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ประเทศไทยตระหนั ก ถึ ง ปั ญ หาและความจำเป็ นในการแก้ ไ ขปั ญ หา อั น เนื่ อ งจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อม และวิถีการดำเนินชีวิตที่เป็นผลพวงจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ในยุคโลกาภิวัตน์ อันก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ที่
มีแนวโน้มทวีความรุนแรงและขยายวงกว้าง ดังจะเห็นได้จากในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา การเติบโตของ
เมือง การเพิ่มขึ้นของประชากรและกระแสบริโภคนิยม ก่อให้เกิดปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อม เช่น
ปัญหาการเพิ่มขึ้นของชุมชนแออัดเขตเมือง ปัญหามลพิษทางอากาศ ปัญหาขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย ปัญหามลพิษทางน้ำ ปัญหาผลกระทบจากการใช้สารเคมี ปัญหาคุณภาพน้ำเพื่อการบริโภค
อุปโภค ปัญหาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และสุขาภิบาลอาหาร เป็นต้น
จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษ ในปี พ.ศ. 2549
พบว่า ปัญหาคุณภาพอากาศยังคงเป็นฝุ่นละออง ที่มีปัญหามากในบริเวณที่มีการจราจรคับคั่งและเขต
อุตสาหกรรม เช่น กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และสระบุรี ส่วนปัญหาขยะมูลฝอยชุมชน และ
ของเสียอันตรายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และยังขาดระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ นอกจากนี้
ด้านคุณภาพน้ำบริโภค พบว่า ในภาพรวมของประเทศ ประชาชนในเขตชนบทยังขาดแคลนน้ำ
สะอาดสำหรับการบริโภค ทั้งนี้ทั่วประเทศไทย และประเทศทั่วโลก ยังต้องประสบกับปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ซึ่งส่งผลให้ต้องประสบกับปัญหาภัยพิบัติ และอุบัติภัยด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม เนื่องจากยังขาดแผนการเตรียมการรองรับที่ดี และขาดการจัดการอย่างเป็นระบบ และ
บูรณาการ จึงทำให้ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ มีแนวโน้มที่จะมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น  
สถานการณ์ดา้ นอนามัยสิง่ แวดล้อมดังกล่าว ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพอนามัยตามมา เช่น
โรคระบบทางเดินอาหาร โรคระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะในประชาชนกลุม่ เสีย่ ง ได้แก่ เด็ก ผูส้ งู อายุ
และประชาชนในพื้นที่ห่างไกล นอกจากนี้ การเติบโตทางเศรษฐกิจ เป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมโครงสร้างอาชีพ และวิถีชีวิต และโครงสร้างอาชีพเปลี่ยนแปลงไป ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อ
การเป็นโรคไม่ติดเชื้อที่เป็นโรคเรื้อรัง เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจ รวมทั้งกลุ่มอาการป่วยเหตุจากอาคาร
(Sick building Syndrome) ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน และเมื่อวิเคราะห์สาเหตุการตาย
ของคนไทยเฉลี่ยทุกกลุ่มอายุ พบว่า สาเหตุการตายอันดับหนึ่ง คือ โรคมะเร็ง และอันดับสอง คือ
อุบัติเหตุและการเป็นพิษ ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่าเป็นสาเหตุการตายที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยสิ่งแวดล้อม
นอกจากปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากปัจจัยภายในประเทศดังกล่าวแล้ว ประเทศไทย
ยังประสบกับปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน ได้แก่ ปัญหามลพิษอากาศจากหมอกควันที่เกิด
จากไฟไหม้ป่าจากประเทศใกล้เคียง ปัญหาการระบาดโรคติดต่ออุบัติใหม่่เป็นครั้งคราวและอาจกลาย
เป็นโรคประจำถิ่น เช่น โรคซาร์ ไข้หวัดนก และไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น รวมถึงปัญหาภัยธรรมชาติที่มี
แนวโน้มการเกิดขึ้นถี่ และรุนแรงขึ้น
จ- จ1
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จากการเกิดผลกระทบดังกล่าวทำให้ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ
เอเชียตะวันออก ซึ่งประสบปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เนื่องจากที่ผ่านมาความ
ร่วมมือระหว่างประเทศต่างๆ ยังเป็นไปอย่างจำกัด จึงได้มีความตกลงร่วมกันที่จะดำเนินงานด้าน
อนามัยและสิ่งแวดล้อมโดยอาศัยกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ร่วมกันจัด
ทำขึ้น เรียกว่า “กฎบัตรความร่วมมือด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมของประเทศในภูมิภาคเอชีย
ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ แ ละเอเชี ย ตะวั น ออก” (Charter of the Regional Forum on
Environment and Health Southeast and East Asian Countries-Framework for
Cooperation) ที่ได้การรับรองจากรัฐมนตรีด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมของประเทศในภูมิภาคเอชีย
ตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2550 ณ กรุงเทพมหานคร
รวมทัง้ ได้มกี ารประกาศ “ปฏิญญากรุงเทพฯ ว่าด้วยสิง่ แวดล้อมและสุขภาพ” (Bangkok Declaration  
on Environment and Health) ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบกับ “แผนการดำเนินงานด้านอนามัย
และสิง่ แวดล้อมของภูมภิ าคฯ” ทีจ่ ะร่วมกันส่งเสริมการดำเนินงานด้านอนามัยและสิง่ แวดล้อมของภูมิภาคให้
ดีขนึ้ ใน 6 สาขา คือ 1) คุณภาพอากาศ 2) น้ำ สุขอนามัย และการสุขาภิบาล 3) ขยะมูลฝอย
และของเสียอันตราย 4) สารเคมีเป็นพิษและสารอันตราย 5) การเปลีย่ นแปลงภาวะอากาศ การลดลง
ของชัน้ โอโซนและการเปลีย่ นแปลงระบบนิเวศน์ และ 6) การวางแผนการเตรียมการและการปฏิบตั กิ ารใน
ภาวะฉุกเฉินด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
สำหรับประเทศไทย ในฐานะหนึ่งในประเทศสมาชิกของภูมิภาคนี้ จึงได้มีความร่วมมือกัน
ระหว่ า งกระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม รวมทั้ ง หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชน ในการ
จัดทำแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2552-2554 ให้สอดคล้องกับ
แนวทางตามกรอบกฎบั ต รความร่ ว มมื อ ฯ โดยพิ จ ารณาจากประเด็ น ปั ญ หาที่ ส ำคั ญ ด้ า นอนามั ย      
สิ่งแวดล้อมที่สำคัญของประเทศ และยึดหลักการสำคัญของการดำเนินงานที่สอดคล้องกับบริบทของ
ประเทศและแนวโน้มการเปลีย่ นแปลงของภูมภิ าคและของโลก ได้แก่ 1) หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2) หลักความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในสังคม 3) หลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย 4) หลัก
การกระจายอำนาจ 5) หลักการระวังไว้ก่อน ซึ่งเป็นหลักการจัดการเชิงรุกที่เน้นการป้องกันผลกระทบ
ล่วงหน้า 6) หลักการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสูส่ าธารณะ 7) หลักการของปัญหาอนามัยสิง่ แวดล้อมและ
มลพิษที่สามารถข้ามพรมแดนได้ 8) หลักการบริหารจัดการที่ดี ที่เน้นการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส
เป็นธรรม มีสว่ นร่วมและ 9) หลักการมีสว่ นร่วมของประชาชน โดยให้ ประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมตัง้ แต่
การวางแผน การดำเนินงาน การติดตามประเมินผล รวมถึงให้ข้อคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาอนามัยสิ่ง
แวดล้อม นอกจากนี้ ยังเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ที่กำหนดให้
ประชาชนทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับบริการสาธารณสุขจากภาครัฐอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
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แผนยุทธศาสตร์ฯ นี้ เกิดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานด้าน
สุขภาพและสิง่ แวดล้อมในอดีต ทีม่ หี ลายหน่วยงานเกีย่ วข้อง ต่างคนต่างทำ และมีความซ้ำซ้อน ขณะที่
บางประเด็นปัญหากลับยังเป็นช่องว่างทีไ่ ม่ได้ดำเนินการ ดังนัน้ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ ครัง้ นี้ จึงให้
ความสำคัญกับกระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อลดความซ้ำซ้อนและช่องว่าง
การดำเนินงาน เพื่อให้ครอบคลุมทุกประเด็นปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ ทั้งในปัจจุบันและที่
มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการสร้างศักยภาพองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการนำแผนยุทธศาสตร์ฯ ไปปฏิบัติในระดับพื้นที่      
แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2552-2554 ได้แสดง
ทิศทางและแนวทางการดำเนินงานภายในช่วงเวลา 3 ปี โดยมีวิสัยทัศน์มุ่งสู่ “การพัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยและประชาคมโลก เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่าง
เสมอภาค ด้ ว ยการบู ร ณาการทุ ก ภาคส่ ว น” และมี เ ป้ า ประสงค์ เพื่ อให้ มี ก ารจั ด การอนามั ย      
สิ่งแวดล้อมและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพอย่างเป็นระบบ เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี และมีความครอบคลุม
สาระสำคัญ ใน 6 สาขา ที่นอกจากสอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาของประเทศไทยในปัจจุบันแล้ว
ยังสอดคล้องกับกรอบการดำเนินงานด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และเอเชียตะวันออก ได้แก่ (1) คุณภาพอากาศ (2) น้ำ สุขอนามัยและการสุขาภิบาล (3) ขยะ
มูลฝอยและของเสียอันตราย (4) สารเคมีเป็นพิษและสารอันตราย (5) การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
และ (6) การวางแผนรองรับภาวะฉุกเฉินด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์  
ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิม่ ประสิทธิภาพประสิทธิผลของระบบบริหารจัดการ และการเข้าถึง
การบริการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างศักยภาพภาคีเครือข่าย และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารสาธารณะ และการเข้าถึงข้อมูลด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริม สนับสนุนการใช้มาตรการทางกฎหมาย เศรษฐศาสตร์
และสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การสนับสนุน และปฏิบัติตามพันธกรณี ข้อตกลง และความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2552-2554 ฉบับนี้ ผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ
เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์นี้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม จำเป็นจะต้องมีกระบวนการ
ประสานการแปลงแผนสู่การปฏิบัติต่อไป มาตรการและแนวทางที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์นี้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานในระดับพื้นที่ สามารถปรับใช้ตามความเหมาะสมของสภาพปัญหา
และพื้นที่ตนเอง โดยการวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญ และเพื่อให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์การ
ดำเนิ น งานตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ฯ จะได้ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการติ ด ตามผล โดยมี ผู้ แ ทนจาก   
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาคม และองค์กรเอกชน โดยให้มีการติดตาม ประเมินผล
ตัวชี้วัดตามมาตรการและแนวทางการดำเนินงานใน 6 สาขา ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฯ ทุก 6 เดือน และ  
1 ปี และประเมินผลในระยะครึ่งแผน โดยกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม จะเป็นหน่วยงานหลักในการติดตามและประเมินผลดังกล่าวต่อไป

จจ-34

แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 1 พ.ศ. 2552-2554

