
 
 
 

 
 

รายงานการด าเนินงานบริหารจัดการกองทุน 
โครงการเหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมเคมี 

 

 
 
 
 
 
 

ของ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 
ฉบับปรับปรุงตามแนวทางการบริหารจัดการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพโครงการส าหรับเหมืองแร่ พ.ศ. ๒๕๕๙



 
 

สารบัญ 
 

  หน้า 
 

๑. ข้อมูลประทานบัตร             ๑ 

๒. เงื่อนไขการจัดตั้งกองทุน          ๑ 

๓. ผลการด าเนินงาน           

๓.๑ คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์        ๑ 

๓.๒ การประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์       ๑ 

๓.๓ การน าเงินเข้าบัญชีกองทุน        ๒ 

๓.๔ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน       ๒ 

 ๓.๕ แผนการด าเนินงานในปีต่อไป        ๒ 

๔. เอกสารแนบ ๑            ๓ 

 • ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ โครงการเหมืองแร่หินปูน เพ่ืออุตสาหกรรมเคมี 

       การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง   

๕. เอกสารแนบ ๒             ๖ 

• แนวทางการบริหารจัดการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ส าหรับโครงการเหมืองแร่ ตามเงื่อนไข 

ที่ก าหนดในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA)  

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) 

๖. เอกสารแนบ ๓            ๑๐ 

 • รายงานการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ โครงการเหมืองแร่หินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมเคมี 

       การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

 • รายงานการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ โครงการเหมืองแร่หินปูน เพ่ืออุตสาหกรรมเคมี  

       การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ 

• รายงานการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ โครงการเหมืองแร่หินปูน เพ่ืออุตสาหกรรมเคมี  

  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ 

 



 
 

สารบัญ (ต่อ) 
 

  หน้า 
 

๗. เอกสารแนบ ๔            ๒๗ 

 • ส าเนาบัญชีกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพเหมืองหินปูน 

๗. เอกสารแนบ ๕            ๒๙ 

 • แผนงานโครงการตรวจสุขภาพประชาชนหรือกิจกรรมเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนประจ าปี ๒๕๕๘ 

 • ภาพถ่ายกิจกรรมการตรวจสุขภาพประชาชนบ้านแม่จาง และบ้านข่วงม่วง 

๘. เอกสารแนบ ๖            ๓๓ 

 • รายละเอียดบัญชีค่าใช้จ่าย 

๙. เอกสารแนบ ๗            ๓๕ 

 • แผนงานโครงการตรวจสุขภาพประชาชนหรือกิจกรรมเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนประจ าปี ๒๕๕๙  
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รายงานแผนและผลการด าเนินงานบริหารจัดการกองทุน ส าหรับโครงการเหมืองแร่ 

---------------------------------------------------------------------- 
 

๑.  ข้อมูลประทานบัตร 

ชื่อผู้ถือประทานบัตร ............................................................. ประทานบัตรเลขท่ี  ..................................... 
...............................................................................................................  

ชนิดแร่ ..................................................... ที่ต าบล .................. อ าเภอ ................ จังหวัด ................... 
อายุประทานบัตร ............ ปี  เริ่มตั้งแต่วันที่ ......................................  ถึงวันที่ ......................................  
สถานภาพปัจจุบัน         ขอเปิดการท าเหมือง      เปิดการ           หยุดการ 
สถานที่ติดต่อ............................................................................................................................. ........................ 
โทรศัพท์............................................ โทรสาร ….............................. E-mail …................................................ 

๒. เงื่อนไขการจัดตั้งกองทุน
  จัดตั้งกองทุนตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
  เงื่อนไขแนบท้ายประทานบัตร เพ่ิมเติม กรณี.......................................... เมื่อ …....................................... 
กองทุน.............................................................................. วงเงิน …...................................................บาท 
เงื่อนไข...............................................................................................................................................................  

๓. ผลการด าเนินงาน 
๓.๑ คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์
  ด าเนินการจัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ (มีรายชื่อ อ านาจหน้าที่ ดังเอกสารแนบ ๑)
  จัดท าระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการกองทุน 
  ยังไม่ได้จัดตั้ง/จัดท าระเบียบ เหตุผล …...................................................................................... ................ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

๓.๒ การประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์
  ด าเนินการแล้ว ประชุมครั้งที่ …...................................................................................  

(ตามรายงานการประชุม ดังเอกสารแนบ ๓)
  ยังไม่ได้ด าเนินการ เหตุผล …............................................................................................. .......... 

 

 

  ก่อนเปิดการท าเหมือง

   ครั้งที่ ................... 

........ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมเคมี แม่เมาะ 

๓๐๔๘๑/๑๖๐๕๐  

นาสัก ล าปาง 

๒๕ ๒ กันยายน ๒๕๕๖ ๑ กันยายน  ๒๕๘๑ 

๑/๒๕๕๘ 

ร่วมแผนผังโครงการเดียวกันกับประทานบัตรที่ ๒๗๔๘๖/๑๔๘๑๘ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.แม่เมาะ) ๘๐๑ หมู่ที่ ๖ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง 
๐๕๔-๒๕๔-๙๕๐ ๐๕๔-๒๕๔-๑๖๓ - 

ที่ผ่านมา กฟผ. ได้บริหารจัดการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพบริหาร 

ตามแนวทางการจัดการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ส าหรับโครงการเหมืองแร่ฉบับเดิมที่ กพร. เป็นผู้ก าหนด  

(ดังเอกสารแนบ ๒) จึงไม่ได้จดัท าระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการกองทุน ของ กฟผ. ตามประกาศ 
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ 
 โครงการส าหรับเหมืองแร่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ฉบับใหม ่โดย กฟผ. จะด าเนินการจัดท าและรายงานผล 

๑/๒๕๕๘ , ๒/๒๕๕๘ และ ๓/๒๕๕๘ 

 ในฉบับต่อไป 
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๓.๓ การน าเงินเข้าบัญชีกองทุน 
  ด าเนินการแล้ว (แสดงส าเนาสมุดบัญชีธนาคาร ดังเอกสารแนบ ๔) 

๑) กองทุน............................................................................................................................. ............... 
ธนาคาร ..............................................  สาขา ................................... 
อัตราการผลิตแร่................................................ เมตริกตัน จ านวนเงิน …....................................บาท 

  ยังไม่ได้เปิดบัญชี/น าเงินเข้าบัญชี  เหตุผล  ................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................................ 

๓.๔ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน (รายละเอียด และภาพถ่ายการจัดกิจกรรม ดังเอกสารแนบ ๕) 
     ๑) กิจกรรม ............................................................................................................................. ................. 
     …............................................................................................................................ ...................................... 
     วันที่ …....... เดือน …................ พ.ศ. …............ สถานที่ …......................................................................... 
      ผู้เข้าร่วมโครงการ ….................. คน คลอบคลุม จ านวน …............ หมู่บ้าน 
      ได้แก่      บ้าน ................................  หมู่ที่ ............  

บ้าน ................................  หมู่ที่ ............  
      ๒) งบประมาณในการด าเนินงาน ….......................... บาท (รายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังเอกสารแนบ ๖) 
๓.๕ แผนการด าเนินงานในปีต่อไป (รายละเอียด ดังเอกสารแนบ ๗) 

                กิจกรรม.............................................................................................................................................. ..... 
     …...................................................................................................................... ............................................ 

                งบประมาณ …............................................................................................................................. ............ 
 

      .................................................. 
            (นายโอภาส  จริยภมูิ) 

               ผู้อ านวยการฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ 
                   ผู้รายงาน 

โครงการตรวจสุขภาพประชาชนโดยรอบโครงการเหมืองแร่หินปูน 

๑๓๙ ๒ 

๑ 

เพ่ืออุตสาหกรรมเคมี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง 

โรงเรียนบ้านแม่จาง 

แม่จาง 

๘ ข่วงม่วง 

เฝ้าระวังสุขภาพเหมืองหินปูน 
กรุงไทย แม่เมาะ 

๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

- ๑๐๐,๐๐๐ 

๗๘,๑๔๐ 

โครงการตรวจสุขภาพประชาชนโดยรอบโครงการเหมืองแร่หินปูน 

เพ่ืออุตสาหกรรมเคมี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง ประจ าปี ๒๕๕๙ 
๑๐๐,๐๐๐ บาท 



          3 

 

เอกสารแนบ ๑ 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ 

โครงการเหมืองแร่หินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมเคมี             
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย                       

อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 
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เอกสารแนบ ๒ 
แนวทางการบริหารจัดการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ส าหรับ

โครงการเหมืองแร่ ตามเงื่อนไขที่ก าหนดในรายงานวิเคราะห์
ผลกระทบสิง่แวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) 

รายงานวิเคราะห์ผบกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)  
และรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) 
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เอกสารแนบ ๓ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์         

โครงการเหมืองแร่หินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมเคมี 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ าเภอแม่เมาะ  จังหวัดล าปาง  

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ 
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ 

 



รายงานการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ โครงการเหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมเคมี 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 

ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘ 
วันศุกร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘  เวลา  ๑๓.๓๐ น. 

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

 

ผู้มาประชุม 
๑. นายโอภาส  จริยภูมิ  ผู้อ านวยการฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ  ประธาน 
๒. พระครูวิจิตรศีลวัตร  เจ้าอาวาสวัดแม่จาง     คณะที่ปรึกษา 
๓. นายบุญเทียน  ก๋าค า  นายก อบต.นาสัก     คณะที่ปรึกษา 
๔. นางศิริขวัญ  แก้วดวงตา (แทน) สาธารณสุขอ าเภอแม่เมาะ    คณะที่ปรึกษา 
๕. นายอินปั๋น  อุตเตกูล  ผู้ใหญ่บ้าน บ้านข่วงม่วง     กรรมการ 
๖. นางมาณี  กันทะวงศ์    ส.อบต.บ้านแม่จาง     กรรมการ 
๗. นางสุกันทา  จองน้อย  ประธาน อสม.บ้านแม่จาง     กรรมการ 
๘. นายเกียรติพงษ ์วงศ์สุวรรณ์ ส.อบต.บ้านข่วงม่วง     กรรมการ 
๙. นางจินดา  ศรีใจวงศ ์  ประธาน อสม.บ้านข่วงม่วง    กรรมการ 
๑๐. นายจรัส  แก้วหนองแสง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแม่จาง    กรรมการ 
๑๑. นายศิริ  อัตตาธนากร (แทน) หัวหน้ากองการแพทย์และอนามัยโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กรรมการ 
๑๒. นางเกษศิรินทร ์ แปงเสน หัวหน้าแผนกวิชาการสิ่งแวดล้อมเหมือง          กรรมการและเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นายวิชิตพงษ์ วงศ์เรือน สาธารณสุขอ าเภอแม่เมาะ     คณะที่ปรึกษา  
๒. นายบุญห่วง  เม่นเงิน  ก านันต าบลนาสัก     คณะที่ปรึกษา 
๓. นายสมชาย  ติวะตันสกุล ผู้อ านวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ       คณะที่ปรึกษา 
๔. นางจันทนา  ไวยาวัจมัย อุตสาหกรรมจังหวัดล าปาง    คณะที่ปรึกษา 
๕. นายสมยศ  ธิสาระ  ผอ.รพ.สต.นาสัก      กรรมการ 
๖. นายแพทยเ์กชา  ยอดยิ่ง หัวหน้ากองการแพทย์และอนามัยโรงไฟฟ้าแม่เมาะ  กรรมการ 
๗. นายประกอบ  ปะระมะ หัวหน้าแผนกองค์กรสัมพันธ์                    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายสุรศักดิ์ ลิ้มสุวรรณ  นักวิทยาศาสตร์ระดับ ๙ กองความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม 

ในการท างาน 
๒. น.ส.ศิริกัลยา สุทธิวัฒน ์ นักวิทยาศาสตร์ระดับ ๖ กองสิ่งแวดล้อมเหมือง 
๓. น.ส.อาธิตา  เดชชลาลัย นักวิทยาศาสตร์ระดับ ๕ กองสิ่งแวดล้อมเหมือง 
 
 



เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น. 
- ประธานกล่าวเปิดการประชุม  และมอบหมายให้เลขานุการฯ รายงานสรุปภาพรวมการประชุม

คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ อีกครั้ง ก่อนจะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑.  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๓/๒๕๕๗ 
  ๑.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ โครงการเหมืองแร่หินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมเคมี
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

- ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๒.  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
          ๒.๑  ความคืบหน้าการโอนเงินเข้าบัญชี กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพเหมืองหินปูน ประจ าปี ๒๕๕๘  
 กฟผ. ได้ด าเนินการโอนเงินเข้าบัญชี“กฟผ. (กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพเหมืองหินปูน)” เป็นจ านวนเงิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา โดยยอดเงินทั้งหมดที่มีอยู่ในบัญชีขณะนี้เป็นจ านวนเงิน 
๑๐๘,๑๗๙ บาท 
 ๒.๒ แจ้งความคืบหน้าการจัดส่งรายงานผลการด าเนินงานบริหารจัดการกองทุน ส าหรับโครงการ- 
เหมืองแร ่ตามแนวทางของกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  
 ทางฝ่ายเลขาฯ ได้จัดท าร่างรายงานตามรูปแบบของ กพร. และส่งให้ตัวแทนคณะกรรมการฯ (ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านข่วงม่วง นายแพทย์เกชาฯ และนายสมยศฯ) ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ไม่มีท่านใดแก้ไขเพ่ิมเติม จึงจัดท าเป็น
รายงานฉบับสมบูรณ์ และจัดส่งให้หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องต่อไป 
 - ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓.  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
๓.๑  แผนงานโครงการตรวจสุขภาพประชาชนหรือกิจกรรมเฝ้าระวังสุขภาพประชาชน ประจ าปี ๒๕๕๘ เสนอ
คณะกรรมการพิจารณา   
 - เลขาฯ น าเสนอแผนงานโครงการประจ าปี ๒๕๕๘ ให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณา ดังตารางที่ ๑  

- ตัวแทนจากสาธารณสุขฯ เสนอต่อที่ประชุมว่าอยากจะขอให้มีการรายงานผลการติดตามกลุ่มเสี่ยงจาก
การตรวจสุขภาพครั้งก่อนเพ่ิมเข้ามา เพื่อที่จะใช้ประกอบการด าเนินการแผนการตรวจสุขภาพในปี ๒๕๕๘ ซึ่งฝ่าย
เลขาฯ สามารถขอข้อมูลดังกล่าวเพ่ิมเติมได้จาก รพสต.นาสัก 
 - ที่ประชุมร่วมกันพิจารณากิจกรรมในแต่ละข้อ ดังนี้ 
              การรวบรวมรายชื่อผู้ที่ต้องการตรวจสุขภาพ และผู้ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ที่ประชุมได้ข้อสรุปว่าจะ
แบ่งกลุ่มผู้ที่ตอ้งตรวจสุขภาพในปี ๒๕๕๘ ออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ 
  ๑. กลุ่มเสี่ยง กลุ่มผู้ที่ต้องมกีารเฝ้าระวังเป็นพิเศษจากผลการตรวจสุขภาพครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ 
  ๒. กลุ่มผู้สูงวัย (ตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป) 

 

 



ตารางท่ี ๑ แผนงานโครงการประจ าปี ๒๕๕๘ 

 

- เลขาฯ หารือในที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ ก าหนดให้ 
ตรวจสุขภาพโดย X-Ray ปอดเพียงอย่างเดียว หากการตรวจสุขภาพในครั้งนี้มีกลุ่มใหม่เข้ามาตรวจ ควรจะมีการ
ตรวจอย่างเดียวหรือไม ่

- ที่ประชุมมีความเห็นว่า ขอให้ได้รายชื่อผู้ที่จะเข้ารับการตรวจทั้ง ๒ กลุ่ม มาก่อน แล้วจึงร่วมกัน 
พิจารณาอีกครั้งในการประชุมครั้งที่ ๒ ซึ่งคาดว่าจะประชุมในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ 
 

 - ที่ประชุมเห็นชอบ โดยก าหนดการประชุมครั้ง ๒/๒๕๕๘ เป็นช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ 
 
 

นางเกษศิรินทร์ แปงเสน   บันทึกการประชุม 
นายโอภาส จริยภูม ิ   ตรวจทาน 



รายงานการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ โครงการเหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมเคมี 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 

ครั้งที่  ๒/๒๕๕๘ 
วันศุกร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘  เวลา  ๑๓.๓๐ น. 

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

 

ผู้มาประชุม 
๑. นายโอภาส  จริยภูมิ  ผู้อ านวยการฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ  ประธาน 
๒. นายบุญเทียน  กาค า  นายก อบต.นาสัก     คณะที่ปรึกษา 
๓. นายรัตน์ อุหม่อง  ผู้ใหญ่บ้าน บ้านแม่จาง     กรรมการ 
๔. นายอินปั๋น  อุตเตกูล  ผู้ใหญ่บ้าน บ้านข่วงม่วง     กรรมการ 
๕. น.ส. เนาวดี ปันธวิงศ์    (แทน) ส.อบต.บ้านแม่จาง     กรรมการ 
๖. นางสุกันทา  จอมน้อย  ประธาน อสม.บ้านแม่จาง     กรรมการ 
๗. นายเกียรติพงษ์ วงศ์สุวรรณ์ ส.อบต.บ้านข่วงม่วง     กรรมการ 
๘. นางจินดา  ศรีใจวงศ ์  ประธาน อสม.บ้านข่วงม่วง    กรรมการ 
๙. นายสมยศ  ธิสาระ  ผอ.รพ.สต.นาสัก      กรรมการ 
๑๐. นายบรรจงศักดิ์ มาศิริ (แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดล าปาง    คณะที่ปรึกษา 
๑๑. นางเกษศิรินทร ์ แปงเสน หัวหน้าแผนกวิชาการสิ่งแวดล้อมเหมือง          กรรมการและเลขานุการ 
๑๒. น.ส. สุดธิดา ปงหาญ           (แทน) หัวหน้าแผนกองค์กรสัมพันธ์         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นายวิชิตพงษ์ วงศ์เรือน สาธารณสุขอ าเภอแม่เมาะ     คณะที่ปรึกษา  
๒. นายบุญห่วง  เม่นเงิน  ก านันต าบลนาสัก     คณะที่ปรึกษา 
๓. นายสมชาย  ติวะตันสกุล ผู้อ านวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ       คณะที่ปรึกษา 
๔. นางจันทนา  ไวยาวัจมัย อุตสาหกรรมจังหวัดล าปาง    คณะที่ปรึกษา 
๕. นางมาณี  กันทะวงศ์    ส.อบต.บ้านแม่จาง     กรรมการ 
๖. นายจรัส  แก้วหนองแสง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแม่จาง    กรรมการ 
๗. นายแพทย์เกชา  ยอดยิ่ง หัวหน้ากองการแพทย์และอนามัยโรงไฟฟ้าแม่เมาะ  กรรมการ 
๘. นายประกอบ  ปะระมะ หัวหน้าแผนกองค์กรสัมพันธ์                    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายชนินทร์ เทพรัตน์  หัวหน้ากองสิ่งแวดล้อมเหมือง 
๒. น.ส.อาธิตา  เดชชลาลัย นักวิทยาศาสตร์ระดับ ๕ กองสิ่งแวดล้อมเหมือง 
๓. น.ส.ชไมพร  สุขธัมม์รักษา วิศวกรระดับ ๕ กองสิ่งแวดล้อมเหมือง 
 



เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น. 
- ประธานกล่าวเปิดการประชุม  และมอบหมายให้เลขานุการฯ รายงานสรุปภาพรวมการประชุม

คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ อีกครั้ง ก่อนจะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑.  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๑/๒๕๕๘ 
  ๑.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ โครงการเหมืองแร่หินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมเคมี
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ 

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒.  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
๒.๑  แจ้งบัญชีคงเหลือเงินกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพเหมืองหินปูน ประจ าปี ๒๕๕๘ 

 ยอดเงินคงเหลือในบัญชี“กฟผ. (กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพเหมืองหินปูน)” ณ ต้นปีเป็นจ านวนเงิน 
๑๐๘,๑๗๙ บาท หักค่าเบี้ยประชุมและอาหารว่างจากการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ โครงการเหมืองแร่
หินปูนฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ จ านวน ๖,๐๐๐ บาท ดังนั้นยอดเงินคงเหลือที่มีอยู่ในบัญชีขณะนี้เป็นจ านวนเงิน 
๙๖,๔๑๒.๒๐ บาท 

๒.๒ รายงานผลการด าเนินงานบริหารจัดการกองทุน ส าหรับโครงการเหมืองแร่ ตามแนวทางของกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
 ทางฝ่ายเลขาฯ ได้จัดส่งรายงานตามรูปแบบของ กพร. ให้กับหน่วยงานที่ก ากับดูแลเรียบร้อยแล้ว 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓.  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
๓.๑  ความคืบหน้าการด าเนินงานตามแผนงานโครงการตรวจสุขภาพประชาชนหรือกิจกรรมเฝ้าระวัง

สุขภาพประชาชนประจ าปี ๒๕๕๘ 
ฝ่ายเลขาฯ ได้รวบรวมรายชื่อผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยงจากผู้ใหญ่บ้านแม่จาง และบ้านข่วงม่วงที่ประสงค์จะ

ตรวจสุขภาพประชาชนโดยรอบโครงการเหมืองแร่หินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมเคมี ประจ าปี ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว 
พร้อมทั้งประสานทางศูนย์เวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลแม่เมาะเพ่ือด าเนินการตรวจสุขภาพ โดยมี
รายละเอียดการตรวจดังตารางต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายการตรวจ ค่าบริการ(บาท) จ านวน (คน) รวมเงิน (บาท) 

๑. การซักประวัติคัดกรอง เบื้องต้น ๒๐ ๑๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ 

๒. วัดความดันโลหิต, จับชีพจร, อัตราการหายใจ 
   ประเมินความเครียด ๓๐ ๑๐๐ 

 
๓,๐๐๐.๐๐ 

๓. ตรวจร่างการทั่วไป โดยแพทย์ พยาบาลวิชาชีพที่ 
    ผ่านการอบรมฯ ๖๐ ๑๐๐ ๖,๐๐๐.๐๐ 

๔. ถ่ายภาพรังสีทรวงอก (Chest X-Ray) ๑๘๐ ๑๐๐ ๑๘,๐๐๐.๐๐ 

๕. เจาะเลือดเพ่ือตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)  ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ 

๖. สรุปรายงานผลการตรวจเป็นเล่มใหญ่รายบุคคลรวม  
    แยกราย ๕๐๐ ๒ ๑,๐๐๐.๐๐ 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐,๐๐๐.๐๐ 

 
โดยทางศูนย์เวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลแม่เมาะ ประกันราคาที่ ๑๐๐ คน  ถ้าเพ่ิมคิดค่าตรวจคน

ละ ๓๙๐ บาท และขอนัดตรวจสุขภาพในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๘   
ที่ประชุมรับทราบและมีมติเห็นชอบรายการตรวจสุขภาพและราคาค่าตรวจสุขภาพดังกล่าวข้างต้น 
 
๓.๒  สรุปรายชื่อผู้ประสงค์จะตรวจสุขภาพประชาชนโดยรอบ โครงการเหมืองแร่หินปูน เพื่อ

อุตสาหกรรมเคมี  ประจ าปี ๒๕๕๘ 
 สรุปจ านวนผู้ประสงค์จะตรวจสุขภาพประจ าปี ๒๕๕๘ ดังนี้ 
บ้านแม่จาง กลุ่มเสี่ยงจ านวน ๑๗ คน ผู้สูงอายุ จ านวน ๖ คน รวมทั้งสิ้น ๒๕ คน 
บ้านข่วงม่วง กลุ่มเสี่ยงจ านวน ๒๓ คน ผู้สูงอายุ จ านวน ๕๒ คน รวมทั้งสิ้น ๗๕ คน 

ที่ประชุมเห็นว่าจ านวนผู้ที่แจ้งความประสงค์จะตรวจสุขภาพในปีนี้มีน้อยขอให้ผู้ใหญ่บ้านทั้ง ๒ หมู่บ้าน
ช่วยไปประชาสัมพันธ์และให้รวบรวมรายชื่อเพ่ิมเติมส่งให้ กฟผ. ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘
  

๓.๓  การเตรียมการตรวจสุขภาพประชาชนโดยรอบ โครงการเหมืองแร่หินปูน เพื่ออุตสาหกรรมเคมี  
ประจ าปี ๒๕๕๘  
 - ผู้ใหญ่บ้าน บ้านแม่จาง รับผิดชอบจัดเตรียมเต็นท์ และเก้าอ้ีส าหรับผู้มาตรวจสุขภาพ 
 - จัดท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ 
 - กฟผ. จัดเตรียมขนม/อาหารว่างส าหรับผู้มาตรวจสุขภาพ 

ที่ประชุมเห็นชอบ  
 
 
 



ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ         
 ผู้ใหญ่บ้าน บ้านข่วงม่วงเสนอว่าควรจัดให้มี อสม. เพื่อดูแล อ านวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุที่มาตรวจ
สุขภาพด้วย โดยจัดให้มี อสม. หมู่บ้านละ ๒ คน โดยมีค่าตอบแทน ๒๕๐ บาท/คน 
 ผู้แทนจากอุตสาหกรรมจังหวัดล าปาง แจ้งว่าโครงการตรวจสุขภาพเป็นเงื่อนไขตามประทานบัตร ซึ่งทาง 
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ก็ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลให้มีการจัดตั้งกองทุน
เฝ้าระวังสุขภาพด้วย 

ที่ประชุมเห็นชอบ และควรจัดให้มี อสม. หมู่บ้านละ ๒ คน เพื่อดูแลอ านวยความสะดวกให้กับ
ผู้สูงอายุที่มาตรวจสุขภาพ 
 

นางเกษศิรินทร์ แปงเสน   บันทึกการประชุม 
นายโอภาส จริยภูม ิ   ตรวจทาน 



รายงานการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ โครงการเหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมเคมี 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 

ครั้งที่  ๓/๒๕๕๘ 
วันจันทรท์ี่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

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

 

ผู้มาประชุม 
๑. นายโอภาส  จริยภูมิ  ผู้อ านวยการฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ  ประธาน 
๒. นายสมพงษ ์ มณีทิพย์  (แทน) นายก อบต.นาสัก     คณะที่ปรึกษา 
๓. นายณรงค์ศักดิ์ คุณูปถัมภ์ (แทน) ผู้อ านวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ  คณะที่ปรึกษา 
๔. นางมาณี  กันทะวงศ์    ส.อบต.บ้านแม่จาง     กรรมการ 
๕. นางสุกันทา  จอมน้อย  ประธาน อสม.บ้านแม่จาง     กรรมการ 
๖. นายเกียรติพงษ์ วงศ์สุวรรณ์ ส.อบต.บ้านข่วงม่วง     กรรมการ 
๗. นางจินดา  ศรีใจวงศ์  ประธาน อสม.บ้านข่วงม่วง    กรรมการ 
๘. นายศิริ อัตตาธนากร  (แทน) หัวหน้ากองการแพทย์และอนามัยโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กรรมการ 
๙. นางเกษศิรินทร ์ แปงเสน หัวหน้าแผนกวิชาการสิ่งแวดล้อมเหมือง          กรรมการและเลขานุการ 
๑๐. น.ส. สุดธิดา ปงหาญ           (แทน) หัวหน้าแผนกองค์กรสัมพันธ์         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นายวิชิตพงษ์ วงศ์เรือน สาธารณสุขอ าเภอแม่เมาะ     คณะที่ปรึกษา  
๒. นายบุญห่วง  เม่นเงิน  ก านันต าบลนาสัก     คณะที่ปรึกษา 
๓. นายสมชาย  ติวะตันสกุล ผู้อ านวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ       คณะที่ปรึกษา 
๔. นางจันทนา  ไวยาวัจมัย อุตสาหกรรมจังหวัดล าปาง    คณะที่ปรึกษา 
๕. นายรัตน์ อุหม่อง  ผู้ใหญ่บ้าน บ้านแม่จาง     กรรมการ 
๖. นายอินปั๋น  อุตเตกูล  ก านันต าบลนาสัก     กรรมการ 
๗. นายสมยศ  ธิสาระ  ผอ.รพ.สต.นาสัก      กรรมการ 
๘. นายจรัส  แก้วหนองแสง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแม่จาง    กรรมการ 
๙. นายแพทย์เกชา  ยอดยิ่ง หัวหน้ากองการแพทย์และอนามัยโรงไฟฟ้าแม่เมาะ  กรรมการ 
๑๐. นายประกอบ  ปะระมะ หัวหน้าแผนกองค์กรสัมพันธ์                    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางสุภาวดี ก้านชมภ ู  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๒. น.ส.เปมิกา เครือบุญมา เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่เมาะ 
๓. นางนพณภัสสร ถาวรอธิวาสน์ หัวหน้ากองชุมชนสัมพันธ์ 



๔. นายมานิต แววงาม   หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์เหมือง 
๕. น.ส.ศิรักัลยา สุทธิวัฒน ์ นักวิทยาศาสตร์ระดับ ๗ กองสิ่งแวดล้อมเหมือง 
๖. น.ส.ชไมพร  สุขธัมม์รักษา วิศวกรระดับ ๕ กองสิ่งแวดล้อมเหมือง 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๓๐ น. 
- ประธานกล่าวเปิดการประชุม พร้อมแจ้งต่อที่ประชุมว่าผู้ที่ติดภาระกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ จะให้

เลขาฯ จัดส่งรายงานการประชุมให้ภายหลัง และมอบหมายให้เลขาฯ ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑.  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๕๘ 

๑.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ โครงการเหมืองแร่หินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมเคมีการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง ครั้งที่  ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ 

- ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๒.  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
          ๒.๑  ประธานกล่าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ร่วมมือกันจัดกิจกรรมการ
ตรวจสุขภาพประชาชนครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๗  ตุลาคม ๒๕๕๘ ส าเร็จลุล่วงไปไดเ้ป็นอย่างดี 
 ๒.๒ ประธานแจ้งความคืบหน้าการจัดท ารายงาน EIA โครงการเหมืองแร่หินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมเคมี ค าขอ
ประทานบัตรที่ ๑๑/๒๕๕๖ (FGD๑) ว่าได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ก าลังอยู่ในขั้นตอนการขออนุญาตประทานบัตร โดย
การตรวจสุขภาพภายหลังจากได้รับประทานบัตรแล้ว จะมีบ้านห้วยคิงท่ีเข้ารับการตรวจเพิ่มอีก ๑ หมู่บ้าน 
 ๒.๓ เชิญชวนเที่ยวงานรื่นเริงฤดูหนาวและของดีนครล าปาง ปี ๒๕๕๘ ซึ่ง กฟผ. ได้เข้าร่วมในการออกร้าน
และจัดบูธนิทรรศการ พร้อมทั้งมีกิจกรรมมากมาย 
 ๒.๔ ความคืบหน้าโครงการตรวจสุขภาพประชาชน บ้านแม่จาง และบ้านข่วงม่วง เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม 
๒๕๕๘ ที่ผ่าน มีจ านวนประชาชนที่มาตรวจสุขภาพทั้งสิ้น ๑๒๖ คน ประกอบด้วยบ้านแม่จาง ๕๒ คน และบ้านข่วง
ม่วง ๗๔ คน โดยทางศูนย์เวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลแม่เมาะ ได้ส่งผลการตรวจสุขภาพมาให้แล้ว พร้อมทั้ง
จะมาน าเสนอสรุปผลการตรวจสุขภาพประชาชนทั้ง ๒ หมู่บ้านให้คณะกรรมการฯ ได้รับทราบในวันนี้ด้วย 
 - ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓.  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

๓.๑  สรุปผลการตรวจสุขภาพประชาชนบ้านแม่จาง และบ้านข่วงม่วง โดยศูนย์เวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
โรงพยาบาลแม่เมาะ 

- คุณสุภาวดีฯ จากศูนย์เวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลแม่เมาะ ได้รายงานสรุปการผลการตรวจสุขภาพ
ประชาชนให้คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ได้รับทราบ โดยแจ้งว่าทางศูนย์เวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมโรงพยาบาล      



แม่เมาะ ได้ออกด าเนินการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้แก่ประชาชนต าบล นาสักจ านวน ๒ หมู่บ้านได้แก่ หมู่ที่ ๑ บ้าน
แม่จาง และหมู่ที่ ๘ บ้านข่วงม่วง ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมจ านวน ๑๒๖ คน และได้ส่งผลการตรวจ
สุขภาพให้กับเหมืองแม่เมาะแล้ว ซึ่งประกอบด้วยรายงานผลการตรวจสุขภาพรายบุคคลของทั้ง ๒ หมู่บ้าน โดยทาง
เหมืองแม่เมาะจะท าการส่งมอบรายงานผลการตรวจสุขภาพให้กับประธาน อสม. บ้านแม่จางและบ้านข่วงม่วง เพ่ือ
น าไปแจกให้กับประชาชนที่เข้ามาตรวจสุขภาพต่อไป  

- ทีมเลขานุการฯ จะจัดส่งส าเนารายงานตรวจสุขภาพให้กับผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ า
ต าบลนาสัก และกองการแพทย์และอนามัยโรงไฟฟ้าแม่เมาะ  

- คุณสุภาวดีฯ น าเสนอสรุปผลการตรวจสุขภาพประชาชนบ้านแม่จาง และบ้านข่วงม่วง ให้กับ
คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

• ผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพ 
- จ านวนผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพทั้ง ๒ หมู่บ้าน มีจ านวน ๑๒๖ คน ประกอบด้วยบ้านแม่จาง ๕๒ คน 

และบ้านข่วงม่วง ๗๔ คน สามารถแยกรายละเอียดได้ดังนี ้
 

 

 

 

 

 

หมู ่๑ (บ้านแมจ่าง) หมู ่๘ (บ้านขว่งมว่ง)
จ านวน (คน) จ านวน (คน)

จ ำนวนท่ีส่งรำยชื่อขอรับกำรตรวจ ๔๘ ๗๕
ไม่มำตรวจตำมรำยชื่อขอรับกำรตรวจ ๘ ๖

เข้ำรับกำรตรวจตำมรำยชื่อขอรับกำรตรวจ ๔๐ ๖๙
เข้ำรับกำรตรวจเพิ่ม ๑๒ ๕

รวมผู้เขา้รับการตรวจ ๕๒ ๗๔

รายการ



 
กราฟที่ ๑ แสดงร้อยละประชาชนที่เข้ารับการตรวจสุขภาพแยกตามเพศ 

- ผลจากกราฟที่ ๑ แสดงได้ถึงข้อมูลของเพศร้อยละผู้เข้ารับการตรวจซึ่งเมื่อเทียบจากปีก่อนพบเพศหญิง
มากกว่าเพศชาย แต่ในปีนี้ผลแตกต่างกันคือ หมู่ที่ ๑ บ้านแม่จาง มีเพศหญิงมากกว่าเพศชาย และหมู่ ๘ บ้านข่วง
ม่วงมีเพศชายมากกว่าเพศหญิง 
 

 
กราฟที่ ๒ แสดงร้อยละผลการตรวจแยกตามหมู่บ้าน 

- ผลจากกราฟที่ ๒ สรุปผลการตรวจสุขภาพเบื้องต้นประชาชน พบว่าร้อยละของผู้เข้ารับการตรวจทั้ง ๒ 
หมู่บ้านมีปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพใกล้เคียงกันโดยพบปัจจัยเสี่ยงที่สูงกว่าผลปกติ ได้แก่ ประชาชนมีค่าดัชนีมวลกาย
เข้าเกณฑ์น้ าหนักตัวเกินมาตรฐานเป็นล าดับต้น และความดันโลหิตสูงมากกว่า ๑๔๐/๙๐ มิลลิเมตรปรอท 
 



 
กราฟที่ ๓ แสดงร้อยละของผลการตรวจจ าแนกตามรายการที่มีความเสี่ยงของประชาชนหมู่ 1 และหมู่ 8 

 

- ผลจากกราฟที่ ๓ แสดงภาพรวมการตรวจคัดกรองจ าแนกตามรายการที่มีความเสี่ยงของประชาชน พบว่า
ภาวะดัชนีมวลกายกายเกินเกณฑ์มาตรฐาน เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพในล าดับแรกของทั้ง ๒ หมู่บ้าน รองลงมา 
พบว่ามีพฤติกรรมเสี่ยงในเรื่องของ การดื่มสุรา สูบบุหรี่ ตามล าดับ ส าหรับผลตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
ผิดปกติ และมีเอกซเรย์ผิดปกติ ซึ่งบางรายพบผลการตรวจมีความผิดปกติร่วมกันทั้งสองเรื่อง 

 - ภาวะซีด ที่เกิดจากความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดผิดปกติ พบว่ามีจ านวน ๑๖ ราย เมื่อพิจารณาผลใน
ภาพรวมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ ๓ ราย ซึ่งเมื่อน าข้อมูลที่ผิดปกติทั้งหมดมาดูประวัติการรักษาที่ รพ.แม่เมาะ พบผู้ที่
มีประวัติโรคประจ าตัวเดิมร่วม เช่น โรคเลือด โรคถุงลมโป่งพอง โรคความดันโลหิตสูง ซึ่งไม่มีประวัติการรักษาที่ รพ.
แม่เมาะ ๘ ราย แพทย์จึงนัดมาท าการตรวจรักษาต่อตามระบบที่ รพ.แม่เมาะ เพ่ือรับยาบ ารุงเลือด ทั้งหมด ๕ ราย 

- ผลการเอกซเรย์ทรวงอก ทั้งหมด ๑๒๕ ราย พบความผิดปกติ ๑๖ ราย โดยมีภาวะหัวใจโต ๕ ราย และ
โรคทางปอดจากการพบฝ้าขาวที่ปอดซึ่งควรมาตรวจรักษาเพ่ิมเพ่ือการวินิจฉัย ๘ ราย ส าหรับผู้ที่ผิดปกติท่ีต้องมารับ
การรักษาต่อนั้น ผู้ตรวจได้ประสานแจ้งข้อมูลกับทาง รพ.สต.บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ เพ่ือติดตามมาตรวจรักษาที่ รพ.
แม่เมาะ แล้ว 

- เมื่อน าข้อมูลผลการตรวจสุขภาพในปี ๒๕๕๗ เปรีบบเทียบกับปี ๒๕๕๘ พบว่ามีผู้รับบริการที่เคยมาตรวจ
ทั้ง ๒ ปี จ านวน ๑๐๐ คน เป็นหมู่ที่ ๑ บ้านแม่จาง จ านวน ๔๒ คน หมู่ ๘ บ้านข่วงม่วง จ านวน ๕๘ คน ซึ่งผล
ความผิดปกติในเรื่องความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและผลเอกซเรย์ทรวงอกผิดปกติเป็นไปในแนวทางที่ค่อนข้าง
คล้ายกัน 

- ปัจจัยเสี่ยงในเรื่องความดันสูง การสูบบุหรี่และดื่มสุรา ขณะที่รับการตรวจ ทางแพทย์และทีมพยาบาลได้
ให้ค าแนะน าการปฏิบัติตัวเป็นรายบุคคลแล้ว 

ข้อเสนอแนะจากศูนย์เวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมฯ ในการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากปัญหาฝุ่นละออง
จากกิจกรรมเหมืองแร่หินปูนนั้น เห็นควรต้องมีการเฝ้าระวังอย่างมีระบบตามแนวทางวิชาการต่อเนื่องในระยะยาว 



แยกตามกลุ่มเสี่ยงควบคู่ไปกับการเฝ้าระวังด้านมลภาวะสิ่งแวดล้อมด้วย ตลอดจนการน าข้อมูลไปวเคราะห์ร่วมเชิง
วิชาการ 

- ประธานจึงเสนอให้ทางศูนย์เวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมฯ ช่วยน าผลการตรวจสุขภาพของพ้ืนที่แม่เมาะไป
เปรียบเทียบกับข้อมูลของอ าเภออ่ืนๆ ในจังหวัดล าปาง หรือพ้ืนที่อ่ืนๆ ที่มีกิจกรรมการท าเหมืองหินปูนเช่นเดียวกัน 
เพ่ือจะได้สะท้อนถึงผลกระทบจากการท าเหมืองต่อชุมชนได้ 

• การจัดท าแผนที่ชุมชนเพื่อเชื่อมโยงกับข้อมูลผลการตรวจสุขภาพ 
- จากการจัดท าแผนที่ชุมชนเพื่อเชื่อมโยงกับข้อมูลผลการตรวจสุขภาพจะพบว่าผู้ที่มีผลตรวจเอกซเรย์ 

ผิดปกติจะมีการกระจายตัวทั้ง ๒ หมู่บ้าน ซึ่งยังไม่พบการเชื่อมโยงของผู้ที่มีผลตรวจเอกซเรย์ผิดปกติ กับระยะห่าง
จากพ้ืนที่โครงการ โดยจ านวนผู้ที่มีผลเอกซเรย์ผิดปกติ หมู่ ๑ บ้านแม่จาง ๕ ราย จากจ านวนผู้ที่ตรวจทั้งหมด ๕๒ 
ราย คิดเป็นร้อยละ ๙.๖ ส าหรับหมู่ที่ ๘ บ้านข่วงม่วงพบผู้ที่มีผลเอกซเรย์ผิดปกติ ๑๑ ราย จากจ านวนผู้ที่ตรวจ
ทั้งหมด ๗๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๑ (ดังรูปที่ ๑)  
 

 
 

รูปที่ ๑ แผนที่แสดงความเชื่อมโยงระหว่างที่ตั้งชุมชนบ้านข่วงม่วงกับข้อมูลผลการตรวจ X-Ray ผิดปกติ 
 

เมื่อน าข้อมูลจ านวนผู้ที่มีผลเอ็กซ์เรย์ผิดปกติ ปี ๒๕๕๗ มาเทียบกับปี ๒๕๕๘ พบว่าในปี ๒๕๕๗    
บ้านข่วงม่วงพบจ านวนผู้ที่มีผลเอ็กซ์เรย์ผิดปกติ ๒๖  ราย ซึ่งในจ านวนนี้เข้ามารับการตรวจซ้ าในปี ๒๕๕๘ จ านวน  
๑๕ ราย ซ่ึงพบผลปกติจ านวน ๑๑ ราย ที่เหลืออีก ๔ รายยังคงพบผลผิดปกต ิดังรูปที่ ๒  



 
รูปที่ ๒ แผนที่แสดงจ านวนผู้ที่มีผลเอ็กซ์เรย์ผิดปกติของบ้านข่วงม่วง ปี ๒๕๕๗ เทียบกับปี ๒๕๕๘ 

เมื่อน าข้อมูลจ านวนผู้ที่มีผลเอ็กซ์เรย์ผิดปกติ ปี ๒๕๕๗ มาเทียบกับปี ๒๕๕๘ พบว่าในปี ๒๕๕๗    
บ้านแม่จางพบจ านวนวนผู้ที่มีผลเอ็กซ์เรย์ผิดปกติ ๑๙  ราย ซึ่งในจ านวนนี้เข้ามารับการตรวจซ้ าในปี ๒๕๕๘ 
จ านวน  ๑๔ ราย ซึ่งพบผลปกติจ านวน ๑๑ ราย ที่เหลืออีก ๓ รายยังคงพบผลผิดปกติ ดังรูปที่ ๓ 

 

 
รูปที่ ๓ แผนที่แสดงจ านวนผู้ที่มีผลเอ็กซ์เรย์ผิดปกติของบ้านแม่จาง ปี ๒๕๕๗ เทียบกับปี ๒๕๕๘ 



 
๓.๒ สรุปการใช้งบประมาณจากกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพประจ าปี ๒๕๕๘ และพิจารณาแผนการ

ด าเนินของคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ โครงการเหมืองหินแร่ปูนเพื่ออุตสาหกรรมเคมี การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 

- เลขาฯ สรุปการใช้งบประมาณจากกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพประจ าปี ๒๕๕๘  ดังนี้ 
-  ค่าตรวจสุขภาพประชาชน     ๕๐,๑๔๐  บาท 

        (ศูนย์เวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลแม่เมาะ) 
 - ป้ายไวนิล                   ๙๖๓  บาท 

- ค่าตอบแทนให้กับ อสม.บ้านแม่จาง และบ้านข่วงม่วง      ๑,๐๐๐  บาท 
-  ค่าไฟฟ้าและค่าสถานที่ตรวจสุขภาพประชาชน                ๑,๐๐๐  บาท 

          (โรงเรียนบ้านแม่จาง) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม          ๖,๗๔๘ บาท 

                      คงเหลือเงิน                                      ๓๐,๒๗๒ บาท 
 

-  เลขาฯ เสนอแผนการด าเนินงานของคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ โครงการเหมืองหินแร่ปูนเพื่อ
อุตสาหกรรมเคมี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง ประจ าปี ๒๕๕๙ เป็นดัง
ตาราง 

 

 
- เลขาฯ แจ้งต่อที่ประชุมถึงแนวทางการด าเนินกิจกรรมตรวจสุขภาพในปี ๒๕๕๙ โดยจะเริ่มประชุม

เตรียมการประมาณเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม และด าเนินการตรวจสุขภาพประมาณเดือนสิงหาคม แต่สามารถปรับ
แผนงานได้ตามความเหมาะสม 

- ที่ประชุมเห็นชอบแผนการด าเนินงานดังกล่าว 
- ประธานเสนอให้ทางศูนย์เวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมฯ เข้ามาน าเสนอว่าในปี ๒๕๕๙ ควรตรวจสุขภาพ

ประชาชนกลุ่มใดเพ่ิมเติมนอกเหนือจากกลุ่มเสี่ยงเดิม และกลุ่มผู้สูงอายุ  
- ศูนย์เวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมฯ รับเรื่องไว้ในเบื้องต้น โดยจะไปหารือกับทีมงานต่อไป  



 

ระเบียบวาระท่ี ๔. เรื่องอ่ืนๆ         
 ๔.๑ การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานกองทุนฯ ให้กับส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สรข.๓ หรือ 
กพร. และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ที่จะต้องส่งภายในสิ้นปีนี้ ทางคณะกรรมการฯ ขอให้เลขาฯ เป็น
ผู้ด าเนินการจัดท าร่างรายงานตามรูปแบบของ กพร. จัดส่งให้ผู้ใหญ่บ้านทั้ง ๒ หมู่บ้าน นายแพทย์เกชาฯ และ
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาสัก (รวม ๔ ท่าน) เป็นผู้พิจารณารายงานก่อนจัดส่งให้หน่วยงาน
ราชการที่เก่ียวข้องต่อไป 
 - ที่ประชุมเห็นชอบ 
 

 
 นางเกษศิรินทร์ แปงเสน   บันทึกการประชุม 

นายโอภาส  จริยภูม ิ   ตรวจทาน 



27 
 

เอกสารแนบ ๔ 
 

  ส าเนาบัญชีกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพเหมืองหินปูน 
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เอกสารแนบ ๕ 
แผนงานโครงการตรวจสุขภาพประชาชน 

หรือกิจกรรมเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนประจ าปี ๒๕๕๘ 
และภาพถ่ายกิจกรรมการตรวจสุขภาพประชาชน 

บ้านแม่จางและบ้านข่วงม่วง 



 

ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. การประชุมพิจารณาแผนด าเนินงาน คณะท ำงำนฯ
2. รวบรวมรายช่ือผู้ทีต้่องการตรวจสขุภาพ และผู้ที่
ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ (กลุม่ทีม่ีผล x-ray ทรวงอก
ผิดปกติ, กลุม่เด็กและวัยชรา)

คณะท ำงำนฯ

3. ท าเรื่องแจง้หน่วยงานตรวจสขุภาพ คณะท ำงำนฯ
4. การประชุมเตรียมการจดัโครงการตรวจสขุภาพฯ คณะท ำงำนฯ
5. ตรวจสขุภาพประชาชน หน่วยงำนตรวจสุขภำพ
6. รวบรวมข้อมูลจดัท า Data Base เหมอืงแมเ่มำะร่วมกบั

หน่วยงำนตรวจสุขภำพ
7. ประชุมเพ่ือสรุปผลการด าเนินงาน คณะท ำงำนฯ

 หมายเหตุ             Plan
                         Actual

กิจกรรม
ปี พ.ศ.2558

หมายเหตุ

แผนงานโครงการตรวจสขุภาพประชาชนหรือกิจกรรมเฝ้าระวังสขุภาพประชาชนประจ าปี 2558



รูปกิจกรรมการตรวจสุขภาพประชาชน ต าบลนาสัก ในวันที ่17 ตุลาคม 2558
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เอกสารแนบ ๖ 
รายละเอียดบัญชีค่าใช้จ่าย 



 

วนัเดือนปี รายการ รายรบั รายจ่าย คงเหลือ หลักฐานประกอบ
31 ธ.ค. 57 ได้รับดอกเบี้ยจากธนาคาร 179.43          -              8,179.43           บุ๊คบญัชเีงินฝาก
21 ม.ค. 58 ได้รับเงินนจาก กฟผ. ประจ าปงีบประมาณ 2558 100,000.00    -              108,179.43       บุ๊คบญัชเีงินฝาก
25 มี.ค. 58 เบกิค่าเบี้ยประชมุ และค่าอาหารว่าง 6,000.00       102,179.43       
30 มิ.ย. 58 ได้รับดอกเบี้ยจากธนาคาร 232.77          -              102,412.20       บุ๊คบญัชเีงินฝาก
8 ก.ย. 58 เบกิค่าเบี้ยประชมุ และค่าอาหารว่าง -               6,000.00       96,412.20         
14 ต.ค. 58 เบกิค่าใชจ่่ายในกจิกรรมการตรวจสุขภาพประชาชนฯ วันท่ี 17 ต.ค. 58 -               10,000.00     86,412.20         ใบเสร็จรับเงินปา้ยไวนิล 963.-

ใบรับเงินค่าสนับสนุน อสม. 1,000.-
ใบเสร็จรับเงินค่าชดุอาหารว่างส าหรับผู้มาตรวจสุขภาพ 9,748.-
ค่าสนับสนุนโรงเรียนบา้นแม่จาง 1,000.-
** คงเหลือเปน็เงินสด 289 บาท

3 ธ.ค. 58 เบกิค่าตรวจสุขภาพงวดท่ี 3 เปน็เงิน 50,140 บาท -               50,140.00     36,272.20         
เบกิค่าเบี้ยประชมุ และค่าอาหารว่าง 6,000บาท + เงินสด 289 บาท
รวมเปน็เงิน 6,289 บาท
   - ค่าเบี้ยประชมุคงเหลือเปน็เงินสด 1,800 บาท -               -              -                  

31 ธ.ค. 58 ได้รับดอกเบี้ยจากธนาคาร 216.71 บาท + เงินสด 1,800 บาท 2,016.71        -              32,288.91         

17 ธ.ค. 58 -               6,000.00       30,272.20         บุ๊คบญัชเีงินฝาก+ใบเสร็จรับเงิน

บัญชีควบคุมสมุดธนาคารกรุงไทย สาขาแม่เมาะ เลขที ่500-0-28860-2
กฟผ. (กองทนุเฝ้าระวังสขุภาพเหมืองหนิปูน) 

งบประมาณประจ าปี 2559  จ านวนเงิน  100,000  บาท
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เอกสารแนบ ๗ 
แผนงานโครงการตรวจสุขภาพประชาชน 

หรือกิจกรรมเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนประจ าปี ๒๕๕๙ 



 

ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. การประชุมพิจารณาแผนด าเนินงาน คณะท ำงำนฯ
2. รวบรวมรายช่ือผู้ทีต้่องการตรวจสขุภาพ และผู้ที่
ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ (กลุม่ทีม่ีผล x-ray ทรวงอก
ผิดปกติ, กลุม่เด็กและวัยชรา)

คณะท ำงำนฯ

3. ท าเรื่องแจง้หน่วยงานตรวจสขุภาพ คณะท ำงำนฯ
4. การประชุมเตรียมการจดัโครงการตรวจสขุภาพฯ คณะท ำงำนฯ
5. ตรวจสขุภาพประชาชน หน่วยงำนตรวจสุขภำพ
6. รวบรวมข้อมูลจดัท า Data Base เหมอืงแมเ่มำะร่วมกบั

หน่วยงำนตรวจสุขภำพ
7. ประชุมเพ่ือสรุปผลการด าเนินงาน คณะท ำงำนฯ

 หมายเหตุ             Plan
                         Actual

กิจกรรม
ปี พ.ศ.2558

หมายเหตุ

แผนงานโครงการตรวจสขุภาพประชาชนหรือกิจกรรมเฝ้าระวังสขุภาพประชาชนประจ าปี 2559
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เอกสารแนบ ๒ 
แนวทางการบริหารจัดการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ส าหรับ

โครงการเหมืองแร่ ตามเงื่อนไขที่ก าหนดในรายงานวิเคราะห์
ผลกระทบสิง่แวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) 

รายงานวิเคราะห์ผบกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)  
และรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) 
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เอกสารแนบ ๓ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์         

โครงการเหมืองแร่หินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมเคมี 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ าเภอแม่เมาะ  จังหวัดล าปาง  

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ 
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ 

 



รายงานการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ โครงการเหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมเคมี 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 

ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘ 
วันศุกร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘  เวลา  ๑๓.๓๐ น. 

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

 

ผู้มาประชุม 
๑. นายโอภาส  จริยภูมิ  ผู้อ านวยการฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ  ประธาน 
๒. พระครูวิจิตรศีลวัตร  เจ้าอาวาสวัดแม่จาง     คณะที่ปรึกษา 
๓. นายบุญเทียน  ก๋าค า  นายก อบต.นาสัก     คณะที่ปรึกษา 
๔. นางศิริขวัญ  แก้วดวงตา (แทน) สาธารณสุขอ าเภอแม่เมาะ    คณะที่ปรึกษา 
๕. นายอินปั๋น  อุตเตกูล  ผู้ใหญ่บ้าน บ้านข่วงม่วง     กรรมการ 
๖. นางมาณี  กันทะวงศ์    ส.อบต.บ้านแม่จาง     กรรมการ 
๗. นางสุกันทา  จองน้อย  ประธาน อสม.บ้านแม่จาง     กรรมการ 
๘. นายเกียรติพงษ ์วงศ์สุวรรณ์ ส.อบต.บ้านข่วงม่วง     กรรมการ 
๙. นางจินดา  ศรีใจวงศ ์  ประธาน อสม.บ้านข่วงม่วง    กรรมการ 
๑๐. นายจรัส  แก้วหนองแสง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแม่จาง    กรรมการ 
๑๑. นายศิริ  อัตตาธนากร (แทน) หัวหน้ากองการแพทย์และอนามัยโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กรรมการ 
๑๒. นางเกษศิรินทร ์ แปงเสน หัวหน้าแผนกวิชาการสิ่งแวดล้อมเหมือง          กรรมการและเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นายวิชิตพงษ์ วงศ์เรือน สาธารณสุขอ าเภอแม่เมาะ     คณะที่ปรึกษา  
๒. นายบุญห่วง  เม่นเงิน  ก านันต าบลนาสัก     คณะที่ปรึกษา 
๓. นายสมชาย  ติวะตันสกุล ผู้อ านวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ       คณะที่ปรึกษา 
๔. นางจันทนา  ไวยาวัจมัย อุตสาหกรรมจังหวัดล าปาง    คณะที่ปรึกษา 
๕. นายสมยศ  ธิสาระ  ผอ.รพ.สต.นาสัก      กรรมการ 
๖. นายแพทยเ์กชา  ยอดยิ่ง หัวหน้ากองการแพทย์และอนามัยโรงไฟฟ้าแม่เมาะ  กรรมการ 
๗. นายประกอบ  ปะระมะ หัวหน้าแผนกองค์กรสัมพันธ์                    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายสุรศักดิ์ ลิ้มสุวรรณ  นักวิทยาศาสตร์ระดับ ๙ กองความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม 

ในการท างาน 
๒. น.ส.ศิริกัลยา สุทธิวัฒน ์ นักวิทยาศาสตร์ระดับ ๖ กองสิ่งแวดล้อมเหมือง 
๓. น.ส.อาธิตา  เดชชลาลัย นักวิทยาศาสตร์ระดับ ๕ กองสิ่งแวดล้อมเหมือง 
 
 



เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น. 
- ประธานกล่าวเปิดการประชุม  และมอบหมายให้เลขานุการฯ รายงานสรุปภาพรวมการประชุม

คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ อีกครั้ง ก่อนจะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑.  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๓/๒๕๕๗ 
  ๑.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ โครงการเหมืองแร่หินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมเคมี
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

- ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๒.  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
          ๒.๑  ความคืบหน้าการโอนเงินเข้าบัญชี กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพเหมืองหินปูน ประจ าปี ๒๕๕๘  
 กฟผ. ได้ด าเนินการโอนเงินเข้าบัญชี“กฟผ. (กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพเหมืองหินปูน)” เป็นจ านวนเงิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา โดยยอดเงินทั้งหมดที่มีอยู่ในบัญชีขณะนี้เป็นจ านวนเงิน 
๑๐๘,๑๗๙ บาท 
 ๒.๒ แจ้งความคืบหน้าการจัดส่งรายงานผลการด าเนินงานบริหารจัดการกองทุน ส าหรับโครงการ- 
เหมืองแร ่ตามแนวทางของกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  
 ทางฝ่ายเลขาฯ ได้จัดท าร่างรายงานตามรูปแบบของ กพร. และส่งให้ตัวแทนคณะกรรมการฯ (ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านข่วงม่วง นายแพทย์เกชาฯ และนายสมยศฯ) ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ไม่มีท่านใดแก้ไขเพ่ิมเติม จึงจัดท าเป็น
รายงานฉบับสมบูรณ์ และจัดส่งให้หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องต่อไป 
 - ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓.  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
๓.๑  แผนงานโครงการตรวจสุขภาพประชาชนหรือกิจกรรมเฝ้าระวังสุขภาพประชาชน ประจ าปี ๒๕๕๘ เสนอ
คณะกรรมการพิจารณา   
 - เลขาฯ น าเสนอแผนงานโครงการประจ าปี ๒๕๕๘ ให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณา ดังตารางที่ ๑  

- ตัวแทนจากสาธารณสุขฯ เสนอต่อที่ประชุมว่าอยากจะขอให้มีการรายงานผลการติดตามกลุ่มเสี่ยงจาก
การตรวจสุขภาพครั้งก่อนเพ่ิมเข้ามา เพื่อที่จะใช้ประกอบการด าเนินการแผนการตรวจสุขภาพในปี ๒๕๕๘ ซึ่งฝ่าย
เลขาฯ สามารถขอข้อมูลดังกล่าวเพ่ิมเติมได้จาก รพสต.นาสัก 
 - ที่ประชุมร่วมกันพิจารณากิจกรรมในแต่ละข้อ ดังนี้ 
              การรวบรวมรายชื่อผู้ที่ต้องการตรวจสุขภาพ และผู้ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ที่ประชุมได้ข้อสรุปว่าจะ
แบ่งกลุ่มผู้ที่ตอ้งตรวจสุขภาพในปี ๒๕๕๘ ออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ 
  ๑. กลุ่มเสี่ยง กลุ่มผู้ที่ต้องมกีารเฝ้าระวังเป็นพิเศษจากผลการตรวจสุขภาพครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ 
  ๒. กลุ่มผู้สูงวัย (ตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป) 

 

 



ตารางท่ี ๑ แผนงานโครงการประจ าปี ๒๕๕๘ 

 

- เลขาฯ หารือในที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ ก าหนดให้ 
ตรวจสุขภาพโดย X-Ray ปอดเพียงอย่างเดียว หากการตรวจสุขภาพในครั้งนี้มีกลุ่มใหม่เข้ามาตรวจ ควรจะมีการ
ตรวจอย่างเดียวหรือไม ่

- ที่ประชุมมีความเห็นว่า ขอให้ได้รายชื่อผู้ที่จะเข้ารับการตรวจทั้ง ๒ กลุ่ม มาก่อน แล้วจึงร่วมกัน 
พิจารณาอีกครั้งในการประชุมครั้งที่ ๒ ซึ่งคาดว่าจะประชุมในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ 
 

 - ที่ประชุมเห็นชอบ โดยก าหนดการประชุมครั้ง ๒/๒๕๕๘ เป็นช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ 
 
 

นางเกษศิรินทร์ แปงเสน   บันทึกการประชุม 
นายโอภาส จริยภูม ิ   ตรวจทาน 



รายงานการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ โครงการเหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมเคมี 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 

ครั้งที่  ๒/๒๕๕๘ 
วันศุกร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘  เวลา  ๑๓.๓๐ น. 

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

 

ผู้มาประชุม 
๑. นายโอภาส  จริยภูมิ  ผู้อ านวยการฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ  ประธาน 
๒. นายบุญเทียน  กาค า  นายก อบต.นาสัก     คณะที่ปรึกษา 
๓. นายรัตน์ อุหม่อง  ผู้ใหญ่บ้าน บ้านแม่จาง     กรรมการ 
๔. นายอินปั๋น  อุตเตกูล  ผู้ใหญ่บ้าน บ้านข่วงม่วง     กรรมการ 
๕. น.ส. เนาวดี ปันธวิงศ์    (แทน) ส.อบต.บ้านแม่จาง     กรรมการ 
๖. นางสุกันทา  จอมน้อย  ประธาน อสม.บ้านแม่จาง     กรรมการ 
๗. นายเกียรติพงษ์ วงศ์สุวรรณ์ ส.อบต.บ้านข่วงม่วง     กรรมการ 
๘. นางจินดา  ศรีใจวงศ ์  ประธาน อสม.บ้านข่วงม่วง    กรรมการ 
๙. นายสมยศ  ธิสาระ  ผอ.รพ.สต.นาสัก      กรรมการ 
๑๐. นายบรรจงศักดิ์ มาศิริ (แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดล าปาง    คณะที่ปรึกษา 
๑๑. นางเกษศิรินทร ์ แปงเสน หัวหน้าแผนกวิชาการสิ่งแวดล้อมเหมือง          กรรมการและเลขานุการ 
๑๒. น.ส. สุดธิดา ปงหาญ           (แทน) หัวหน้าแผนกองค์กรสัมพันธ์         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นายวิชิตพงษ์ วงศ์เรือน สาธารณสุขอ าเภอแม่เมาะ     คณะที่ปรึกษา  
๒. นายบุญห่วง  เม่นเงิน  ก านันต าบลนาสัก     คณะที่ปรึกษา 
๓. นายสมชาย  ติวะตันสกุล ผู้อ านวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ       คณะที่ปรึกษา 
๔. นางจันทนา  ไวยาวัจมัย อุตสาหกรรมจังหวัดล าปาง    คณะที่ปรึกษา 
๕. นางมาณี  กันทะวงศ์    ส.อบต.บ้านแม่จาง     กรรมการ 
๖. นายจรัส  แก้วหนองแสง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแม่จาง    กรรมการ 
๗. นายแพทย์เกชา  ยอดยิ่ง หัวหน้ากองการแพทย์และอนามัยโรงไฟฟ้าแม่เมาะ  กรรมการ 
๘. นายประกอบ  ปะระมะ หัวหน้าแผนกองค์กรสัมพันธ์                    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายชนินทร์ เทพรัตน์  หัวหน้ากองสิ่งแวดล้อมเหมือง 
๒. น.ส.อาธิตา  เดชชลาลัย นักวิทยาศาสตร์ระดับ ๕ กองสิ่งแวดล้อมเหมือง 
๓. น.ส.ชไมพร  สุขธัมม์รักษา วิศวกรระดับ ๕ กองสิ่งแวดล้อมเหมือง 
 



เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น. 
- ประธานกล่าวเปิดการประชุม  และมอบหมายให้เลขานุการฯ รายงานสรุปภาพรวมการประชุม

คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ อีกครั้ง ก่อนจะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑.  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๑/๒๕๕๘ 
  ๑.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ โครงการเหมืองแร่หินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมเคมี
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ 

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒.  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
๒.๑  แจ้งบัญชีคงเหลือเงินกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพเหมืองหินปูน ประจ าปี ๒๕๕๘ 

 ยอดเงินคงเหลือในบัญชี“กฟผ. (กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพเหมืองหินปูน)” ณ ต้นปีเป็นจ านวนเงิน 
๑๐๘,๑๗๙ บาท หักค่าเบี้ยประชุมและอาหารว่างจากการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ โครงการเหมืองแร่
หินปูนฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ จ านวน ๖,๐๐๐ บาท ดังนั้นยอดเงินคงเหลือที่มีอยู่ในบัญชีขณะนี้เป็นจ านวนเงิน 
๙๖,๔๑๒.๒๐ บาท 

๒.๒ รายงานผลการด าเนินงานบริหารจัดการกองทุน ส าหรับโครงการเหมืองแร่ ตามแนวทางของกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
 ทางฝ่ายเลขาฯ ได้จัดส่งรายงานตามรูปแบบของ กพร. ให้กับหน่วยงานที่ก ากับดูแลเรียบร้อยแล้ว 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓.  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
๓.๑  ความคืบหน้าการด าเนินงานตามแผนงานโครงการตรวจสุขภาพประชาชนหรือกิจกรรมเฝ้าระวัง

สุขภาพประชาชนประจ าปี ๒๕๕๘ 
ฝ่ายเลขาฯ ได้รวบรวมรายชื่อผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยงจากผู้ใหญ่บ้านแม่จาง และบ้านข่วงม่วงที่ประสงค์จะ

ตรวจสุขภาพประชาชนโดยรอบโครงการเหมืองแร่หินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมเคมี ประจ าปี ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว 
พร้อมทั้งประสานทางศูนย์เวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลแม่เมาะเพ่ือด าเนินการตรวจสุขภาพ โดยมี
รายละเอียดการตรวจดังตารางต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายการตรวจ ค่าบริการ(บาท) จ านวน (คน) รวมเงิน (บาท) 

๑. การซักประวัติคัดกรอง เบื้องต้น ๒๐ ๑๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ 

๒. วัดความดันโลหิต, จับชีพจร, อัตราการหายใจ 
   ประเมินความเครียด ๓๐ ๑๐๐ 

 
๓,๐๐๐.๐๐ 

๓. ตรวจร่างการทั่วไป โดยแพทย์ พยาบาลวิชาชีพที่ 
    ผ่านการอบรมฯ ๖๐ ๑๐๐ ๖,๐๐๐.๐๐ 

๔. ถ่ายภาพรังสีทรวงอก (Chest X-Ray) ๑๘๐ ๑๐๐ ๑๘,๐๐๐.๐๐ 

๕. เจาะเลือดเพ่ือตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)  ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ 

๖. สรุปรายงานผลการตรวจเป็นเล่มใหญ่รายบุคคลรวม  
    แยกราย ๕๐๐ ๒ ๑,๐๐๐.๐๐ 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐,๐๐๐.๐๐ 

 
โดยทางศูนย์เวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลแม่เมาะ ประกันราคาที่ ๑๐๐ คน  ถ้าเพ่ิมคิดค่าตรวจคน

ละ ๓๙๐ บาท และขอนัดตรวจสุขภาพในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๘   
ที่ประชุมรับทราบและมีมติเห็นชอบรายการตรวจสุขภาพและราคาค่าตรวจสุขภาพดังกล่าวข้างต้น 
 
๓.๒  สรุปรายชื่อผู้ประสงค์จะตรวจสุขภาพประชาชนโดยรอบ โครงการเหมืองแร่หินปูน เพื่อ

อุตสาหกรรมเคมี  ประจ าปี ๒๕๕๘ 
 สรุปจ านวนผู้ประสงค์จะตรวจสุขภาพประจ าปี ๒๕๕๘ ดังนี้ 
บ้านแม่จาง กลุ่มเสี่ยงจ านวน ๑๗ คน ผู้สูงอายุ จ านวน ๖ คน รวมทั้งสิ้น ๒๕ คน 
บ้านข่วงม่วง กลุ่มเสี่ยงจ านวน ๒๓ คน ผู้สูงอายุ จ านวน ๕๒ คน รวมทั้งสิ้น ๗๕ คน 

ที่ประชุมเห็นว่าจ านวนผู้ที่แจ้งความประสงค์จะตรวจสุขภาพในปีนี้มีน้อยขอให้ผู้ใหญ่บ้านทั้ง ๒ หมู่บ้าน
ช่วยไปประชาสัมพันธ์และให้รวบรวมรายชื่อเพ่ิมเติมส่งให้ กฟผ. ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘
  

๓.๓  การเตรียมการตรวจสุขภาพประชาชนโดยรอบ โครงการเหมืองแร่หินปูน เพื่ออุตสาหกรรมเคมี  
ประจ าปี ๒๕๕๘  
 - ผู้ใหญ่บ้าน บ้านแม่จาง รับผิดชอบจัดเตรียมเต็นท์ และเก้าอ้ีส าหรับผู้มาตรวจสุขภาพ 
 - จัดท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ 
 - กฟผ. จัดเตรียมขนม/อาหารว่างส าหรับผู้มาตรวจสุขภาพ 

ที่ประชุมเห็นชอบ  
 
 
 



ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ         
 ผู้ใหญ่บ้าน บ้านข่วงม่วงเสนอว่าควรจัดให้มี อสม. เพื่อดูแล อ านวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุที่มาตรวจ
สุขภาพด้วย โดยจัดให้มี อสม. หมู่บ้านละ ๒ คน โดยมีค่าตอบแทน ๒๕๐ บาท/คน 
 ผู้แทนจากอุตสาหกรรมจังหวัดล าปาง แจ้งว่าโครงการตรวจสุขภาพเป็นเงื่อนไขตามประทานบัตร ซึ่งทาง 
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ก็ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลให้มีการจัดตั้งกองทุน
เฝ้าระวังสุขภาพด้วย 

ที่ประชุมเห็นชอบ และควรจัดให้มี อสม. หมู่บ้านละ ๒ คน เพื่อดูแลอ านวยความสะดวกให้กับ
ผู้สูงอายุที่มาตรวจสุขภาพ 
 

นางเกษศิรินทร์ แปงเสน   บันทึกการประชุม 
นายโอภาส จริยภูม ิ   ตรวจทาน 



รายงานการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ โครงการเหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมเคมี 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 

ครั้งที่  ๓/๒๕๕๘ 
วันจันทรท์ี่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

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

 

ผู้มาประชุม 
๑. นายโอภาส  จริยภูมิ  ผู้อ านวยการฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ  ประธาน 
๒. นายสมพงษ ์ มณีทิพย์  (แทน) นายก อบต.นาสัก     คณะที่ปรึกษา 
๓. นายณรงค์ศักดิ์ คุณูปถัมภ์ (แทน) ผู้อ านวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ  คณะที่ปรึกษา 
๔. นางมาณี  กันทะวงศ์    ส.อบต.บ้านแม่จาง     กรรมการ 
๕. นางสุกันทา  จอมน้อย  ประธาน อสม.บ้านแม่จาง     กรรมการ 
๖. นายเกียรติพงษ์ วงศ์สุวรรณ์ ส.อบต.บ้านข่วงม่วง     กรรมการ 
๗. นางจินดา  ศรีใจวงศ์  ประธาน อสม.บ้านข่วงม่วง    กรรมการ 
๘. นายศิริ อัตตาธนากร  (แทน) หัวหน้ากองการแพทย์และอนามัยโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กรรมการ 
๙. นางเกษศิรินทร ์ แปงเสน หัวหน้าแผนกวิชาการสิ่งแวดล้อมเหมือง          กรรมการและเลขานุการ 
๑๐. น.ส. สุดธิดา ปงหาญ           (แทน) หัวหน้าแผนกองค์กรสัมพันธ์         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นายวิชิตพงษ์ วงศ์เรือน สาธารณสุขอ าเภอแม่เมาะ     คณะที่ปรึกษา  
๒. นายบุญห่วง  เม่นเงิน  ก านันต าบลนาสัก     คณะที่ปรึกษา 
๓. นายสมชาย  ติวะตันสกุล ผู้อ านวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ       คณะที่ปรึกษา 
๔. นางจันทนา  ไวยาวัจมัย อุตสาหกรรมจังหวัดล าปาง    คณะที่ปรึกษา 
๕. นายรัตน์ อุหม่อง  ผู้ใหญ่บ้าน บ้านแม่จาง     กรรมการ 
๖. นายอินปั๋น  อุตเตกูล  ก านันต าบลนาสัก     กรรมการ 
๗. นายสมยศ  ธิสาระ  ผอ.รพ.สต.นาสัก      กรรมการ 
๘. นายจรัส  แก้วหนองแสง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแม่จาง    กรรมการ 
๙. นายแพทย์เกชา  ยอดยิ่ง หัวหน้ากองการแพทย์และอนามัยโรงไฟฟ้าแม่เมาะ  กรรมการ 
๑๐. นายประกอบ  ปะระมะ หัวหน้าแผนกองค์กรสัมพันธ์                    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางสุภาวดี ก้านชมภ ู  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๒. น.ส.เปมิกา เครือบุญมา เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่เมาะ 
๓. นางนพณภัสสร ถาวรอธิวาสน์ หัวหน้ากองชุมชนสัมพันธ์ 



๔. นายมานิต แววงาม   หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์เหมือง 
๕. น.ส.ศิรักัลยา สุทธิวัฒน ์ นักวิทยาศาสตร์ระดับ ๗ กองสิ่งแวดล้อมเหมือง 
๖. น.ส.ชไมพร  สุขธัมม์รักษา วิศวกรระดับ ๕ กองสิ่งแวดล้อมเหมือง 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๓๐ น. 
- ประธานกล่าวเปิดการประชุม พร้อมแจ้งต่อที่ประชุมว่าผู้ที่ติดภาระกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ จะให้

เลขาฯ จัดส่งรายงานการประชุมให้ภายหลัง และมอบหมายให้เลขาฯ ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑.  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๕๘ 

๑.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ โครงการเหมืองแร่หินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมเคมีการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง ครั้งที่  ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ 

- ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๒.  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
          ๒.๑  ประธานกล่าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ร่วมมือกันจัดกิจกรรมการ
ตรวจสุขภาพประชาชนครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๗  ตุลาคม ๒๕๕๘ ส าเร็จลุล่วงไปไดเ้ป็นอย่างดี 
 ๒.๒ ประธานแจ้งความคืบหน้าการจัดท ารายงาน EIA โครงการเหมืองแร่หินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมเคมี ค าขอ
ประทานบัตรที่ ๑๑/๒๕๕๖ (FGD๑) ว่าได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ก าลังอยู่ในขั้นตอนการขออนุญาตประทานบัตร โดย
การตรวจสุขภาพภายหลังจากได้รับประทานบัตรแล้ว จะมีบ้านห้วยคิงท่ีเข้ารับการตรวจเพิ่มอีก ๑ หมู่บ้าน 
 ๒.๓ เชิญชวนเที่ยวงานรื่นเริงฤดูหนาวและของดีนครล าปาง ปี ๒๕๕๘ ซึ่ง กฟผ. ได้เข้าร่วมในการออกร้าน
และจัดบูธนิทรรศการ พร้อมทั้งมีกิจกรรมมากมาย 
 ๒.๔ ความคืบหน้าโครงการตรวจสุขภาพประชาชน บ้านแม่จาง และบ้านข่วงม่วง เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม 
๒๕๕๘ ที่ผ่าน มีจ านวนประชาชนที่มาตรวจสุขภาพทั้งสิ้น ๑๒๖ คน ประกอบด้วยบ้านแม่จาง ๕๒ คน และบ้านข่วง
ม่วง ๗๔ คน โดยทางศูนย์เวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลแม่เมาะ ได้ส่งผลการตรวจสุขภาพมาให้แล้ว พร้อมทั้ง
จะมาน าเสนอสรุปผลการตรวจสุขภาพประชาชนทั้ง ๒ หมู่บ้านให้คณะกรรมการฯ ได้รับทราบในวันนี้ด้วย 
 - ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓.  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

๓.๑  สรุปผลการตรวจสุขภาพประชาชนบ้านแม่จาง และบ้านข่วงม่วง โดยศูนย์เวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
โรงพยาบาลแม่เมาะ 

- คุณสุภาวดีฯ จากศูนย์เวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลแม่เมาะ ได้รายงานสรุปการผลการตรวจสุขภาพ
ประชาชนให้คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ได้รับทราบ โดยแจ้งว่าทางศูนย์เวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมโรงพยาบาล      



แม่เมาะ ได้ออกด าเนินการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้แก่ประชาชนต าบล นาสักจ านวน ๒ หมู่บ้านได้แก่ หมู่ที่ ๑ บ้าน
แม่จาง และหมู่ที่ ๘ บ้านข่วงม่วง ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมจ านวน ๑๒๖ คน และได้ส่งผลการตรวจ
สุขภาพให้กับเหมืองแม่เมาะแล้ว ซึ่งประกอบด้วยรายงานผลการตรวจสุขภาพรายบุคคลของทั้ง ๒ หมู่บ้าน โดยทาง
เหมืองแม่เมาะจะท าการส่งมอบรายงานผลการตรวจสุขภาพให้กับประธาน อสม. บ้านแม่จางและบ้านข่วงม่วง เพ่ือ
น าไปแจกให้กับประชาชนที่เข้ามาตรวจสุขภาพต่อไป  

- ทีมเลขานุการฯ จะจัดส่งส าเนารายงานตรวจสุขภาพให้กับผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ า
ต าบลนาสัก และกองการแพทย์และอนามัยโรงไฟฟ้าแม่เมาะ  

- คุณสุภาวดีฯ น าเสนอสรุปผลการตรวจสุขภาพประชาชนบ้านแม่จาง และบ้านข่วงม่วง ให้กับ
คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

• ผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพ 
- จ านวนผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพทั้ง ๒ หมู่บ้าน มีจ านวน ๑๒๖ คน ประกอบด้วยบ้านแม่จาง ๕๒ คน 

และบ้านข่วงม่วง ๗๔ คน สามารถแยกรายละเอียดได้ดังนี ้
 

 

 

 

 

 

หมู ่๑ (บ้านแมจ่าง) หมู ่๘ (บ้านขว่งมว่ง)
จ านวน (คน) จ านวน (คน)

จ ำนวนท่ีส่งรำยชื่อขอรับกำรตรวจ ๔๘ ๗๕
ไม่มำตรวจตำมรำยชื่อขอรับกำรตรวจ ๘ ๖

เข้ำรับกำรตรวจตำมรำยชื่อขอรับกำรตรวจ ๔๐ ๖๙
เข้ำรับกำรตรวจเพิ่ม ๑๒ ๕

รวมผู้เขา้รับการตรวจ ๕๒ ๗๔

รายการ



 
กราฟที่ ๑ แสดงร้อยละประชาชนที่เข้ารับการตรวจสุขภาพแยกตามเพศ 

- ผลจากกราฟที่ ๑ แสดงได้ถึงข้อมูลของเพศร้อยละผู้เข้ารับการตรวจซึ่งเมื่อเทียบจากปีก่อนพบเพศหญิง
มากกว่าเพศชาย แต่ในปีนี้ผลแตกต่างกันคือ หมู่ที่ ๑ บ้านแม่จาง มีเพศหญิงมากกว่าเพศชาย และหมู่ ๘ บ้านข่วง
ม่วงมีเพศชายมากกว่าเพศหญิง 
 

 
กราฟที่ ๒ แสดงร้อยละผลการตรวจแยกตามหมู่บ้าน 

- ผลจากกราฟที่ ๒ สรุปผลการตรวจสุขภาพเบื้องต้นประชาชน พบว่าร้อยละของผู้เข้ารับการตรวจทั้ง ๒ 
หมู่บ้านมีปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพใกล้เคียงกันโดยพบปัจจัยเสี่ยงที่สูงกว่าผลปกติ ได้แก่ ประชาชนมีค่าดัชนีมวลกาย
เข้าเกณฑ์น้ าหนักตัวเกินมาตรฐานเป็นล าดับต้น และความดันโลหิตสูงมากกว่า ๑๔๐/๙๐ มิลลิเมตรปรอท 
 



 
กราฟที่ ๓ แสดงร้อยละของผลการตรวจจ าแนกตามรายการที่มีความเสี่ยงของประชาชนหมู่ 1 และหมู่ 8 

 

- ผลจากกราฟที่ ๓ แสดงภาพรวมการตรวจคัดกรองจ าแนกตามรายการที่มีความเสี่ยงของประชาชน พบว่า
ภาวะดัชนีมวลกายกายเกินเกณฑ์มาตรฐาน เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพในล าดับแรกของทั้ง ๒ หมู่บ้าน รองลงมา 
พบว่ามีพฤติกรรมเสี่ยงในเรื่องของ การดื่มสุรา สูบบุหรี่ ตามล าดับ ส าหรับผลตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
ผิดปกติ และมีเอกซเรย์ผิดปกติ ซึ่งบางรายพบผลการตรวจมีความผิดปกติร่วมกันทั้งสองเรื่อง 

 - ภาวะซีด ที่เกิดจากความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดผิดปกติ พบว่ามีจ านวน ๑๖ ราย เมื่อพิจารณาผลใน
ภาพรวมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ ๓ ราย ซึ่งเมื่อน าข้อมูลที่ผิดปกติทั้งหมดมาดูประวัติการรักษาที่ รพ.แม่เมาะ พบผู้ที่
มีประวัติโรคประจ าตัวเดิมร่วม เช่น โรคเลือด โรคถุงลมโป่งพอง โรคความดันโลหิตสูง ซึ่งไม่มีประวัติการรักษาที่ รพ.
แม่เมาะ ๘ ราย แพทย์จึงนัดมาท าการตรวจรักษาต่อตามระบบที่ รพ.แม่เมาะ เพ่ือรับยาบ ารุงเลือด ทั้งหมด ๕ ราย 

- ผลการเอกซเรย์ทรวงอก ทั้งหมด ๑๒๕ ราย พบความผิดปกติ ๑๖ ราย โดยมีภาวะหัวใจโต ๕ ราย และ
โรคทางปอดจากการพบฝ้าขาวที่ปอดซึ่งควรมาตรวจรักษาเพ่ิมเพ่ือการวินิจฉัย ๘ ราย ส าหรับผู้ที่ผิดปกติท่ีต้องมารับ
การรักษาต่อนั้น ผู้ตรวจได้ประสานแจ้งข้อมูลกับทาง รพ.สต.บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ เพ่ือติดตามมาตรวจรักษาที่ รพ.
แม่เมาะ แล้ว 

- เมื่อน าข้อมูลผลการตรวจสุขภาพในปี ๒๕๕๗ เปรีบบเทียบกับปี ๒๕๕๘ พบว่ามีผู้รับบริการที่เคยมาตรวจ
ทั้ง ๒ ปี จ านวน ๑๐๐ คน เป็นหมู่ที่ ๑ บ้านแม่จาง จ านวน ๔๒ คน หมู่ ๘ บ้านข่วงม่วง จ านวน ๕๘ คน ซึ่งผล
ความผิดปกติในเรื่องความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและผลเอกซเรย์ทรวงอกผิดปกติเป็นไปในแนวทางที่ค่อนข้าง
คล้ายกัน 

- ปัจจัยเสี่ยงในเรื่องความดันสูง การสูบบุหรี่และดื่มสุรา ขณะที่รับการตรวจ ทางแพทย์และทีมพยาบาลได้
ให้ค าแนะน าการปฏิบัติตัวเป็นรายบุคคลแล้ว 

ข้อเสนอแนะจากศูนย์เวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมฯ ในการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากปัญหาฝุ่นละออง
จากกิจกรรมเหมืองแร่หินปูนนั้น เห็นควรต้องมีการเฝ้าระวังอย่างมีระบบตามแนวทางวิชาการต่อเนื่องในระยะยาว 



แยกตามกลุ่มเสี่ยงควบคู่ไปกับการเฝ้าระวังด้านมลภาวะสิ่งแวดล้อมด้วย ตลอดจนการน าข้อมูลไปวเคราะห์ร่วมเชิง
วิชาการ 

- ประธานจึงเสนอให้ทางศูนย์เวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมฯ ช่วยน าผลการตรวจสุขภาพของพ้ืนที่แม่เมาะไป
เปรียบเทียบกับข้อมูลของอ าเภออ่ืนๆ ในจังหวัดล าปาง หรือพ้ืนที่อ่ืนๆ ที่มีกิจกรรมการท าเหมืองหินปูนเช่นเดียวกัน 
เพ่ือจะได้สะท้อนถึงผลกระทบจากการท าเหมืองต่อชุมชนได้ 

• การจัดท าแผนที่ชุมชนเพื่อเชื่อมโยงกับข้อมูลผลการตรวจสุขภาพ 
- จากการจัดท าแผนที่ชุมชนเพื่อเชื่อมโยงกับข้อมูลผลการตรวจสุขภาพจะพบว่าผู้ที่มีผลตรวจเอกซเรย์ 

ผิดปกติจะมีการกระจายตัวทั้ง ๒ หมู่บ้าน ซึ่งยังไม่พบการเชื่อมโยงของผู้ที่มีผลตรวจเอกซเรย์ผิดปกติ กับระยะห่าง
จากพ้ืนที่โครงการ โดยจ านวนผู้ที่มีผลเอกซเรย์ผิดปกติ หมู่ ๑ บ้านแม่จาง ๕ ราย จากจ านวนผู้ที่ตรวจทั้งหมด ๕๒ 
ราย คิดเป็นร้อยละ ๙.๖ ส าหรับหมู่ที่ ๘ บ้านข่วงม่วงพบผู้ที่มีผลเอกซเรย์ผิดปกติ ๑๑ ราย จากจ านวนผู้ที่ตรวจ
ทั้งหมด ๗๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๑ (ดังรูปที่ ๑)  
 

 
 

รูปที่ ๑ แผนที่แสดงความเชื่อมโยงระหว่างที่ตั้งชุมชนบ้านข่วงม่วงกับข้อมูลผลการตรวจ X-Ray ผิดปกติ 
 

เมื่อน าข้อมูลจ านวนผู้ที่มีผลเอ็กซ์เรย์ผิดปกติ ปี ๒๕๕๗ มาเทียบกับปี ๒๕๕๘ พบว่าในปี ๒๕๕๗    
บ้านข่วงม่วงพบจ านวนผู้ที่มีผลเอ็กซ์เรย์ผิดปกติ ๒๖  ราย ซึ่งในจ านวนนี้เข้ามารับการตรวจซ้ าในปี ๒๕๕๘ จ านวน  
๑๕ ราย ซ่ึงพบผลปกติจ านวน ๑๑ ราย ที่เหลืออีก ๔ รายยังคงพบผลผิดปกต ิดังรูปที่ ๒  



 
รูปที่ ๒ แผนที่แสดงจ านวนผู้ที่มีผลเอ็กซ์เรย์ผิดปกติของบ้านข่วงม่วง ปี ๒๕๕๗ เทียบกับปี ๒๕๕๘ 

เมื่อน าข้อมูลจ านวนผู้ที่มีผลเอ็กซ์เรย์ผิดปกติ ปี ๒๕๕๗ มาเทียบกับปี ๒๕๕๘ พบว่าในปี ๒๕๕๗    
บ้านแม่จางพบจ านวนวนผู้ที่มีผลเอ็กซ์เรย์ผิดปกติ ๑๙  ราย ซึ่งในจ านวนนี้เข้ามารับการตรวจซ้ าในปี ๒๕๕๘ 
จ านวน  ๑๔ ราย ซึ่งพบผลปกติจ านวน ๑๑ ราย ที่เหลืออีก ๓ รายยังคงพบผลผิดปกติ ดังรูปที่ ๓ 

 

 
รูปที่ ๓ แผนที่แสดงจ านวนผู้ที่มีผลเอ็กซ์เรย์ผิดปกติของบ้านแม่จาง ปี ๒๕๕๗ เทียบกับปี ๒๕๕๘ 



 
๓.๒ สรุปการใช้งบประมาณจากกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพประจ าปี ๒๕๕๘ และพิจารณาแผนการ

ด าเนินของคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ โครงการเหมืองหินแร่ปูนเพื่ออุตสาหกรรมเคมี การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 

- เลขาฯ สรุปการใช้งบประมาณจากกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพประจ าปี ๒๕๕๘  ดังนี้ 
-  ค่าตรวจสุขภาพประชาชน     ๕๐,๑๔๐  บาท 

        (ศูนย์เวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลแม่เมาะ) 
 - ป้ายไวนิล                   ๙๖๓  บาท 

- ค่าตอบแทนให้กับ อสม.บ้านแม่จาง และบ้านข่วงม่วง      ๑,๐๐๐  บาท 
-  ค่าไฟฟ้าและค่าสถานที่ตรวจสุขภาพประชาชน                ๑,๐๐๐  บาท 

          (โรงเรียนบ้านแม่จาง) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม          ๖,๗๔๘ บาท 

                      คงเหลือเงิน                                      ๓๐,๒๗๒ บาท 
 

-  เลขาฯ เสนอแผนการด าเนินงานของคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ โครงการเหมืองหินแร่ปูนเพื่อ
อุตสาหกรรมเคมี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง ประจ าปี ๒๕๕๙ เป็นดัง
ตาราง 

 

 
- เลขาฯ แจ้งต่อที่ประชุมถึงแนวทางการด าเนินกิจกรรมตรวจสุขภาพในปี ๒๕๕๙ โดยจะเริ่มประชุม

เตรียมการประมาณเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม และด าเนินการตรวจสุขภาพประมาณเดือนสิงหาคม แต่สามารถปรับ
แผนงานได้ตามความเหมาะสม 

- ที่ประชุมเห็นชอบแผนการด าเนินงานดังกล่าว 
- ประธานเสนอให้ทางศูนย์เวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมฯ เข้ามาน าเสนอว่าในปี ๒๕๕๙ ควรตรวจสุขภาพ

ประชาชนกลุ่มใดเพ่ิมเติมนอกเหนือจากกลุ่มเสี่ยงเดิม และกลุ่มผู้สูงอายุ  
- ศูนย์เวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมฯ รับเรื่องไว้ในเบื้องต้น โดยจะไปหารือกับทีมงานต่อไป  



 

ระเบียบวาระท่ี ๔. เรื่องอ่ืนๆ         
 ๔.๑ การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานกองทุนฯ ให้กับส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สรข.๓ หรือ 
กพร. และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ที่จะต้องส่งภายในสิ้นปีนี้ ทางคณะกรรมการฯ ขอให้เลขาฯ เป็น
ผู้ด าเนินการจัดท าร่างรายงานตามรูปแบบของ กพร. จัดส่งให้ผู้ใหญ่บ้านทั้ง ๒ หมู่บ้าน นายแพทย์เกชาฯ และ
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาสัก (รวม ๔ ท่าน) เป็นผู้พิจารณารายงานก่อนจัดส่งให้หน่วยงาน
ราชการที่เก่ียวข้องต่อไป 
 - ที่ประชุมเห็นชอบ 
 

 
 นางเกษศิรินทร์ แปงเสน   บันทึกการประชุม 

นายโอภาส  จริยภูม ิ   ตรวจทาน 
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เอกสารแนบ ๔ 
 

  ส าเนาบัญชีกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพเหมืองหินปูน 
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เอกสารแนบ ๕ 
แผนงานโครงการตรวจสุขภาพประชาชน 

หรือกิจกรรมเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนประจ าปี ๒๕๕๘ 
และภาพถ่ายกิจกรรมการตรวจสุขภาพประชาชน 

บ้านแม่จางและบ้านข่วงม่วง 



 

ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. การประชุมพิจารณาแผนด าเนินงาน คณะท ำงำนฯ
2. รวบรวมรายช่ือผู้ทีต้่องการตรวจสขุภาพ และผู้ที่
ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ (กลุม่ทีม่ีผล x-ray ทรวงอก
ผิดปกติ, กลุม่เด็กและวัยชรา)

คณะท ำงำนฯ

3. ท าเรื่องแจง้หน่วยงานตรวจสขุภาพ คณะท ำงำนฯ
4. การประชุมเตรียมการจดัโครงการตรวจสขุภาพฯ คณะท ำงำนฯ
5. ตรวจสขุภาพประชาชน หน่วยงำนตรวจสุขภำพ
6. รวบรวมข้อมูลจดัท า Data Base เหมอืงแมเ่มำะร่วมกบั

หน่วยงำนตรวจสุขภำพ
7. ประชุมเพ่ือสรุปผลการด าเนินงาน คณะท ำงำนฯ

 หมายเหตุ             Plan
                         Actual

กิจกรรม
ปี พ.ศ.2558

หมายเหตุ

แผนงานโครงการตรวจสขุภาพประชาชนหรือกิจกรรมเฝ้าระวังสขุภาพประชาชนประจ าปี 2558



รูปกิจกรรมการตรวจสุขภาพประชาชน ต าบลนาสัก ในวันที ่17 ตุลาคม 2558
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เอกสารแนบ ๖ 
รายละเอียดบัญชีค่าใช้จ่าย 



 

วนัเดือนปี รายการ รายรบั รายจ่าย คงเหลือ หลักฐานประกอบ
31 ธ.ค. 57 ได้รับดอกเบี้ยจากธนาคาร 179.43          -              8,179.43           บุ๊คบญัชเีงินฝาก
21 ม.ค. 58 ได้รับเงินนจาก กฟผ. ประจ าปงีบประมาณ 2558 100,000.00    -              108,179.43       บุ๊คบญัชเีงินฝาก
25 มี.ค. 58 เบกิค่าเบี้ยประชมุ และค่าอาหารวา่ง 6,000.00       102,179.43       
30 มิ.ย. 58 ได้รับดอกเบี้ยจากธนาคาร 232.77          -              102,412.20       บุ๊คบญัชเีงินฝาก
8 ก.ย. 58 เบกิค่าเบี้ยประชมุ และค่าอาหารวา่ง -               6,000.00       96,412.20         
14 ต.ค. 58 เบกิค่าใชจ่่ายในกจิกรรมการตรวจสุขภาพประชาชนฯ วนัท่ี 17 ต.ค. 58 -               10,000.00     86,412.20         ใบเสร็จรับเงินปา้ยไวนิล 963.-

ใบรับเงินค่าสนับสนุน อสม. 1,000.-
ใบเสร็จรับเงินค่าชดุอาหารวา่งส าหรับผู้มาตรวจสุขภาพ 9,748.-
ค่าสนับสนุนโรงเรียนบา้นแม่จาง 1,000.-
** คงเหลือเปน็เงินสด 289 บาท

3 ธ.ค. 58 เบกิค่าตรวจสุขภาพงวดท่ี 3 เปน็เงิน 50,140 บาท -               50,140.00     36,272.20         
เบกิค่าเบี้ยประชมุ และค่าอาหารวา่ง 6,000บาท + เงินสด 289 บาท
รวมเปน็เงิน 6,289 บาท

บัญชีควบคุมสมุดธนาคารกรุงไทย สาขาแม่เมาะ เลขที ่500-0-28860-2
กฟผ. (กองทนุเฝ้าระวังสขุภาพเหมืองหนิปูน) 

งบประมาณประจ าปี 2559  จ านวนเงิน  100,000  บาท

17 ธ.ค. 58 -               6,000.00       30,272.20         บุ๊คบญัชเีงินฝาก+ใบเสร็จรับเงิน
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เอกสารแนบ ๗ 
แผนงานโครงการตรวจสุขภาพประชาชน 

หรือกิจกรรมเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนประจ าปี ๒๕๕๙ 



 

ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. การประชุมพิจารณาแผนด าเนินงาน คณะท ำงำนฯ
2. รวบรวมรายช่ือผู้ทีต้่องการตรวจสขุภาพ และผู้ที่
ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ (กลุม่ทีม่ีผล x-ray ทรวงอก
ผิดปกติ, กลุม่เด็กและวัยชรา)

คณะท ำงำนฯ

3. ท าเรื่องแจง้หน่วยงานตรวจสขุภาพ คณะท ำงำนฯ
4. การประชุมเตรียมการจดัโครงการตรวจสขุภาพฯ คณะท ำงำนฯ
5. ตรวจสขุภาพประชาชน หน่วยงำนตรวจสุขภำพ
6. รวบรวมข้อมูลจดัท า Data Base เหมอืงแมเ่มำะร่วมกบั

หน่วยงำนตรวจสุขภำพ
7. ประชุมเพ่ือสรุปผลการด าเนินงาน คณะท ำงำนฯ

 หมายเหตุ             Plan
                         Actual

กิจกรรม
ปี พ.ศ.2558

หมายเหตุ

แผนงานโครงการตรวจสขุภาพประชาชนหรือกิจกรรมเฝ้าระวังสขุภาพประชาชนประจ าปี 2559


