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บทที่ 2
นโยบายที่เกี่ยวข้องและกลไกการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

ก

		
ารอนามัยสิ่งแวดล้อม มีความเกี่ยวข้องกับความสมดุลนิเวศวิทยาระหว่างมนุษย์
และสิ่งแวดล้อม เพื่อการมีสุขภาพดี ทั้งร่างกาย จิตใจ และการดำรงอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข ซึ่งมี
ความหมายและขอบเขตครอบคลุมหลายด้าน จากการทบทวนการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
ในช่วงที่ผ่านมา พบว่า มีนโยบายและแผนที่เกี่ยวข้อง และมีกลไกการดำเนินงานที่สนับสนุนการ
ดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม สรุปได้ดังนี้

2.1 นโยบายและแผน

		 2.1.1 นโยบายและแผนที่เกี่ยวข้อง
			
1) คำแถลงนโยบายรัฐบาล
นโยบายรัฐบาล (นายอภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา วันจันทร์ที่
29 ธันวาคม 2551) มีกรอบนโยบายที่สนับสนุนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ดังนี้
			
(1) นโยบายด้านสาธารณสุข
(1.1) สนับสนุนการดำเนินการตามแนวทางของกฎหมายสุขภาพแห่งชาติ
โดยเร่งดำเนินมาตรการสร้างเสริมสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพและการเจ็บป่วยเรื้อรัง
โดยประสานความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากภาคีพัฒนาในสาขาต่างๆ ตลอดจนภาคเอกชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุข ร่วมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
สร้างแรงจูงใจ รณรงค์ให้เกิดการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอนามัย รวมทั้งส่งเสริม
บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุข โดยจัดสรรทุนให้เพื่อกลับมาทำงานในท้องถิ่น
(1.2) สร้างขีดความสามารถในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค วินจิ ฉัย
และดูแลรักษาพยาบาลอย่างเป็นระบบ เชื่อมโยงกับทุกภาคส่วน ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกัน
ปัญหาการป่วยและตายด้วยโรคอุบัติใหม่ที่รวมถึงโรคที่มีการกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ใหม่ และโรค
ระบาดซ้ำในคน อย่างทันต่อสถานการณ์
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(1.3) พัฒนาและเชื่อมโยงระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพ
ให้ทันสมัย มีมาตรฐานสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างคุ้มค่า
			

(2) นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(2.1) ลด/เลิกการปลดปล่อยและการใช้สารเคมี และจัดให้มีระบบบริหาร
จัดการน้ำในระดับประเทศทั้งน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคเศรษฐกิจ
และการอุปโภคบริโภค
(2.2) จั ด ทำระบบฐานข้ อ มู ล เพื่ อ สร้ า งความมั่ น คงด้ า นอาหาร และ
สุขภาพ บนฐาน ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
(2.3) จัดให้มรี ะบบการป้องกัน รวมทัง้ เตือนภัยและบรรเทาความเดือดร้อน
แก่ผปู้ ระสบภัยธรรมชาติ โดยนำระบบข้อมูลภูมสิ ารสนเทศมาใช้กำหนดพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัยหรือเตือนภัยพิบตั ิ
พัฒนาระบบฐานข้อมูล และติดตั้งระบบเตือนภัย และจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานอันจำเป็นที่เกี่ยวข้อง
ในพื้นที่ที่มีความเปราะบางหรือเสี่ยงต่อภัยพิบัติอันเกิดจากภาวะโลกร้อน เช่น น้ำท่วม แผ่นดินหรือ
โคลนถล่ม น้ำแล้ง ตลอดจนธรณีพิบัติและการเกิดคลื่นยักษ์ในทะเล เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ทุกแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ
(2.4) ควบคุมและลดปริมาณของเสียที่กลายมาเป็นมลพิษ ทั้งในรูปขยะ
ขยะอันตราย มลพิษทางอากาศ กลิ่น เสียง และน้ำเสีย โดยส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม การใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เกิดการใช้ซ้ำหรือหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ รวมทั้ง การแปลง
ขยะให้เป็นพลังงาน ส่งเสริมการป้องกันมลพิษตั้งแต่จุดกำเนิด เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบำบัดน้ำเสีย กำจัดขยะชุมชน บริหารจัดการขยะจากแหล่ง
ก่อสร้างและทำลายสิ่งก่อสร้าง โดยเฉพาะการจัดให้มีศูนย์กำจัดขยะชุมชนกลางในทุกจังหวัด มีการ
บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เร่งแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่ที่วิกฤตซ้ำซาก รวมทั้งสนับสนุน
มาตรการจูงใจด้านภาษีและสิทธิต่างๆ กับผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการแก้ไขปัญหาโลกร้อนและ
ลดมลพิษ
(2.5) การส่งเสริมการวิจยั และพัฒนา ทีใ่ ห้ชมุ ชนและนักวิชาการในท้องถิน่
มีสว่ นร่วม และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทชี่ ว่ ยให้เกิดการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัด และ
ช่วยลดมลพิษ
(2.6) สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ โดยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ประชาชน และภาคีที่เกี่ยวข้อง ในรูปของสมัชชาสิ่งแวดล้อมมีส่วนร่วม
บริหารจัดการ
			

(3) นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
(3.1) ส่งเสริมความร่วมมือในทุกสาขากับประเทศเพื่อนบ้านภายใต้กรอบ
ความร่วมมืออนุภูมิภาคต่างๆ บนพื้นฐานของสนธิสัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(3.2) สนับสนุนการเข้าร่วมในข้อตกลงระหว่างประเทศทั้งทวิภาคีและ
พหุภาคีที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ เร่งรัดการให้สัตยาบันในข้อตกลงที่ได้ลงนามไว้แล้วและปรับปรุง
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แก้ไขข้อตกลงที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อประชาชนและสังคม
			

(4) นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(4.1) สนั บ สนุ น การกระจายอำนาจทางการคลั ง สู่ ท้ อ งถิ่ น เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถและความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพึ่งพาตนเองได้มากขึ้น
(4.2) สนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูล และมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนและการทำงานตลอดจนการจัดบริการ
สาธารณะร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และร่วมติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของท้องถิ่น
(4.3) บูรณาการความเชื่อมโยงของการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมภิ าค สูท่ อ้ งถิน่ โดยสนับสนุนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการผ่านกระบวนการจัดทำแผนพัฒนา
จังหวัดและกลุม่ จังหวัดทีส่ อดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ระดับชาติและระดับภาค
ตลอดจนเชือ่ มโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และแผนชุมชน โดยคำนึงถึงการมีสว่ นร่วม
ของทุกภาคส่วนในทุกขั้นตอนของการจัดทำแผน
(4.4) ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ และเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
สาธารณะจากทางราชการ และสื่อสาธารณะอื่นได้อย่างกว้างขวาง เป็นธรรม และรวดเร็ว รวมทั้งให้
กลไกภาครัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกมิติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทย
				 2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2550–2554
		 การเปลีย่ นแปลงของโลกทีม่ ผี ลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต ผนวกกับปัญหา
เชิงโครงสร้างการพัฒนาของประเทศทีไ่ ม่สมดุล ไม่ยงั่ ยืน และอ่อนไหวต่อผลกระทบจากความผันผวน
ของปัจจัยภายนอกทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ประเทศไทยต้องปรับตัวหันมาทบทวนกระบวนทัศน์
การพัฒนาที่พึ่งพิงตนเองและมีภูมิคุ้มกันมากขึ้น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
10 พ.ศ. 2550-2554 จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ประเทศไทยเพื่อมุ่งสู่ “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน”
ยึดกระบวนทัศน์การพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่มี “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ภายใต้
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยวางเป้าหมายการพัฒนา
คุณภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้มคี วามสมดุล และยัง่ ยืน
โดยเพิ่มสัดส่วนภาคการผลิตเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ลดการใช้พลังงาน และลดการใช้น้ำมัน
ในภาคขนส่ง การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ที่มุ่งรักษาความอุดมสมบูรณ์
ของฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้อยูใ่ นระดับที่
เหมาะสมต่อการดำรงคุณภาพชีวติ ทีด่ ี และไม่เป็นภัยคุกคามต่อระบบนิเวศน์ ตลอดจนคุณภาพชีวิต
ของคนไทย และมุ่งให้ธรรมาภิบาลของประเทศดีขึ้น
				 3) แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2550–2554
แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2550-2554 ยึดหลักการ “สุขภาพดี
เป็นผลจากสังคมที่ดี” มีวิสัยทัศน์ระบบสุขภาพมุ่งสู่ “ระบบสุขภาพพอเพียงเพื่อสร้างสุขภาพดี
บริการดี สังคมดี ชีวิตมีความสุขอย่างพอเพียง” มียุทธศาสตร์หลักในการพัฒนา 6 ยุทธศาสตร์ คือ
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1) การสร้างเอกภาพและธรรมาภิบาลในการจัดการระบบสุขภาพ 2) การสร้างวัฒนธรรมสุขภาพ
และวิถีชีวิตที่มีความสุขในสังคมแห่งสุขภาวะ 3) การสร้างระบบบริการสุขภาพและการแพทย์ที่ผู้รับ
บริการอุ่นใจ 4) การสร้างระบบภูมิคุ้มกันเพื่อลดผลกระทบจากโรคและภัยคุกคามสุขภาพ สร้าง
ความเข้มเข็งให้แก่ระบบการควบคุมป้องกันโรค การควบคุมปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบด้านสุขภาพ
ของการเปลีย่ นแปลงต่างๆ รวมทัง้ เตรียมความพร้อมเพือ่ รองรับภัยพิบตั แิ ละความรุนแรงทีแ่ พร่ระบาด
ทั่วไป 5) การสร้างทางเลือกสุขภาพที่หลากหลายผสมผสานภูมิปัญญาไทยและสากล เน้นการ
พัฒนาศักยภาพเพื่อการพึ่งตนเองได้ในด้านสุขภาพ และ 6) การสร้างระบบสุขภาพฐานความรู้
ด้วยการจัดการความรู้ สร้างระบบการจัดการที่เน้นการใช้ความรู้เป็นฐานการตัดสินใจด้วยการสร้าง
วั ฒ นธรรมการวิ จั ย และการจั ด การความรู้ ใ นทุ ก ระดั บ องค์ ก รด้ า นสุ ข ภาพ ดั ง จะเห็ น ว่ า ทั้ ง 6
ยุทธศาสตร์ดังกล่าวล้วนเกี่ยวข้องและเอื้ออำนวยต่อการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศด้วย
				 4) นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. 2540 - 2559
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับ นโยบายเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษทางดิน น้ำ อากาศและ
ของเสีย มีนโยบายภาพรวม คือ
(1) ลดและควบคุมปัญหามลพิษ อันเนือ่ งมาจากชุมชน เกษตรกรรม อุตสาหกรรม
คมนาคมและกิจการก่อสร้าง ไม่ให้มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและความเป็นอยู่ของประชาชน
รวมทั้งฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจเพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเกิดสมดุลของระบบนิเวศน์ และเป็นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน
(2) สนับสนุนให้มีการจัดการของเสียและสารอันตรายอย่างเป็นระบบ และ
มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งจัดให้มีระบบป้องกัน และแก้ไขกรณีฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติภัยขนาดใหญ่
(3) พัฒนาระบบการบริหารจัดการมลพิษให้เกิดเอกภาพ ในการกำหนดนโยบาย
แผนและแนวทางปฏิบัติ ทั้งนี้ กฎหมาย องค์กร และเงินทุนต้องมีความสอดคล้องและสนับสนุน
ให้การดำเนินการบริหารและการจัดการมลพิษที่มีประสิทธิภาพ โดยให้ผู้ก่อมลพิษต้องรับผิดชอบ
รวมทัง้ การให้เอกชนมีสว่ นร่วมในการลงทุน และมีการประสานความร่วมมือในการจัดการมลพิษ โดย
ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
				 5) แผนจัดการคุณภาพสิง่ แวดล้อม พ.ศ. 2550 - 2554
			 แผนจัดการคุณภาพสิง่ แวดล้อม พ.ศ. 2550 - 2554 เป็นแผนการบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ที่ จั ด ทำขึ้ น ตามมาตรา 35 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม และรั ก ษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เป็นกรอบแนวทางสำหรับส่วนราชการ ธุรกิจเอกชน
องค์กรชุมชน ประชาชน และทุกภาคีการพัฒนาต่างๆ ใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เพื่อบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
			 โดยมีแนวทางการจัดการแบบบูรณาการที่สอดรับกับระบบนิเวศน์ของแต่ละพื้นที่
รวมทั้งได้มีการผสมผสานการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม สาระสำคัญ
ของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2550-2554 ประกอบด้วย 5 หลักการ สำคัญ คือ
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluter - Pays Principle: PPP)
ความเป็นหุ้นส่วนของรัฐ–เอกชน (Public–Private Partnership)
การระวังไว้ก่อน (Precautionary Principle)
การเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ (Public Disclosure)
ผู้ได้รับผลประโยชน์เป็นผู้จ่าย (Beneficiaries Pay Principle)

				 6) แผนงานการจัดตัง้ ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558
		 ผลจากการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 9 ในเดือน ตุลาคม 2546 ที่บาหลี ซึ่ง
ผูน้ ำอาเซียนได้ลงนามในปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน (Declaration of ASEAN Concord II:
Bali Concord) เห็นชอบให้มกี ารจัดตัง้ ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) อันประกอบไปด้วย
ประชาคมความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Security Community-ASC) ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community-AEC) และประชาคมสังคมวัฒนธรรม (ASEAN
Socio-Cultural Community-ASCC) ในปี พ.ศ. 2558
		 จากการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 13 ที่ประเทศสิงคโปร์ วันที่ 20 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2550 ผู้นำประเทศอาเซียนเห็นพ้ อ งต้ อ งกั น ให้ จั ด ตั้ ง แผนงานการจั ด ตั้ ง ประชาคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน เพื่อรองรับการดำเนินงานตามมาตรการต่างๆ เพื่อส่งเสริมการจัดตั้งประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ซึ่งร่างแผน (Draft ASEAN Socio-Cultural Community
Blueprint) ประกอบด้วยความร่วมมือหลักที่สำคัญได้แก่
			
(1) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
			
(2) การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม
			
(3) สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม และ
			
(4) ความยั่ ง ยื น ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม ซึ่ งให้ ค วามสำคั ญ กั บ การจั ด การปั ญ หา
สิ่งแวดล้อมของโลก การจัดการและป้องกันปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมข้ามแดน หรือการจัดการและ
การป้องกันปัญหามลพิษหมอกควันข้ามแดน และมลพิษจากปฏิกูลข้ามแดน ส่งเสริมการพัฒนาที่
ยั่งยืนโดยการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีด้าน
สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานการดำรงชีวติ ในเมืองและชุมชนของอาเซียน การประสานนโยบาย
สิ่งแวดล้อม และฐานข้อมูล ส่งเสริมการใช้ ท รั พ ยากรธรรมชาติช ายฝั่ง และทรั พ ยากรทางทะเล
อย่างยั่งยืน ส่งเสริมการจัดการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืน ส่งเสริมความยั่งยืนของทรัพยากรน้ำจืด การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
สภาพภูมิอากาศ และการจัดการต่อผลกระทบ และส่งเสริมการบริหารจัดการป่าไม้ที่ยั่งยืน
				 7) แผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 25502554
คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี ได้จัดทำแผน
ยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2550-2554 โดยกำหนดวิสัยทัศน์ คือ
สังคมปลอดภัยจากอันตรายด้านสารเคมี สู่การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน และแข่งขันได้ในระดับสากล
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มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อบริหารจัดการสารเคมีอย่างเป็นระบบครบวงจร สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การดำเนินงานระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดการสารเคมี บูรณาการการทำงานของทุก
ภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องในการจัดการสารเคมี และเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนและเครือข่ายภาคประชาชน
ให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสารเคมีอย่างยั่งยืน โดยเน้น 3 ยุทธศาสตร์สำคัญ ได้แก่ พัฒนา
ระบบบริหารจัดการสารเคมี ลดความเสีย่ งอันตรายจากสารเคมี และส่งเสริมความปลอดภัยและบทบาท
ประชาชนในการจัดการสารเคมี
				 8) ยุทธศาสตร์แห่งชาติวา่ ด้วยการจัดการการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
พ.ศ. 2551-2555
			 มีวิสัยทัศน์ คือ ประเทศไทยมีความพร้อมในการรับมือและปรับตัวต่อผลกระทบจาก
การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศและมี ส่ ว นร่ ว มกั บ ประชาคมโลกในการลดหรื อ บรรเทาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบนพื้นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน และมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
		
(1) สร้างความพร้อมให้กับประเทศในการรับมือ และปรับตัวต่อผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
		
(2) เพือ่ ร่วมกับประชาคมโลกในการลดก๊าซเรือนกระจก โดยดำเนินการบนพืน้ ฐาน
ของการพัฒนาที่ยั่งยืน และตามหลักการของความรับผิดชอบร่วมในระดับที่แตกต่างกัน
		
(3) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการจากทุกภาคส่วน ในกระบวนการวางแผน
และการดำเนินงาน เพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศอย่างเป็นระบบ
		 ยุทธศาสตร์ที่จะนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ ดังกล่าว ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์
ดังนี้
			 (1) การสร้างความสามารถในการปรับตัวเพื่อรับมือ และลดความล่อแหลม
ต่อผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศ
			 (2) การสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มแหล่งดูดซับก๊าซ
บนพื้นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน
			 (3) การสนับสนุนงานวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้างความเข้าใจทีช่ ดั เจนต่อการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศ
			 (4) การสร้างความตระหนักรู้ และการมีสว่ นร่วมในการแก้ไขปัญหาการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศ
			 (5) การเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการ
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ
			 (6) การพัฒนาการดำเนินงานในกรอบความร่วมมือกับต่างประเทศ
		 ยุทธศาสตร์ ทั้ง 6 ดังกล่าว จะช่วยให้การดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมด้าน
ส่งเสริมความสามารถการปรับตัวของประชาชน เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ทำได้ดีขึ้นด้วย
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				 9) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ พ.ศ.  2551-2554
นโยบายการวิจยั ของชาติ คือ “ประเทศไทยมีงานวิจยั ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ เพือ่ การพัฒนาทีส่ มดุล
และยัง่ ยืน” โดยมี พันธกิจการวิจยั ของชาติ คือ การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการวิจยั
ของประเทศให้สูงขึ้น และสร้างฐานความรู้ที่มีคุณค่าเพื่อสามารถประยุกต์และพัฒนาวิทยาการที่
เหมาะสม รวมทั้งต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ โดยใช้
ทรัพยากรและเครือข่ายวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ ที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และ
พันธกิจการวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2554) จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ.
2551-2554) รวม 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ คือ
			 1) การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 2) การ
สร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางสังคม 3) การสร้างศักยภาพและความสามารถ
เพือ่ การพัฒนาทางวิทยาการและทรัพยากรบุคคล 4) การเสริมสร้างและพัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและ 5) การบริหารจัดการความรู้ ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ทรัพยากร
และภูมิปัญญาของประเทศ สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ ด้วยยุทธวิธีที่เหมาะสม
		 2.1.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
			 นอกจากนโยบายและแผนระดับชาติที่สนับสนุนการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดังกล่าวแล้ว ยังมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน ดังนี้
				 1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ตามมาตรา 51
มาตรา 52 มาตรา 57 มาตรา 67 และมาตรา 290 ที่มีสาระสำคัญโดยสรุป คือ มาตรา 51
บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการสาธารณสุขที่เหมาะสมและได้มาตรฐานฯ มาตรา 52 เด็ก
และเยาวชนมี สิ ท ธิ ใ นการอยู่ ร อดและได้ รั บ การพั ฒ นาด้ า นร่ า งกาย จิ ตใจ และสติ ปั ญ ญาตาม
ศักยภาพในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมฯ มาตรา 57 บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล คำชี้แจงและ
เหตุผลจากหน่วยราชการ หน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นก่อนการอนุญาต หรือ
ดำเนินโครงการ หรือกิจกรรมใดที่มีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพ
ชีวิตฯ มาตรา 67 สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์ บำรุงรักษาและการ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพและในการคุม้ ครอง ส่งเสริม และ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ดำรงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิด
อันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพหรือคุณภาพชีวิตของตน มาตรา 290 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นย่อมมีอำนาจหน้าที่ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายบัญญัติ
				 2) พระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นพระราชบัญญัติที่ควบคุมดูแลเกี่ยวกับการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อคุ้มครอง
ประชาชนด้านสุขภาพซึ่งจะครอบคลุมการดำเนินกิจการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขของ
ประชาชน ตั้งแต่ระดับครัวเรือน ชุมชน ตลอดจนกิจการขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ อาทิ หาบเร่
แผงลอย สถานที่ จ ำหน่ า ยอาหาร สถานที่ ส ะสมอาหาร ตลาดสด และกิ จ การที่ เ ป็ น อั น ตราย
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ต่อสุขภาพ และมีลักษณะการกระจายอำนาจไปสู่ส่วนท้องถิ่น กล่าวคือ ให้ “ราชการส่วนท้องถิ่น”
มีอำนาจในการออกข้อกำหนดของท้องถิ่นซึ่งสามารถใช้บังคับในท้องถิ่นนั้นได้ และให้อำนาจแก่
เจ้าพนักงานท้องถิ่นในการควบคุมดูแล
				 3) พระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ในหมวด 1 ว่าด้วยสิทธิ
และหน้าที่ด้านสุขภาพ มาตรา 5 วรรคหนึ่ง กำหนดให้บุคคลมีสิทธิในการดำรงชีวิตในสิ่งแวดล้อม
และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ และวรรคสอง บุคคลมีหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในการ
ดำเนินการให้เกิดสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมตามวรรคหนึ่ง
				 4) พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535   
ส่งเสริมประชาชนและองค์กรเอกชนให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ
กำหนดให้มกี ารจัดระบบการบริหารจัดการด้านสิง่ แวดล้อม มาตรการควบคุมมลพิษ มาตรการส่งเสริม
ด้านกองทุนและความช่วยเหลือ รวมทัง้ กำหนดหน้าทีใ่ ห้สว่ นราชการ รัฐวิสาหกิจและราชการส่วนท้องถิน่
ประสานงาน และมีหน้าที่ร่วมกันรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
				 5) พระราชบัญญัตวิ ตั ถุอนั ตราย พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2551 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการควบคุมการผลิต การนำเข้า การส่งออกและการมีไว้ใน
ครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม
รวมทั้ง จัดระบบบริหารให้มีการประสานงานกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม
วัตถุอันตราย ซึ่งมีหลายหน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงอุตสาหกรรม
				 6) พระราชบัญญัตโิ รงงาน พ.ศ. 2535 เป็นกฎหมายที่ควบคุม กำกับดูแลการ
ประกอบกิจการโรงงาน อันได้แก่ อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะทีใ่ ช้เครือ่ งจักรมีกำลังรวมตัง้ แต่ 5
แรงม้าหรือกำลังเทียบเท่าตัง้ แต่ 5 แรงม้าขึน้ ไป หรือใช้คนงานตัง้ แต่ 7 คนขึน้ ไปโดยใช้เครือ่ งจักร
หรือไม่ก็ตาม สำหรับทำ ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบำรุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ
ลำเลียง เก็บรักษา หรือทำลายสิ่งใดๆ
				 7) พระราชบัญญัตกิ ำหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542 ได้กำหนดภารกิจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท
อย่างชัดเจน โดยกำหนดภารกิจหน้าที่เกี่ยวกับงานสาธารณสุขไว้หลายด้าน และกำหนดให้รัฐ
(ซึ่งหมายถึงราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) ต้องถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภายในกำหนดระยะเวลาที่แน่นอน
		 2.1.3  ข้อตกลงและกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง
การดำเนินงานอนามัยสิง่ แวดล้อมไม่เพียงสอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติ และมีกฎหมาย
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายในประเทศรองรับเท่านั้น แต่ยังเป็นไปตามความตกลงระหว่างประเทศและ
พันธกรณีต่างๆ ที่เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
ที่สำคัญ ได้แก่
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แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 1 พ.ศ. 2552-2554

				 1) การประชุมสุดยอดระดับโลกว่าด้วยการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (World Summit
on Sustainable Development) ที่ มี ส าระสำคั ญ ว่ า ด้ ว ยการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น และยื น ยั น ถึ ง
ความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ 21 ตามเอกสารสำคัญ 2 ฉบับ ซึ่งเป็นข้อตกลง
ระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาล คือ 1) ปฏิญญาโจฮันเนสเบอร์กว่าด้วยการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (Johannesburg
Declaration on Sustainable Development) เป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันของประเทศ
สมาชิกในการรับผิดชอบร่วมกันต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 2) แผนการดำเนินงานโจฮันเนสเบอร์ก
(Johannesburg Plan of Implementation) เป็นเอกสารที่แสดงกรอบการดำเนินงานที่ประเทศ
ต่างๆ จะใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศของ
ตนเอง
				 2) เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals:
MDGs) ถือเป็นพันธกิจของประชาคมโลกในการพัฒนาคน ประกอบด้วย เป้าหมายหลัก 8 ข้อ
เป้าหมายย่อย 18 ข้อ และตัวชี้วัด 48 ตัว ซึ่งเป้าหมายหลัก ได้แก่ 1) ขจัดความยากจนและ
ความหิวโหย 2) ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษา 3) ส่งเสริมบทบาทสตรีและความ
เท่าเทียมกันทางเพศ 4) ลดอัตราการตายของเด็ก 5) พัฒนาสุขภาพสตรีมีครรภ์ 6) ต่อสู้โรคเอดส์
มาลาเรีย และโรคสำคัญอื่นๆ 7) รักษาและจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และ 8) ส่งเสริมการเป็น
หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในประชาคมโลก ซึ่งประเทศไทยได้ดำเนินการ จนถึงปี พ.ศ. 2547 พบว่า
ประเทศไทยได้บรรลุเป้าหมาย MDGs ในเกือบทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความยากจน ความ
หิวโหย ความไม่เท่าเทียมทางเพศ โรคเอดส์และมาลาเรีย ก่อนกำหนดเวลากว่า 10 ปี และ
ประเทศไทยจึงได้เริ่มแนวคิด MDGs Plus หรือ MDGs+ โดยตั้งเป้าหมายเพิ่มที่สอดคล้องกับ
บริบทการพัฒนาของประเทศไทยและท้าทายยิ่งขึ้น
			 มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการอนามัยสิ่งแวดล้อม ในเป้าหมายหลักที่ 7: รักษาและ
จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เป้าหมายย่อยที่ 9 กำหนดนโยบายและแผนพัฒนาประเทศให้
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน และลดการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
และเป้าหมายย่อยที่ 10 ลดสัดส่วนประชากรทีไ่ ม่สามารถเข้าถึงน้ำดืม่ สะอาด และส้วมถูกสุขลักษณะ
ลงครึ่งหนึ่งในช่วงปี 2533-2558
				 3) กฎบัตรความร่วมมือด้านอนามัยและสิง่ แวดล้อมของประเทศในภูมภิ าค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออก – กรอบความร่วมมือ (Charter of the Regional
Forum on Environment and health Southeast and East Asian Countries -Framework for
Cooperation)
		 ความร่วมมือด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้และเอเชียตะวันออก ได้รับการรับรองจากรัฐมนตรีด้านสาธารณสุขและด้านสิ่งแวดล้อม ของ
14 ประเทศ ได้แก่ เนการาบรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศมาเลเซีย
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ประเทศมองโกเลีย สหภาพพม่า สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐสิงคโปร์
ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในการประชุมรัฐมนตรีด้านอนามัยและ
สิง่ แวดล้อมของประเทศในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออก เมือ่ วันที่ 9 สิงหาคม
พ.ศ. 2550 ณ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีสาระสำคัญโดยสรุป คือ มีความเห็นร่วมกันที่จะสร้างความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข ทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาคและ
ให้คำมัน่ ทีจ่ ะให้ความร่วมมือในการแลกเปลีย่ นประสบการณ์ และองค์ความรู้ ปรับปรุง และบูรณาการ
กรอบนโยบาย กลยุทธ์ กฎหมาย และการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เพื่อปกป้อง
สิง่ แวดล้อมและคุม้ ครองสุขภาพประชาชนกลุม่ ต่างๆ โดยเฉพาะกลุม่ ผูห้ ญิง เด็ก คนชรา และผูพ้ กิ าร
ซึ่งถือเป็นประชาชนกลุ่มเปราะบาง และเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อม
		 ทั้งนี้โดยใช้ กฎบัตรความร่วมมือด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อม และปฏิญญากรุงเทพฯ
ว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เป็นเครื่องมือในการประสานความร่วมมือ และมีแผนการดำเนินงาน
ด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมระดับภูมิภาค ใน 6 สาขา คือ 1) คุณภาพอากาศ 2) น้ำสะอาด
สุขอนามัย และการสุขาภิบาล 3) ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 4) สารเคมีเป็นพิษและสารอันตราย
5) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การลดลงของชั้นโอโซน และการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศน์
และ 6) การวางแผน การเตรียมการ และการปฏิบัติการรองรับภาวะฉุกเฉินด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
เป็นกรอบการดำเนินงาน นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญและผลักดันให้ประเทศสมาชิกดำเนินการ
จัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ อีกทั้ง กฎบัตรฯ ยังได้กำหนด
บทบาทหน้าที่ของภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานตามกรอบความร่วมมือดังกล่าวไว้ว่า
หน่วยงานภาครัฐทั้งหมด ทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น ควรกำหนดนโยบายในลักษณะเชิงรุก
และให้ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งมี ส่ ว นร่ ว มในการกำหนดประเด็ น ด้ า นอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
กระทรวงที่รับผิดชอบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลและผู้เชี่ยวชาญ ทำให้เกิด
การตั ด สิ นใจและทำงานร่ ว มกั น เพื่ อ จั ด ทำและปฏิ บั ติ ต ามแผนปฏิ บั ติ ก ารอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม
(National Environmental Health Action Plan) หรือแผนเทียบเท่าที่ครอบคลุม 6 ประเด็น
ดังกล่าวอย่างจริงจัง หน่วยงานและองค์กรภาคีรัฐ ต้องป้องกันประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบและทำให้
ประชาชนสามารถปกป้องคุ้มครองตนเองได้ หน่วยงานหรือองค์กรเหล่านี้ ต้องมีความรับผิดชอบใน
การประเมินความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และระบบควบคุมสิ่งแวดล้อมในพื้นที่รับผิดชอบ และ
เลือกใช้มาตรการที่คุ้มค่าและมีความเป็นไปได้ในการจัดการความเสี่ยง และจัดหาทรัพยากรที่จำเป็น
รวมทั้ง ทำให้มั่นใจว่าการกระทำใดๆ ในพื้นที่ไม่มีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยในพื้นที่
นั้ น ๆ ภาคเอกชนต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบในการประเมิ น ความเสี่ ย งจากการประกอบการธุ ร กิ จ ที่ มี ต่ อ
สิ่งแวดล้อม และสุขภาพประชาชน โดยใช้มาตราการลดความเสี่ยง และการสร้างความตระหนัก
เกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา พัฒนาค่านิยม และมุมมองที่สร้างสรรค์
สำหรับประเทศไทย มีกรมอนามัย และกรมควบคุมมลพิษ เป็นหน่วยงานประสาน
การดำเนินงานตามกฎบัตร ฯ ในระดับประเทศ
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				 4) กฎบัตรออตตาวาเพือ่ การส่งเสริมสุขภาพ (Ottawa Charter on Health
Promotion)
		 การดำเนินงานการส่งเสริมสุขภาพเกิดขึน้ ตามกฎบัตรออตตาวา (Ottawa Charter)
ซึง่ เป็นกรอบแนวคิดสำคัญ ทีใ่ ช้กำหนดเครือ่ งชีว้ ดั เพือ่ การส่งเสริมสุขภาพ ทีไ่ ด้ประกาศเจตนารมณ์วา่
สุขภาพดีเป็นเป้าหมายพื้นฐานทางสังคม และได้วางแนวทางใหม่ในการกำหนดนโยบายสุขภาพ
เน้นหลักการมีสว่ นร่วมของประชาชน ความร่วมมือระหว่างภาคต่างๆ ของสังคม โดยมีการสาธารณสุข
มูลฐานเป็นรากฐาน ในปี พ.ศ. 2529 ได้มี “กฎบัตรออตตาวา (Ottawa Charter) เพื่อเป็นการ
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ” ขึ้ น และถื อ เป็ น เสาหลั ก เสาแรกของงานส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพมิ ติ ใ หม่ ซึ่ ง ต่ อ มา
ได้มกี ารนำกฎบัตรนีไ้ ปใช้เป็นหลักการพืน้ ฐานสำหรับการวางแผนการพัฒนานโยบาย และการทำงาน
วิชาการด้านสุขภาพทั่วโลก
		 แนวคิดการส่งเสริมสุขภาพของกฏบัตรออตตาวา ได้ชใี้ ห้เห็นกลวิธพี นื้ ฐาน 3 ประการ
ในการส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ 1) การชี้แนะทางสุขภาพ โดยการเผยแพร่องค์ประกอบที่สำคัญของ
สุขภาพตามนิยามศัพท์ คำว่า การส่งเสริมสุขภาพ หมายถึง กระบวนการส่งเสริมให้ประชาชน
เพิ่มสมรรถนะในการควบคุมและพัฒนาสุขภาพของตนเองในการบรรลุซึ่งสุขภาวะอันสมบูรณ์ทั้งทาง
ร่างกาย จิตใจ และสังคม บุคคล และกลุ่มบุคคล การส่งเสริมสุขภาพจึงมิใช่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของภาคสาธารณสุขเท่านั้น หากแต่ขยายออกไปสู่เรื่องของการมีวิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ จนไปถึงเรื่อง
ของสุขภาวะโดยรวม 2) การเพิ่มสมรรถนะให้ทุกคนสามารถมีสุขภาพดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ และ 3)
การไกล่เกลี่ย ประสานผลประโยชน์ระหว่างกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ ในสังคม เพื่อสร้างจุดมุ่งหมาย
ด้านสุขภาพ
		 โดยกำหนดกิจกรรมหลักแห่งการส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่ไว้ 5 ประการ ดังนี้
			 (1) สร้ า งนโยบายสาธารณะเพื่ อ สุ ข ภาพ (Build healthy public policy)
เนื่องจากการส่งเสริมสุขภาพมีขอบเขตออกไปนอกภาคสาธารณสุข ผู้กำหนดนโยบายในทุกภาค
และทุกระดับที่เกี่ยวข้องจะต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพจากการตัดสินใจของตนเอง และยอมรับ
ผิดชอบในผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดขึ้น
			 (2) สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อ ต่อสุข ภาพ (Create supportive environment)
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ประกอบเป็นระบบสังคมและระบบนิเวศน์ที่ส่งผลต่อ
สุขภาพ ดังนั้น ชุมชนทุกระดับจะต้องร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ โดยต้องถือว่าการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทั่วโลกเป็นภารกิจร่วมกันของประชาคมโลก
			 (3) เสริมสร้างกิจกรรมชุมชนให้เข้มแข็ง (Strengthen community action)
การส่งเสริมสุขภาพจะต้องดำเนินการ โดยอาศัยการปฏิบัติของชุมชนที่เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิผล
ทั้งในการจัดลำดับความสำคัญของปัญหา การตัดสินใจ การวางแผนและการดำเนินการเพื่อบรรลุ
สภาวะสุขภาพที่ดีกว่าเดิม หัวใจของกระบวนการดังกล่าว ได้แก่ การเสริมสร้างอำนาจของชุมชน
ความรู้สึกเป็นเจ้าของของพวกเขา และการควบคุมความเพียรพยายามและอนาคตของพวกเขา
			 (4) พัฒนาทักษะส่วนบุคคล (Develop personal skills) การส่งเสริม สุขภาพ
โดยการสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาบุคคลและสังคมด้วยการให้ข้อมูลข่าวสาร การศึกษาเพื่อ
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สุขภาพและการเสริมสร้างทักษะชีวิตนั้น เป็นการเพิ่มทางเลือกแก่ประชาชนให้สามารถควบคุม
สภาวะสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของพวกเขาได้มากขึ้น และเพิ่มโอกาสต่อการพัฒนาสุขภาพ
			 (5) ปรับเปลี่ยนบริการสาธารณสุข (Reorient health services) ภาระหน้าที่
ของระบบบริการสาธารณสุขในการส่งเสริมสุขภาพเป็นความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างบุคคล ชุมชน
บุคลากรสาธารณสุข สถาบันบริการสาธารณสุขและรัฐบาล ซึ่งจะต้องทำงานร่วมกันเพื่อมุ่งไปสู่
สุขภาพของประชาชน
				 5) กฎบัตรกรุงเทพฯ เพือ่ การส่งเสริมสุขภาพในโลกยุคโลกาภิวตั น์ (The
Bangkok Charter for Health Promotion in a Globalized World)
กฎบัตรฯ นี้เกิดจากเวทีการประชุมนานาชาติ เรื่อง การส่งเสริมสุขภาพครั้งที่ 6
ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม พ.ศ. 2548 ณ กรุงเทพมหานคร มีจุดประสงค์เพื่อยืนยันว่า นโยบาย
และภาคีเครือข่ายต้องเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาทั้งระดับชาติและระดับโลก ในการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชนเพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความเท่าเทียมกันในด้านสุขภาพ และ
กำหนดกลุม่ เป้าหมายว่าจะต้องเข้าถึงประชาชนทุกกลุม่ เพือ่ การบรรลุสขุ ภาพดี ทัง้ นี้ โดยใช้กลยุทธ์
ดังนี้
			 (1) การชี้นำ (Advocacy) เพื่อสุขภาพโดยตั้งบนพื้นฐานของสิทธิมนุษยชนและ
ภารดรภาพ
			 (2) การลงทุน (Investment) เพือ่ การพัฒนานโยบายทีย่ งั่ ยืน และเพือ่ การดำเนินงาน
ตลอดจนการจัดโครงสร้างพื้นฐานที่จะจัดการกับปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดด้านสุขภาพ
			 (3) การสร้างศักยภาพ (Building capacity) เพื่อการพัฒนานโยบาย สร้างภาวะ
ผู้นำ พัฒนาทักษะส่งเสริมสุขภาพ การถ่ายทอดความรู้และศึกษาวิจัย ตลอดจนมีความแตกฉาน
ด้านสุขภาพ
			 (4) การออกระเบียบ กฎ และกฎหมาย (Regulation) เพื่อให้ประชาชนได้รับ
การคุ้มครองจากภยันตราย และมีโอกาสที่จะมีสุขภาพดีเท่าเทียมกัน
			 (5) การสร้ า งภาคี เ ครื อ ข่ า ยและพั น ธมิ ต ร (Partnership) ทั้ ง ภาครั ฐ เอกชน
ประชาสังคม และองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ยั่งยืน
			 ซึ่งกลยุทธ์ ทั้ง 5 ดังกล่าวนี้ ได้ถูกนำมาเป็นกลยุทธ์สำคัญในการดำเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยในปัจจุบัน
				 6) กฎอนามัยระหว่างประเทศ (International Heath Regulations: IHR
2005)
			 กฎอนามัยระหว่างประเทศ เป็นมาตรการที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันการแพร่กระจาย
โรคระหว่างประเทศ เช่น อหิวาตกโรค กาฬโรค โรคซาร์ และไข้หวัดนก เป็นต้น สาระสำคัญของ
กฎอนามั ย ระหว่ า งประเทศ คื อ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เป็ น การกำหนดแนวทางจั ด การกั บ ปั ญ หา
ภั ย สุข ภาพฉุกเฉินข้ามชาติ เพื่อให้ความมั่ นใจในการป้ อ งกันอย่ างสู ง สุ ดต่อ การแพร่ ร ะบาดของ
ภัยสุขภาพ โดยรบกวนการค้าและการเจรจาระหว่างประเทศน้อยที่สุด และเป็นการกำหนดบทบาท
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หน้าที่ภารกิจที่ชัดเจน การตรวจจับและการตอบสนองต่อภัยสุขภาพ และการแลกเปลี่ยนข้อมูลของ
แต่ละประเทศสมาชิก
			 ประเทศไทยได้ยอมรับและนำกฎอนามัยระหว่างประเทศ ฉบับแรก ปี พ.ศ. 2512
(IHR 1969) มากำหนดในพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2523 และพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ตลอดจนกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีสำนักระบาดวิทยา
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้ประสานงานหลัก
				 7) อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) และ พิธสี าร
เกียวโต (Kyoto  Protocol)
		 อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีวัตถุประสงค์
“เพื่อให้บรรลุถึงการรักษาระดับความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศให้คงที่ อยู่ในระดับที่
ปลอดภัยจากการแทรกแซงของมนุษย์ที่เป็นอันตรายต่อระบบภูมิอากาศ การรักษาระดับดังกล่าว
ต้องดำเนินการในระยะเวลาเพียงพอที่จะให้ระบบนิเวศน์ปรับตัว โดยไม่คุกคามต่อการผลิตอาหาร
ของมนุษย์” ประเทศไทยเห็นความสำคัญของปัญหาโลกร้อนและการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
และได้ให้สัตยาบันเข้าร่วมเป็นภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่ า ด้ ว ยการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2537 และลงนามสัตยาบันในพิธีสารเกียวโต ซึ่งเป็น
พิธีสารภายใต้อนุสัญญาฯ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2545 ในฐานะภาคีสมาชิกในกลุ่มประเทศ
Non-Annex จึงยังไม่ได้รับผลกระทบจากอนุสัญญาฯ และพิธีสารดังกล่าว ยกเว้นมาตรา 10 ซึ่ง
กำหนดให้ ทุ ก ภาคี ร่ ว มรั บ ผิ ด ชอบดำเนิ น การด้ า นการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศตามขี ด
ความสามารถและสถานการณ์ของแต่ละประเทศด้วยความสมัครใจ และมีสิทธิเข้าร่วมโครงการตาม
กลไกการพัฒนาที่สะอาด แต่ไม่มีพันธกรณีที่จะต้องลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในช่วง
พันธกรณีแรก พ.ศ. 2551-2555
ทั้งนี้โดยมีสำนักประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายใต้สำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป็นหน่วยประสานงานกลางในการดำเนินงานภารกิจด้านอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้วยการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศและพิธีสารเกียวโต และปฏิบัติหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการนโยบาย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ที่มีนายกรัฐมนตรี หรื อ รองนายกรั ฐ มนตรี ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายเป็นประธาน
				 8) อนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของ    
ของเสียอันตรายและการกำจัด (Basel Convention on the Control of Transboundary
Movements of Hazardous Wastes and their Disposals)
			 อนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายและการกำจัดของเสียอันตราย
ข้ามแดน เป็นข้อตกลงระหว่างประเทศที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลดการขนส่งเคลื่อนย้ายของเสียอันตราย
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บทที่ 2 นโยบายที่เกี่ยวข้องและกลไกการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

ให้มีการจัดการของเสียอันตรายที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย มีมาตรการสำคัญ 2 ประการ คือ มาตรการด้านกฎหมายที่เป็นสากล
ในการใช้ควบคุมการเคลื่อนย้ายของเสีย และมาตรการในการสร้างเครื่องมือหรือกลไกทีเ่ ป็นสากล
ในการจัดการของเสียอันตราย โดยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงานในฐานะเป็นศูนย์ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การดำเนินงานเป็นไปตาม
ข้อกำหนด ในอนุสัญญาบาเซลฯ และกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ปฏิบัติงาน
ในฐานะเจ้ า พนั ก งานผู้ มี อ ำนาจกำกั บ ติ ด ตาม ตรวจสอบ ตามหลั ก เกณฑ์ ก ารปฏิ บั ติ ภ ายใต้
อนุสญ
ั ญาฯ ดังกล่าว
			 ทั้ ง นี้ คณะกรรรมการสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ ได้ มี ค ำสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการ
อนุสัญญาบาเซลฯ เพื่อทำหน้าที่พิจารณา กำหนดระบบ กลไก และมาตรการทางด้านกฎหมาย
และวิชาการเพื่ออนุวัติตามอนุสัญญาบาเซลฯ พิจารณารายละเอียดพิธีสารภายใต้อนุสัญญาบาเซลฯ
และ/หรือการแก้ไขอนุสญ
ั ญาฯ ประสานกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องและเสนอแนะในเชิงนโยบายเกีย่ วกับ
การอนุ ญ าต การเคลื่ อ นย้ า ยของเสี ย อั น ตรายและกากของเสี ย อื่ น ๆ เข้ า มาในและออกไปนอก
ราชอาณาจักร
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9) อนุสญ
ั ญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษทีต่ กค้างยาวนาน (Stockholm
Convention on Persistent Organic Pollutants: POPs)
			 อนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อคุ้มครอง
สุขภาพอนามัยของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมจากสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน ที่เป็นสารเคมีในเบื้องต้น
จำนวน 12 ชนิด ซึ่งเป็นกลุ่มสารประกอบอินทรียซ์ งึ่ ถูกย่อยสลายได้ยากโดยแสงหรือสารเคมี หรือ
โดยชีวภาพ ทำให้เกิดการตกค้างในสิง่ แวดล้อมเป็นเวลานาน ประเทศไทยได้รว่ มลงนามและให้สตั ยาบัน
ในอนุสัญญาฯ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 และ 31 มกราคม พ.ศ. 2548 ตามลำดับ
และมีการดำเนินงานตามแนวทางของอนุสัญญาฯ โดย 1) ใช้มาตรการทางกฎหมายและการบริหาร
ในการห้ามผลิตและใช้สาร POPs 9 ชนิด 2) ให้มีการนำเข้า/ส่งออกสารมลพิษที่ตกค้างยาวนานได้
ก็ เ ฉพาะตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ อ นุ ญ าต 3) มี ก ารจั ด ทำแผนปฏิ บั ติ ก ารระดั บ ชาติ เ พื่ อ อนุ วั ติ ต าม
อนุสญ
ั ญาฯ ในการลดหรือเลิกการปล่อยสารมลพิษทีต่ กค้างยาวนานจากกระบวนการผลิต 4) ส่งเสริม
การใช้สารทดแทน แนวปฏิบัติทางด้านสิ่งแวดล้อม (Best Available Techniques: BAT) และ
แนวทางปฏิบตั ทิ างด้านสิง่ แวดล้อมทีด่ ที สี่ ดุ (Best Environmental Practices: BEP) 5) ประกันว่า
คลังสินค้าที่มีสารมลพิษที่ตกค้างยาวนานต้องได้รับการดูแลไม่ให้ส่งผลต่อสุขภาพมนุษย์และต่อ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งต้องจัดการของเสียที่เกิดจากสารเหล่านี้อย่างเหมาะสม 6) ให้ผู้บริหารและ
ผู้กำหนดนโยบายมีความเข้าใจเรื่องสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน 7) เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสาร
มลพิษที่ตกค้างยาวนานแก่สาธารณชน รวมทั้ง กำหนดแผนและแนวปฏิบัติในการประชาสัมพันธ์
ให้สตรี เด็ก และผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาทราบเรื่องสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน และภัยอันตราย
ต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม 8) สนับสนุนให้มีการทำการวิจัยเรื่องผลกระทบต่างๆ จากสาร
มลพิษที่ตกค้างยาวนานทั้งในระดับชาติและระหว่างประเทศ และ 9) ตั้งศูนย์ประสานงานระดับชาติ
เพื่อทำหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและหน้าที่อื่นๆ
แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 1 พ.ศ. 2552-2554

			 ทั้งนี้ โดยมีคณะอนุกรรมการอนุสัญญาสตอกโฮล์ม ว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้าง
ยาวนาน ภายใต้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ทำหน้าที่พิจารณา และเตรียมความพร้อม
ในการให้สตั ยาบันต่ออนุสญ
ั ญา เสนอแนะแผนปฏิบตั กิ ารระดับชาติตามข้อกำหนดและพันธกรณีของ
อนุสัญญาฯ ตลอดจนให้ความเห็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอนุสัญญาฯ โดยกรมควบคุม
มลพิษทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
				 10) อนุสญ
ั ญารอตเตอร์ดมั ว่าด้วยกระบวนการแจ้งข้อมูลสารเคมีลว่ งหน้า
สำหรับสารเคมีอนั ตราย และสารเคมีปอ้ งกันกำจัดศัตรูพชื และสัตว์บางชนิดในการค้าระหว่าง
ประเทศ (Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for
Certain  Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade)
			 มีจุดมุ่งหมายเพื่อการส่งเสริมความร่วมมือและรับผิดชอบระหว่างประเทศ ในเรื่อง
การค้าสารเคมีอันตรายบางชนิด เพื่อปกป้องสุขภาพอนามัยของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมจากอันตราย
ของสารเคมี และเพื่อส่งเสริมการใช้สารเคมีอย่างไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม โดยให้มีการแจ้ง
หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของสารเคมีแก่หน่วยงานผู้มีอำนาจของรัฐ (Designated
National Authority: DNA) ได้ทราบถึงการนำเข้าและส่งออกสารเคมีอันตรายต้องห้ามหรือ
จำกัดการใช้อย่างเข้มงวดและสูตรผสมของสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ที่เป็นอันตรายอย่าง
ร้ า ยแรงและให้ มี ก ารกระจายข่ า วการตั ด สิ นใจนี้ แ ก่ ภ าคี ส มาชิ ก ประเทศไทยได้ ใ ห้ สั ต ยาบั น
ต่ออนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545 และอนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ
ได้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547
			 การดำเนินงานภายใต้อนุสัญญาฯ มีคณะอนุกรรมการอนุสัญญารอตเตอร์ดัมว่าด้วย
กระบวนการแจ้งข้อมูลสารเคมีล่วงหน้าสำหรับสารเคมีอันตรายและสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและ
สัตว์บางชนิดในการค้าระหว่างประเทศ ภายใต้คณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ มีอำนาจหน้าทีห่ ลัก
ในการพิ จ ารณากำหนดท่ า ที ข องประเทศและให้ ค วามเห็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การดำเนิ น งานตาม
อนุสัญญาฯ เสนอแนะรายชื่อสารเคมีเพิ่มเติมเข้าสู่กระบวนการแจ้งข้อมูลข่าวสารเคมีล่วงหน้าเพื่อ
การปฏิบัติตามพันธกรณีของอนุสัญญาฯ และแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติงานได้ตามความจำเป็น
มีหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ดังนี้ คือ
			 (1) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมวิชาการเกษตร เป็นหน่วยงานผู้มีอำนาจ
ของรัฐด้านสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์
			 (2) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษ เป็น
หน่วยงานผู้มีอำนาจของรัฐด้านสารเคมีอื่นๆ นอกเหนือจากสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์
และเป็นหน่วยประสานงานในการปฏิบัติตามอนุสัญญาฯ
			 (3) กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานผู้มีอำนาจ
ของรัฐด้านสารเคมีอุตสาหกรรม
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2.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกลไกการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

			 การดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม มีขอบเขตกว้างขวาง และมีหลายหน่วยงาน
ร่วมดำเนินการ โดยเป็นไปตามนโยบาย แผน และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องต่างๆ กันไป แต่มเี ป้าหมายหลัก
ร่วมกัน คือ มุ่งปกป้องคุ้มครองสุขภาพประชาชนและสิ่งแวดล้อม จากกรอบความร่วมมือระหว่าง
ประเทศด้านอนามัยและสิง่ แวดล้อมของประเทศในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออก
ที่ ส นั บ สนุนให้ ป ระเทศสมาชิ กในภู มิ ภ าคฯบู ร ณาการงานด้ า นอนามั ย และสิ่ ง แวดล้ อ มเข้ า ด้ ว ยกั น
ในปี พ.ศ. 2549 กระทรวงสาธารณสุ ข จึ งได้ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม
ตามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 797/2549 ให้ทำหน้าที่เป็นกลไกกลางในการประสานความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ร่วมกำหนดนโยบาย ทิศทาง และยุทธศาสตร์การดำเนินงาน
อนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ อีกทั้ง เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานให้เ ป็ นไปตามยุ ท ธศาสตร์
ระดั บ ชาติ ทั้ ง นี้ โดยมี ป ลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข และปลั ด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมเป็นประธานร่วม นอกจากนีไ้ ด้มกี ารแต่งตัง้ คณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิง่ แวดล้อม
แห่ ง ชาติ ที่ มี อ งค์ ป ระกอบคณะทำงานจากหน่ ว ยงานต่ า งๆ และสถาบั น การศึ ก ษาที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติโดยประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
			 การดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามประเด็นปัญหาทั้ง 6 สาขาดังกล่าว
มีกระทรวงและกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบ และในเรื่องที่ต้องอาศัยความร่วมมือสหสาขาวิชา
จากหน่วยงานอื่นๆ ทำให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับชาติด้านต่างๆ เพื่อเป็นกลไกในการ
ประสานความร่วมมือ โดยสรุป ดังนี้
		 2.2.1 ด้านคุณภาพอากาศ มี ก ระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม เป็ น
หน่วยงานหลัก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน และ
กระทรวงสาธารณสุข รับผิดชอบในฐานะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
คณะกรรมการควบคุมมลพิษ และคณะอนุกรรมการประสานการจัดการสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรม
เป็นกลไกประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
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2.2.2 ด้านน้ำ สุขอนามัย และการสุขาภิบาล มีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และกระทรวงสาธารณสุข เป็นกระทรวงหลัก ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงแรงงาน รับผิดชอบในฐานะหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และมีคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พ.ศ. 2532 มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่
ได้รับมอบหมายเป็นประธาน ซึ่งได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านต่างๆ เช่น คณะอนุกรรมการ
การกลัน่ กรองเรือ่ งเพือ่ เสนอคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ คณะอนุกรรมการจัดทำแผนอนุรกั ษ์
ฟื้นฟูแหล่งน้ำและพื้นที่ชุ่มน้ำ คณะอนุกรรมการการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ และคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพน้ำบริโภคกรมอนามัย นอกจากนี้ คณะกรรมการสาธารณสุขซึ่งเป็นคณะกรรมการตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งคุ้มครองประชาชนด้านสุขลักษณะและการอนามัย
แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 1 พ.ศ. 2552-2554

สิ่งแวดล้อม และการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม มีบทบาทในการควบคุม กำกับดูแลและให้การสนับสนุน
การปฏิบัติการของราชการส่วนท้องถิ่น มีปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน และอธิบดีกรม
อนามัย เป็นคณะกรรมการและเลขานุการ ซึ่งได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการต่างๆ เช่น คณะ
อนุกรรมการพิจารณากำหนดมาตรฐานวิชาการที่ใช้ในการเก็บ ขนหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
และอัตราค่าธรรมเนียมในการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 รวมถึงคณะกรรมการส้วมสาธารณะไทย ที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนด
นโยบาย และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงานต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาส้วม
สาธารณะไทย ที่มีเป้าหมายการมีส้วมที่สะอาด สะดวก เพียงพอและปลอดภัย ผู้ใช้มีพฤติกรรม
อนามัยดีทั่วประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2.2.3 ด้านการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย มี ก ระทรวงทรั พ ยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงมหาดไทย
รับผิดชอบในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้อง และมีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เป็น
คณะกรรมการระดับชาติที่รับผิดชอบ โดยได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อดำเนินการใน
ประเด็นต่างๆ ได้แก่ คณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสีย
อันตรายและการกำจัด รวมทัง้ คณะกรรมการสาธารณสุขได้แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการประสาน และพัฒนา
ระบบการจัดการมูลฝอยติดเชือ้ แห่งชาติ ให้มหี น้าทีก่ ำหนดนโยบายและแผนการจัดการมูลฝอยติดเชือ้
แห่งชาติ โดยประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงพยาบาลในการจัดการ
มูลฝอยติดเชื้อ และคณะอนุกรรมการกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน และพัฒนาศักยภาพขององค์กรและ
บุคลากร ให้มีหน้าที่ในการจัดทำหลักเกณฑ์ มาตรฐาน สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดการอบรม
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลวิชาการเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ แก่บุคลากร องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานบริการสาธารณสุขทั้งของรัฐและเอกชน
		 2.2.4 ด้านการจัดการสารเคมีเป็นพิษและสารอันตราย รั บ ผิ ด ชอบโดยกระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพานิชย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงกลาโหม และ
กระทรวงการคลัง และมีคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2549 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน นอกจากนี้
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารพิษ
ที่ตกค้างยาวนาน และคณะอนุกรรมการอนุสัญญารอตเตอร์ดัมว่าด้วยกระบวนการแจ้งข้อมูลสารเคมี
ล่วงหน้าสำหรับสารเคมีอันตรายและสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์บางชนิดในการค้าระหว่าง
ประเทศ เพื่อดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับอนุสัญญาฯ ดังกล่าว
2.2.5 ด้านการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ รับผิดชอบโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม กระทรวงพลังงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงคมนาคม กระทรวงการคลัง และกระทรวงการต่างประเทศ รับผิดชอบในฐานะหน่วยงาน
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หลักที่มีภารกิจเกี่ยวข้อง และมีคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ
ที่มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
		 2.2.6 ด้านการดำเนินงานวางแผนรองรับภาวะฉุกเฉินด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม   
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับผิดชอบในฐานะหน่วยงานหลักที่มี
ภารกิจเกี่ยวข้อง มีคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภช.) ที่แต่งตั้งตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย แห่ ง ชาติ พ.ศ. 2550 ที่ มี น ายกรั ฐ มนตรี ห รื อ
รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ (กปอ.)
คณะอนุกรรมการป้องกันอุบัติภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย และคณะอนุกรรมการการสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนด้านการป้องกันอุบัติภัยและสาธารณภัย ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภช.) เป็นกลไกประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ
		 ความรับผิดชอบต่อการดำเนินงานอนามัยสิง่ แวดล้อมของประเทศ นอกจากความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวแล้ว ภายหลังการปรับโครงสร้างหน่วยงานราชการ
การกระจายอำนาจสู่ อ งค์ ก รปกครองท้ อ งถิ่ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ำหนดแผนและขั้ น ตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ที่กำกับดูแลโดยคณะกรรมการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภท
มีการดำเนินงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่รับผิดชอบที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และถือเป็น
หน่วยงานที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จของการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง
			 นอกจากนี้ ปัจจุบันยังพบว่าหน่วยงานอิสระที่ก่อตั้งขึ้นใหม่ และมีบทบาทต่อการ
ดำเนิ น งานสร้ า งสุ ข ภาวะประชาชนชาวไทย เช่ น สำนั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การสร้ า งเสริ ม
สุขภาพ(สสส.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
(สวรส.) สถาบันสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) ได้เข้ามามีบทบาท
ในการสนับสนุนการพัฒนาและขับเคลื่อนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการอนามัยสิ่งแวดล้อมร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นด้วย
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