัชนีมวลกายกายเกินเกณฑ์มาตรฐาน เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพเป็นล าดับแรก ทั้ง 2 หมู่บ้าน  รองมา 
พบว่ามีพฤติกรรมเสี่ยงในเรื่องของ การดื่มสุรา สูบบุหรี่ ส่วนผลตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดผิดปกติ และมี
เอกซเรย์ผิดปกติ ซึ่งบางรายพบผลการตรวจมีความผิดปกติร่วมกันทั้งสองเรื่อง 

- ผลการตรวจเอกซเรย์ทรวงอกทั้งหมด 125 ราย พบความผิดปกติ รวม 16 ราย มีภาวะหัวใจโต 5 
ราย สงสัยโรคทางปอดจากการพบฝ้าขาวที่ปอด ที่ควรมาตรวจรักษาเพ่ิมเพ่ือการวินิจฉัย รวม 8 ราย ส าหรับ
ผลที่ผิดปกติต้องมารับการรักษาต่อศูนย์เวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลแม่เมาะ ได้แจ้งข้อมูลให้กับทาง 
รพ.สต.บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ เพื่อตามมาตรวจรักษาท่ี รพ.แม่เมาะแล้ว 

 

ส าหรับการจัดท าแผนที่ชุมชนเพ่ือเชื่อมโยงกับข้อมูลผลการตรวจสุขภาพของปี 2558 ก าลังอยู่
ระหว่างด าเนินการ 
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ภาพกิจกรรมการตรวจสุขภาพประชาชนปี 2558 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


