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บทที่ 3
สถานการณ์และประเด็นปัญหาสำคัญด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
3.1 สถานการณ์และประเด็นปัญหาด้านคุณภาพอากาศ
		 3.1.1 สถานการณ์คณ
ุ ภาพอากาศ คุณภาพอากาศเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อสุขภาพ
อนามัยของประชาชน สารมลพิษในอากาศสามารถส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม ภาวะมลพิษทางอากาศ หมายถึง สภาวะที่มีของเสียซึ่งอยู่ในสภาพเป็น
ไอเสีย กลิ่น ควัน ก๊าซ เขม่า ฝุ่นละออง เถ้าถ่าน หรือ มลสารอื่นที่มีสภาพละเอียดบางเบาจน
สามารถรวมตัวอยู่ในบรรยากาศได้ สารมลพิษทางอากาศหลักที่สำคัญคือ ฝุ่นละออง (PM) ก๊าซ
โอโซน (O3) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ก๊าซออกไซด์
ของไนโตรเจน (NOx) สารตะกั่ว (Pb) และสารพิษในอากาศ (Air Toxic)
		 จากการตรวจสอบคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษโดยสถานีตรวจวัดคุณภาพ
อากาศแบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด จำนวน
53 สถานีจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบชั่วคราวบริเวณริมถนนในกรุงเทพมหานคร และหน่วย
ตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ พบว่า ปัญหามลพิษทางอากาศที่สำคัญ ได้แก่ ฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) และก๊าซโอโซน (O3) สำหรับสารมลพิษอื่นๆ ได้แก่ ก๊าซ
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์และสารตะกั่ว ส่วนใหญ่ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
นอกจากนี้ ยังพบแนวโน้มการเกิดปัญหาสารพิษในอากาศ (Air Toxics) เช่น สารอินทรียร์ ะเหยง่าย
(VOCs) ในบางพื้นที่ทั้งชุมชนเมืองและพื้นที่อุตสาหกรรม เช่น กรุงเทพมหานคร และพื้นที่
มาบตาพุด
		 แนวโน้ ม สถานการณ์ คุ ณ ภาพอากาศในกรุ ง เทพมหานครในรอบ 10 ปี ที่ ผ่ า นมา
สารมลพิษที่เป็นปัญหาหลัก คือ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ฝุ่นละอองขนาด
ไม่เกิน 100 ไมครอน หรือฝุ่นรวม (TSP) และก๊าซโอโซน (O3) โดยส่วนใหญ่ฝุ่นละอองจะเป็น
ปัญหาบริเวณริมถนน และบริเวณที่มีกิจกรรมก่อสร้าง ส่วนก๊าซโอโซนจะพบปัญหาในพื้นที่ทั่วไป
สารมลพิษทางอากาศอื่น เช่น ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ซึ่งสามารถเข้าสู่
ระบบทางเดินหายใจส่วนล่างก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์มากกว่าฝุ่นละอองที่มี
ขนาดใหญ่กว่า
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			 ในเขตพื้นที่อุตสาหกรรม เช่น นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ปัญหา
สารอินทรีย์ระเหยง่าย เช่น Benzene 1,3-Butadiene และ1,2-Dichloroethane เป็นปัญหาที่
สำคัญที่ต้องเร่งดำเนินงานเพื่อป้องกันและแก้ไข เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน กรณีของ
Benzene ยังพบว่า มีระดับที่เกินมาตรฐานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ส่วนในเขตปริมณฑลที่มีปัญหา
PM10 และ ก๊าซโอโซน คือ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีปัญหา PM10 มากที่สุดอย่าง
ต่อเนื่อง แม้ว่าพบแนวโน้มลดลงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 แต่ยังเกินมาตรฐาน ซึ่งแหล่งกำเนิดที่สำคัญ
มาจากอุตสาหกรรม ส่วนก๊าซโอโซนส่วนใหญ่พบเกินมาตรฐานที่จังหวัดปทุมธานี รองลงมา ได้แก่
นนทบุรี สมุทรสาคร และสมุทรปราการตามลำดับ
			 นอกจากนี้ ฝุน่ ละอองยังเป็นปัญหาหลักในพืน้ ทีบ่ ริเวณริมถนนทีม่ กี ารจราจรหนาแน่น
ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ซึ่งมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในบางจังหวัด เช่น
จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง พระนครศรีอยุธยา รวมทั้ง บางพื้นที่ในจังหวัดชลบุรีและระยอง ส่วนพื้นที่
หน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี ซึ่งเคยพบปัญหาฝุ่นละอองจากอุตสาหกรรมโม่บดและย่อยหินเหมืองหิน
และการขนส่งในพื้นที่มีปัญหาฝุ่นละอองลดลง ปัญหามลพิษจากการเผาในที่โล่งและไฟป่า ส่งผล
กระทบต่อคุณภาพอากาศอย่างชัดเจน โดยพื้นที่ภาคเหนือตอนบนมีปัญหามลพิษอากาศรุนแรงใน
ช่วงปลายปีและต้นปี ซึ่งเป็นฤดูหนาว เนื่องจากสภาพอากาศนิ่ง ความกดอากาศสูง ไม่เอื้อต่อการ
กระจายของสารมลพิษทางอากาศ ส่วนภาคใต้ตอนล่างพบปัญหามลพิษอากาศรุนแรงในช่วงกลางปี
จากปัญหาหมอกควันข้ามแดน สำหรับก๊าซโอโซน (O3) ยังมีปัญหาในบางพื้นที่ เช่น จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ชลบุรี ระยอง และราชบุรี ซึ่งพบปริมาณเกินมาตรฐานเป็นครั้งคราว
		 3.1.2  ปัญหาคุณภาพอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพ
		 ปัจจุบันอัตราการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจ และโรคภูมิแพ้อากาศ เพิ่มขึ้นหลายเท่า
เมื่อเปรียบเทียบกับสถาณการณ์เมื่อสิบกว่าปีที่ผ่านมา จากสถิติสาธารณสุขปี พ.ศ. 2548 ได้จัด
ลำดับกลุ่มสาเหตุการตาย 10 กลุ่มแรกของประเทศไทย พบว่า การตายจากโรคระบบทางเดิน
หายใจ เป็นสาเหตุการตายที่สำคัญอันดับ 5 ของประเทศ มีอัตราต่อประชากรแสนคน เท่ากับ 40.1
ซึ่งเพิ่มสูงขึ้น ร้อยละ 2.4 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2544 อีกทั้งประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาการ
จัดการมลพิษอากาศในอาคาร เนื่องจากการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาเมือง ทำให้มีการ
สร้างอาคารที่ปิดทึบ ทั้งบ้านเรือน อพาร์ทเมนต์ คอนโดมิเนียม โรงแรม โรงเรียน หรือสำนักงาน
และขาดการจั ด การระบบระบายอากาศที่ ดี พ อ ปั ญ หาคุ ณ ภาพอากาศในอาคาร ได้ แ ก่ ก๊ า ซ
คาร์บอนมอนอกไซด์จากการหุงต้มในครัวเรือน พิษของสารเคมีประเภทโอโซน สารประกอบอินทรีย์
ระเหย (Volatile organic compounds: VOCS) จากเฟอร์นิเจอร์ วัสดุตกแต่งในอาคาร น้ำยา
ทำความสะอาดพื้นอาคาร เป็นต้น นอกจากนี้ ปัญหาการเกิดโรคลีเจียนแนร์ ที่มีสาเหตุมาจากเชื้อ
แบคทีเรียลีจิโอเนลลา นิวโมฟิวลา (Legionella pneumophila) ที่ปนเปื้อนมากับน้ำหล่อเย็นของ
ระบบปรับอากาศของโรงแรม หรืออาคารบ้านเรือน โดยความรุนแรงของโรคนี้ถึงตาย หากไม่ทราบ
สาเหตุของการเกิดโรค นอกจากนี้ กลุ่มอาการป่วยเหตุจากอาคาร (Sick building syndromes:
SBS) เป็นปัญหาของคนรุ่นใหม่ที่มีชีวิตส่วนใหญ่ (ร้อยละ 80-90) อยู่ภายในที่ทำงาน สำนักงาน
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บ้านหรือคอนโดฯ และอาคารสูงซึ่งอาจได้รับผลจากสารเคมีที่ใช้กับเฟอร์นิเจอร์ วัสดุของอาคาร
เครื่องปรับอากาศ ประกอบกับการถ่ายเทอากาศไม่ดี ทำให้เกิดการเจ็บป่วย โดยหลายครั้งไปพบ
แพทย์แล้วหาสาเหตุไม่พบ ทั้งนี้อาจมีสาเหตุจากคุณภาพอากาศภายในอาคาร โดยพบได้บ่อยใน
กลุ่มคนทำงานในอาคารสำนักงาน แม้ว่าอาการดังกล่าวจะตรวจไม่พบความผิดปกติใดๆ และเกิดขึ้น
ไม่ถาวร แต่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน เนื่องจากจะปรากฏความรุนแรงเมื่ออยู่ในอาคาร
และหายไปเมื่อออกนอกอาคาร
		 จากสภาพของปัญหาคุณภาพอากาศทั้งในและนอกอาคาร ตัวบ่งชี้ที่สำคัญของสุขภาพ
อนามัยกับคุณภาพอากาศ ได้แก่ โรคจากระบบทางเดินหายใจ จากสถิติสาธารณสุข ระหว่าง พ.ศ.
2540-2549 ของกระทรวงสาธารณสุข บ่งชี้ว่าจำนวนผู้ป่วยนอกป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ
สูงเป็นอันดับหนึง่ มีอตั ราป่วยอยูร่ ะหว่าง 350-500 คน ต่อประชากร 1,000 คน โดยไม่มแี นวโน้ม
ที่จะลดลงแต่อย่างใด แสดงดังภาพที่ 3.1
อ้ตราป่วยต่อ 1,000 ประชากร
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ภาพที่ 3.1 อัตราผู้ป่วยนอกตามสาเหตุป่วย จากโรคระบบหายใจ พ.ศ. 2540-2549
		 นอกจากผลกระทบที่กล่าวมาข้างต้น ยังมีเหตุการณ์ที่สำคัญทางด้านสุขภาพอนามัย
และคุณภาพอากาศที่เกิดขึ้นทั้งแบบที่เป็นผลกระทบแบบเรื้อรัง (Chronic effect) ได้แก่ กรณีการ
ศึกษาด้านพิษวิทยาของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ที่ศึกษาการได้รับสาร PAHs และ benzene พบว่า
ตำรวจจราจร แม่ค้าข้างถนน และเด็กนักเรียน เป็นผู้ได้รับสารก่อมะเร็งสูงกว่าคนอื่นอย่างมี
นัยสำคัญ และนักเรียนในกรุงเทพมหานคร ได้รับสาร Polycyclic aromatic hydrocarbons
(PAHs) และ benzene มากกว่านักเรียนในชนบทถึง 6 และ 2 เท่า ตามลำดับ เนื่องจากเป็นผู้ที่
ใช้เวลาค่อนข้างมากใกล้แหล่งจราจร และผลกระทบแบบเฉียบพลัน (acute effect) ได้แก่ กรณี
เหตุการณ์หมอกควันในภาคเหนือได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยพบว่า ตั้งแต่วันที่
1 มี น าคม พ.ศ. 2550 เป็ น ต้ น มา มี ผู้ ป่ ว ยเข้ า รั บ การรั ก ษาด้ ว ยโรคที่ เ กิ ด จากหมอกควั น
อย่างต่อเนือ่ ง ได้แก่ โรคระบบทางเดินหายใจ จำนวน 3,257 ราย รองลงมา คือ โรคทางตา จำนวน
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103 ราย ยอดผู้ได้รับผลกระทบจากหมอกควันใน 8 จังหวัดภาคเหนือ และจังหวัดกาญจนบุรี มี
จำนวนทั้งสิ้น 64,804 ราย โดยจังหวัดเชียงรายมีผู้ได้รับผลกระทบมากที่สุด จำนวน 19,130 ราย
รองลงมา คือ จังหวัดลำพูน 16,076 ราย จังหวัดเชียงใหม่ 10,654 ราย โดยผลกระทบของ
มลภาวะอากาศต่อสุขภาพ พบว่า ฝุ่นละอองส่วนที่ไม่สามารถขจัดออกมาได้โดยเสมหะ จะสะสมใน
เนือ้ เยือ่ ปอดและทำให้เกิดโรค เช่น โรคปอดแข็งจากภาวะฝุน่ จับปอด (pneumoconiosis) ถ้าฝุน่ ละออง
สามารถละลายน้ำได้ดี อาจซึมเข้าสู่ระบบน้ำเหลืองหรือเลือด ซึ่งจะมีผลต่อระบบทางเดินหายใจ
เป็นโรคเรื้อรังของปอด และมะเร็งปอด

3.2 สถานการณ์และประเด็นปัญหาด้านน้ำ สุขอนามัย และการสุขาภิบาล
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		 3.2.1 สถานการณ์และประเด็นปัญหาด้านน้ำ
		 จากการตรวจสอบคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายสำคัญ จำนวน 49 สาย และแหล่งน้ำนิ่ง 4
แหล่ง ได้แก่ กว๊านพะเยา บึงบอระเพ็ด หนองหาน และทะเลสาบสงขลา ในปี พ.ศ. 2550 โดย
กรมควบคุมมลพิษ และประเมินสถานการณ์โดยใช้ดัชนีคุณภาพน้ำทั่วไป (WQI) พบว่าคุณภาพน้ำ
อยู่ในเกณฑ์ดี ร้อยละ 19 พอใช้ ร้อยละ 34 เสื่อมโทรม ร้อยละ 45 และเสื่อมโทรมมาก ร้อยละ 2
เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพน้ำ 3 ปีย้อนหลัง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548-2550 พบว่า คุณภาพน้ำ โดยรวม
มี แ นวโน้ ม เสื่ อ มโทรมลง โดยพิ จ ารณาจากจำนวนแหล่ ง น้ ำ ที่ อ ยู่ ใ นเกณฑ์ เ สื่ อ มโทรมเพิ่ ม ขึ้ น
และแหล่งน้ำที่อยู่ในเกณฑ์ดีลดลง พารามิเตอร์สำคัญที่แสดงให้เห็นว่าแหล่งน้ำเสื่อมโทรม คือ
ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) การปนเปื้อนของแบคทีเรีย กลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB)
แบคทีเรียโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) แอมโมเนีย และออกซิเจนละลายน้ำ (DO) โดยมีสัดส่วน
ร้อยละ 14 46 และ 12 ตามลำดับ สาเหตุที่ทำให้คุณภาพน้ำของประเทศเสื่อมโทรม พบว่ามีปัญหา
จากน้ำเสียชุมชน น้ำเสียอุตสาหกรรม และน้ำเสียจากการเกษตรกรรม ตามลำดับ
		 แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแม่น้ำสายหลักหนึ่งสายสำคัญของประเทศ กรมควบคุมมลพิษได้
กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำสำหรับแม่น้ำเจ้าพระยา โดยแบ่งเป็น 3 ช่วง และมีผลการตรวจวัด
คุณภาพน้ำในปี พ.ศ. 2551 (ม.ค. - พ.ค.) ดังนี้ แม่น้ำเจ้าพระยาตอนบน คุณภาพน้ำโดยรวมอยู่
ในเกณฑ์พอใช้ ขณะที่มาตรฐานคุณภาพน้ำกำหนดให้ต้องอยู่ในเกณฑ์ดี โดยพารามิเตอร์ที่แสดงว่า
คุณภาพน้ำที่เป็นปัญหา ได้แก่ ค่าออกซิเจนละลายน้ำ (DO) การปนเปื้อนแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม
ทั้งหมด (TCB) และ การปนเปื้อนแบคทีเรียฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) แม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง
คุณภาพน้ำโดยรวมอยู่ในเกณฑ์พอใช้ สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพที่กำหนดให้อยู่ในเกณฑ์พอใช้
คุณภาพน้ำทีเ่ ป็นปัญหา ได้แก่การปนเปือ้ นแบคทีเรียกลุม่ โคลิฟอร์มทัง้ หมด (TCB) และการปนเปือ้ น
แบคทีเรียกลุม่ ฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) ส่วนบริเวณจุดสูบน้ำดิบเพือ่ การประปาของการประปานครหลวง
ตำบลกระแซง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์พอใช้ ส่งผลต่อค่าใช้จ่าย
ในการปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพน้ ำ ดิ บ ก่ อ นที่ จ ะนำไปผลิ ต น้ ำ ประปาเพิ่ ม ขึ้ น แม่ น้ ำ เจ้ า พระยาตอนล่ า ง
คุณภาพน้ำโดยรวมอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม คุณภาพน้ำที่เป็นปัญหา ได้แก่ ค่าออกซิเจนละลายน้ำ
(DO) การปนเปื้ อ นแบคที เ รี ย กลุ่ มโคลิ ฟ อร์ ม ทั้ ง หมด (TCB) การปนเปื้ อ นแบคที เ รี ย กลุ่ ม
ฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) และแอมโมเนีย
แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 1 พ.ศ. 2552-2554

		 น้ำใต้ดินบางพื้นที่มีปริมาณฟลูออไรด์สูงเกินมาตรฐานน้ำดื่ม และเป็นปัญหาทำให้เกิด
โรคฟันตกกระและโรคกระดูก โดยเฉพาะพืน้ ทีข่ องภาคเหนือและภาคตะวันออกบางแห่ง ส่วนพืน้ ทีท่ ี่
แหล่งน้ำใต้ดินอยู่ในหินปูน เช่น จังหวัดสระบุรี จังหวัดนครราชสีมา และพื้นที่อื่นๆ อีกหลายจังหวัด
มีปญ
ั หาเรือ่ งน้ำกระด้าง ทำให้เกิดปัญหาต่อการนำไปใช้ นอกจากนีป้ ญ
ั หาคุณภาพน้ำใต้ดนิ ทีเ่ กิดจาก
การทำเหมื อ งแร่ หรื อ แหล่ ง แร่ ที่ เ กิ ด อยู่ ต ามธรรมชาติ โดยเฉพาะพื้ น ที่ ภ าคใต้ ทำให้ มี ก าร
ปนเปื้อนสารพิษ เช่น สารหนู ที่อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นต้น ในเมืองใหญ่ๆ
จะมีปัญหาการปนเปื้อนจากน้ำเสียหรือของเสียจากบ้านเรือนและโรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนการ
ทิ้งขยะหรือการฝังกลบขยะและกากของเสีย จากบ้านเรือนและโรงงานอุตสาหกรรม เช่น ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า น้ำใต้ดินมีปริมาณไนเตรทสูง
		 นอกจากนี้ ปัญหาการปนเปื้อนโลหะหนักในแหล่งน้ำธรรมชาติ ซึ่งเป็นปัญหาที่ก่อให้
เกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน สัตว์น้ำ และพืชพรรณที่เป็นแหล่งอาหารได้อย่าง
ยาวนาน การแก้ไขยังเป็นไปอย่างยากลำบาก ใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังต้องใช้
องค์ความรู้ บุคลากร รวมถึงเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการบรรเทาปัญหาอย่างต่อเนื่อง
		 ผลการศึกษาวิจัยภายใต้โครงการบัณฑิตศึกษา ฝึกอบรมและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเครือข่ายด้านการศึกษาระดับสูงที่เกิดจาก
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา สถาบั น บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาจุ ฬ าภรณ์ และมหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ มี ง านวิ จั ย
ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการปนเปื้อนของโลหะหนักเป็นพิษในแหล่งน้ำธรรมชาติ ที่ควรติดตามเพื่อการ
แก้ไขหรือป้องกัน ดังนี้
		 การศึกษาการปนเปื้อนของสารปรอทบริเวณเหมืองทองเก่าขนาดเล็กในจังหวัดพิจิตร
โดยภรณี ภัทรนวัช และคณะ 1 พบว่า บริเวณแหล่งน้ำทีร่ บั น้ำทิง้ จากเหมืองซึง่ อยูใ่ กล้กบั อ่างเก็บน้ำ
เขาเจ็ดลูกมีการปนเปือ้ นสูงสุด 4 ไมโครกรัมต่อลิตร ในขณะทีม่ าตรฐานคุณภาพน้ำโดยกรมควบคุมมลพิษ
กำหนดเอาไว้ที่ 2 ไมโครกรัมต่อลิตร นอกจากนี้ยังพบการปนเปื้อนในตะกอนดิน สัตว์น้ำ เช่น
หอยลาย และพืชพรรณ โดยเฉพาะต้นและใบสะเดาทีต่ รวจพบความเข้มข้นสูงเกินมาตรฐานการยอมรับได้
ในเนือ้ เยือ่ สิง่ มีชวี ติ ซึง่ คาดการณ์วา่ การปนเปือ้ นนี้ เกิดจากกิจกรรมของเหมืองทีม่ มี านานกว่า 10 ปี
กลายเป็นฝุ่นละอองที่มีการปนเปื้อนสารปรอทฟุ้งกระจายในบรรยากาศโดยรอบ

Pataranawat, P., Parkpian, P., Polprasert, C., Delaune, R.,D., Junsujinda, A. (2007). Mercury emission and
distribution: Potential environmental risks at a small-scale gold mining operation, Phichit province, Thailand.
Journal of Environmental Science and Health 42(8): 1081-1093
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การศึกษาการจัดการขยะชุมชน โดย ร่มฉัตร รัตนอุดม 1 พบว่า มีการปนเปือ้ นโลหะหนัก
หลายชนิดขึ้นอยู่กับฤดูกาล ในช่วงฤดูแล้งพบว่ามีการปนเปื้อนสูงที่สุด ยกเว้นสารปรอท พบว่า
มีการปนเปือ้ นสูงทีส่ ดุ ในช่วงทีเ่ กิดสภาวะอิม่ ตัว (Saturated condition) ซึ่งน้ำเสียที่เกิดจากกองขยะ
ที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำชุมชนมีค่าโลหะหนักสูงเกินมาตรฐาน หากมีการปล่อยทิ้งไว้โดยไม่รีบดำเนินการ
อาจทำให้น้ำเสียไหลลงไปปนเปื้อนกับแหล่งน้ำธรรมชาติได้โดยง่าย
		 การศึกษาปริมาณโลหะหนักในน้ำ ตะกอนดิน และสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในกว๊านพะเยา
จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการบริโภค อุปโภค และการเกษตรของจังหวัดในภาคเหนือ
โดย วิชยุตม์ ทัพวงษ์และคณะ 2 พบว่า ช่วงฤดูแล้ง ปริมาณสารหนูสูงถึง 8.8 ไมโครกรัมต่อลิตร
ซึ่งมีค่าใกล้ถึงระดับมาตรฐานคุณภาพน้ำดื่มที่กำหนดให้มีสารหนูไม่เกิน 10 ไมโครกรัมต่อลิตร และ
ปริมาณสารหนูในตะกอนดินมีการปนเปื้อนสูงเช่นกัน ถึงแม้ว่าการปนเปื้อนในสัตว์น้ำจะยังไม่เกินค่า
มาตรฐาน แต่ควรมีมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันอย่างเร่งด่วน
		 นอกจากนี้ สารตะกั่ว ซึ่งเป็นโลหะหนักที่ปนเปื้อนในแหล่งน้ำดื่มที่ได้รับความสนใจมาก
ส่วนใหญ่เกิดจากท่อส่งน้ำประปาที่ใช้ตะกั่วเป็นองค์ประกอบ วัสดุหรืออุปกรณ์ประกอบอาหารที่ใช้
การเชื่อมต่อด้วยตะกั่ว การทำเหมืองแร่ตะกั่ว การหลอมตะกั่ว และการใช้ตะกั่วในอุตสาหกรรม
ต่างๆ เมื่อร่างกายดูดซึมตะกั่วเข้ามาจะกระจายตัวอยู่ในกระแสเลือด ตับและไต และจะถูกสะสมที่
เนื้อเยื่อกระดูก อวัยวะเป้าหมายที่เกิดพิษ ได้แก่ ระบบเลือด และระบบประสาท ทำให้เกิดโลหิตจาง
สมองบวม เซลล์ประสาทเสื่อม เดินเซ มึนงง และชัก หากเป็นเด็กอาจแสดงอาการไม่อยู่นิ่งหรือ
ซุกซนผิดปกติ สมาธิสั้น และระดับสติปัญญาต่ำลง
การศึกษาของ จิตพรรณ ภูษาภักดีภพและคณะ 3 พบว่า ประชาชนในหมู่บ้านคลิตี้
และหมู่บ้านใกล้เคียง จังหวัดกาญจนบุรี ที่อาศัยอยู่ใกล้เหมืองตะกั่วที่มีการปนเปื้อนลงในแหล่งน้ำ
ซึง่ มีปญ
ั หามาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2541 ปัจจุบนั ยังคงมีสารตะกัว่ ปนเปือ้ นในดิน พืชผัก และเนือ้ สัตว์ทเี่ ป็น
แหล่งอาหารสูงเกินมาตรฐาน ประชากรกลุ่มตัวอย่าง พบการสะสมสารตะกั่วในเลือดและฟันสูง
ระดับสติปญ
ั ญาของกลุม่ ทีไ่ ด้รบั สารตะกัว่ เกินค่ามาตรฐาน มีคา่ เฉลีย่ อยูท่ ี่ 82.7 ในขณะทีก่ ลุม่ ทีไ่ ด้รบั
สารตะกั่วไม่เกินค่ามาตรฐานมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 96.14 นอกจากนี้ ประชากรกลุ่มที่ได้รับสารตะกั่วสูง
ยังมีความเสีย่ งในการเกิดปัญหาด้านสุขภาพมากกว่าประชากรปกติ ถึง 5.6 เท่า แสดงให้เห็นถึงแนวโน้ม
ในการเกิดปัญหาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไปในอนาคต
Rattanaoudom, R. (2005). Investigation on toxicity and hazardous nature of a municipal solid waste
dumpsite. Master’s thesis. Environmental toxicology, technology and management program, Post-graduate
education, training and research program in environmental science, technology and management, Asian institute of
technology, Chulabhorn Research Institute and Mahidol University
2  
Tupwongse, V., Parkpian, P., Watcharasit, P., Satayavivad, J. (2007). Determination of levels of Mn, As,
and other metals in water, sediment, and biota from Phayao lake, Northern Thailand, and assessment of dietary
exposure. Journal of Environmental Science and Health Part A 42: 1029-1041
3  
Pusapukdepob, J., Sawangwong, P., Pulket, C.,Satraphat, D., Saowakontha, S., Panutrakul, P. (2007). Health
risk assessment of villagers who near a lead mining area: a case study of Klity village, Kanchanaburi province,
Thailand. Southeast Asian J Trop Med Public Health 38(1): 168-177
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การศึกษาการสะสมของแคดเมียมในคลองห้วยร้อง จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นคลองสาขา
หนึ่งของแม่น้ำแม่กลอง และรับน้ำเสียจากแหล่งเลี้ยงสุกรขนาดใหญ่ โดยมุกดา พัฒนวาณิชชัย 1
ด้วยการตรวจวัดคุณภาพน้ำ ตะกอนดิน สัตว์นำ้ อาหารสัตว์ น้ำเสียจากฟาร์มเลีย้ งสุกร และกากของเสีย
จากระบบบำบัดน้ำของฟาร์มเลี้ยงสุกร พบว่า เกิดการสะสมแคดเมียมในสิ่งมีชีวิตประเภทหอย
มากที่สุด รองลงมา คือ พืชผักที่อยู่ในคลอง จากการวิเคราะห์แหล่งที่มาของแคดเมียมพบว่า
ในอาหารของสุ ก รมี แ คดเมี ย มปนเปื้ อ นอยู่ ด้ ว ย ทำให้ น้ ำ เสี ย ที่ ป ล่ อ ยจากฟาร์ ม เลี้ ย งสุ ก รมี ก าร
ปนเปื้อนสูง นอกจากนี้ ยังได้เปรียบเทียบน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดและน้ำเสียที่ไม่ผ่านการบำบัด
แสดงให้เห็นว่า การบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม ทำให้ลดปริมาณโลหะหนักซึ่งจะไปสะสม
ในสิ่ ง มี ชี วิ ตได้ อ ย่ า งมี นั ย สำคั ญ และ จากการศึ ก ษาการปนเปื้ อ นโลหะหนั ก จากแหล่ ง ทิ้ ง ขยะ
แบบเปิด โดย ธวัช เพชรไทย และคณะ 2 พบว่า มีการปนเปื้อนของโลหะหนักหลายชนิดสู่
สิง่ แวดล้อมโดยที่แคดเมียมจะพบในรูปที่ง่ายต่อการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมมาก ถึงแม้ว่าการวิเคราะห์
คุณภาพน้ำจะยังไม่เกินค่ามาตรฐาน แต่โลหะหนักเหล่านี้ สามารถปนเปื้อนและสะสมในสิ่งมีชีวิต
โดยรอบได้ เช่น พรรณไม้ และพืชพรรณต่างๆ
		 งานวิจัยเหล่านี้ ล้วนเป็นดัชนีชี้วัดปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อคุณภาพชีวิตและ
สิง่ แวดล้อมของประเทศไทย ซึง่ สมควรได้รบั การดูแลอย่างรอบคอบ หากปล่อยให้เกิดปัญหาในระดับ
รุนแรงขึ้นเช่นในพื้นที่บางแห่ง อาจต้องใช้ทรัพยากรและเวลาในการบรรเทาปัญหามาก
		 สำหรับการจัดหาน้ำสะอาดเพื่อการบริโภคของประชาชน ทั้งในเขตเมืองและชนบท
มีความครอบคลุมเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ กระทรวงมหาดไทยโดยการประปานครหลวงผลิตและจำหน่าย
น้ำประปาให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ในปี พ.ศ. 2551 มี
พื้นที่บริการ 2,280 ตารางกิโลเมตร จำนวนผู้ได้รับบริการน้ำประปา ร้อยละ 92.6 มีครัวเรือน
ได้ รั บ บริ ก ารน้ ำ ประปา 1.86 ล้ า นครั ว เรื อ น ส่ ว นจั ง หวั ด อื่ น ๆ ซึ่ ง ดำเนิ น การโดยการประปา
ส่วนภูมิภาคผ่านสำนักงานประปา 228 สาขา มีพื้นที่รับผิดชอบทั่วประเทศ 73 จังหวัด สามารถ
ให้บริการครอบคลุมพื้นที่ 8,068 ตารางกิโลเมตร มีครัวเรือนได้รับบริการน้ำประปา 2.6 ล้าน
ครัวเรือน
		 อย่างไรก็ตาม ด้านความปลอดภัยของน้ำบริโภคประเภทต่างๆ ได้แก่ น้ำประปา น้ำบ่อบาดาล
น้ำบ่อตื้น และน้ำฝน จากการสุ่มตรวจสอบคุณภาพน้ำบริโภค โดยกรมอนามัย ร่วมกับสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด 3 ในปี พ.ศ. 2544 - 2546 เทียบกับเกณฑ์เสนอแนะคุณภาพน้ำบริโภคของ
องค์การอนามัยโลก พ.ศ. 2527 และเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาของกรมอนามัย พ.ศ. 2543 พบว่า
น้ำประปาส่วนใหญ่ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ยกเว้นน้ำประปา ซึ่งบริการโดยการประปานครหลวง
1  
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และการประปาส่วนภูมิภาค อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 70.0 เนื่องจากมีการดำเนินงานโครงการ
น้ำประปาดื่มได้ ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
		 ในพื้นที่ชนบท คุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานค่อนข้างต่ำ เนื่องจาก
ระบบประปามีปัญหาระบบโครงสร้างที่ไม่สมบูรณ์ ไม่มีมาตรการบริหารจัดการ การบำรุงรักษา และ
คุ ณ ภาพแหล่ ง น้ ำ ดิ บ บางพื้ น ที่ มี ปั ญ หาฟลู อ อไรด์ สู ง ปนเปื้ อ นสารหนู สารตะกั่ ว และสั ง กะสี
นอกจากนีย้ งั มีการปนเปือ้ นน้ำเสียจากอุตสาหกรรม และเกษตรกรรม ทัง้ นี้ จากการดำเนินโครงการ
น้ำประปาหมู่บ้านดื่มได้ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2539 - 2546 มีระบบประปาหมู่บ้านผ่านการรับรองเป็น
น้ำประปาดื่มได้เพียงจำนวน 586 แห่ง จากจำนวนหมู่บ้านที่มีระบบประปา ในปี พ.ศ. 2546
จำนวน 50,459 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 1.2 ที่ได้รับการรับรองเป็นน้ำประปาหมู่บ้านดื่มได้ ส่วน
น้ำฝน น้ำบ่อบาดาล และบ่อน้ำตื้น พบว่า ส่วนใหญ่คุณภาพน้ำไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเช่นกัน มี
ปั ญ หาสำคัญ คือ การปนเปื้ อนแบคที เ รี ย และมี ก ารปนเปื้ อ นทางเคมี ได้ แ ก่ สั ง กะสี ตะกั่ ว
แมงกานีส เหล็ก ฟลูออไรด์ และมีปัญหาทางกายภาพไม่เหมาะสม คือ ความขุ่น และสี เกินเกณฑ์
มาตรฐานที่กำหนด 1
		

3.2.2  สถานการณ์และประเด็นปัญหาด้านสุขอนามัย

		 สำนักงานสถิติแห่งชาติรายงานว่า ในปี พ.ศ. 2548 ครัวเรือนส่วนใหญ่ ร้อยละ 37.4
ใช้น้ำฝนเป็นน้ำดื่มมากที่สุด รองลงมาเป็นน้ำบรรจุขวด ร้อยละ 29.0 และน้ำประปา ร้อยละ 21.7
สำหรับการปรับปรุงคุณภาพน้ำ พบว่า ผู้ที่ดื่มน้ำประปานิยมดื่มน้ำประปาที่ผ่านเครื่องกรองน้ำ
ร้อยละ 38.8 น้ำประปาต้มสุกแล้ว ร้อยละ 16.1 เหตุผลที่ประชาชนไม่นิยมนำน้ำประปามาดื่ม
โดยตรง เนื่องจากไม่มั่นใจในความสะอาด และมีประสบการณ์ที่ทำให้ไม่มั่นใจ ได้แก่ น้ำประปาขุ่น
มีตะกอน กลิ่น สี และเคยมีการพบตัวร้อยขาในน้ำประปา นอกจากนี้ ยังพบว่า ครัวเรือนส่วนใหญ่
เก็บน้ำดื่มในภาชนะที่ไม่สะอาดร้อยละ 30.0 และมีการใช้ภาชนะดื่มน้ำร่วมกัน ร้อยละ 46.3
		 การเลือกรับประทานอาหาร พบว่า ประชาชนบางส่วนยังมีพฤติกรรมไม่ถูกต้อง เช่น
ไม่มีการล้างมือก่อนการปรุง และรับประทานอาหาร ร้อยละ 35.4 ไม่มีการล้างมือด้วยน้ำและสบู่
หลังการขับถ่าย ร้อยละ 29 การบริโภคอาหารในครัวเรือนยังไม่ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้
มาตรฐาน ร้อยละ 5.15 ของครัวเรือนทั่วประเทศ
		 จากการสัมภาษณ์ผู้ใช้บริการส้วมสาธารณะ จำนวน 12,895 คน ในปี พ.ศ. 2549
โดยการประเมินพฤติกรรมที่ถูกต้อง 4 ประเด็น ได้แก่ การไม่ขึ้นไปเหยียบบนโถส้วมประเภทนั่งราบ
การไม่ทงิ้ ผ้าอนามัยหรือวัสดุอนื่ ๆ นอกจากกระดาษชำระลงโถส้วม การราดน้ำหรือกดชักโครกทุกครัง้
หลั ง การใช้ ส้ ว ม และการล้ า งมื อ ด้ ว ยสบู่ ทุ ก ครั้ ง หลั ง การใช้ ส้ ว ม พบว่ า ประชาชนมี พ ฤติ ก รรม
การไม่ล้างมือหลังการใช้ส้วม ร้อยละ 52.9 การไม่ราดน้ำหลังใช้ส้วม ร้อยละ 5.1 โดยมีการใช้
ส้วมที่ถูกต้องทั้ง 4 ประเด็น เพียงร้อยละ 47.1 สำหรับพฤติกรรมการใช้ส้วมที่เป็นปัญหา ได้แก่
ทิ้งวัสดุอื่นๆ นอกจากระดาษชำระลงโถส้วม ร้อยละ 21.7 และขึ้นไปเหยียบบนโถส้วมชักโครก
1
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ร้ อ ยละ 17.0 พฤติกรรมด้านสุขอนามัยที่ไม่ถูกต้องต่างๆ เหล่านี้ เป็นสาเหตุส่วนหนึ่งที่ทำให้
อัตราป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงอย่างแรง เช่น อหิวาตกโรค โรคอาหารเป็นพิษยังคงมีจำนวนเพิ่ม
ขึน้ ทุกปี อาจอธิบายได้วา่ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมอนามัยทีไ่ ม่ถกู ต้อง จึงมีความจำเป็นอย่างยิง่
ที่ต้องดำเนินการเผยแพร่ความรู้และส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขอนามัยที่ถูกต้องโดยเร็ว
3.2.3  สถานการณ์และประเด็นปัญหาด้านการสุขาภิบาล
1)  สถานการณ์ดา้ นการสุขาภิบาลอาหาร
		 การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความเป็นเมือง และการพัฒนาไปสู่ประเทศอุตสาหกรรม
ใหม่ของประเทศไทย ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของประชาชน วัฒนธรรมการบริโภคอาหาร
ของประชาชนได้เปลี่ยนจากการปรุงประกอบอาหารที่บ้านไปเป็นการบริโภคอาหารนอกบ้าน อาหาร
ปรุงสำเร็จ อาหารกึ่งสำเร็จรูป อาหารพร้อมรับประทาน ดังนั้น ร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร
ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูปจึงมีบทบาทสำคัญต่อสุขภาพของประชาชนในเมือง ซึ่ง
อาหารเหล่านี้มีการปรุงประกอบอาหารที่รวดเร็วในปริมาณที่มาก เพื่อสนองความต้องการผู้บริโภคที่
มากขึ้น จึงมักพบการปฏิบัติที่ไม่ถูกสุขลักษณะของผู้สัมผัสอาหาร และความไม่เหมาะสมของการใช้
วัสดุ หรือภาชนะอุปกรณ์ ทำให้มีการปนเปื้อนเชื้อโรคในอาหาร นอกจากนี้ ยังมีการนำเอาสารเคมี
เข้ามาช่วยในกระบวนการผลิตในรูปของสารปรุงแต่งอาหารซึ่งก็ยังมีข้อจำกัดในการใช้ และพบว่า
บ่อยครั้งที่ผู้ผลิตใช้สารเคมีเกินขนาด หรือใช้ผิดวัตถุประสงค์ สิ่งเหล่านี้มักเป็นสาเหตุของการทำให้
เกิดโรคที่เกิดจากอาหารเป็นสื่อ
		 นอกจากนี้ จากการศึกษาสถานการณ์และระบบการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร
ในผักและผลไม้ในตลาดนัดและรถเร่ของสถาบันคลังสมอง ซึ่งศึกษาในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ.
2547 ถึงเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2548 พบว่า มีการปนเปื้อนของสารเคมีอันตรายค่อนข้างสูง โดย
เฉพาะสารกันรา พบมากถึงร้อยละ 87.11 (พบ 277 ตัวอย่าง จาก 318 ตัวอย่าง) สารบอแรกซ์
ร้อยละ 55.88 (พบ 152 ตัวอย่าง จาก 272 ตัวอย่าง) และสารกำจัดศัตรูพืช ร้อยละ 3.58
อย่างไรก็ตาม กระทรวงสาธารณสุขได้มีการรณรงค์และเฝ้าระวังอาหารปลอดภัยโดยตรวจสอบ
อาหารสดในตลาดสด ประเภทที่ 1 ซึ่งพัฒนาให้เป็นตลาดสดน่าซื้อ โดยเมื่อเปรียบเทียบผลการ
ตรวจสารปนเปื้อน ในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2548 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2549 พบสารเคมี
อันตรายปนเปื้อน เพียงร้อยละ 1.94 (พบ 3,101 ตัวอย่าง 159,792 ตัวอย่าง) แต่ยังคงพบสาร
กำจัดแมลงตกค้างในผัก ในระดับใกล้เคียงกัน คือ ร้อยละ 3.14 ซึ่งชี้ให้เห็นว่าประชาชนยังขาด
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านอาหารและขาดความตระหนักถึงโทษและอันตรายของ
สารปนเปื้อนทั้งในด้านผู้ผลิตและผู้บริโภค
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2)  สถานการณ์การจัดการน้ำเสีย
		 จากการตรวจสอบระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน ในปี พ.ศ. 2551
โดยกรมควบคุมมลพิษ พบว่า ปัจจุบนั บ้านเรือนและอาคารส่วนใหญ่ ยังไม่มกี ารจัดการน้ำเสียเบือ้ งต้น
หรือมี แต่จะเป็นเพียงการติดตั้งบ่อเกรอะ - บ่อซึม ซึ่งไม่เพียงพอ ทำให้ชุมชนเมืองหลายแห่งที่ยัง
ไม่มีระบบบำบัดน้ำเสีย ระบายน้ำเสียลงสู่ท่อระบายน้ำ และไหลออกสู่สิ่งแวดล้อมหรือแหล่งน้ำ
โดยตรง ส่วนที่มีระบบรวบรวมน้ำเสียของชุมชนเมืองส่วนใหญ่ของประเทศไทย เป็นแบบท่อระบาย
น้ำเสียรวมกับน้ำฝน และมีระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชนแล้ว รวมทั้งสิ้น 99 แห่ง สามารถ
รองรับน้ำเสียได้รวม 3.1 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน เป็นระบบบำบัดน้ำเสียที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ
จำนวน 82 แห่ง (รวมกรุงเทพมหานคร) กำลังก่อสร้าง จำนวน 16 แห่ง ชะลอโครงการ จำนวน
1 แห่ง คือ ระบบบำบัดน้ำเสียรวมจังหวัดสมุทรปราการ (หยุดโครงการ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2546) กระจายอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือ จำนวน 17 แห่ง ภาคกลาง จำนวน 29 แห่ง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 19 แห่ง ภาคตะวันออก จำนวน 16 แห่ง และภาคใต้ จำนวน 18
แห่ง
		 ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชนที่มีแล้วส่วนใหญ่ เป็นชุมชนเมืองระดับเทศบาลนคร
และเทศบาลเมือง ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย เนื่องจากเป็นชุมชน
ขนาดใหญ่ มีปริมาณน้ำเสียค่อนข้างมากที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คุณภาพแหล่งน้ำ
และคุณภาพชีวิตของประชาชน อย่างไรก็ตาม ยังมีชุมชนเมืองที่ยังไม่มีการจัดการน้ำเสียที่เหมาะสม
อีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งในอนาคตจำเป็นต้องสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการน้ำเสียที่เหมาะสมกับ
พื้นที่ โดยพิจารณาตามลำดับความสำคัญของพื้นที่ และความเสื่อมโทรมของแหล่งน้ำ
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				 3) สถานการณ์การจัดการสิง่ ปฏิกลู
					 (1) สถานการณ์ส้วม
		 ประชาชนไทยส่วนใหญ่มสี ว้ มใช้ประจำบ้านครอบคลุม ร้อยละ 98.94 ของหลังคาเรือน
ทั่วประเทศ สำหรับประชาชนที่ไม่มีส้วม หรือมี แต่ไม่ถูกหลักสุขาภิบาล ร้อยละ 1.06 พบว่า เป็น
ประชาชนที่อาศัยในเขตเทศบาล ร้อยละ 0.11 และนอกเขตเทศบาล ร้อยละ 0.95 ประชาชนกลุ่มนี้
มีการใช้ส้วมหลุม มีการขับถ่ายลงแม่น้ำลำคลอง หรือส้วมลักษณะอื่นๆ ที่ไม่มีผนังกั้น เนื่องจาก
อาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกล และขาดแคลนน้ำ เช่น บริเวณชายแดน อยู่บนพื้นที่สูง และเป็น
ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมน้ำ
		 เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น วิ ถี ชี วิ ต ของคนไทยเปลี่ ย นเป็ น การใช้ ชี วิ ต นอกบ้ า นมากขึ้ น ส้ ว ม
สาธารณะ หรือในสถานทีส่ ว่ นรวมต่างๆ จึงเป็นเรือ่ งทีจ่ ำเป็นมากยิง่ ขึน้ จากการสำรวจส้วมสาธารณะ
ทั่วประเทศ ในปี พ.ศ. 2547 โดยกรมอนามัย พบว่า มีปัญหาเรื่องความสกปรก และกลิ่นเหม็นมาก
รวมทั้ง การทำความสะอาดที่ไม่ดีพอ และการชำรุดของถังเก็บกักสิ่งปฏิกูลฯ ซึ่งเป็นแหล่งก่อให้เกิด
การแพร่กระจายของเชือ้ โรค และส่งผลกระทบต่อผูใ้ ช้บริการและชุมชนบริเวณใกล้เคียง อีกทัง้ อาจส่ง
ผลกระทบต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจตลอดจนภาพลักษณ์คนไทยได้ ในปี พ.ศ.
2548 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จึงจัดทำแผนพัฒนาส้วมสาธารณะไทยและดำเนินการ
กำหนดเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะ (HAS) โดยเน้น 3 ประเด็น คือ สะอาด (Healthy) เพียงพอ
แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 1 พ.ศ. 2552-2554

(Accessibility) และปลอดภัย (Safety) และขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 ผลการสำรวจส้วมสาธารณะในพื้นที่นำร่อง 12 จังหวัด ได้แก่
นนทบุรี ลพบุรี ชลบุรี ราชบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น อำนาจเจริญ กำแพงเพชร พิษณุโลก
เชียงราย กระบี่ และปัตตานี และสำรวจพฤติกรรมการใช้ส้วมของประชาชนในพื้นที่เดียวกัน พบว่า
มีส้วมสาธารณะที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในภาพรวม ร้อยละ 9.08 และในปี พ.ศ. 2551 จากการ
รายงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ พบว่า มีส้วมสาธารณะที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ในภาพรวมเพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 20.16
		 การพัฒนาส้วมสาธารณะไทยที่ผ่านมา มีแนวโน้มที่ส้วมสาธารณะได้รับการพัฒนาเพิ่ม
มากขึ้น แต่ยังมีประเด็นที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะไทย (HAS) อันดับแรก คือ ความ
สะอาด รองลงมาคือ ความเพียงพอ ปัญหาที่พบ ได้แก่ การไม่มีส้วมสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ และ
สตรีมีครรภ์
		 นอกจากนี้ ยังพบปัญหาการจัดการสิ่งปฏิกูลจากส้วมสาธารณะเคลื่อนที่ประเภทต่างๆ
เช่น ส้วมเรือนแพ ส้วมรถทัวร์ และส้วมรถไฟ จากการสำรวจสถานการณ์การกำจัดอุจจาระและ
ปัสสาวะจากส้วมเรือนแพที่พักอาศัยในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นจุดกำเนิดของแม่น้ำเจ้าพระยา
และจังหวัดกาญจนบุรี พบว่า ส่วนใหญ่มีตัวเรือนส้วม แต่ปล่อยทิ้งลงแม่น้ำโดยไม่ผ่านการบำบัด
		 ผลการสำรวจส้วมรถทัวร์ ในปี พ.ศ. 2551 โดยทำการสำรวจรถทัวร์เป็นรายคัน และ
รายบริษัท ครอบคลุมรถทัวร์ทั้งหมด 5 สาย ได้แก่ สายเหนือ สายกลาง สายใต้ สายอีสาน และ
สายตะวันออก พบว่า มีรถทัวร์ร้อยละ 29.1 ทิ้งอุจจาระและปัสสาวะระหว่างทาง โดยรถทัวร์ที่มีการ
ทิ้งอุจจาระและปัสสาวะในระหว่างทางนั้นจะเป็นรถที่วิ่งระยะทางไกล และจะทิ้งในช่วงหยุดรถเพื่อ
เติมน้ำมัน หรือแวะพักให้ผู้โดยสารรับประทานอาหาร ส่วนการกำจัดอุจจาระและปัสสาวะจากส้วมที่
ปลายทาง พบว่า ทิ้งลงรางระบายน้ำของปั้มน้ำมัน ร้านอาหาร ข้างถนน ก่อนถึงที่หมาย ร้อยละ
30.1 และทิ้งลงระบบบำบัด ของบริษัทหรือเทศบาล ร้อยละ 67
		 สำหรับสถานการณ์ส้วมรถไฟ จากข้อมูลกองโดยสาร ฝ่ายการเดินรถการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย (ข้อมูล ณ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2551) พบว่า ปัจจุบันการรถไฟแห่งประเทศไทย
มีรถไฟทั้งหมด 1,352 คัน ใช้งานวิ่งทั่วประเทศได้ 865 คัน มีรถที่มีระบบเก็บกักสิ่งปฏิกูล เพื่อนำ
ไปบำบัด จำนวน 22 คันซึ่งเป็นรถไฟแบบปรับอากาศชั้น 1 และมีสถานีปลายทางที่มีระบบรับ
สิ่งปฏิกูลไปบำบัดจำนวน 4 สถานี ได้แก่ สถานีหัวลำโพง เชียงใหม่ หาดใหญ่ และอุบลราชธานี
นโยบายปัจจุบันของการรถไฟแห่งประเทศไทยในการตั้งงบประมาณจัดซื้อขบวนรถไฟใหม่ จะต้อง
จัดให้มีระบบเก็บกักสิ่งปฏิกูลติดมากับตัวรถด้วย
สถานการณ์ส้วมชุมชนริมน้ำ จากการสำรวจสถานการณ์การจัดการของชุมชนริมน้ำโดย
กรมอนามัย ในปี พ.ศ. 2551 ในชุมชนริมน้ำ จำนวน 393 หลังคาเรือน พบว่า ส่วนใหญ่มีการ
จัดการที่ไม่ถูกสุขลักษณะ คือ ใช้ระบบแบบบ่อเกรอะ - บ่อซึมแบบ 1 บ่อ แต่มีสภาพรั่วซึม และ
สามารถปนเปื้อนไปกับแหล่งน้ำ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาน้ำเสีย
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					 (2) สถานการณ์การจัดการสิ่งปฏิกูล
		 ปัจจุบนั การจัดการสิง่ ปฏิกลู ของชุมชน เป็นบทบาทหน้าทีข่ ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
จากการศึกษาสถานการณ์การจัดการสิ่งปฏิกูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาลนคร
เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พบว่า ส่วนใหญ่มีการให้บริการสูบ
สิ่งปฏิกูลจากที่พักอาศัย และอาคารสำนักงานต่างๆ ร้อยละ 86.3 และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ทำการศึกษา สามารถให้บริการครอบคลุมพื้นที่ในความรับผิดชอบของตนทั้งหมด ร้อยละ 95 แต่
อย่ า งไรก็ ต าม ยั ง ขาดระบบการควบคุ ม การทำงานของคนงาน ไม่ ใ ห้ ลั ก ลอบทิ้ ง สิ่ ง ปฏิ กู ลในที่
สาธารณะถึงร้อยละ 53.8 มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่มีระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล และยังไม่มีแผน
ดำเนินการร้อยละ 49.6 เมื่อรวมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีระบบ แต่ไม่ได้ดำเนินการบำบัด
สิ่งปฏิกูลจึงมีสูงถึง ร้อยละ 79.0 รถสูบสิ่งปฏิกูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหล่านี้ มีการนำ
สิ่งปฏิกูลไปทิ้งในคลอง แหล่งน้ำ พื้นที่การเกษตร เช่น สวน ไร่ นา ร้อยละ 46.2 ที่เหลือร้อยละ
41.9 นำไปทิ้งในพื้นที่ที่เตรียมไว้ เช่น ขุดเป็นบ่อหรือสระ ประมาณการว่า ปริมาณสิ่งปฏิกูลที่ไม่ได้
ถูกนำไปบำบัดให้ถูกต้องมีปีละ 1,726,246 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสิ่งปฏิกูลเหล่านี้อาจก่อให้เกิดผล
กระทบต่อสุขภาพได้หากมีการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม 1
			 		 (3) การจัดการสิ่งปฏิกูลอย่างยั่งยืน
		 ปัจจุบนั กระทรวงสาธาณณสุข ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้มกี ารจัดการสิง่ ปฏิกลู อย่าง
ยั่งยืน ตามแนวคิดการสุขาภิบาลที่ยั่งยืน (Sustainable sanitation) ซึ่งเป็นแนวคิดที่จะป้องกัน
และส่งเสริมสุขภาพคนให้มีสุขภาพดี โดยการสร้างสิ่งแวดล้อมที่สะอาด และตัดวงจรของการเกิดโรค
เพื่อให้เป็นไปอย่างยั่งยืน ระบบการสุขาภิบาลนั้นต้องเป็นแบบประหยัดพลังงานและน้ำ ประชาชน
ยอมรับ และเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม รักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
โดยถือหลักการว่าอุจจาระและปัสสาวะไม่ใช่ของเสียแต่เป็นทรัพยากร จึงสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
แต่ต้องดำเนินการอย่างถูกสุขลักษณะ ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค
		 ปัจจุบันพบว่า มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่ง ให้ความสนใจและมีดำเนินงาน
อยู่บ้าง แต่ยังไม่กว้างขวาง เนื่องจากยังขาดการสร้างความเข้าใจให้เกิดการตระหนัก ทั้งในระดับ
ครัวเรือนและชุมชน นับเป็นประเด็นท้าทายในการดำเนินงานด้านสุขาภิบาลของประเทศไทย ด้วย
เหตุผลที่ว่าการนำอุจจาระและปัสสาวะไปผลิตแก๊สชีวภาพ กากที่เหลือนำไปใช้เป็นปุ๋ย สามารถ
ช่วยลดโลกร้อนได้ อุจจาระและปัสสาวะมีสารอินทรีย์เป็นองค์ประกอบประมาณร้อยละ 20 เมื่อนำมา
หมั ก แบบไร้ อ ากาศ (Anaerobic digestion) จะก่ อให้ เ กิ ด ก๊ า ซชี ว ภาพ คื อ ก๊ า ซมี เ ทนเป็ น
องค์ประกอบหลักประมาณร้อยละ 50-80 ทีเ่ หลือเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์รอ้ ยละ 5-20 ไฮโดรเจน
ซัลไฟด์น้อยกว่าร้อยละ 1 ไนโตรเจนน้อยกว่าร้อยละ 1 แอมโมเนียน้อยกว่าร้อยละ 1 และไฮโดรเจน
น้อยกว่าร้อยละ 1 ก๊าซมีเทนมีค่าความร้อน 39.4 เมกะจูล/ลบ.ม. สามารถใช้ทดแทนน้ำมันเตาได้
0.67 ลิตร ซึ่งเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้า 9.7 kWh และการเพิ่มขึ้นของก๊าซมีเทนในบรรยากาศ
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาวะเรือนกระจกมากเป็นอันดับสอง รองจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แม้วา่ จะ
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มี อ ยู่ ใ นอากาศเพี ย ง 1.7 ppm แต่ ก๊ า ซมี เ ทนมี คุ ณ สมบั ติ ข องก๊ า ซเรื อ นกระจกสู ง กว่ า ก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ถึง 23 เท่า กล่าวคือ ด้วยปริมาตรที่เท่ากัน ก๊าซมีเทนสามารถดูดกลืนรังสี
อินฟราเรดได้ดีกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 23 เท่า
		 ดังนั้น การเก็บกักก๊าซมีเทนจากการย่อยสลายของอุจจาระและปัสสาวะจากส้วม จึง
เป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อน ขณะเดียวกันก็ได้พลังงาน คือ ก๊าซมีเทนนำไปใช้เป็นเชือ้ เพลิงให้พลังงาน
ความร้อนหรือไฟฟ้าก็ได้
		 3.2.4  สถานการณ์โรคและผลกระทบต่อสุขภาพ
		 การเกิดโรคจากน้ำเป็นสื่อ โดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วง นอกจากเกิดจากน้ำ และอาหาร
ที่ไม่สะอาดแล้วยังขึ้นกับพฤติกรรมอนามัยที่ไม่ถูกต้องอีกด้วย เช่น การไม่ล้างมือก่อนรับประทาน
อาหารและหลังถ่ายอุจจาระ การรับประทานอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ดื่มน้ำที่ไม่สะอาดเนื่องจากน้ำ
ที่กักเก็บไว้ในครัวเรือนส่วนใหญ่จะถูกปนเปื้อนโดยภาชนะที่ตักน้ำหรือจากมือที่สกปรก แหล่งน้ำ
บริโภคและแหล่งน้ำผิวดินในหลายพื้นที่ของประเทศไทย พบว่า มีการปนเปื้อนด้วยแบคทีเรียกลุ่ม
ฟิคอลโคลิฟอร์ม ซึ่งเป็นดัชนีสำคัญของเชื้อโรคทำให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหาร ที่สำคัญ ได้แก่
			 1) โรคอุจจาระร่วง จากรายงานการเฝ้าระวังโรคของกระทรวงสาธารณสุขปี พ.ศ.
2548 พบว่า อัตราป่วยสูงสุดของโรคอุจาระร่วงเฉียบพลัน คือ กลุ่มอายุ 0-4 ปี คิดเป็น 9453.27
ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ กลุ่มอายุ 65 ปีขึ้นไป คิดเป็น 2373.46 ต่อประชากรแสนคน
และกลุ่มอายุ 5–9 ปี คิดเป็น 2076.84 ต่อประชากรแสนคน
2) โรคอหิวาตกโรค ในปี พ.ศ. 2548 มีแนวโน้มอัตราป่วยลดลง 3 เท่าของปีที่
ผ่านมา เหลือเพียง 0.45 ต่อประชากรแสนคน พบว่า อัตราป่วยสูงสุด คือ กลุ่มอายุ 0–4 ปี
คิดเป็น 1.48 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ กลุม่ อายุ 5–9 ปี คิดเป็น 0.7 ต่อประชากรแสนคน
และอายุ 65 ปี ขึ้นไป คิดเป็น 0.46 ต่อประชากรแสนคน โดยมีอัตราป่วยสูงสุดในภาคเหนือ
รองลงมาคือ ภาคใต้
			 3) โรคบิด ในปี พ.ศ. 2548 มีแนวโน้มอัตราป่วยลดลง พบว่า อัตราป่วยสูงสุด
คือกลุ่มอายุ 0-4 ปี คิดเป็น 197.93 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ อายุ 65 ปีขึ้นไป คิดเป็น
40.05 ต่อประชากรแสนคน และกลุ่มอายุ 5-9 ปี คิดเป็น 32.56 ต่อประชากรแสนคน โดยมีอัตรา
ป่วยสูงสุดในภาคอีสาน รองลงมา คือภาคเหนือ
			 4) ปาราสิต โดยเฉพาะพยาธิซึ่งอาศัยในน้ำหรือสัตว์น้ำแล้วเข้าสู่มนุษย์ได้ทั้ง
ทางการรับประทานหรือสัมผัส ที่เป็นปัญหาหลักของประเทศ คือ โรคพยาธิใบไม้ตับ พบมากใน
ประชาชนทุกจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และบางจังหวัดในภาคเหนือและภาคกลาง พบใน
ประชาชนที่ชอบรับประทานอาหารที่ปรุงด้วยปลาน้ำจืดในตระกูลปลาตะเพียนดิบๆ หรือ สุกๆ ดิบๆ
และพบว่า ประชาชนที่เป็นโรคพยาธิใบไม้ตับในภาคกลาง และภาคใต้นั้น ส่วนมากมีภูมิลำเนาเดิม
อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 	
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		 นอกจากปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพ ที่เกิดจากเชื้อโรคต่างๆ แล้ว พบว่า ปัญหาจาก
สิ่งแวดล้อม เช่น แร่ธาตุฟลูออไรด์ ที่ตามปกติแล้วในดื่มน้ำที่มีฟลูออไรด์ปริมาณพอเหมาะจะช่วย
ป้องกันฟันผุ แต่ถ้าดื่มน้ำที่มีฟลูออไรด์สูง จะทำให้ฟันตกกระในเด็กและเป็นโรคฟลูออไรด์เป็นพิษ
น้ำที่มีฟลูออไรด์สูงจะพบในจังหวัดภาคเหนือ ภาคกลางและต่อเนื่องไปภาคใต้ เนื่องจากน้ำใต้ดิน
ไหลผ่านพื้นที่มีแร่ฟลูออไรด์สูง จากการสำรวจด้านทันตสุขภาพ ระหว่าง พ.ศ. 2543-2544 ใน
31 จังหวัดพบปัญหาฟันตกกระ ร้อยละ 2-65 และจากการศึกษาเฉพาะพื้นที่ที่มีฟลูออไรด์สูง
ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน นครปฐม และสงขลา พบฟันตกกระ มากถึงร้อยละ 36-100

3.3 สถานการณ์และประเด็นปัญหาด้านขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
		 3.3.1  สถานการณ์ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
				 1) ปริมาณขยะมูลฝอย ในรอบสิบปีที่ผ่านมามีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดย
ในปี พ.ศ. 2549 มีขยะมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณ 14.6 ล้านตัน หรือ 39,988 ตันต่อวัน (ยังไม่รวม
ข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยก่อนนำมาทิ้งในถัง) เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2538 กว่าร้อยละ 20 จากการ
ศึกษา พบว่า ปริมาณขยะมูลฝอยทีเ่ กิดขึน้ ในปี พ.ศ. 2549 เกิดขึน้ ในกรุงเทพมหานครประมาณร้อยละ
21 ในขณะที่ปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลและเมืองพัทยาเกิดขึ้นรวมประมาณ ร้อยละ 32
ส่วนที่เหลือเป็นขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นนอกเขตเทศบาล ซึ่งครอบคลุมพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล
ทั้งหมด และเมือ่ พิจารณาจากอัตราการเกิดขยะมูลฝอย พบว่า ค่าเฉลีย่ ทัว่ ประเทศ ประมาณ 0.6
กิโลกรัมต่ อ คนต่ อ วั น โดยในเขตกรุ ง เทพมหานคร เขตเทศบาลรวมเมื อ งพั ท ยา และนอกเขต
เทศบาล มีอัตราการเกิดขยะมูลฝอยประมาณ 1.5 1.0 และ 0.4 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน ตามลำดับ
โดยปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลแต่ละภูมิภาค มีสัดส่วนองค์ประกอบทางกายภาพ
ที่ใกล้เคียงกัน โดยมีสัดส่วนองค์ประกอบของเศษอาหาร และอินทรีย์สารมากที่สุด คือร้อยละ
63.57 รองลงมาได้แก่ พลาสติก กระดาษ แก้ว โลหะ ผ้า ไม้ ยาง หนัง ตามลำดับ ส่วนที่เหลือ
เป็นขยะมูลฝอยอื่นๆ 1
		 ปริ ม าณขยะมู ล ฝอยมี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น ทุ ก ๆ ปี เป็ น ผลจากการเพิ่ ม ขึ้ น ของจำนวน
ประชากร และการขยายตัวของชุมชน ตลอดจนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ จากการคาดการณ์
ปริมาณขยะมูลฝอยทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอีกสิบปีขา้ งหน้า หากขยะมูลฝอยมีอตั ราเพิม่ ขึน้ เฉลีย่ ร้อยละ 2 ต่อปี
ปริมาณขยะมูลฝอยจะเพิ่มขึ้นจากวันละ 40,000 ตัน โดยประมาณ ในปี พ.ศ. 2549 เป็นวันละ
49,000 ตัน โดยประมาณ ในปี พ.ศ. 2558
		 จากปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นทั้งหมด มีเพียงร้อยละ 22 ที่มีการนำกลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่ ได้แก่ ขยะรีไซเคิลประเภทเศษเหล็ก กระดาษ แก้ว พลาสติกและอลูมิเนียม
โดยผ่านกิจกรรมในชุมชน เช่น ร้านรับซื้อของเก่า โครงการผ้าป่ารีไซเคิล ธนาคารขยะในโรงเรียน
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ตลาดนัดวัสดุรีไซเคิล ศูนย์วัสดุรีไซเคิลชุมชน ขยะแลกข้าวสาร เป็นต้น ประมาณ ร้อยละ 94
ของปริมาณขยะมูลฝอยที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ส่วนที่เหลือเป็นการนำขยะอินทรีย์มาทำ
ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยน้ำชีวภาพ
แก้ว 23 %

กระดาษ 30 %

ปุ๋ยอินทรีย์/ปุ๋ยชีวภาพ 6 %
อลูมิเนียม 3 %

พลาสติก 11 %
เหล็ก 27 %

ภาพที่ 3.2 องค์ประกอบขยะมูลฝอยชุมชนกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่

		 จากปริมาณขยะมูลฝอยทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ หมดในปี 2549 จำนวน 14.6 ล้านตัน ประกอบด้วย
ของเสียอันตรายจากชุมชน รวมอยู่ประมาณ 408,500 ตัน หรือประมาณร้อยละ 3 ของปริมาณ
ขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงปริมาณมูลฝอยติดเชื้ออีกประมาณ 23,725 ตัน หรือ 65 ตัน
ต่อวัน 1 ของเสียอันตรายชุมชนส่วนใหญ่ประกอบด้วย น้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว แบตเตอรี่รถยนต์
ถ่านไฟฉาย และหลอดฟลูออเรสเซนต์ ซึ่งมีแหล่งกำเนิดที่สำคัญได้แก่ อู่ซ่อมรถ บ้านเรือน และ
สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง นอกจากนี้ โรงงานอุตสาหกรรมยังเป็นแหล่งกำเนิดของเสียอันตราย
ขนาดใหญ่ ซึง่ ในปี 2549 มีของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมเกิดขึ้นประมาณ 1.424 ล้านตัน
โดยร้อยละ 65 ของปริมาณของเสียอันตรยที่เกิดขึ้นทั้งหมด ยังคงเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล (ภาพที่ 3.3)
กรุงเทพ 65 %

ภาคกลาง 5 %
ภาคตะวันออก 13 %

ภาคใต้ 5.5 %
ภาคเหนือ 7 %
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4.5 %

ภาพที่ 3.3 ปริมาณของเสียอันตราย ปี พ.ศ. 2549 จำแนกตามรายภาค
1  
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		 สำหรับมูลฝอยติดเชื้อ ปัจจุบันมีสถานบริการสาธารณสุขที่เป็นแหล่งกำเนิดมูลฝอย
ติดเชือ้ มากกว่า 27,000 แห่ง โดยแบ่งออกเป็นสถานบริการสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
จำนวน 883 แห่ง รวมจำนวน 88,577 เตียง ผลิตมูลฝอยติดเชือ้ เฉลีย่ วันละ 36 ตัน สถานพยาบาล
สาธารณสุข นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจำนวน 24,431 เตียง ผลิตมูลฝอยติดเชื้อเฉลี่ยวันละ 8
ตัน สถานบริการสาธารณสุขเอกชน จำนวน 472 แห่ง รวมจำนวน 41,015 เตียง ผลิตมูลฝอยติดเชือ้
เฉลี่ยวันละ 21 ตัน 1
2) สถานภาพการจัดการและสภาพปัญหา
					
(1) ขยะมูลฝอย
		 ในปี พ.ศ. 2549 มี ข ยะมู ล ฝอยที่ ไ ด้ รั บ การจั ด การอย่ า งถู ก ต้ อ งตามหลั ก วิ ช าการ
ประมาณ ร้อยละ 36 ของปริมาณที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ โดยกรุงเทพมหานครได้ว่าจ้างบริษัทเอกชน
เป็นผู้ดำเนินการทั้งหมด ในเขตเทศบาลและเมืองพัทยาสามารถกำจัดขยะมูลฝอยได้ร้อยละ 37
ของปริ ม าณที่ เ กิ ด ขึ้ น โดยสถานที่ จั ด การขยะมู ล ฝอยที่ ไ ด้ รั บ งบประมาณออกแบบก่ อ สร้ า งและ
สามารถเดินระบบได้แล้วจำนวน 96 แห่ง จากทัง้ หมด 113 แห่ง แบ่งเป็น ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุ ข าภิ บ าล 90 แห่ ง ระบบผสมผสาน 3 แห่ ง (เทศบาลตำบลเวี ย งฝาง จั ง หวั ด เชี ย งใหม่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และเทศบาลนครระยอง) และระบบเตาเผา 3 แห่ง (เทศบาลเมือง
ลำพูน เทศบาลนครภูเก็ต และเทศบาลตำบลเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี) สำหรับขยะมูลฝอยที่
เกิดขึ้นนอกเขตเทศบาล มีเพียงองค์การบริหารส่วนตำบลประมาณ 300 แห่ง จากทั้งหมด 6,617
แห่ง ที่นำขยะมูลฝอยไปกำจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาลร่วมกับเทศบาลที่มีระบบกำจัดดังกล่าว โดย
สามารถกำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ได้เพียงประมาณร้อยละ 6 ของปริมาณที่เกิดขึ้น
นอกเขตเทศบาล ส่วนที่เหลือยังคงได้รับการกำจัดที่ไม่ถูกต้อง เช่น การเผากลางแจ้งหรือขุดหลุมฝัง
หรือกองทิ้งไว้บนพื้นที่ว่างต่างๆ ทำให้มีขยะมูลฝอยตกค้างอยู่ตามสถานที่ต่างๆ โดยไม่ได้รับการ
จัดการก่อให้เกิดปัญหาการปนเปื้อนต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม เกิดเหตุเดือดร้อน
รำคาญ และมีความเสี่ยงต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 2
		 ที่ผ่านมาการดำเนินงานส่วนใหญ่เป็นการจัดการที่ปลายเหตุ โดยขาดระบบการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพและครบวงจร ตั้งแต่การรวบรวม คัดแยก เก็บขน ขนส่ง และกำจัด
เนื่องจากท้องถิ่นมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ ด้านการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อการจัดการขยะ
มู ล ฝอยแบบครบวงจร รวมทั้งความไม่ชัดเจนในการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง
การประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เครื่องจักรอุปกรณ์และบุคลากรที่มีความรู้
ความชำนาญในการดูแลและรักษาระบบ ตลอดจนการจัดทำแผนการจัดการขยะมูลฝอยให้สอดคล้อง
กับสภาพความเป็นจริง และกระบวนการกำกับ ดูแลและติดตามผลการดำเนินงานด้านการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่มีประสิทธิภาพ กฎหมายที่เกี่ยวข้องยังไม่เอื้อ
อำนวยให้มีการจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการจัดการขยะมูลฝอยบางขั้นตอนยังขาด
				

1  
2  
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กรมอนามัย (2549), สถานการณ์การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาล, กระทรวงสาธารณสุข.
กรมควบคุมมลพิษ (2549), รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 1 พ.ศ. 2552-2554

กฎระเบียบ และแนวทางปฏิบตั ทิ ชี่ ดั เจน เช่น ขาดกลไกการเรียกคืนซากผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์
ขาดกฎเกณฑ์ ใ นการดำเนิ น งานเกี่ ย วกั บ สถานที่ บ ำบั ด และกำจั ด ขยะมู ล ฝอย และขาดการ
ควบคุมการขนส่ ง ขยะมู ล ฝอยจากแหล่ ง กำเนิ ด ไปยั ง สถานที่ ก ำจั ด เป็ น ต้ น รวมถึ ง ระบบ
การจั ด เก็ บ ค่าธรรมเนียมยังไม่มีประสิทธิภาพ และไม่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงของการจัดการขยะ
มูลฝอย ส่งผลกระทบต่องบประมาณสำหรับการดำเนินงานที่มีอยู่อย่างจำกัด นอกจากนี้ ยังขาด
การเรียกเก็บค่ากำจัดขยะมูลฝอยที่อยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งก่อ
ให้เกิดภาระต่อการกำจัดขยะมูลฝอยดังกล่าวในประเทศเพิ่มขึ้น
		 นอกจากนี้ ความร่วมมือจากประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอย และปรับค่านิยม
ในการอุปโภคบริโภคยังมีน้อย เนื่อง จากขาดการรณรงค์ และประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ให้
ประชาชนในทุกภาคส่วนเข้าใจ และเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยทั้งระบบ ทั้งการลด
ปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยให้น้อยลง และประชาชนมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการดำเนินงานของสถานที่
กำจัดขยะมูลฝอย จึงเกิดการต่อต้านคัดค้านสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่อยู่ใกล้เคียง
(2) ของเสียอันตรายจากชุมชน
		 ของเสียอันตรายจากชุมชนส่วนใหญ่ยงั ไม่ได้รบั การจัดการอย่างถูกต้อง โดยยังคงถูกนำ
ไปกำจัดร่วมกับขยะมูลฝอยทั่วไป เนื่องจากหน่วยงานท้องถิ่นที่รับผิดชอบด้านการจัดการขยะ
มูลฝอยไม่มีสถานที่จัดการของเสียอันตรายจากชุมชนโดยเฉพาะ ประชาชนจึงเก็บของเสียอันตราย
บางส่วนไว้ภายในที่พัก เช่น ซากถ่านไฟฉาย ซากหลอดฟลูออเรสเซนต์ สำหรับของเสียอันตราย
บางชนิดที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ เช่น ซากแบตเตอรี่รถยนต์ น้ำมันเครื่องใช้แล้ว จะมี
ผู้ประกอบการรับซื้อของเก่ามารับซื้อและนำไปขายต่อให้สถานที่หรือโรงงานที่รับซื้อของเสียเหล่านี้
อย่างไรก็ตาม การนำกลับไปใช้ประโยชน์ยังไม่เป็นที่แพร่หลาย เพราะเทคโนโลยียังคงมีราคาสูงและ
ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ นอกจากนี้ กฎหมายที่เกี่ยวข้องยังไม่เอื้ออำนวยให้มีการจัดการของ
เสียอันตรายจากชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ การจัดการขยะมูลฝอยบางขัน้ ตอน ยังขาดกฎระเบียบ
และแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน เช่น ขาดกลไกการเรียกคืนซากผลิตภัณฑ์ 1
		 ส่วนการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พบว่า มูลฝอยติดเชื้อที่เกิดจากสถานบริการสาธารณสุข
จำนวน 820 แห่ง ที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง โดยสถานพยาบาลส่วนใหญ่จัดการโดยการเผา
ในเตาเผามูลฝอยติดเชื้อที่มีอยู่ในสถานพยาบาลเอง ซึ่งยังคงเดินระบบได้อยู่เพียง 568 แห่ง จาก
ทั้งหมด 730 แห่ง ส่วนที่เหลือมีการส่งกำจัดในเตาเผาของสถานพยาบาลอื่น เตาเผามูลฝอยติดเชื้อ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอยู่ 10 แห่งทั่วประเทศ และเตาเผามูลฝอยติดเชื้อของเอกชนที่มี
อยู่ 1 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 2
				

		 ทั้งนี้ การจัดการมูลฝอยติดเชื้อยังคงประสบปัญหาตั้งแต่แหล่งกำเนิด อันเนื่องมาจาก
ความไม่สมบูรณ์ของระบบคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อภายในสถานพยาบาล และจากสภาพเตาเผาที่ชำรุด
การร้องเรียนจากประชาชน และไม่มีการตรวจวัดมาตรฐานอากาศเสียจากปล่องควันตามกฎหมาย
1  

2  
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ว่ า ด้ ว ยการส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม ตลอดจนราคาน้ ำ มั น ที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น เป็ น ผลให้
สถานพยาบาลมีแนวโน้มในการส่งมูลฝอยติดเชือ้ ให้เอกชนกำจัดนอกสถานพยาบาลมากขึน้ โดยไม่มรี ะบบ
เอกสารกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชือ้ และไม่มกี ารควบคุมคุณภาพของเอกชนทีม่ าให้บริการดังกล่าว
สำหรับระบบกำจัดมูลฝอยติดเชือ้ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ส่วนใหญ่ ยังคงไม่สามารถดำเนินการ
ได้เต็มประสิทธิภาพของระบบ สามารถขยายบริการเพือ่ รองรับการจัดการให้กบั องค์ปกครองส่วนท้องถิน่
ในกลุ่มจังหวัดข้างเคียง อย่างไรก็ตาม พบว่า บางกลุ่มจังหวัดยังขาดสถานที่กำจัดมูลฝอยติดเชื้อที่
ได้มาตรฐาน และเอกชนที่รับเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อมีการแข่งขันกันทางด้านราคาจนขาด
คุณภาพในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ซึ่งการแข่งขันดังกล่าว ทำให้สถานพยาบาลต่างๆ มาใช้บริการ
ของเอกชนทีร่ บั เก็บขน และกำจัดมูลฝอยติดเชือ้ โดยไม่ใช้บริการเตาเผาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
				

(3) ของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรม

		 ของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นประมาณปีละ 1.4 ล้านตัน จะถูกนำไป
กำจัดทั้งในและต่างประเทศ โดยปัจจุบัน มีสถานที่รับกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และจัด
เป็นของเสียอันตรายที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมจำนวน 31 ราย แบ่งเป็น โรงงานรับ
กำจัดของเสียอันตราย และของเสียที่ไม่เป็นอันตรายด้วยวิธีฝังกลบจำนวน 3 ราย โรงงานที่กำจัด
ของเสียด้วยวิธีเผาในเตาเผาปูนซีเมนต์จำนวน 3 ราย และโรงงานคัดแยกและรีไซเคิลของเสีย
อันตรายจำนวน 25 ราย จากการรวบรวมข้อมูลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหน่วยงาน
กำกับดูแล และเอกชนผูร้ บั กำจัดกากของเสียจากอุตสาหกรรมจำนวน 17 ราย (จากทัง้ หมด 31 ราย)
พบว่า ของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2549 ได้รับการจัดการประมาณ
ร้อยละ 37 ของปริมาณที่เกิดขึ้น (ไม่รวมปริมาณของเสียอันตรายที่ได้รับการจัดการภายในโรงงาน
เช่น การนำกลับมาใช้ใหม่ การรีไซเคิลภายในโรงงาน หรือการส่งคืนผู้ผลิต เป็นต้น) นอกจากนี้
ยังมีการส่งของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรม เพื่อนำไปจัดการในต่างประเทศประมาณ 24,000
ตัน และมีการนำเข้าของเสียอันตรายจากต่างประเทศประมาณ 5,379 ตัน เพื่อนำมารีไซเคิล
เป็นวัตถุดิบในภาคอุตสาหกรรม
		

3.3.2  สถานการณ์โรคและผลกระทบต่อสุขภาพ

		 กระทรวงสาธารณสุ ขได้ ท ำการรวบรวมรายงานการศึ ก ษาวิ จั ยในประเทศเกี่ ย วกั บ
ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของแรงงานคุ้ยขยะบริเวณฝังกลบ ดังนี้
การศึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพอนามัย และสภาวะแวดล้อมของแรงงานคุ้ยขยะ
และแรงงานที่เกี่ยวข้อง โดยศึกษาในกลุ่มประชากร 276 คน ประกอบด้วย กลุ่มแรงงานคุ้ยขยะ 24
คน กลุ่มครอบครัวของแรงงานคุ้ยขยะ 22 คน และกลุ่มคนขับซาเล้ง 10 คน ใน 6 พื้นที่ ได้แก่
สมุทรปราการ พิษณุโลก กำแพงเพชร อุบลราชธานี ระยอง และ ภูเก็ต พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ใช้อปุ กรณ์ปอ้ งกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ ถุงมือยาง/ผ้า/หนัง รองเท้าบูท้ /ผ้าใบ เสือ้ แขนยาว
และกางเกงขายาว ไม่ได้ใช้ผ้าปิดจมูกและแว่นตา ทำงานก้มๆ เงยๆ ตลอดเวลา และมีการ
เคลื่อนไหวของมือซ้ำๆ สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ การมีฝุ่น มีกลิ่นเหม็น หนู สัตว์เลื้อยคลาน
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แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 1 พ.ศ. 2552-2554

แมลงวัน แมลงหวี่ การถ่ายเทอากาศไม่ดี ความร้อนสูง และทำงานอยู่ท่ามกลางแสงจ้า สุขภาพ
ร่างกาย และด้านอาชีวอนามัย ผิดปกติ ด้านการตรวจเลือดทางเคมีคลินกิ และการตรวจทางโลหิตวิทยา
ด้านการทดสอบสมรรถภาพทางการได้ยิน สมรรถภาพทางตา และด้านการตรวจปัสสาวะ จากการ
ตรวจหาโลหะหนัก พบว่า กลุ่มตัวอย่างทุกคนมีแมงกานีสสูง รองลงมาคือสารหนู ตะกั่ว และ
โครเมียม ไม่มีความผิดปกติของแคดเมียม และเอนไซม์คลอรีนเอสเตอร์เรสในเลือดที่แสดงถึงการ
ได้รับสัมผัสสารเคมีกำจัดแมลง
		 จากผลการตรวจตัวอย่างในสิ่งแวดล้อมที่ทำการศึกษาใน 6 จังหวัด โดยตรวจตัวอย่าง
ในน้ำชะขยะ ดิน และอากาศ พบว่า น้ำชะขยะส่วนใหญ่มีค่าบีโอดี และสารแขวนลอยเกินมาตรฐาน
ตัวอย่างดินไม่มีตะกั่ว สารหนู แคดเมียม และแมงกานีส ตัวอย่างอากาศไม่มีเบนซิน โทลูอีน
และสไตรีน และฝุ่นเกินมาตรฐาน จากผลที่ได้เมื่อนำมาประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ สรุปได้ว่า
กลุ่มตัวอย่างได้รับสารที่มีผลต่อตับ สารระคายเคือง สารที่ก่อให้เกิดอาการภูมิแพ้ เสียงดังในบริเวณ
บ่อฝังกลบขยะ อันตรายจากแสงและฝุ่น ติดเชื้อจุลินทรีย์ในทางเดินปัสสาวะ สารที่มีผลต่อไต
สารที่มีผลต่อปอดเสี่ยงต่อการเกิดอาการปวดตามร่างกาย ปวดหลัง ปวดแขน ปวดขา ปวดไหล่ 1 		
		 มูลฝอยติดเชื้ออาจแพร่กระจายเชื้อและโรคไปสู่ประชาชนและสิ่งแวดล้อม โดยโรคที่
สามารถเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ ได้แก่ เอดส์ อหิวาตกโรค ไวรัสตับอักเสบเอ ไวรัสตับอักเสบบี และ
ไม่ใช่เอ หรือบี บาดทะยัก วัณโรค ไทฟอยด์ บิดมีตัว แผลริมอ่อน หนองใน ไข้หวัดใหญ่
การติดเชื้อในเยื่อหุ้มสมอง และไขสันหลัง เป็นต้น 2
		 ความเสี่ยงอันตรายของพนักงานทำความสะอาด เก็บกวาดขยะมูลฝอยของเทศบาล
เมืองนครสวรรค์ทั้งหมด 156 คน พบว่า สมรรถภาพปอดต่ำกว่าเกณฑ์ร้อยละ 49.6 โดยพบปัจจัย
เสี่ยง คือ ฝุ่นรวม ซึ่งขณะปฏิบัติงานมีปริมาณเฉลี่ยเท่ากับ 1.806 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และ
จากการศึกษาของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ด้วยการสำรวจความคิดเห็นของซาเล้ง พบว่า โรคหรือ
อุบัติเหตุ ที่เกิดขึ้นกับซาเล้งบ่อยที่สุด ได้แก่ ปวดหลัง ปวดเอว รองลงมา คือ เป็นไข้ตัวร้อน
ถูกของมีคมบาด โรคภูมิแพ้ เวียนศีรษะ หน้ามืด ตามลำดับ โดยสาเหตุของการเกิดโรคเหล่านี้
เกิดจากการปฏิบตั ติ นขณะทำงานไม่ถกู ต้อง เช่น ถูกของมีคมบาด เพราะไม่สวมถุงมือป้องกัน เป็นต้น 3
		 การทดสอบสมรรถภาพปอดของผู้ที่ประกอบอาชีพเก็บขยะมูลฝอยที่บริเวณกองขยะ
มูลฝอยในกรุงเทพมหานคร พบว่า ร้อยละ 40 มีสมรรถภาพปอดต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ และจากการ
ทบทวนเอกสารการศึกษาในเด็กที่ทำงานเก็บขยะมูลฝอยในกรุงมะนิลา จำนวน 194 คน พบว่า
ร้อยละ 23 มีอาการไอเรื้อรัง ร้อยละ 19 มีอาการหายใจสั้นๆ ร้อยละ 3 ของเด็กมีอาการคล้ายกับ
เป็ นโรควั ณโรค และร้ อ ยละ 53 มี ส มรรถภาพการทำงานของปอดลดลงเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ
ประชากรในเมืองทั่วไป 4
1

ศิรศักดิ์ และคณะ (2548), การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและสภาวะแวดล้อมของแรงงานคุ้ยขยะและแรงงานที่เกี่ยวข้อง,
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
2
บุญส่ง ไข่เกษ และคณะ (2534), มูลฝอยอันตรายของวชิรพยาบาล, จุลสารชมรมควบคุมโรคติดต่อในโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย.
3
อุทัย สินเพ็ง และคณะ (2540), การศึกษาความเสี่ยงอันตรายของพนักงานทำความสะอาด เก็บกวาดขยะมูลฝอยของเทศบาล
เมืองนครสวรรค์, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์.
4
สุคนธ์ เจียสกุล และคณะ. (2544), รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ: สถานการณ์และระบบบริหารจัดการ
ที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย, กรมอนามัย, กระทรวงสาธารณสุข.
บทที่ 3 สถานการณ์และประเด็นปัญหาสำคัญด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

47

3.4 สถานการณ์และประเด็นปัญหาด้านสารเคมีเป็นพิษและสารอันตราย
		 การพัฒนาอุตสาหกรรมและเกษตรเชิงพาณิชย์ ทำให้ประเทศไทยจำเป็นต้องพึ่งวัตถุดิบ
และผลิตภัณฑ์ทางเคมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ การควบคุมและการจัดการสารเคมีและเคมีภัณฑ์ จึงมี
ความสำคัญที่ต้องติดตามสถานการณ์ประเภทของสารเคมี การนำเข้า การผลิต การขนส่ง และ
การใช้สารเคมี
3.4.1 ประเภทของสารเคมี ที่ใช้ในประเทศ จำแนกเป็น
				 1) สารเคมีที่ใช้ในการเกษตร ได้แก่ สารเคมีกำจัดศัตรูพืช สารเคมีกำจัด
ศัตรูพืชที่นำเข้ามากที่สุด คือ กลุ่มออร์แกโนฟอสเฟต (Organo-phosphates) รองลงมา คือ กลุ่ม
คาร์บาเมต (Carbamates) และออร์แกโนคลอรีน (Organo-Chlorines) และปุ๋ยเคมี ซึ่งจาก
สถานการณ์การใช้ปุ๋ยในประเทศไทย พบว่า มีการใช้ปุ๋ยเพิ่มมากขึ้นในอัตราสูงมาก โดยเมื่อปี พ.ศ.
2504 ประเทศไทยใช้ปุ๋ยจำนวน 1,700,000 ตัน และเพิ่มขึ้นถึง ร้อยละ 60 ในปี พ.ศ. 2550
ในขณะที่ผลผลิตทางการเกษตรกลับไม่ได้เพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่สอดคล้องกัน
				 2) สารเคมีที่ใช้ในครัวเรือน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นพวกสารกำจัดแมลงและ
สัตว์รบกวน และเพื่อการสาธารณสุข เช่น ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด สารฆ่าเชื้อโรค ผลิตภัณฑ์
ทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน และเภสัชเคมีภัณฑ์ หนึ่งในเภสัชเคมีภัณฑ์ที่มี
ความสำคัญ คือ ยาหมดอายุ เพราะสถานพยาบาลและประชาชนมักเก็บสำรองยาไว้ใช้ ทำให้มี
ปริมาณยาหลงเหลืออยู่มากเกินไป จากการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
พบว่า มียาที่หมดอายุในร้านขายยาทั่วประเทศสูงถึงร้อยละ 24.2 ของยาที่สุ่มตรวจ จึงเกิดปัญหา
ในการจัดการยาที่หมดอายุเหล่านี้
				 3) สารเคมี ที่ ใ ช้ ใ นอุ ต สาหกรรม ได้ แ ก่ สารเคมี ที่ ใ ช้ ใ นอุ ต สาหกรรมที่
นำเข้าสูงสุด 5 ลำดับแรก คือ เคมีภัณฑ์อินทรีย์ เคมีภัณฑ์-อนินทรีย์ เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์อื่นๆ
สีทาวานิช และวัตถุแต่งสี
		 3.4.2 การนำเข้า การผลิต และการขนส่ง
		 ปี พ.ศ. 2549 มีการนำเข้าสารเคมีจากต่างประเทศและผลิตในประเทศไทยรวมกัน
ประมาณ 29.34 ล้านตัน แบ่งเป็น การนำเข้าจากต่างประเทศประมาณ 5.26 ล้านตัน (เป็นสารเคมี
ในกลุ่มสารอินทรีย์ 3.46 ล้านตัน และกลุ่มสารอนินทรีย์ 1.80 ล้านตัน) สำหรับปริมาณและมูลค่า
การนำเข้าสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในปี พ.ศ. 2543-2548 มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี
พ.ศ. 2543-2548 พบว่า มีการนำเข้าสูงขึ้นถึง 1.5 เท่า ส่วนการผลิตสารเคมีเองในประเทศ มี
จำนวน 24.08 ล้านตัน
		 อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2548 พบว่า ประเทศไทยนำเข้าสารเคมี
เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 1 ส่วนการผลิตในประเทศลดลงร้อยละ 10 อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544
เป็ น ต้ น มา สั ด ส่ ว นการนำเข้ า และการผลิ ต สารเคมี ภ ายในประเทศอยู่ ใ นระดั บใกล้ เ คี ย งกั น คื อ
ประมาณร้อยละ 20:80 ดังภาพที่ 3.4
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ภาพที่ 3.4 การนำเข้าและผลิตสารเคมีในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2540-2549

		 จากข้อมูลในปี พ.ศ. 2548 ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม พบว่า มีการผลิต
สารเคมีสำหรับใช้ในประเทศ และผลิตเพื่อการส่งออก จำนวน 528,990 ตันต่อปี โดยแยกเป็น 5
ประเภท คือ สบู่และเครื่องบำรุงผิว ผงซักฟอก แชมพูสระผม น้ำยาล้างจาน และน้ำยาปรับผ้านุ่ม
สำหรับการขนส่งสารอันตราย และของเสียอันตรายภายในประเทศ ส่วนใหญ่เป็นการขนส่งโดย
รถบรรทุก การตรวจสภาพความปลอดภัยของยานพาหนะ และถังบรรทุกสารอันตรายอยู่ในความ
รับผิดชอบของเอกชน บริษัทผู้ผลิตหรือเจ้าของเป็นหลัก โดยจะมีหน่วยงานจากทางภาครัฐเข้ามา
มีสว่ นร่วมประสานงานด้วย ขึน้ อยูก่ บั สถานทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุและชนิดของสาร เช่น กรมการขนส่งทางบก
จะเป็นผู้ให้ใบอนุญาตแก่รถบรรทุก และพนักงานขับขี่ รวมถึงแจ้งข้อมูลทะเบียนรถ บริษัทเจ้าของ
เมื่อเกิดอุบัติเหตุ กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะเป็นผู้ให้ข้อมูลในการจัดการกับสารเคมีอันตรายชนิด
นั้นๆ เช่น เมื่อหกรดบนถนน อาจทำงานร่วมกับกรมทางหลวง ส่วนกรมควบคุมมลพิษจะคอย
ตรวจสอบดูแลว่าสารดังกล่าวมีการไหลซึมลงสู่ดินหรือแหล่งน้ำบริเวณใกล้เคียงหรือไม่ เพื่อควบคุม
มลพิษต่อไป เป็นต้น ส่วนการกักเก็บและการจำหน่ายสารเคมีและวัตถุอันตรายในปัจจุบันยัง
ไม่มกี ารรวบรวมข้อมูล และการสำรวจสภาพความปลอดภัยของสถานทีก่ กั เก็บสารอันตรายทัว่ ประเทศ
3.4.3 การใช้สารเคมี
		 การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชผิดวิธี และพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของ
เกษตรกรไทยที่ไม่ถูกต้องและเหมาะสมเป็นปัญหาสำคัญ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์สารเคมีที่ประชาชน
ใช้ในชีวิตประจำวัน หรือสัมผัสในการทำงานเป็นประจำนั้นมีมากหลายชนิด ซึ่งจำนวนผู้ป่วยและ
ผู้เสียชีวิตจากสารเคมีที่รวบรวมเป็นสถิติในแต่ละปีนั้น มักเป็นกลุ่มประชาชนที่ไม่ทราบถึงวิธีการใช้
สารเคมีที่ถูกต้อง กิจกรรมการปลูกผักและผลไม้เป็นกิจกรรมทางการเกษตรที่ใช้สารเคมีกำจัด
ศัตรูพืชสูงที่สุด กรมส่งเสริมการเกษตร ได้เก็บตัวอย่างพืชผักในจังหวัดต่างๆ เพื่อตรวจวิเคราะห์หา
บทที่ 3 สถานการณ์และประเด็นปัญหาสำคัญด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
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การปนเปื้อน พบว่า มีสารพิษตกค้างจำนวน 1,667 ตัวอย่าง (ร้อยละ 42) ซึ่งมีปริมาณสารเคมีอยู่
ในระดับปลอดภัย จำนวน 1,426 ตัวอย่าง (ร้อยละ 86) มีปริมาณสารเคมีในระดับไม่ปลอดภัย
จำนวน 241 ตัวอย่าง (ร้อยละ 14) และปัญหาส่วนใหญ่ที่พบ คือ ประชาชนไม่ทราบวิธีใช้สารเคมี
ที่ถูกต้อง ไม่มีการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคชุมชน และมีการกำจัดซากบรรจุภัณฑ์สารเคมีที่
ไม่ถูกต้อง
		 สำหรับการจัดการสารเคมีทางอุตสาหกรรม ปัจจุบันพบว่า มีการพัฒนามากขึ้น เช่น มี
ระบบข้ อ มู ล สารเคมี มี ร ะบบจั ด เก็ บ และขนส่ ง สารเคมี มี ร ะบบเอกสารข้ อ มู ล ความปลอดภั ย
เคมีภัณฑ์ (Material Safety Data Sheet: MSDS) มีหลักเกณฑ์และวิธีการผลิตที่ดีและเหมาะสม
(Good Manufacturing Practice: GMP) ในการป้องกันควบคุมสารเคมีในกระบวนการผลิต
รวมทั้ง มีมาตรการทางกฎหมายด้วย
3.4.4 การกำจัดสารเคมี
		 เคมีภัณฑ์ประเภทยาที่หมดอายุถือเป็นมูลฝอยอันตรายที่สำคัญประเภทหนึ่ง ซึ่งปัจจุบัน
มักกำจัดโดยการเผาในเตาเผาของโรงพยาบาลและเตาเผารวมของราชการส่วนท้องถิ่น แต่ยังมียา
หมดอายุอีกจำนวนไม่น้อย โดยเฉพาะยาที่ทิ้งจากคลินิกและบ้านเรือนจะทิ้งรวมกับมูลฝอยทั่วไป
ทำให้อาจเกิดการปนเปื้อนของสารเคมีออกสู่สิ่งแวดล้อมได้
		 ในปี พ.ศ. 2549 มีของเสียอันตราย 1.82 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2548 เล็กน้อย
โดยเป็นของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม 1.42 ล้านตัน และจากชุมชนประมาณ 0.4 ล้านตัน
ปัญหาการกำจัดของเสียอันตราย คือ การมีโรงกำจัดของเสียไม่เพียงพอ โดยมีโรงกำจัดที่ได้รับ
อนุญาตเพียง 32 แห่ง และสามารถกำจัดของเสียได้เพียง 0.6 ล้านตัน ซึ่งสถานกำจัดหรือบำบัดที่
ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมบางแห่ง ยังมีปัญหาด้านประสิทธิภาพการจัดการ จึงยัง
ทำให้เกิดปัญหากลิ่น และการปนเปื้อนสารเคมีในสิ่งแวดล้อม จากปัญหาสถานที่กำจัดไม่เพียงพอ
และการหลีกเลี่ยงการจ่ายค่ากำจัด จึงส่งผลให้มีการลักลอบทิ้งของเสียอันตรายในสถานที่ต่างๆ อยู่
บ่อยครั้ง
		 นอกจากนี้ ชุมชนในเขตชนบทที่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่ จะเป็นแหล่งกำเนิด
ของเสียอันตรายจากการใช้สารเคมีทางการเกษตร ปัจจุบันยังไม่มีแนวทางการจัดการของเสียจาก
ภาคเกษตรกรรมที่ชัดเจน แม้ว่าจะมีการรณรงค์การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช โดยให้เกษตรกรใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ และปุ๋ยชีวภาพทดแทนก็ตาม ปัญหาที่พบในปัจจุบัน คือ ของเสียอันตรายเหล่านี้ รวมถึง
ซากบรรจุภัณฑ์ และซากผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช้แล้วถูกนำมาทิ้งรวมกับของเสียชุมชนทั่วไป
		 3.4.5 สถานการณ์โรคและผลกระทบต่อสุขภาพ
				 1) ผลกระทบต่อสุขภาพจากการได้รบั พิษจากสารอันตรายด้านเกษตรกรรม
		 ผลกระทบต่อสุขภาพจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชเกิดจากหลายปัจจัย ได้แก่ การผสมสาร
เคมีกำจัดศัตรูพืชที่มีฤทธิ์รุนแรงเพื่อทำเป็นรูปค็อกเทลสารพิษ เพื่อเพิ่มปริมาณสารเคมีกำจัดศัตรูพืช
ทำให้สารเคมีบางชนิดมีขนาดเกินความจำเป็น การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่เข้มข้นมากเกินไป
การกำจัดบรรจุภณ
ั ฑ์อย่างไม่เหมาะสม และการขาดความรูท้ ถี่ กู ต้องในการใช้งานสารเคมีกำจัดศัตรูพชื ฯลฯ
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		 สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายงานปริมาณผู้ป่วยจาก
การได้รับสารอันตรายจากเกษตรกรรมในปี พ.ศ. 2549 ลดลงจากปี พ.ศ. 2548 ถึงร้อยละ 5 เป็น
ผลจากการดำเนินการรณรงค์เรื่องเกษตรอินทรีย์ คือ มีจำนวนผู้ป่วยจากการได้รับสารอันตรายเพียง
1,251 ราย โดยจังหวัดที่มีผู้ป่วยสูงสุด 10 อันดับแรก คือ จังหวัดอุดรธานี เพชรบูรณ์ ศรีสะเกษ
นครสวรรค์ เชียงราย นครราชสีมา กำแพงเพชร สุโขทัย อุทัยธานีและพิจิตร 1
ตารางที่ 3.1 แสดงจำนวนผู้ป่วยและเสียชีวิตจากการได้รับสารอันตราย
			 ระหว่างปี พ.ศ. 2540 - 2549 (หน่วย: ราย)
สารพิษ
สารอันตราย

ปี
2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549
ป่วย 2,844 4,305 4,171 3,109 2,653 2,571 2,342 1,864 1,321 1,251
18
33
21
15
11
9
9
ทางการเกษตร เสียชีวิต 29
สารอันตราย
ป่วย
211 287 365 1,177 280
180 157 853 319 201
1
1
1
4
1
ทางอุตสาหกรรม เสียชีวิต
ป่วย 3,055 4,592 4,536 4,286 2,933 2,751 2,499 2,717 1,640 1,452
รวม
เสียชีวิต 30
19
34
25
15
11
9
10
ที่มา : ข้อมูลระบบการเฝ้าระวังโรค สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2549

			

2) ผลกระทบต่อสุขภาพจากการได้รบั พิษจากสารอันตรายด้านอุตสาหกรรม 

		 สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายงานจำนวนผู้ป่วยที่ได้
รับพิษจากสารอันตรายด้านอุตสาหกรรม ในปี พ.ศ. 2549 จำนวน 201 ราย ลดลงจากปี พ.ศ.
2548 ร้อยละ 37 จำแนกประเภทการได้รับพิษของผู้ป่วยออกเป็น 4 กลุ่ม คือ พิษจากสาร
ปิโตรเลียม พิษจากก๊าซและไอระเหย พิษจากสารตะกั่ว และจำแนกจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับพิษจาก
สารอันตรายเป็นรายภาค โดยพบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ มีผู้ป่วยสูงสุด
ตามลำดับ และจังหวัดที่มีผู้ป่วยสูงสุด 10 อันดับแรก คือ จังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา ศรีสะเกษ
สุรินทร์ อุบลราชธานี เชียงราย ตรัง แม่ฮ่องสอน ฉะเชิงเทรา และอ่างทอง
		 ในปี พ.ศ. 2548 มีอุบัติภัยจากสารเคมีเกิดขึ้น จำนวน 23 ครั้ง โดยเป็นเหตุที่เกิด
จากอุบัติภัยจากการขนส่งสารเคมี จำนวน 11 ครั้ง การลักลอบทิ้งสารเคมี จำนวน 7 ครั้ง และ
โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 5 ครั้ง โดยรวมแล้วทำให้มีผู้บาดเจ็บ 215 ราย เสียชีวิต 3 ราย
สาเหตุส่วนใหญ่ของการเกิดอุบัติเหตุเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือความประมาทเลินเล่อ
				 3) ผลกระทบต่อสุขภาพจากการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนือ่ งจากการ
ทำงานด้านอุตสาหกรรม
		 จากรายงานของสำนักงานกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
เกี่ยวกับจำนวนผู้เสียชีวิต ทุพพลภาพ และสูญเสียอวัยวะบางส่วน ในปี พ.ศ. 2545-2550
1

   สำนักระบาดวิทยา. 2549. ข้อมูลระบบเฝ้าระวังโรค. กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
บทที่ 3 สถานการณ์และประเด็นปัญหาสำคัญด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

51

พบว่า จำนวนผู้เสียชีวิตในปี พ.ศ. 2545 มีจำนวน 650 ราย ทุพพลภาพ 14 ราย และสูญเสีย
อวัยวะบางส่วน 3,424 ราย เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2550 พบว่า จำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นร้อยละ
12.28 ทุพพลภาพเพิ่มขึ้น 12.50 และศูนย์เสียอวัยวะลดลงร้อยละ 4.82
		 จากสถานการณ์และประเด็นปัญหาดังกล่าว ชี้ให้เห็นว่า ปัญหาด้านสารเคมีเป็นพิษและ
สารอันตราย ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ทำให้ด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรม จำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบ และประชาชนควรได้รับข้อมูลข่าวสารที่
จำเป็น เพื่อเป็นการคุ้มครองสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

3.5 สถานการณ์และประเด็นปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
3.5.1  สถานการณ์ดา้ นการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
		 ปัจจุบัน กิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์กำลังเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก โดยการ
เพิ่มปริมาณก๊าซที่เป็นตัวกักเก็บพลังงานความร้อนไม่ให้สะท้อนกลับออกไปจากพื้นผิวโลก และส่งผล
ให้ปรากฏการณ์ก๊าซเรือนกระจกเพิ่มระดับความรุนแรงมากขึ้นจากระดับที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติที่
ทำให้สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่บนโลกได้ ก๊าซเรือนกระจกประกอบด้วยตัวหลัก คือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ก๊าซมีเทน ก๊าซไนตรัสออกไซด์ และฮาโลคาร์บอนต่างๆ เป็นต้น ซึ่งในช่วงศตวรรษที่ 20 อุณหภูมิ
เฉลี่ยของพื้นผิวโลกเพิ่มขึ้นประมาณ 0.6 องศาเซลเชียส นอกจากนี้ นักภูมิอากาศคาดการณ์ว่าใน
ศตวรรษที่ 21 เป็นต้นไป อุณหภูมิของโลกจะสูงขึ้นอีก 1 - 2 องศาเซลเชียส (หากยังไม่มีการ
ดำเนินการในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก) พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของปริมาณฝนและ
ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งนั่นหมายถึงอันตรายและภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
อันใกล้นี้ ซึง่ ขณะนี้ การเปลีย่ นแปลงระบบกายภาพของสิง่ มีชวี ติ และระบบนิเวศน์ การเร่งความสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบการผลิตอาหารตามธรรมชาติทั้งบนบกและในทะเล แหล่งน้ำจืด
ถูกทำลายและการแพร่กระจายของสารมลพิษอินทรีย์ที่ตกค้างยาวนานเริ่มปรากฏให้เห็นชัดเจนและ
ทวีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกย่อมส่งผลกระทบต่อการ
ทำงานของระบบนิเวศน์และสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในระบบนิเวศน์เหล่านั้น นอกจากนั้น ยังส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพของมนุษย์โดยตรงและโดยอ้อม ซึ่งผลกระทบต่อสุขภาพบางอย่างอาจเป็นประโยชน์ต่อ
มนุษย์ เช่น ฤดูหนาวที่อุ่นขึ้นย่อมลดจำนวนผู้เสียชีวิตในช่วงฤดูหนาวของประเทศในเขตหนาว ใน
ขณะทีอ่ ากาศร้อนขึน้ ในประเทศเขตร้อนอาจเป็นอันตรายถึงชีวติ รวมทัง้ การมีชวี ติ และการเจริญเติบโต
ของสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค เช่น ยุง แต่อย่างไรก็ตามเมื่อมองในภาพรวมแล้ว นักวิทยาศาสตร์ได้
ลงความเห็นว่า ผลกระทบต่อสุขภาพส่วนใหญ่นนั้ มีผลเสียต่อมนุษย์มากกว่าผลดี องค์การอนามัยโลก
รายงานเมื่ อ ปี พ.ศ. 2545 ว่ า การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศส่ ง ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพ คื อ
ประมาณร้อยละ 2.4 ของโรคท้องร่วงที่เกิดขึ้นทั่วโลก และร้อยละ 6 ของโรคมาลาเรียที่เกิดขึ้นใน
ประเทศที่มีรายได้ปานกลาง เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมอิ ากาศต่อสุขภาพมนุษย์เกิดขึน้ ได้ในฤดูกาลทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปของโรคติดเชือ้ บางชนิด โดยมีพาหะ
เป็นตัวนำ เช่น มาลาเลีย ไข้เลือดออก และโรคติดเชื้อโดยอาหาร ซึ่งพบมากในเดือนที่อากาศร้อน
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แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 1 พ.ศ. 2552-2554

อุ ณ หภู มิ เ ฉลี่ยที่อบอุ่นขึ้นร่วมกับสภาพภู มิ อ ากาศที่ มี ค วามแปรปรวนมากขึ้ น ย่ อ มทำให้ ส ภาพ
อุณหภูมิอากาศที่มนุษย์มีความคุ้นเคยเปลี่ยนแปลงไป และส่งผลต่อสุขภาพมนุษย์ ทั้งในฤดูร้อนและ
ฤดูหนาว
		 Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC สรุปว่าการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ มีแนวโน้มที่จะเพิ่มภัยคุกคามต่อสุขภาพมนุษย์ โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มี
รายได้ตำ่ กลุม่ ประเทศเขตร้อนและอบอุน่ เช่น ผลกระทบให้เกิดความตึงเครียดจากความร้อน การตาย
และการบาดเจ็บจากน้ำท่วมและพายุ การเปลี่ยนแปลงลักษณะของพาหะนำโรคเช่น ยุง เชื้อโรค
ในน้ำเนื่องจากคุณภาพน้ำเปลี่ยนแปลง เป็นต้น
		 ผลกระทบต่อสุขภาพจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศสามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุม่ คือ
		 1) ผลกระทบทางตรงซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลจากความรุนแรงของสภาพอากาศ
			 2) ผลกระทบต่อสุขภาพจากกระบวนการเปลีย่ นแปลงทางสิง่ แวดล้อมและระบบนิเวศน์
			 3) ผลกระทบต่อสุขภาพในด้านการบาดเจ็บ การติดเชื้อ โภชนาการ สุขภาพจิต
และอื่นๆ ที่เกิดกับประชากรที่เสียขวัญและพลัดถิ่น เนื่องจากสภาพภูมิอากาศซึ่งมีผลทำให้สภาพ
เศรษฐกิจสังคม และสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม
		 นอกจากนี้ ยังมีการคาดการณ์วา่ การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศจะเพิม่ ปริมาณการตาย
และความเจ็ บ ป่ ว ยที่ เ กิ ด จากความร้ อ น แต่ ป ริ ม าณการตายที่ เ กิ ด จากความหนาวเย็ น จะลดลง
รวมทั้ง ยังเพิ่มอัตราการระบาดของโรคติดเชื้อที่เกิดขึ้นภายหลังเหตุการณ์น้ำท่วมและพายุ และ
ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมากต่อสุขภาพหลังจากการเคลื่อนย้ายประชากร อันเนื่องมาจากระดับ
น้ำทะเลที่สูงขึ้น และการเกิดพายุที่มากและถี่ขึ้น
		 3.5.2 สถานการณ์โรคและผลกระทบต่อสุขภาพ
		 ผลการศึกษาของศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์วิจัย และฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของ
เปลือกโลกแห่งภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่า แนวโน้มการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมอิ ากาศทำให้อณ
ุ หภูมเิ ฉลีย่ ของประเทศไทยโดยรวมสูงขึน้ จึงทำให้มจี ำนวนวันทีอ่ ากาศร้อน
เพิม่ ขึน้ ยังผลให้เกิดภัยพิบตั ทิ สี่ บื เนือ่ งจากภูมอิ ากาศแปรปรวน เช่น พายุ น้ำท่วมรุนแรง และบ่อยครัง้
ส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ ทัง้ ผลกระทบทางตรง เช่น เกิดการเจ็บป่วยถึงเสียชีวติ และผลกระทบ
ทางอ้อม เช่น ทำให้ที่อยู่อาศัยของสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคติดต่อเปลี่ยนแปลงไปในทางเสริมแรง
การแพร่กระจายของยุงสู่แหล่งอาศัยใหม่ ทำให้พื้นที่เกิดการระบาดของโรคเปลี่ยนไป โรคที่เกิดขึ้น
กับมนุษย์ในปัจจุบัน มีหลายโรคที่อุณหภูมิมีผลต่อการเกิด และสภาวะในการติดต่อของโรคนั้นๆ
โดยเฉพาะอากาศที่ร้อนขึ้นจะทำให้เพิ่มโอกาสและความรุนแรง ในการเกิดโรค หรืออาการเจ็บป่วย
ด้วยปัจจัยต่างๆ ได้แก่ เชื้อโรคบางชนิดจะก่อให้เกิดอาการได้ ในสภาวะอากาศที่ร้อน โดยเฉพาะ
โรคที่มียุงเป็นพาหะ เช่น ไข้มาลาเรีย ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยประสบความสำเร็จในการควบคุม
ไข้มาลาเรียระดับหนึง่ ทำให้อบุ ตั กิ ารณ์ และอันตรายลดลง แต่ยงั พบปัญหาในบางพื้นที่ โดยเฉพาะ
บริเวณจังหวัดชายแดนไทย - พม่า และไทย - กัมพูชา รวมทั้งปัญหาเชื้อโรคดื้อยา อนึ่งเป็นที่น่า
สังเกตว่า ในช่วงปี พ.ศ. 2540-2542 อุบัติการณ์ของ ไข้มาลาเรียมีแนวโน้มสูงขึ้นเล็กน้อย
บทที่ 3 สถานการณ์และประเด็นปัญหาสำคัญด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
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แต่อัตราตายไม่เพิ่มขึ้น ปรากฏการณ์นี้คาดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับการยกเลิกการใช้ดีดีที ตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2538 ปรากฏการณ์ EL Nino และการปรับโครงสร้าง การดำเนินการควบคุมโรค
		 สำหรับโรคไข้เลือดออก จากข้อมูลการสาธารณสุขไทย พ.ศ. 2548-2550 พบว่า โรค
ไข้เลือดออกยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขทีส่ ำคัญของประเทศไทยตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ทีผ่ า่ นมา
โดยยังไม่มีแนวโน้มลดลง โดยเฉพาะช่วง พ.ศ. 2540-2541 และ พ.ศ. 2544-2545 กลับมี
แนวโน้มสูงขึ้น รวมทั้งโรคไข้เหลือง และไข้สมองอักเสบ คือ โรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะ สำหรับโรค
ฉี่หนูในประเทศไทย พบว่ามีอัตราเพิ่มขึ้นหลังจากปีที่มีอากาศร้อน และมีฝนมากเกิดน้ำท่วมขัง
โดยเฉพาะในที่ลุ่มและนาข้าว และพบว่า อัตราการเกิดโรคฉี่หนู มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อเข้าสู่ฤดูฝน
และค่อยๆ ลดลงเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวและฤดูร้อน และยังพบว่าในช่วงปี พ.ศ. 2543 เป็นปีที่มีการ
ระบาดของโรคฉี่หนูมากกว่าปีอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังไม่มีรายงานอย่างชัดเจนว่า สาเหตุ
ของการเกิดโรคฉี่หนูจะเป็นผลสืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างแน่ชัด จึงต้องมี
การศึกษาในรายละเอียดเพื่อยืนยันปรากฏการณ์ดังกล่าวในอนาคต ผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศยังอาจก่อให้เกิดโรคใหม่ๆ เช่น โรคซาร์ เอดส์ อีโบล่า มาลาเรียสายพันธุใ์ หม่ และไข้หวัดนก
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อสุขอนามัยมีความสำคัญยิ่ง ทั้งในด้านการศึกษา
วิจัย ที่ต้องทราบถึงโรคอุบัติซ้ำและโรคอุบัติใหม่ที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากอุณหภูมิที่สูงขึ้น หรือ
ปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มมากขึ้นในบางพื้นที่ อาจจะเป็นแหล่งขยาย เพาะพันธุ์แมลงที่เป็นพาหะต่างๆ
ของโรค เช่น ยุง และอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นอาจทำให้วงจรของแมลงเหล่านี้สั้นลง จึงเป็นตัวเต็มวัย
เร็วขึ้น และมีการขยายพันธุอ์ ย่างรวดเร็ว แต่กย็ งั ไม่มรี ายงานอย่างชัดเจนว่าสาเหตุของการเกิดโรคอุบตั ิ
ใหม่ และอุบตั ซิ ำ้ จะเป็นผลสืบเนือ่ งจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศอย่างแน่ชดั ดังนัน้ การศึกษา
วิจัยส่ ว นใหญ่ จ ะใช้ ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ ข องหน่ ว ยงานต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น ข้ อ มู ล จากกระทรวง
สาธารณสุข ข้อมูลจากสถานีอนามัยต่างๆ ในพืน้ ทีท่ คี่ าดว่าหรือเคยมีการระบาดของโรคทีส่ ำคัญๆ เช่น
ไข้เลือดออก มาลาเรีย เป็นต้น นอกจากนี้ ข้อมูลทุติยภูมิของกรมอุตุนิยมวิทยา จะเข้ามาประกอบ
ในด้านปริมาณน้ำฝน อุณหภูมิ เป็นต้น
		 ทั้งนี้ ประเทศไทยยังไม่มีการศึกษาผลกระทบของน้ำท่วมและภัยแล้งที่มีต่อสุขภาพ
โดยตรง ทำให้บางครั้งไม่สามารถระบุได้ว่าปัญหาสุขภาพที่พบเป็นผลจากน้ำท่วมหรือความแห้งแล้ง
หรือจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศอย่างแท้จริงหรือไม่ ดังนัน้ เพือ่ เป็นการเตรียมความพร้อม
สำหรับมาตรการรองรับ และลดความเสียหายจากผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ ประเทศไทยจึงควรมีการเตรียม
การสร้างความพร้อมในการรับมือต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม และการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้
จากการวิจยั และพัฒนา เพือ่ เตรียมการวางแผนรับมือในระยะยาว และร่วมมือกับประเทศต่างๆ เพือ่
ส่งเสริมการดำเนินงานในประเทศ และมีบทบาทร่วมกับประชาคมโลกในการวางแนวทางรับมือ
ป้องกัน และแก้ไขปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการและยั่งยืน
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3.6 สถานการณ์และประเด็นปัญหาภาวะฉุกเฉินด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
3.6.1  สถานการณ์ดา้ นสาธารณภัยประเภทต่างๆ
		 เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศและที่ตั้งของประเทศไทย อยู่ระหว่างแหล่งกำเนิดของ
พายุหมุนเขตร้อนทั้งสองด้าน คือ ด้านชายฝั่งทะเลตะวันออกทางมหาสมุทรแปซิฟิคและทะเลจีนใต้
กับด้านชายฝั่งทะเลตะวันตกทางอ่าวเบงกอลและทะเลอันดามัน และลักษณะภูมิประเทศทางภาค
เหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีลักษณะเป็นภูเขาเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารบริเวณตอนบนของ
ประเทศ ภาคกลางเป็ น ที่ ร าบลุ่ ม ลมมรสุ ม ตะวั น ตกเฉี ย งใต้ นำอากาศร้ อ นและความชื้ น จาก
มหาสมุทรเข้ามา ทำให้มีฝนตกเกือบทั่วไป โดยเฉพาะตามบริเวณชายฝั่งและเทือกเขาด้านรับลม
จะมีฝนตกชุก พายุฝนฟ้าคะนอง นอกจากนี้ ประเทศไทยยังได้รับอิทธิพลจากพายุหมุนเขตร้อนที่
มักก่อตัวในทะเลจีนใต้ และร่องความกดอากาศต่ำที่พาดผ่าน ก่อให้เกิดฝนตกปริมาณมากและเป็น
บริเวณกว้าง และภายหลังการเกิดฝนตกหนักมากบริเวณภูเขาซึ่งเป็นต้นน้ำลำธารบริเวณตอนบน
ของประเทศ โดยเฉพาะภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาจทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้ จากข้อมูล
ของกรมทรัพยากรธรณี พื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวของประเทศไทยอยู่ในบริเวณภาคเหนือ และภาค
ตะวันตกเฉียงเหนือ รวมทัง้ กรุงเทพฯและปริมณฑล โดยเป็นพืน้ ทีท่ มี่ โี อกาสเกิดแผ่นดินไหวทีท่ ำให้
เกิดความเสียหายได้ จากข้อมูล ของศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ในปี พ.ศ. 2550 อาจกล่าวได้ว่า ประเทศไทยประสบกับปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ประเภทต่างๆ ตลอดทั้งปี ในทุกภาคของประเทศ
		 ภัยธรรมชาติที่เป็นสาธารณภัยที่เกิดบ่อยๆ ในประเทศไทย มีดังนี้
				 1) วาตภัย : เป็นภัยธรรมชาติทเี่ กิดจากพายุลมแรง ทำให้เกิดความเสียหาย
แก่ อ าคารบ้ า นเรื อ น ชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ของประชาชน จากข้ อ มู ล ของกรมป้ อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัย พบสถิติการเกิดวาตภัยในแต่ละปี วาตภัยที่ก่อให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงสูงสุด ได้แก่
พายุ “ไต้ฝุ่นเกย์” ที่พัดผ่านอ่าวไทยเข้าสู่ภาคใต้ตอนบน บริเวณอำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
ความเร็วลม 90 กิโลเมตร/ชั่วโมง (ความรุนแรงระดับ 1) เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532
ทำให้มีผู้เสียชีวิต 602 ราย บาดเจ็บ 5,495 ราย มูลค่าความเสียหายประมาณ 11.7 พันล้านบาท
นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2551 ได้เกิดวาตภัย (ความรุนแรงระดับ 3) ใกล้ประเทศไทย คือ พายุ
ไซโคลน “นาร์กีส” ที่ประเทศสหภาพพม่า ทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายหมื่นราย และไร้ที่อยู่อาศัย
จำนวนมาก แม้ว่าปัจจุบันประเทศไทยจะยังไม่ได้รับผลกระทบรุนแรงเทียบเท่ากับสหภาพพม่า แต่
นั บ วั น พายุ ข นาดใหญ่ ที่ เ กิ ดในภู มิ ภ าคนี้ นั บ ว่ า มี บ่ อ ยครั้ ง ขึ้ น เมื่ อ เที ย บกั บในอดี ต โดยพื้ น ที่ ที่ มี
ความเสี่ยงต่อการประสบพายุไต้ฝุ่นของไทย ได้แก่ พื้นที่ชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย โดยเฉพาะ
ในช่วงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม
		 นอกจากนี้ การที่พายุพัดถล่มประเทศไทยทางด้านอ่าวไทยอาจทำให้เกิดปรากฏการณ์
สตอร์ม เสิร์ช (Storm Search) หรือน้ำทะเลยกตัวสูงขึ้นซึ่งจะทำให้น้ำทะเลไหลเข้ามาถึงบริเวณ
ปากอ่าวเจ้าพระยาและเข้าท่วมพื้นที่กรุงเทพฯ และหากท่วมเหนือคลองประปา จะทำให้ประชาชน
ไม่มีน้ำในการอุปโภคบริโภคได้ หน่วยงานของประเทศที่มีบทบาทสำคัญ คือ กรมอุตุนิยมวิทยา
บทที่ 3 สถานการณ์และประเด็นปัญหาสำคัญด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
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ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ในการวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อแจ้งเตือนประชาชน กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ในการจัดฝึกซ้อมแผนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
				 2) อุทกภัย : เป็ น ภั ย ธรรมชาติ ที่ ก่ อให้ เ กิ ด ความเสี ย หายให้ แ ก่ ป ระเทศ
มากที่สุด เนื่องจากลักษณะภูมิอากาศของประเทศไทยซึ่งมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ประกอบกับ
อิทธิพลจากพายุหมุนเขตร้อนและร่องความกดอากาศต่ำที่พาดผ่าน ทำให้เกิดฝนตกปริมาณมากใน
หลายพื้นที่ของประเทศ ส่งผลให้เกิดอุทกภัยเป็นพื้นที่กว้างเกือบทั่วประเทศ จะเห็นได้จากสถิติ
การเกิดอุทกภัยในช่วงปี พ.ศ. 2546-2550 ดังตารางที่ 3.2
ตารางที่ 3.2 สถิติอุทกภัย ปี พ.ศ. 2546-2550
ความเสียหาย

								
ปี พ.ศ.

จำนวน (ครั้ง)

จำนวน (จังหวัด)

บาดเจ็บ (คน)

เสียชีวิต (คน)

2546
2547
2548
2549
2550

17
12
12
6
13

66
59
63
58
54

53
28
75
1,462
17

10
3
0
446
36

มูลค่า (ล้านบาท)
2,050.08		
850.65		
5,982.28		
9,627.41		
1,687.86

ที่มา : ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2550

		 จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นผลกระทบของการเกิดอุทกภัย ซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญ
ของประเทศ มีลักษณะการเกิดเป็นประจำในทุกปี และมีพื้นที่ได้รับผลกระทบเป็นบริเวณกว้างเกือบ
ทั่วประเทศ ก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างมหาศาล ทั้งระบบสาธารณูปโภค เศรษฐกิจ ชีวิต และ
ทรัพย์สินของประชาชน หากไม่มีการวางแผนจัดเตรียมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับภาวะฉุกเฉิน
ล่วงหน้า อาจทำให้เกิดผลกระทบด้านต่างๆ ตามมา เช่น การระบาดของโรคระบบทางเดินอาหาร
และน้ำ ปัญหาด้านสุขาภิบาลและการกำจัดสิ่งปฏิกูล รวมทั้ง ผลกระทบด้านจิตใจ
				 3) แผ่นดินไหว : แผ่นดินไหวเป็นภัยที่รุนแรงและมีผลกระทบต่อประชาชน
จำนวนมาก จากข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณี ประเทศไทยมีแนวรอยเลื่อนที่มีพลัง 13 แห่ง อยู่ใน
บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้ของประเทศ เช่น รอยเลื่อนแม่จัน รอยเลื่อนแม่ทา
รอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ เป็นต้น พื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวของประเทศไทยอยู่ในบริเวณภาคเหนือ และ
ภาคตะวันตกเฉียงเหนือ โดยเป็นพื้นที่ที่เคยเกิดแผ่นดินไหวขนาดกลาง 5.0-5.9 ริคเตอร์ และมี
โอกาสเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ประมาณ 6.0-7.5 ริคเตอร์ ซึ่งมีศักยภาพในการทำลายอาคารบ้าน
เรือนได้ แผ่นดินไหวขนาดสูงสุดของประเทศไทย เกิดที่อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่
22 เมษายน พ.ศ. 2526 วัดขนาดได้ 5.9 ริคเตอร์ สำหรับกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
นับเป็นพืน้ ทีเ่ สีย่ งเนือ่ งจากมีสภาพดินอ่อนสามารถขยายการสัน่ สะเทือนของพืน้ ดินได้ 3-4 เท่าของ
ระดับปกติ ส่งผลให้อาคารสูง หรืออาคารที่โครงสร้างไม่แข็งแรงแตกร้าวพังทลายลงมาได้
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				 4) ภัยจากคลื่นยักษ์สึนามิตามแนวชายฝั่งทะเล : การเกิดแผ่นดินไหว
ขนาด 9.3 ริคเตอร์ ในมหาสมุทรอินเดียบริเวณด้านตะวันตกของเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ส่งผลให้เกิด “สึนามิ” (Tsunami) ซึ่งเป็นคลื่นขนาดใหญ่
ถล่มประเทศที่อยู่ริมฝั่งมหาสมุทรอินเดีย รวมถึงเกาะต่างๆ ในมหาสมุทรอินเดียและทะเลอันดามัน
11 ประเทศ มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 200,000 ราย เกิดความเสียหายมหาศาลในบริเวณชายฝั่งและ
พื้นที่บริเวณใกล้เคียง สำหรับประเทศไทย คลื่นสึนามิ ได้ส่งผลกระทบใน 6 จังหวัด คือ สตูล ตรัง
กระบี่ ภูเก็ต พังงา และระนอง ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 58,550 ราย มีประชาชนและ
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเสียชีวิต 5,395 ราย สูญหาย 2,817 ราย บาดเจ็บ 8,457 ราย
มูลค่าความเสียหายนับหมื่นล้านบาท ผลกระทบจาก สึนามิ ทำให้เกิดการความเสียหายทั้งระบบ
สาธารณูปโภค ระบบนิเวศน์ นับเป็นมหันตภัยครั้งแรกที่เกิดจาก “สึนามิ” ในประเทศไทย ซึ่ง
ความสู ญ เสี ย ดั ง กล่ า วเกิ ด จากขาดการติ ด ตามและวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ ก ารเกิ ด แผ่ น ดิ นไหวใน
มหาสมุทรอย่างใกล้ชิด รวมทั้งไม่มรี ะบบการแจ้งเตือนภัยแก่ประชาชน เพือ่ ดำเนินการอพยพประชาชน
ออกจากพืน้ ทีเ่ สีย่ ง นอกจากนี้ เมื่อเกิด “สึนามิ” ปัญหาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ทั้งด้านจุดอพยพ
แหล่งที่อยู่อาศัย การจัดการด้านอาหาร และน้ำดื่มสะอาด การป้องกันโรคติดต่อ การจัดการ
สิง่ ปฏิกลู มูลฝอย และการจัดการศพ เป็นปัญหาสำคัญเร่งด่วน จากการดำเนินการทีผ่ า่ นมา พบว่า
ไม่ มี ร ะบบการบริหารจัดการที่ดีพอ ทำให้ แ ต่ ล ะหน่ ว ยงานมี ก ารดำเนิ น การโดยไม่ ป ระสานงาน
เกิดความซ้ำซ้อน และล่าช้า
				 5) ภัยแล้ง : ทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำบริโภคและอุปโภค มีเกิดขึน้
ในทุกพื้นที่ของประเทศ จากปริมาณฝนน้อยกว่าปกติ หรือฝนทิ้งช่วง พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมาก
ที่สุดจากปัญหาภัยแล้ง ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง เพราะเป็นบริเวณที่อิทธิพลของ
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้เข้าไปไม่ถึง ปัญหาภัยแล้งแม้ไม่เพียงสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและ
ทรัพย์สิน แต่จะสร้างความสูญเสียให้แก่พื้นที่เกษตรกรรม ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพ เกิดปัญหา
การขาดแคลนน้ำสะอาด เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดการระบาดของโรคระบบทางเดินอาหารและน้ำ
จากสถิติภัยแล้ง ในปี พ.ศ. 2546-2550 ของกรมป้องกันและบรรทาสาธารณภัย พบว่า ปัญหา
ภัยแล้งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
				 6) แผ่นดินถล่ม : แผ่นดินถล่มในประเทศไทย ส่วนใหญ่มักเกิดภายหลัง
ฝนตกหนักมากติดต่อกันเป็นเวลาหลายวันบริเวณภูเขา พื้นที่เสี่ยงของประเทศไทย คือ ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาซึ่งเป็นต้นน้ำลำธารตอนบนของประเทศ
กรมทรัพยากรธรณี ระบุมีพื้นที่เสี่ยงภัยถึง 51 จังหวัด และมีแนวโน้มขยายพื้นที่ออกไปเรื่อยๆ
เนือ่ งจากป่าไม้บริเวณต้นน้ำถูกทำลายไปมาก ทำให้ไม่มตี น้ ไม้ชว่ ยดูดซับน้ำเมือ่ เกิดฝนตกจึงเกิดการ
เคลื่อนตัวไถลนำตะกอนดิน ก้อนหิน และซากไม้ลงมาด้วย เหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่สำคัญของ
ประเทศไทย เช่น เหตุการณ์โคลนถล่มที่ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 22
พฤศจิกายน พ.ศ. 2531 ทำให้มีผู้เสียชีวิตประมาณ 700 ราย ปัญหาแผ่นดินถล่มหรือโคลนถล่ม
นับวันจะมีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้เกิดปัญหา
ทั้งด้านวาตภัย อุทกภัย ส่งผลต่อพื้นที่ป่าไม้บริเวณภูเขา ซึ่งในปัจจุบันถูกทำลายเสียหายมาก จึง
เกิดปัญหาแผ่นดินถล่ม โคลนถล่มตามมา
บทที่ 3 สถานการณ์และประเด็นปัญหาสำคัญด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
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				 7) อัคคีภัย : อั ค คี ภั ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น ทั้ ง จากการกระทำของมนุ ษ ย์ และจาก
ธรรมชาติ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายครั้งใหญ่ในอดีต ได้แก่ เพลิงไหม้โรงงานตุ๊กตาเคเดอร์ จังหวัด
นครปฐม เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 ทำให้มีผู้เสียชีวิต 188 ราย บาดเจ็บ 500 ราย
จากการสำรวจในปี พ.ศ. 2549 พบว่า เพลิงไหม้ดังกล่าว ยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของ
ครอบครัวผู้เสียชีวติ เป็นระยะเวลานาน และการเกิดเพลิงไหม้โรงแรมรอยัลจอมเทียน พัทยา เมือ่ วันที่
11 กรกฎาคม พ.ศ. 2537 ทำให้มีผู้เสียชีวิต 91 ราย บาดเจ็บ 53 ราย ทำให้มีการทบทวน
มาตรการรองรับอัคคีภัยในอาคารสูงขึ้น อัคคีภัยอีกประเภทหนึ่ง คือ ไฟป่า ทั้งจากธรรมชาติและ
การกระทำของมนุษย์ เกิดมากในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเมษายนของทุกปี เนือ่ งจากเป็นช่วงฤดูแล้ง
นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดมลพิษในอากาศจากหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก โดยพื้นที่ภาคใต้ตอน
ล่างของประเทศไทย มีปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองจากการเกิดไฟป่าทั้งในประเทศไทย และจาก
ประเทศเพือ่ นบ้าน เช่น อินโดนีเซียซึง่ เกิดเป็นประจำทุกปี สำหรับพืน้ ทีภ่ าคเหนือ และภาคตะวันออก
เฉี ย งเหนื อ ประสบปั ญ หาจากไฟป่ า และจากการเผาทำลายเศษวั ส ดุ เ หลื อใช้ ท างการเกษตร
ทำให้ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน สูงเกินมาตรฐาน ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนใน
จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน ซึ่งอยู่ในแอ่งหุบเขา ในปี พ.ศ. 2550 ประชาชน
ในพื้นที่ที่ประสบปัญหาต้องใส่หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการสูดฝุ่นละอองเข้าปอด และพบผู้ป่วย
โรคระบบทางเดินหายใจเข้ารับการรักษาเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 10-20 ในแต่ละโรงพยาบาล
และสถานีอนามัยเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2549
				 8) อุบตั ภิ ยั : อุบตั ภิ ยั ทีพ่ บมักเกิดจากการขนส่งจราจรทัง้ ทางบก ทางอากาศ
ทางน้ำ และเหตุตึกถล่มจากภัยธรรมชาติ และหรือการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน จากข้อมูลของศูนย์
ข้อมูลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พบว่า อุบัติเหตุทางถนน ในปี พ.ศ. 2546 มีผู้เสียชีวิต 13,116
ราย และบาดเจ็บ 63,313 ราย คิดเป็นตัวเลขสูงสุดในจำนวน 10 ประเทศในแถบอาเซียน มูลค่า
ความเสียหาย 1,568.31 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2547 มูลค่าจากการเสียชีวิตและบาดเจ็บคิดเป็น
98,362.5 ล้านบาท ปี พ.ศ. 2549 มูลค่าความเสียหายสูงถึง 232.8 พันล้านบาท จากข้อมูลดังกล่าว
ชี้ให้เห็นว่าความสูญเสียจากอุบัติเหตุของประเทศไทยมีมูลค่ามหาศาล และมีโอกาสที่จะมีผู้เสียชีวิต
และบาดเจ็บมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้สูญเสีย รวมไปถึงงบประมาณ
รายรับ รายจ่ายของประเทศ ทำให้มีการสูญเสียคุณภาพชีวิต และไม่สามารถดำเนินชีวิตได้อย่าง
ปกติสุข การส่งเสริมความรู้และทักษะในการช่วยเหลือตนเองจากกรณีเกิดอุบัติภัยประเภทต่างๆ
และเพิ่มความตระหนักให้กับประชาชนยังเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบ
				 9) ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย : จากสถิ ติ ข องกรมป้ อ งกั น และ
บรรเทาสาธารณภัย พบว่า ปี พ.ศ. 2542-ปัจจุบัน เกิดอุบัติภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย 240
ครัง้ โดยมีลกั ษณะของอุบตั เิ หตุทเี่ กิดขึน้ และส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิง่ แวดล้อม ตัวอย่างภัยจาก
สารเคมีและวัตถุอันตราย ได้แก่ โรงงานผลิตดอกไม้ไฟระเบิด ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทำให้
คนงานเสียชีวติ 14 ราย โรงงานพังเสียหายทัง้ หมด บ้านเรือนทีอ่ ยูใ่ กล้เคียงเสียหาย 10 หลังคาเรือน
เกิดก๊าซแอมโมเนียรั่วไหลที่บริษัทอันดามันซีฟู๊ด จังหวัดระยอง ทำให้มีผู้บาดเจ็บ 67 ราย สำหรับปี
พ.ศ. 2550 เกิดอุบัติภัยจากสารเคมี 35 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 4 ราย บาดเจ็บ 90 ราย
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แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 1 พ.ศ. 2552-2554

		 ปัญหาภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย นอกจากเกิดที่โรงงานทำให้มีผู้บาดเจ็บและ
เสียชีวิตแล้ว ปัจจุบันมีการขนส่งสารเคมีทางรถยนต์อย่างแพร่หลาย หากเกิดอุบัติเหตุในแหล่ง
ชุมชนย่อมส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นบริเวณกว้าง เช่น อาจเกิดการระเบิด ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพประชาชน และเกิดปัญหามลพิษทางด้านสิ่งแวดล้อมทั้งทางอากาศและน้ำได้
				 10) โรคระบาด : เป็นปรากฏการณ์ทพี่ บการเกิดโรคติดต่อ ในประชากรกลุม่ ใด
กลุ่มหนึ่งสูงกว่าอัตราเกิดที่คาดการณ์ไว้ อาจเกิดเป็นโรคประจำถิ่น หรือระบาดข้ามพื้นที่ได้ อาจ
เกิดในช่วงเวลาเฉพาะ เช่น ฤดูหนาว หรือระหว่างการประสบภัยธรรมชาติ ทำให้เกิดการอพยพ
เคลื่อนย้ายประชาชนเพื่อหลบภัย ซึ่งข้อจำกัดทั้งเรื่องสถานที่พักพิง การจัดการด้านสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อม ทั้งด้านอาหารและน้ำสะอาด การกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล เป็นสาเหตุทำให้เกิดการ
แพร่กระจายของโรคติดต่อ โรคระบาดทีพ่ บในประเทศไทยในช่วงทีผ่ า่ นมา ได้แก่ โรคซาร์ ไข้หวัดนก
ไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก และอหิวาตกโรค เป็นต้น นอกจากนี้ ภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอย่างรุนแรง และส่งผลต่อเนื่องให้แนวโน้มการเกิด
โรคระบาดสูงขึ้นด้วย
3.6.2  สถานการณ์โรคและผลกระทบต่อสุขภาพ
		 การเกิดภัยพิบัติธรรมชาติแต่ละครั้ง ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนในพื้นที่ และส่งผลกระทบทางด้านสาธารณสุข โดยอาจก่อให้เกิดการระบาดของโรคติดต่อ
ตามมา เนื่องจากการอยู่ร่วมกันของประชาชนที่อพยพหนีภัยเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะโรคติดต่อที่
มีอาหารและน้ำเป็นสื่อ เช่น โรคอุจาระร่วง และอาหารเป็นพิษ เป็นต้น เนื่องจากในสถานการณ์
เช่ น นี้ จ ะมี ข้ อ จำกั ด ทั้ ง สถานที่ พั ก พิ ง และระบบสุ ข าภิ บ าล อาจก่ อให้ เ กิ ด การระบาดของโรค
เลปโตสไปโรซิส นอกจากนั้น ยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อที่ก่อให้เกิดแผลติดเชื้อ ผิวหนัง
อักเสบ น้ำกัดเท้า โรคตาแดง เป็นต้น ส่วนโรคติดต่อที่นำโดยแมลง ได้แก่ ไข้เลือดออก และไข้
สมองอักเสบที่เกิดจากยุง เนื่องจากภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะน้ำท่วมจะนำไปสู่การเพิ่มขึ้น
ของโรคติดต่อที่นำโดยแมลง โดยมีผลกระทบทางอ้อมต่อการแพร่กระจายและแหล่งที่อยู่อาศัยของ
แมลงทีเ่ ป็นพาหะของโรค ในบริเวณแหล่งน้ำนิง่ ทีเ่ กิดจากฝนตกหนัก หรือการขังของน้ำภายหลังน้ำท่วม
		 การเกิดอุบัติภัยทางธรรมชาติ และอุบัติภัยจากฝีมือมนุษย์ นำมาซึ่งความเสียหายต่อ
ชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน และเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
สำหรับการวางแผนเตรียมการรองรับก่อนเกิดภัย การตอบโต้ขณะเกิด และการฟื้นฟูหลังการเกิด
สาธารณภัย หรือภาวะฉุกเฉินด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อลดความสูญเสียชีวิต ทรัพย์สินและความ
เสียหายต่อเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ ประเทศไทยได้มีการเตรียมการรองรับสถานการณ์
ดังกล่าว โดยการอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งประเด็นที่มีความสำคัญ และจะมีบทบาทสูงในระยะ
การตอบโต้และการฟื้นฟูภายหลังการเกิดภัย โดยความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศที่เป็นที่ยอมรับของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคนี้
		 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์และแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติและสาธารณภัย
มีแนวโน้มเกิดถี่และรุนแรงขึ้น เนื่องจากสภาพสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศโลกเปลี่ยนแปลง
บทที่ 3 สถานการณ์และประเด็นปัญหาสำคัญด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
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ทำให้ประเทศไทย จำเป็นต้องเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของการวางแผนรองรับภาวะฉุกเฉินด้านการ
อนามัยสิ่งแวดล้อม ซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายๆ หน่วยงาน เพื่อลดความซ้ำซ้อน และเพิ่มประสิทธิภาพ
การดำเนินงาน นอกจากนี้ การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติในบริเวณที่
อพยพของผู้ประสบภัยทั้งชาวไทย และต่างประเทศใกล้เคียง แหล่งที่อยู่อาศัย การจัดการเรื่อง
อาหารและน้ำดื่มที่สะอาด การป้องกันโรคติดต่อ การจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย และการจัดการศพ
เป็นสิ่งสำคัญ ที่ต้องมีระบบการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งแม้ประเทศไทยมิได้รับผลกระทบโดยตรง แต่ก็
สามารถมีบทบาทช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรม และยังช่วยบรรเทา
ผลกระทบทางอ้อม เช่น ปัญหาเศรษฐกิจที่อาจส่งผลถึงเศรษฐกิจไทยได้

3.7 สถานการณ์และประเด็นปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคและระดับ
โลก ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย
		 การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในระดับภูมิภาค และระดับโลกหลายประการ หากมี
การจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ จะสามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย และสิ่งแวดล้อม
ของประชาชนในประเทศอืน่ ๆ ได้ทงั้ ทางตรงและทางอ้อม จากทีม่ ขี อ้ มูลยืนยันชัดเจนและการคาดการณ์
ขององค์การอนามัยโลก พบว่า ร้อยละ 24 ของภาระโรคในระดับโลก และร้อยละ 23 ของการตาย
มีสาเหตุเกีย่ วข้องกับปัจจัยสิง่ แวดล้อม ซึง่ โรคทีเ่ กีย่ วข้องกับปัจจัยสิง่ แวดล้อมมาก เช่น โรคอุจจาระร่วง
โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง การบาดเจ็บ และมาลาเรีย เป็นต้น 1
		 การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติในภูมิภาคต่างๆ ที่นับวันจะเกิดขึ้นบ่อยครั้งและก่อให้เกิด
ผลกระทบที่รุนแรงมากขึ้น ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น ในปี
พ.ศ. 2551 เกิดแผ่นดินไหวที่มณฑลเสฉวน ประเทศจีน ความรุนแรง 7.9 ริคเตอร์ ทำให้มีผู้เสีย
ชีวิตจำนวนมาก อาคารสิ่งก่อสร้างถล่มและยังก่อให้เกิด “after shock” ตามมาอีกหลายครั้ง ที่มีผล
กระเทือนถึงประเทศไทย หรือเกิดพายุไซโคลนนากีสต์ ที่สหภาพเมียนมาร์ ทำให้มีผู้เสียชีวิตนับ
หมื่นราย และไร้ที่อยู่อาศัยจำนวนมาก การเกิดแผ่นดินไหวขนาด 9.3 ริคเตอร์ ในมหาสมุทรอินเดีย
บริเวณด้านตะวันตกของเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย เมือ่ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ส่งผลให้
เกิด “สึนามิ” (Tsunami) ซึ่งเป็นคลื่นขนาดใหญ่ถล่มประเทศที่อยู่ริมฝั่งมหาสมุทรอินเดีย รวมถึง
เกาะต่างๆ ในมหาสมุทรอินเดียและทะเลอันดามัน มีความเสียหายกับ 11 ประเทศ พบผูเ้ สียชีวติ
กว่า 200,000 ราย รวมทัง้ มีความเสียหายมหาศาลต่อระบบนิเวศน์วทิ ยาในบริเวณชายฝัง่ และพื้นที่
บริเวณใกล้เคียง
นอกจากนี้ ปัญหามลพิษทางอากาศจากหมอกควันทีเ่ กิดจากไฟไหม้ปา่ จากประเทศหนึง่
และส่งผลกระทบไปประเทศอื่น เช่น ปัญหามลพิษทางอากาศจากหมอกควันที่เกิดจากไฟไหม้ป่าที่
ประเทศอินโดนีเซีย เป็นระยะเวลาหลายเดือน เมื่อปี พ.ศ. 2540-2541 ทำให้มีผลกระทบต่อ
..
.. and C. Corvalan (2006), Preventing Disease through Healthy Environments Towards an
A. Pruss-Ustun,
Estimate of the Environmental Burden of Disease, WHO.
1  
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แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 1 พ.ศ. 2552-2554

ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายประเทศ ได้แก่ บรูไน มาเลเซีย สิงคโปร์
ฟิลิปปินส์ และประเทศไทย และทำให้เกิดความเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจมากขึ้น ซึ่งผู้ที่
ได้รับผลกระทบสูงสุด คือ กลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้เป็นโรคหอบหืดเรื้อรัง อีกทั้ง ปัญหาการเกิด
โรคระบาดข้ามพรมแดน เช่น ไข้หวัดนกหรือไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H5N1 ในสัตว์ปีกและแพร่
ระบาดมาสู่คน และโรคซาร์ รวมทั้ง การเกิดโรคมาลาเรียในกลุ่มผู้อพยพ ในเขตชายแดนต่างๆ
โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดชายแดนไทย - พม่า    และไทย - กัมพูชา   และการใช้แรงงานต่างด้าว
ทำให้มีการแพร่กระจายของโรคมาลาเรียในพื้นที่อื่นๆ ทำให้ประเทศใกล้เคียงต้องมีการเฝ้าระวังอย่าง
เข้มงวดเพิ่มขึ้น โดยเป็นไปตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ
		 เนือ่ งจากประเทศในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีลกั ษณะทีเ่ ป็นประเทศพัฒนาแล้ว
กำลังพัฒนา และประเทศที่อยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่าน เช่น ประเทศไทย ซึ่งมีลักษณะของปัญหา
อนามัยสิง่ แวดล้อมทีผ่ สมผสานระหว่างปัญหาแบบดัง้ เดิม และปัญหาแบบประเทศอุตสาหกรรม ซึ่ง
ปัญหาที่เกิดขึ้นในภูมิภาคนี้ บางปัญหาที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน จนถือเป็นปัญหาร่วมของภูมิภาค
ได้แก่ ปัญหาการเติบโตของเมืองอย่างรวดเร็ว (Urbanization) เนื่องจากการอพยพย้ายถิ่นจาก
ชนบทสู่เมือง ปัญหาการขนย้ายของเสียข้ามพรมแดน ที่มีลักษณะละเมิดข้อตกลงระหว่างประเทศ
หรือแฝงมากับการค้าเสรี ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย โดยเฉพาะปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น
รวมทั้ง มีการจัดการไม่ถูกหลักสุขาภิบาล มูลฝอยติดเชื้อจากโรงพยาบาล ปัญหามลพิษทางอากาศ
ทั้งที่เป็นมลพิษอากาศเขตเมือง เขตอุตสาหกรรม และมลพิษทางอากาศภายในอาคาร ปัญหา
ขาดแคลนน้ำสะอาด สุขอนามัย และการสุขาภิบาลที่ดีของประชากรบางกลุ่ม เช่น พื้นที่ชุมชน
หนาแน่น และพื้นที่ที่เป็นบริเวณรอยต่อระหว่างเขตเมืองกับชนบท เป็นต้น ก่อให้เกิดโรคระบบ
ทางเดินอาหาร เช่น อุจจาระร่วง ซึ่งมีสาเหตุจากการสุขาภิบาล การมีน้ำสะอาดไม่เพียงพอ และ
การบริโภคอาหารไม่สะอาด เป็นต้น
		 ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก มีการคาดการณ์ว่า ทั่วโลกมีประชากรเสียชีวิตจากโรค
อุจจาระร่วงประมาณ 1.8 ล้านคน และร้อยละ 90 เป็นเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี โดยพบว่า มีการเกิด
โรคอุจาระร่วงเกิดจากการดื่มน้ำไม่สะอาด การสุขาภิบาลและสุขอนามัยไม่ดีประมาณร้อยละ 60 ใน
ประเทศพั ฒ นาแล้ ว ส่ ว นประเทศกำลั ง พั ฒ นา มี ส าเหตุ เ ช่ น เดี ย วกั น ถึ ง ร้ อ ยละ 85-90 และ
เนื่องจากข้อมูลในระบบรายงานนี้จะค่อนข้างต่ำกว่าความเป็นจริง องค์การอนามัยโลกได้เสนอให้มี
การสำรวจเป็นเฉพาะกรณี เพื่อทำให้ได้ข้อมูลที่แท้จริงของการป่วยหรือตายจากโรคอุจจาระร่วง
การใช้สารเคมีเพื่อการเกษตร อุตสาหกรรม รวมทั้ง การผลิตอาหารอย่างมากเกินจำเป็น และมีการ
ใช้ผดิ ประเภท มีการปนเปือ้ นน้ำบริโภคจากมลพิษทางน้ำ สารเคมีทมี่ อี ยูใ่ นธรรมชาติ และจากแบคทีเรีย
เช่น การปนเปื้อนสารหนูในน้ำบริโภค ในประเทศบังคลาเทศ ประเทศไทย และประเทศเวียดนาม
รวมถึงปัญหาการปนเปื้อนฟลูออไรด์ในน้ำใต้ดิน เป็นต้น
		 สถานการณ์อนามัยสิ่งแวดล้อมในระดับภูมิภาคและทั่วโลกดังกล่าว ได้ก่อให้เกิดความ
พยายามที่จะร่วมมือกันแก้ไขปัญหาของประเทศต่างๆ ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัญหาข้ามพรมแดน
หรือปัญหาที่มีลักษณะเดียวกัน รวมทั้ง เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อมูลข่าวสาร และเรียนรู้
บทที่ 3 สถานการณ์และประเด็นปัญหาสำคัญด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
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แบบปฏิบัติที่ดีจากกันและกัน โดยความช่วยเหลือและสนับสนุนจากองค์การระหว่างประเทศด้าน
สิง่ แวดล้อม และสุขภาพอนามัย ทัง้ นี้ เพือ่ ให้ประเทศต่างๆ สามารถทีเ่ พิม่ ประสิทธิภาพการดำเนินงาน
อนามัย สิ่งแวดล้อมในประเทศตนเอง และสามารถให้ความร่วมมือและช่วยเหลือประเทศอื่นๆ ได้

3.8 การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
		 สถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศต่างๆ ทั่วโลกมีแนวโน้มที่รุนแรงและซับซ้อน
ขึ้น ประกอบกับประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ำคล้ายคลึงกัน และการสร้างความร่วมมือเพื่อการ
แก้ไขปัญหาระหว่างประเทศด้านต่างๆ ยังเป็นไปอย่างจำกัด จึงส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการ
จัดการและการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ขณะเดียวกัน
ประเทศไทยก็ มี ปั ญ หาภายในหลายประการ เช่ น ภาพรวมของนโยบายการพั ฒ นาประเทศ
ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 เป็นต้นมา แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาที่
ขาดความสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ทำให้เกิด
ปัญหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมสะสมมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งแม้พบว่าหลายหน่วยงานมีภารกิจเกี่ยวข้อง
กับการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม แต่ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ยังค่อนข้าง
อ่อนแอ และเป็นการเฉพาะกิจไม่ต่อเนื่อง ระบบกฎหมายที่มีอยู่ขาดการเชื่อมโยงบูรณาการ ทำให้
การบังคับใช้กฎหมายไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร อีกทั้ง ขาดระบบการสนับสนุน ติดตาม และกำกับ
การดำเนินงานที่ชัดเจน ประสิทธิผลของการดำเนินงานจึงยังไม่บรรลุเป้าหมาย บุคลากรต้องการ
การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ที่เชื่อมโยงสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เพื่อลด
ปัญหาการขาดแคลนข้อมูลที่เชื่อมโยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ที่ส่งผลให้ระบบการเฝ้าระวังด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมอ่อนแอตามไปด้วย อีกทั้ง กระบวนการที่จะส่งเสริมความเข้มแข็งภาคประชาชน
ในการเข้าร่วมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนยังต้องการการพัฒนาไปพร้อมๆ กับการเสริมสร้าง
สมรรถนะการจัดการปัญหาด้านอนามัยสิง่ แวดล้อมในพืน้ ทีใ่ ห้กบั องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อย่างเร่งด่วน
อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาด้านโอกาสของการพัฒนาในปัจจุบัน พบว่า ทิศทางขององค์การ
สหประชาติที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของประชาชน และการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน และเป้าหมายแห่งสหัสวรรษ ถือเป็นกรอบการดำเนินงานที่สนับสนุนการดำเนินงานอนามัย
สิ่งแวดล้อมของประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทยด้วย อีกทั้งได้มีการพัฒนากลไกความร่วมมือ
ระดับภูมภิ าค เช่น การรับรองกฎบัตรความร่วมมือด้านอนามัยและสิง่ แวดล้อมของประเทศในภูมภิ าค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออก 14 ประเทศ และปฏิญญากรุงเทพฯ ด้านสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ ที่ถือเป็นปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน และการพัฒนากลไกความร่วมมือทั้งระหว่าง
ประเทศและเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุขของประเทศไทย ให้ทำงาน
ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังมีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติ
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
พ.ศ. 2550 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2550-2554 ที่ได้กำหนด
แนวทางการพั ฒ นาสิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ประชาชน และการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2550-2554 และแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 10
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พ.ศ. 2550-2554 ที่มีทิศทางสนับสนุนการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน ตลอดจนมี
ความก้าวหน้าของช่องทางการสื่อสารต่างๆ ที่จะช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและ
พัฒนาการมีส่วนร่วมภาคประชาชน พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้กำหนดบทบาทหน้าที่ และมอบอำนาจแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน อีกทั้ง กลไกภาคประชาชน
และประชาสังคมที่มีความตื่นตัวและมีสว่ นร่วมในการดำเนินงานด้านสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม การ
ศึกษาในระบบโรงเรียนส่งเสริมการเรียนรู้และปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพ และการรักษาสิ่งแวดล้อม
ทั้งที่ดำเนินการโดยหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคธุรกิจ เอกชนต่างๆ ทั้งหมดนี้ นับเป็น
ปัจจัยที่จะช่วยสนับสนุนให้การดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย สามารถประสบความ
สำเร็จได้เป็นอย่างดี หากมีการประสานความร่วมมือ และระบบการจัดการที่ดี

บทที่ 3 สถานการณ์และประเด็นปัญหาสำคัญด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
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