
สรุปรายงานการถอดบทเรียน 
(Executive Summary) 

******************************************** 
 
ชื่อเรื่องการจัดการความรู้ : การค้นหาสิ่งคุกคามที่มีต่อสุขภาพคนทํางานกิจการคัดแยกขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่ตําบลแดงใหญ่ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์  จ.บุรีรัมย์  ปี ๒๕๕๖    
 

รายชื่อทีมจัดการความรู ้  
๑. ทีมจัดการความรู้ 

(๑)  นายวิเศษ  วริศรางกูล   ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ                        
งานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอ้ม  สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ นครราชสีมา  

(๒)  นายสราวุธ  เอกอําพัน  ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ                           
งานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอ้ม  สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ นครราชสีมา  

๒. ผู้ร่วมกระบวนการถอดบทเรียน  
(๑)  นายณัฐพงศ์  แหละหมนั ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ                  

กลุ่มงานเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม  สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม   กรมควบคุมโรค  
(๒)  นายจักรี  ศรีแสง   ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติงาน                   

กลุ่มงานเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม  สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม   กรมควบคุมโรค  
(๓)  นายกฤติณรงค์ สวัสดิผล    ตําแหน่งนักพัฒนาชุมชนชํานาญการ   

องค์การบริหารส่วนตําบลแดงใหญ่  อ.บ้านใหม่ไชยพจน์  จ.บุรีรัมย์ 
(๔)  นายสราวุธ  เอกอําพัน  ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ                           

งานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอ้ม  สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ นครราชสีมา  
๓. ทีมสรุปรายงานการถอดบทเรียน 

(๑)  นางสุพาพร  แสนศรี     ตําแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ                           
งานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอ้ม  สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ นครราชสีมา  

(๒)  น.ส. นงคน์ุช โสรมรรค   ตําแหน่ง พนักงานพิมพ์                                
งานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอ้ม  สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ นครราชสีมา  

 

เหตุผล/ความเป็นมา (ที่ต้องมีแผนงาน/โครงการนี้) 
สืบเนื่องจากสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ นครราชสีมา ร่วมกับกลุ่มเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม  กรมควบคุมโรค  ได้ลงพื้นที่สํารวจและรับฟังสถานการณ์
ปัญหาขยะอันตรายที่เกิดจากกิจการการคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ตําบลแดงใหญ่ อําเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 
จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า ประชาชนในชุมชน ๕ หมู่บ้าน ตําบลแดงใหญ่ อําเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ได้แก่ หมู่ที่ ๕, ๖, ๗, ๘  และ ๙  รวมจํานวน ๔๓๕ ครัวเรือน ร้อยละ ๔๑.๘๔  มีอาชีพไปรับซื้อขยะจาก
ภายนอกพื้นที่/จังหวัดใกล้เคียง (ผู้ค้าของเก่า)  โดยการเหมาซื้อขยะจากแหล่งร้านรับซื้อของเก่าและร้าน



๒ 
 
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ได้แก่ วัสดุ/อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์  ช้ินส่วนรถยนต์  
รถจักรยานยนต์ ตู้เย็น  โทรทัศน์  คอมพิวเตอร์  พัดลม  เครื่องซักผ้า เตารีด ขวดพลาสติก ขวดแก้ว เป็นต้น  
โดยเฉพาะการนําขยะอิเล็กทรอนิกส์/อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามาทําการคัดแยกเพื่อได้ทองแดง เหล็ก 
แผงวงจร พลาสติกที่รีไซเคิลได้ ฯลฯ  ด้วยวิธีการทุบ แกะ และเผา  ทําให้ผู้ค้าของเก่า/คนทํางานมีการสัมผัส
กับสารเคมี โลหะหนักซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยด้วยโรคโลหะหนัก มะเร็งและโรคจากการทํางานอื่นๆ 
นอกจากนี้ยังพบสภาพปัญหาการกองเศษวัสดุขยะก่อน-หลังคัดแยกไว้ในพื้นที่โล่งกลางแจ้งบริเวณรอบบ้าน 
และสภาพการระบายน้ําเสียจากการล้างอุปกรณ์ต่างๆ โดยไม่ได้ผ่านกระบวนการบําบัดทิ้งลงสู่พ้ืนดินและ
แหล่งน้ําทําให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษตามมา   

จากการสํารวจสภาพการดําเนินกิจการของผู้ค้าของเก่า/คนทํางานกิจการคักแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์
โดยองค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) แดงใหญ่  เมื่อปี ๒๕๕๖ ในกลุ่มผู้ค้าของเก่าจํานวน  ๑๘๒  ครัวเรือน 
ใน ๕ หมู่บ้าน พบว่าร้อยละ ๕๐.๕๔  ของผู้ค้าของเก่า/คนทํางานทําการคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกวิธี
และไม่มีใช้หรือสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลระหว่างคัดแยกขยะ เช่น ไม่ใส่ถุงมือ ไม่ใช้ผ้าปิด
จมูก ร้อยละ ๘๐.๒๐ ของผู้ค้าของเก่า/คนทํางานกําจัดขยะที่เหลือจากการคัดแยกโดยใช้วิธีการเผา ร้อยละ 
๑๙.๒๔  ของผู้ค้าของเก่า/คนทํางานไม่ทิ้งในสถานที่ที่ อบต.แดงใหญ่ได้จัดให้ ร้อยละ ๕๒.๘๔ ของผู้ค้าของ
เก่า/คนทํางานขาดความรู้ในการป้องกันตนเองจากการประกอบอาชีพ   คัดแยกขยะขายและการกําจัดขยะ 
ร้อยละ ๖๗.๕๘ ของผู้ค้าของเก่า/คนทํางานขาดความตระหนักต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร้อยละ ๘๗.๙๐  
ของประชาชนในพื้นที่มีความเข้าใจในการกําจัดขยะไม่ถูกวิธี ร้อยละ ๘๓.๕๑ ของประชาชนในพื้นที่ไม่รู้ว่า
ขยะอะไรที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

จากข้อมูลการสํารวจดังกล่าว กอปรกับการประชุมหารือกับ อบต.แดงใหญ่ ได้ข้อสรุปว่า  อบต.แดง
ใหญ่ต้องการให้สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ นครราชสีมาดําเนินการสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการด้าน
การทํางานกิจการคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างปลอดภัยแก่กลุ่มผู้ค้าของเก่า/คนทํางาน  ดังนั้น สํานักงาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ นครราชสีมา โดยงานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดทําโครงการ
การเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ: กรณีปัญหาขยะจากซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้กิจกรรม“การค้นหาสิ่งคุกคามที่มีต่อสุขภาพคนทํางานกิจการคัดแยกขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่ตําบลแดงใหญ่ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์  จ.บุรีรัมย์  ปี ๒๕๕๗”  ขึ้นมา  ทั้งนี้เพื่อส่งเสริม
ให้ผู้ค้าของเก่า/คนทํางานมีความรู้ในการดูแลสุขภาพจากสิ่งคุกคามจากการประกอบกิจการคัดแยกขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ (ขยะอันตราย) ได้อย่างปลอดภัย ถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพเป็นอยู่ของตนเอง หมู่บ้าน 
และสิ่งแวดล้อม 

บัดนี้ ได้เสร็จสิ้นภารกิจแล้ว งานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม สานักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่ ๕  นครราชสีมา  จึงได้ดําเนินการถอดบทเรียน (Lesson distilled) “การค้นหาสิ่งคุกคามที่มี
ต่อสุขภาพคนทํางานกิจการคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่ตําบลแดงใหญ่ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์  จ.บุรีรัมย์  
ปี ๒๕๕๗”  ในครั้งนี้ โดยเลือกเทคนิคการถอดบทเรียนหลังปฏิบัติการ (After Action Review) เพื่อเป็น
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 
 



๓ 
 
โครงการและบริบทของโครงการ  
 ดําเนินงานถอดบทเรียนครั้งนี้  เป็นการถอดบทเรียนจากการดําเนินกิจกรรมค้นหาสิ่งคุกคามที่มีต่อ
สุขภาพคนทํางานกิจการคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นขยะอันตรายในพื้นที่ตําบลแดงใหญ่  อ.บ้านใหม่
ไชยพจน์  จ.บุรีรัมย์  โดยได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตําบลแดงใหญ่เป็นผู้ประสานและ
คัดเลือกคนทํางาน จํานวน  ๔๐  คน  เพื่อเข้ามาร่วมกระบวนการอบรมแกนนําคนทํางาน โดยการบรรยาย
เรื่องการทํางานด้วยความปลอดภัยในขณะทํางานและฝึกปฏิบัติการค้นหาสิ่งคุกคามที่มีต่อสุขภาพคนทํางาน
กิจการคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  ๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน
ตําบลแดงใหญ่  วิทยากรได้รับการสนับสนุนจากสํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม  สํานักงาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ นครราชสีมา  และ  อบต.แดงใหญ่  โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 
 
ส่วนให้ความรู ้ เรื่องหลักความปลอดภัยในการทํางานคัดแยกขยะอิเลคทรอนิกส์และอุปกรณ์ไฟฟ้า 
ส่วนฝึกปฏิบัติ  เรื่องค้นหาสิ่งคุกคามที่มีต่อสุขภาพคนทํางานกิจการคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์และ
มาตรการป้องกันอันตรายจากการทํางาน   
กิจกรรมที่ ๑ แนะนําทีมและวัตถุประสงค์ของการทํากิจกรรมกลุ่ม 

(๑) เพื่อร่วมกันค้นหาสิ่งคุกคามที่มีต่อสุขภาพคนทํางานกิจการคักแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ 
(๒) เพื่อร่วมกันหามาตรการป้องกันอันตรายจากการทํางาน กรณีทํางานคัดแยกขยะ

อิเล็กทรอนิกส์ 
กิจกรรมที่ ๒ ผู้เข้าร่วมประชุม จัดทํา BODY MAPPING เพื่อให้ระบุผลกระทบต่อสุขภาพ 
กิจกรรมที่ ๓  ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันเสนอมาตรการป้องกันอันตรายและการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคล 
กิจกรรมที่ ๔ วิทยากรประจํากลุ่มสรุปผลการทํากิจกรรมกลุ่มพร้อมนําเสนอ 

 

ซึ่งจากกิจกรรมที่ได้กล่าวมา  งานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมคาดหวังว่าคนทํางาน
ได้มีส่วนร่วมในการสะท้อนถึงอันตรายที่ตนเองได้รับจากการทํางานและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ในการทํางานอย่างปลอดภัยและดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างเหมาะสมทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ
และภาคประชาชนเอง 
 

วัตถุประสงค์  :  เพื่อให้แกนนําคนทํางานมีความรู้ในการดูแลสุขภาพจากสิ่งคุกคามจากการประกอบกิจการ
คัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส ์(ขยะอันตราย) ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพเป็นอยู่ 
 

ผลผลิต  :  แกนนําคนทํางานมีความรู้ในการดูแลสุขภาพจากสิ่งคุกคามจากการประกอบกิจการคัดแยกขยะ
อันตรายได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม   
 

เป้าหมาย  :  แกนนําคนทํางานกิจการคัดแยกขยะอันตราย  จํานวน  ๔๐  ระยะเวลาดําเนินการ  ๑  วัน 
 

ผลการดําเนนิงาน : 
 



๔ 
 
ส่วนให้ความรู้  เรื่องหลักความปลอดภัยในการทํางานคัดแยกขยะอิเลคทรอนิกส์และอุปกรณ์ไฟฟ้า  โดยทีม
วิทยากรได้บรรยายเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

(๑) สภาพปัญหาความไม่ปลอดภัยในการทํางานคัดแยกขยะอิเลคทรอนิกสแ์ละอุปกรณ์ไฟฟ้า   
(๒) รู้จักสิ่งคุกคามต่อสุขภาพการทํางาน 
(๓) ตัวอย่างการวิเคราะห์สิ่งคุกคามสุขภาพจากการทํางานจากกรณีศึกษา 
(๔) โรคและอุบัติเหตุจากการทํางานและการป้องกัน 
(๕) การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 

 

ส่วนฝึกปฏิบัติ  เรื่องการค้นหาสิ่งคุกคามที่มีต่อสุขภาพคนทํางานกิจการคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์และ
มาตรการป้องกันอันตรายจากการทํางานคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์  
กิจกรรมที่ ๑  วิทยากรได้แนะนําทีมและวัตถุประสงค์ของการทํากิจกรรมกลุ่มแก่ผู้เข้าร่วมประชุม  ได้แก่ 

(๑) เพื่อร่วมกันค้นหาสิ่งคุกคามที่มีต่อสุขภาพคนทํางานกิจการคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ 
(๒) เพื่อร่วมกันหามาตรการป้องกันอันตรายจากการทํางาน กรณีทํางานคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ 

 

  
ภาพวิทยากรได้แนะนําทีมและวัตถุประสงค์ของการทํากิจกรรมกลุ่มแก่ผู้เข้าร่วมประชุม  

 
กิจกรรมที่ ๒ ผู้เข้าร่วมประชุมช่วยกันคิดผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งคุกคามสุขภาพจากการทํางาน ฯ และ
เส้นทางเข้าสู่ร่างกาย  ดังนี้ 

- ผู้เข้าร่วมประชุม จัดทํา BODY MAPPING เพื่อให้ระบุผลกระทบต่อสุขภาพ 
 



๕ 
 

     
ภาพผู้เข้าร่วมประชุม จัดทํา BODY MAPPING เพ่ือให้ระบุผลกระทบต่อสุขภาพ (๑) 

 

 
ภาพผู้เข้าร่วมประชุม จัดทํา BODY MAPPING เพ่ือให้ระบุผลกระทบต่อสุขภาพ (๒) 

 

 

   

ภาพผู้เข้าร่วมประชุมช่วยกันระบุผลกระทบต่อสุขภาพว่ามีสิงคุกตามสุขภาพอะไรบ้างและเส้นทางเข้าสู่ร่างกาย 



๖ 
 
กิจกรรมที่ ๓  ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันเสนอมาตรการป้องกันอันตรายและการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคล 

     
ผู้เข้าร่วมประชุม ช่วยกันระบุผลกระทบต่อสุขภาพว่ามีสิงคุกตามสุขภาพอะไรบ้างและเส้นทางเข้าสู่ร่างกาย (๒) 

กิจกรรมที่ ๔  ตัวแทนกลุ่มนาํเสนอ/วิทยากรประจํากลุ่มสรุปผลการทํากิจกรรม 

 
ภาพตัวแทนกลุ่มนําเสนอสิงคุกตามสุขภาพและเส้นทางเข้าสู่ร่างกาย  

  
ภาพตัวแทนกลุ่มนําเสนอมาตรการในการป้องกันอันตรายจากสิ่งคุกคาม 

 



๗ 
 

 
ภาพวิทยากรบรรยาย-สาธิตการยกของหนักที่ไม่ถูกต้อง 

 

     
ภาพวิทยากร/ผู้เข้าประชุมแสดงการยกของที่ถูกวิธี 

 
ภาพผู้เข้าประชุมแสดงท่าทางการยกสิ่งของ ๒ คน ไม่ถูกต้อง และไม่ถูกต้อง 

 
 

ปัญหา/อุปสรรค (ที่สําคญั อะไรบ้าง แก้ไขอย่างไร แล้วผลเป็นอย่างไร) 



๘ 
 
 ผู้ค้าของเก่า/คนทํางานขาดความตระหนักในความรับผิดชอบต่อชุมชนในด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมจาก
การลักลอบเผาสายไฟฟ้าเพื่อเอาโลหะทองแดง รวมถึงเผากําจัดเศษขยะที่เหลือจากกิจการคัดแยกฯ ทําให้
เกิดการร้องเรียนเหตุรําคาญและมีควันพิษฟุ้งกระจายในพื้นที่  ถึงแม้ว่า อบต.แดงใหญ่ ได้ออกระเบียบ
ข้อบังคับและมาตรการสังคมเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการขยะในหมู่บ้านก็ตาม  และจาก
ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าประชุมและ อบต.แดงใหญ่ ได้เสนอให้สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ นครราชสีมา 
สนับสนุนแผ่นป้ายไวนิลที่มีข้อความเกี่ยวกับการลด ละ เลิกการเผาอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า พร้อมย้ําเตือนถึง
ภัยสุขภาพจากการกําจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยการเผา  สําหรับติดประชาสัมพันธ์ในจุดสําคัญในพื้นที่ ๕ 
หมู่บ้านที่มีกิจการการคัดแยกขยะฯ ดังภาพด้านล่าง 
 

 
ภาพป้ายประชาสัมพันธ์การลด ละ เลิก การเผาขยะชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

 
บทสรปุการเรยีนรู้  
 สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดําเนินงานนี้  คือ  การใช้กระบวนการกลุ่มที่กลุ่มเปา้หมายมีส่วนรว่มในการ
การระดมความคิดเพื่อค้นหาสิ่งคุกคามต่อสขุภาพที่ตรงกับสภาพปัญหาของตนเองมากที่สุดและเป็นการ
สะท้อนปัญหาในภาพกว้างของตัวกลุ่มเป้าหมายเอง 

(๑) จุดแข็งในการปฏิบัติงาน  : การดําเนินงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากบุคลากร/หน่วยงาน
ภาครัฐทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่  ไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนตําบลแดงใหญ่  โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบลแดงใหญ่  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบ้านใหม่ไชยพจน์  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์  
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ นครราชสีมา  สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม  รวมถึง
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ค้าของเก่า/คนทํางานมีสัมผัสอันตรายจากสิ่งคุกคามจากการทํางานมีความต้องการที่
อยากจะแก้ไขปัญหาหรือบรรเทาปัญหาด้านความปลอดภัย/สุขภาพในการทํากิจการคัดแยกขยะ
อิเล็กทรอนิกส์  อันเป็นการเสริมเชื่อมโยงกับโครงการที่ อบต.ดงใหญ่ได้มีการจัดทําขึ้นเพื่อแก้ไข/ลด/บรรเทา
ปัญหาที่เกี่ยวข้องจากกิจการคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์  ได้แก่ 

 โครงการกําหนดมาตรการทางสังคม 
 โครงการถ่ายทอดความรู้และเพิ่มทักษะการจัดการขยะ 
 โครงการประกวดบ้านตัวอย่างการบริหารจัดการขยะ 



๙ 
 

 โครงการเฝ้าระวัง ติดตาม ประเมินผลการจัดการขยะในชุมชนและสถานที่ทิ้งขยะ 
(๒) จุดอ่อนปัญหา/อุปสรรคที่พบ  :  จากการดําเนินงานพบว่า  การจัดการขยะที่เหลือจากกิจการ

คัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ เช่น โฟม พลาสติก จอโทรทัศน์ เป็นต้น โดยองค์การบริหารส่วนตําบลแดงใหญ่
ยังขาดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการ  ผู้ค้าของเก่า/คนทํางานไม่รู้ว่าอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคลอันไหนมีประสิทธิภาพและจัดหาได้ที่ไหน  รวมถึงความย่ังยืนของการดําเนินงานเพื่อการ
จัดการปัญหาฯ 

(๓) สิ่งที่ได้เรียนรู้ในการปฏิบัติงาน :  ทราบสภาพปัญหาสุขภาพจากทํางานที่มีความสอดคล้องกับ
สภาพปัญหาจริง ทัศนคติ และความต้องการของกลุ่มผู้ค้าของเก่า/คนทํางานจากกระบวนการมีส่วนร่วมใน
การสะท้อนปัญหาและการแก้ไขปัญหาของผู้ค้าของเก่า/คนทํางานเอง 

(๔) ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมที่เกิดขึ้น : การแก้ไขปัญหาจากการสะท้อนปัญหาโดยการมีส่วนร่วม
ของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบทางด้านสุขภาพ/สิ่งแวดล้อมเป็นกระบวนการสําคัญที่จะช่วยทําให้การแก้ไข/
ลด/บรรเทาปัญหามีความสอดคล้องตรงกับสภาพปัญหาจริงและตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  

(๕) สิ่งที่ดีอยู่แล้วและควรทําต่อไป : สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ นครราชสีมา โดยงานโรค
จากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมควรจัดกิจกรรมทางด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่  กลุ่มผู้ค้าของเก่า/คนทํางาน รวมถึงประชาชนในพื้นที่มีการพัฒนา
สภาวะสุขภาพตนเอง ชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และให้ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหาสุขภาพ
และมลพิษสิ่งแวดล้อมจากกิจการคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  ทั้งนี้  เพื่อเป็นการ
ติดตาม สนับสนุนและประเมินผลในระยะยาว   

(๖) สิ่งที่ต้องปรับปรุงพัฒนาต่อไป : การสร้างความร่วมมือในหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ได้แก่ 
โรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ในการจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม  ร่วมดําเนินงานกับโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบลแดงใหญ่ที่มีการสอดรับการจัดบริการฯ โดยการจัดต้ังคลินิกเกษตร (อาชีวอนามัย) เช่น          
มีแผนงานโครงการในการดูแลสุขภาพคนทํางานคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์  การประเมินปัญหาสุขภาพเป็น
ระยะโดยเฉพาะปัญหาสุขภาพที่เกิดจากความเสี่ยงจากการทํางาน  เช่น  โรคพิษโลหะหนัก  เป็นต้น  การ
ประเมินโดยการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม  การเยี่ยมและจัดกิจกรรมในชุมชนอย่างต่อเนื่อง  การให้สุขศึกษา
ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
 

           นางสพุาพร  แสนศรี     ผู้สรุป  
           น.ส.นงค์นุช  โสรมรรค  ผู้พิมพ์  
           นายวิเศษ  วริศรางกลู   ผู้ตรวจทาน  
           วันที ่๘  สิงหาคม  ๒๕๕๗ 


