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คำนำ
		
การดำเนิ น งานอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มของประเทศไทยได้ มี ม าอย่ า งต่ อ เนื่ อ งตาม
ภารกิจของแต่ละหน่วยงานทั้งระดับกระทรวง กรม จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ใน
สถานการณ์ปัจจุบันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมีความหลากหลาย ซับซ้อน และส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
มากขึ้น ดังนั้น การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจาก
หน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก
		
ประเทศไทย โดยกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ ง แวดล้ อ ม และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ได้ จั ด ทำแผนยุ ท ธศาสตร์ อ นามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ
ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ขึ้น เพื่อเป็นกรอบแนวทาง
การดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในช่วงระยะเวลา ๕ ปีข้างหน้า โดยให้ความสำคัญกับการมี
ส่วนร่วมของหน่วยงานภาคีเครือข่ายและประชาชน ในทุกขั้นตอนเพื่อให้ได้แผนยุทธศาสตร์ฯ
ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล และเกิดความร่วมมือที่เข้มแข็ง
ยิ่งขึ้น ระหว่างหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุขในการจัดการกับปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ของประเทศไทย
		
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น
หน่ ว ยงานภาคเอกชน และประชาสั ง คม ตลอดจนหน่ ว ยงานภาคี ก ารพั ฒ นาต่ า งๆ จะได้ น ำ
แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ นี้ ไปเป็นแนวทางใน
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สุขภาวะของประชาชน ได้ต่อไป
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แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒
พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙
๑. หลักการและเหตุผล
		
คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มและสุ ข ภาพอนามั ย ของประชาชนมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น อย่ า งใกล้ ชิ ด
และจากสถานการณ์ปัจจุบันที่ประเทศไทยประสบปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมหลายประการ อันเนื่องมาจาก
ผลพวงของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกินศักยภาพและความสามารถรองรับของระบบนิเวศ
ประกอบกับมีการขยายตัวของสังคมเมืองเพิ่มขึ้น ประชาชนไทยจึงต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยง
ต่อสุขภาพและมีปัญหาสุขภาพอันอาจเกิดจากสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลกระทบจากภัยธรรมชาติและภัยพิบัติ
ต่างๆ มากขึ้น อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก
		
แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ จัดทำขึ้นเพื่อ
เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในช่วงระยะ ๕ ปีข้างหน้า ที่กระทรวงสาธารณสุข
และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมกันดำเนินการ โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้
มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และสนับสนุนข้อมูลการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ โดยการร่วมเป็น
คณะทำงานจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ จัดเวทีแสดงความคิดเห็น ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิคส์
แล้วนำผลความคิดเห็นมาวิเคราะห์และปรับปรุงแก้ไขร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์
และนำเสนอต่อคณะกรรมการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ความเห็นชอบ
		
สาระสำคัญของแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙
เน้นบูรณาการการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับแผนระดับชาติ
ที่เกี่ยวข้อง และหลักการสำคัญ ได้แก่ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักการป้องกันไว้ก่อน หลักการ
กระจายอำนาจ หลักการมีส่วนร่วม และกฎบัตรอนามัยและสิ่งแวดล้อมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออก เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับนี้ สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนางาน
อนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒. กรอบแนวคิด
		
การดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมใน ๕ ปีข้างหน้า มุ่งคุ้มครองสุขภาพของประชาชน
จากปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานของการบูรณาการการดำเนินงานของหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพทั้งในเชิงพื้นที่ เชิงประเด็น และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานอนามัย
สิ่งแวดล้อม ๗ ด้าน คือ ๑) คุณภาพอากาศ ๒) น้ำ การสุขาภิบาล และสุขอนามัย ๓) ขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตราย ๔) สารเคมีเป็นพิษและสารอันตราย ๕) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ๖) การจัดการ
อนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย และ ๗) การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ โดยมุ่ง
ส่งเสริมบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับสภาพ
ก

ปั ญ หาของพื้ น ที่ แ ละทั น ต่ อ สถานการณ์ ด้ ว ยการสนั บ สนุ น จากทุ ก ภาคส่ ว น การมี ส่ ว นร่ ว มของ
ภาคประชาชน พัฒนากลไกการจัดการ กฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐานและมาตรการต่างๆ ให้สามารถ
รองรับการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาศักยภาพบุคลากร ระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงและ
เข้าถึงได้ง่าย พัฒนาเทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่เหมาะสม และดำเนินการป้องกันและลดความเสี่ยง
จากปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

๓. วิสัยทัศน์

		
มุ่งสู่การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยและประชาคมโลก
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ด้วยการบูรณาการทุกภาคส่วน

๔. วัตถุประสงค์เพื่อ  
		
๔.๑
		
๔.๒
		
๔.๓
			

ลดปัญหาและผลกระทบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขีดความสามารถในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจาก
ปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

๕. เป้าหมายหลัก ความเจ็บป่วยอันอาจเนื่องมาจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมลดลง
๖. ตัวชี้วัดของแผน

		
๖.๑ อัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ โรคที่มีน้ำและอาหารเป็นสื่อ และ
โรคพิษจากสารเคมีลดลง เมื่อเทียบปีฐาน พ.ศ. ๒๕๕๔
		
๖.๒ ระบบฐานข้ อ มู ล ที่ เชื่ อ มโยงระหว่ า งปั จ จั ย ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มที่ มี ผ ลต่ อ สุ ข ภาพตาม
ประเด็นสำคัญ ๗ ด้านในแผนยุทธศาสตร์ฯ โดยระบบฐานข้อมูลสามารถเข้าถึงได้ง่าย ครอบคลุม ถูกต้อง
และมีการปรับปรุงให้ทันสมัย
		
๖.๓ จำนวนองค์ ก ร/หน่ ว ยงานเครื อ ข่ า ยที่ ร่ ว มมื อ ดำเนิ น งานอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มใน
แต่ละด้านเพิ่มขึ้น
		
๖.๔ จำนวนงานวิจัย/องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในแต่ละด้านเพิ่มขึ้น

๗. ยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดจำแนกรายยุทธศาสตร์ 
		
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม  
		
มุ่ ง พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง การบริ ห ารจั ด การอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มของภาครั ฐ ทุ ก ระดั บ และ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับบริบท ปัญหาและสถานการณ์ พัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความ
สามารถของบุคลากรในการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบฐานข้อมูล ตลอดจนการเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ พัฒนากลไกการจัดการ กฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรการต่างๆ
ให้รองรับการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข

		
ตัวชี้วัด  
		
๑. มีกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐาน มาตรการ และเกณฑ์การปฏิบัติในการบริหาร
จัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมครอบคลุมทั้ง ๗ ด้าน
		
๒. มีระบบฐานข้อมูล และสารสนเทศด้ า นอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม ที่ มี ค วามทั น สมั ย และ
สามารถเข้าถึงได้ง่ายครอบคลุมทั้ง ๗ ด้าน
		
๓. มีระบบการเฝ้าระวัง ติดตามตรวจสอบ การรายงานผล และแจ้งเตือนสถานการณ์
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมครอบคลุมทั้ง ๗ ด้าน
		
๔. ร้อยละ ๘๐ ของหน่วยงานเป้าหมายมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ
การดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
		
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การป้องกันและลดความเสี่ยงจากปัจจัยด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
		
ส่งเสริมการดำเนินงานโครงการป้องกันและลดความเสี่ยงจากปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมของ
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งทุ ก ภาคส่ ว นที่ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพปั ญ หาและพื้ น ที่ ตลอดจนข้ อ ตกลงตามนั ย
แห่งบทบัญญัติของกฎหมายและพันธกรณีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
		
ตัวชี้วัด  
		
๑. อั ต ราการปล่ อ ยมลพิ ษ ทางอากาศในพื้ น ที่ เ สี่ ย งอยู่ ใ นเกณฑ์ ม าตรฐาน (ฝุ่ น ละออง
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ เบนซีน และ ๑, ๓ บิวตาไดอีน)
		
๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของครัวเรือนเข้าถึงน้ำบริโภคอุปโภค อย่างเพียงพอ
		
๓. ร้อยละ ๗๕ ของน้ำบริโภค ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำบริโภค กรมอนามัย
		
๔. ร้อยละ ๘๕ ของสถานประกอบการอาหารได้มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร
		
๕. ขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย และมูลฝอยติดเชื้อได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
		
๖. ร้อยละ ๘๐ ของหน่วยงานเป้าหมายที่มีระบบประเมินความเสี่ยง และการสื่อสาร
ความเสี่ยง ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมจากสารเคมีเป็นพิษและสารอันตราย
		
๗. จำนวนหน่วยงานเป้าหมายที่ใช้การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ เพื่อการลดและ
ป้องกันผลกระทบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
		
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่าย และการ     
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและประชาชนในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม 
		
ระดมศักยภาพและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม และภาคประชาชนในการ
ร่วมคิด ร่วมสร้างสรรค์งานอนามัยสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการบูรณาการและเสริมพลังระหว่างภาคีเครือข่าย
และขับเคลื่อนผ่านสื่อต่างๆ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง และสร้างจิตสำนึกสาธารณะ เพื่อให้เกิดผลในทาง
ปฏิบัติต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

ค

ตัวชี้วัด

		
๑. จำนวนแผนงานโครงการที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
		
๒. จำนวนภาคีเครือข่าย/หน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการพัฒนางานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ครอบคลุมทั้ง ๗ ด้าน เพิ่มขึ้น
		
๓. จำนวนชุ ม ชนต้ น แบบด้ า นการจั ด การอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพระดับชุมชนในพื้นที่เสี่ยงเพิ่มขึ้น
		
๔. ประชาชนมีพฤติกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
		
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดล้อม 
		
ส่งเสริมบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้หลักคิดการกระจายอำนาจ เสริมสร้าง
ศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันการพัฒนา
ระบบงานอนามัยสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นให้สามารถเชื่อมโยงกับส่วนภูมิภาคและส่วนกลางได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
	

ตัวชี้วัด

		
๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาลทุกแห่ง มีการบริหารจัดการเพื่อรองรับการ
ดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
		
๒. มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นต้นแบบการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ครบทั้ง ๗ ด้าน อย่างน้อยภาคละ ๑ แห่ง
		
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
		
มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมใน
สถานการณ์ปัจจุบัน สร้างฐานการเรียนรู้ที่สามารถเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนและเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
พัฒนาและถ่ายทอดนวัตกรรม องค์ความรู้และเทคโนโลยี รวมทั้งพัฒนาระบบให้บริการทางวิชาการ เพื่อ
การเข้าถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
	
		
ตัวชี้วัด
		
๑. จำนวนงานวิจัย/องค์ความรู้ใหม่หรือการประยุกต์ใช้องค์ความรู้เดิมและเทคโนโลยี
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพิ่มขึ้นอย่างน้อยด้านละ ๑ เรื่องต่อปี
		
๒. มีศูนย์การเรียนรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม อย่างน้อยภาคละ ๑ แห่ง
	

๘. การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล

		
๘.๑ การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ
			
แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙ ฉบับนี้
ได้ รั บ ความเห็ น ชอบในหลั ก การจากคณะรั ฐ มนตรี ในคราวการประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่
๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำแผนยุทธศาสตร์ฯ ไปสู่การปฏิบัติ กระทรวง
สาธารณสุข และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักได้กำหนด
แนวทางการผลักดันการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
ง

			
๑) บูรณาการการดำเนินงานกับหน่วยงานทุกภาคส่วน โดยสนับสนุนบทบาทและ
การมี ส่ ว นร่ ว มของภาคี ก ารพั ฒ นาทุ ก ระดั บ ทั้ ง ราชการส่ ว นกลาง ส่ ว นภู มิ ภ าค และส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคสถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยและพัฒนา เน้นบูรณาการการดำเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์ฯ โดยใช้กลไกการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน รวมทั้งบูรณาการและเชื่อมโยงการดำเนินงานในระดับท้องถิ่นและชุมชน โดยใช้
กลไกการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนชุมชน
			
๒) สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับภาคีการพัฒนา โดยเน้นการประชาสัมพันธ์ใน
รูปแบบต่างๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่สังคมวงกว้างและ
จัดให้มีกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
			
๓) เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อ
ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีขีดความสามารถในการดำเนินงานเพิ่มขึ้นและทันกับสถานการณ์
			
๔) เสริมสร้างความเข้มแข็งกลไกที่ปรึกษาภาคประชาชน เพื่อขับเคลื่อนการ
พัฒนาการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ ตั้งแต่ระดับจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่น
		
๕) ผลักดันการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
และปรั บ ปรุ ง เพิ่ ม เติ ม พ.ศ. ๒๕๕๐ เนื่ อ งจากเป็ น กฎหมายที่ ส นั บ สนุ น การดำเนิ น งานด้ า นอนามั ย
สิ่งแวดล้อม โดยให้อำนาจกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ เพื่อ
แก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อมใน
ระดับท้องถิ่นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
	
		
๘.๒ การติดตามประเมินผล
			
ให้ ค ณะกรรมการดำเนิ น งานอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม ติ ด ตามและประเมิ น ผลการ
ดำเนินงานตามเป้าหมายและมาตรการภายใต้แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒
พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ในระยะครึ่งแผนยุทธศาสตร์ฯ และระยะสิ้นสุดของแผนยุทธศาสตร์ฯ และรายงานผล
การดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะการปรับปรุงการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ
แผนยุทธศาสตร์ฯ ต่อคณะกรรมการอนามัยสิ่งแวดล้อม และคณะรัฐมนตรี

จ

ฉ













ðøąđéĘîÜćîéšćîĂîćöĆ÷ÿĉÜę ĒüéúšĂö Ĩ éšćî

Ģ. ïĎøèćÖćøÖćøéĞćđîĉîÜćîÖĆïĀîŠü÷ÜćîøĆåĒúąĂÜÙŤÖøìĊđę ÖĊę÷ü×šĂÜ
ĥ. đÿøĉöÿøšćÜÙüćöđ×šöĒ×ĘÜÖúĕÖìĊęðøċÖþćõćÙðøąßćßî



öćêøÖćøìĊęÖĞćĀîé öčŠÜÿŠÜđÿøĉöÖćøéĞćđîĉîÜćîēÙøÜÖćøðŜĂÜÖĆîĒúąúé
ÙüćöđÿĊę÷ÜÝćÖðŦâĀćĂîćöĆ÷ÿĉęÜĒüéúšĂö×ĂÜĀîŠü÷ÜćîìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜìčÖ
õćÙÿŠüîìĊęÿĂéÙúšĂÜÖĆïÿõćóðŦâĀćĒúąóČĚîìĊę êúĂéÝî×šĂêÖúÜêćöîĆ÷
ĒĀŠÜïìïĆââĆêĉ×ĂÜÖãĀöć÷ĒúąóĆîíÖøèĊøąĀüŠćÜðøąđìýìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜ

öćêøÖćøìĊęÖĞćĀîé öčŠÜóĆçîćĒúą ðøĆïðøčÜÖćøïøĉĀćø
ÝĆ é ÖćøĂîćöĆ ÷ ÿĉę Ü Ēüéúš Ă ö×ĂÜõćÙøĆ å ìč Ö øąéĆ ï Ēúą
õćÙđĂÖßîìĊę đÖĊę ÷ü×šĂ Ü ĔĀšÿĂéÙúšĂÜÖĆïïøĉï ì ðŦâ Āć
Ē ú ą ÿ ë ć î Ö ć ø èŤ óĆ ç î ć ýĆ Ö ÷ õ ć ó Ē ú ą đ óĉę ö ×Ċ é
Ùüćöÿćöćøë×ĂÜïč Ù úćÖøĔîÖćøéĞ ć đîĉ î ÜćîĂîćöĆ ÷
ÿĉę Ü Ēüéúš Ă ö óĆ ç îćøąïïåćî×š Ă öĎ ú êúĂéÝîÖćø
đßČę Ă öē÷Üåćî×š Ă öĎ ú ÿĉę Ü Ēüéúš Ă öĒúąÿč × õćó óĆ ç îć
ÖúĕÖÖćøÝĆéÖćø ÖãĀöć÷ øąđïĊ÷ï ĒúąöćêøÖćøêŠćÜė
ĔĀšøĂÜøĆïÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøĕéšĂ÷ŠćÜöĊðøąÿĉìíĉõćó
êĆüßĊĚüĆé :
Ģ. öĊÖãĀöć÷ ÖãøąđïĊ÷ï öćêøåćî öćêøÖćø ĒúąđÖèæŤ
ÖćøðäĉïĆêĉ ĔîÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøéšćîĂîćöĆ÷ÿĉęÜĒüéúšĂö
ģ. öĊ ø ąïïåćî×š Ă öĎ ú Ēúąÿćøÿîđìýéš ć îĂîćöĆ ÷
ÿĉę Ü Ēüéúš Ă ö ìĊęöĊ Ù üćöìĆ î ÿöĆ ÷ Ēúąÿćöćøëđ×š ć ëċ Ü ĕéš ÜŠ ć ÷
ÙøĂïÙúčöìĆĚÜ Ĩ éšćî
Ĥ. öĊøąïïÖćøđòŜćøąüĆÜ êĉéêćöêøüÝÿĂï Öćøøć÷Üćîñú
ĒúąĒÝšÜđêČĂîÿëćîÖćøèŤéšćîĂîćöĆ÷ÿĉęÜĒüéúšĂö
ĥ. øš Ă ÷úą ĩġ ×ĂÜĀîŠ ü ÷ÜćîđðŜ ć Āöć÷öĊ Ö ćøóĆ ç îć
ýĆÖ÷õćóïčÙúćÖøìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜÖĆïÖćøéĞćđîĉîÜćîéšćîĂîćöĆ÷
ÿĉęÜĒüéúšĂö

öćêøÖćøìĊęÖĞćĀîé öčŠÜÿŠÜđÿøĉöïìïćì×ĂÜĂÜÙŤÖø
ðÖÙøĂÜÿŠüîìšĂÜëĉęî õć÷ĔêšĀúĆÖÙĉéÖćøÖøąÝć÷
ĂĞćîćÝ đÿøĉöÿøšćÜýĆÖ÷õćó×ĂÜĂÜÙŤÖøðÖÙøĂÜ
ÿŠ ü îìš Ă Üëĉę î Ēúąïč Ù úćÖøìč Ö øąéĆ ï êúĂéÝî
ÿŠ Ü đÿøĉ ö ÿîĆ ï ÿîč î ĒúąñúĆ Ö éĆ î ÖćøóĆ ç îć
øąïïÜćîĂîćöĆ ÷ ÿĉę Ü Ēüéúš Ă ö×ĂÜìš Ă Üëĉę î ĔĀš
ÿćöćøëđßČęĂöē÷ÜÖĆïÿŠüîõĎöĉõćÙĒúąÿŠüîÖúćÜĕéš
Ă÷ŠćÜöĊðøąÿĉìíĉõćó
êĆüßĊĚüĆé :
Ģ. ĂÜÙŤÖøðÖÙøĂÜÿŠüîìšĂÜëĉęîøąéĆïđìýïćúìčÖ
ĒĀŠÜ öĊÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøđóČęĂøĂÜøĆïÖćøéĞćđîĉîÜćî
éšćîĂîćöĆ÷ÿĉęÜĒüéúšĂö
ģ. öĊĂÜÙŤÖøðÖÙøĂÜÿŠüîìšĂÜëĉęîìĊęđðŨîêšîĒïïÖćø
éĞćđîĉîÜćîéšćîĂîćöĆ÷ÿĉęÜĒüéúšĂö ÙøĂïÙúčö
ìĆĚÜ Ĩ éšćî Ă÷ŠćÜîšĂ÷õćÙúą Ģ ĒĀŠÜ

öćêøÖćøìĊę ÖĞ ćĀîé öčŠ ÜøąéöýĆ Ö ÷õćóĒúąÖćøöĊ ÿŠ ü î
øŠüöÝćÖìčÖõćÙÿŠüîĔîÿĆÜÙö ĒúąõćÙðøąßćßî Ĕî
ÖćøøŠ ü öÙĉ é øŠ ü öÿøš ć ÜÿøøÙŤ Ü ćîĂîćöĆ ÷ ÿĉę Ü Ēüéúš Ă ö
ÿŠÜđÿøĉöÖćøïĎøèćÖćøĒúąÖćøđÿøĉöóúĆÜøąĀüŠćÜõćÙĊ
đÙøČĂ×Šć÷ Ēúą×Ćï đÙúČęĂîñŠ ćîÿČęĂêŠćÜė đóČęĂÖćøÿøšćÜ
Ùüćöđ×š ć ĔÝìĊę ëĎ Ö êš Ă ÜĒúąÿøš ć ÜÝĉ ê ÿĞ ć îċ Ö ÿćíćøèą
đóČęĂĔĀšđÖĉéñúĔîìćÜðäĉïĆêĉêŠĂÿč×õćóĒúąÿĉęÜĒüéúšĂö



êĆüßĊĚüĆé :
Ģ. ÝĞćîüîĒñîÜćîēÙøÜÖćøìĊęÿŠÜđÿøĉöÖćøöĊÿŠüîøŠüö×ĂÜ
õćÙĊđÙøČĂ×Šć÷ĔîÖćøÝĆéÖćøĂîćöĆ÷ÿĉęÜĒüéúšĂöđóĉęö×ċĚî
ģ. ÝĞćîüîõćÙĊđÙøČĂ×Šć÷/ĀîŠü÷ÜćîìĊęöĊÿŠüîøŠüöĔîÖćø
óĆçîćÜćîéšćîĂîćöĆ÷ÿĉęÜĒüéúšĂö ÙøĂïÙúčöìĆĚÜ Ĩ éšćî đóĉęö×ċĚî
Ĥ. ÝĞ ć îüîßč ö ßîêš î Ēïïéš ć îÖćøÝĆ é ÖćøĂîćöĆ ÷
ÿĉę Ü Ēüéúš Ă öìĊę đ ÖĊę ÷ ü×š Ă ÜÖĆ ï ÖćøđðúĊę ÷ îĒðúÜÿõćó
õĎöĉĂćÖćýĒúąÖćøðøąđöĉîñúÖøąìïêŠĂÿč×õćóøąéĆï
ßčößîĔîóČĚîìĊęđÿĊę÷Üđóĉęö×ċĚî
ĥ. ðøąßćßîöĊ óùêĉ Ö øøöĂîćöĆ÷ÿĉę ÜĒüéúš ĂöìĊę ëĎ Öêš ĂÜ
ĕöŠîšĂ÷ÖüŠćøšĂ÷úą ħġ

÷čìíýćÿêøŤìĊę ĥ
ÖćøÿŠÜđÿøĉöïìïćì×ĂÜĂÜÙŤÖøðÖÙøĂÜÿŠüî
ìšĂÜëĉęîĔîÖćøÝĆéÖćøĂîćöĆ÷ÿĉęÜĒüéúšĂö

÷čìíýćÿêøŤìĊę Ĥ
ÖćøđÿøĉöÿøšćÜÙüćöøŠüööČĂøąĀüŠćÜĀîŠü÷ÜćîõćÙĊ
đÙøČĂ×Šć÷ ĒúąÖćøöĊÿŠüîøŠüö×ĂÜìčÖõćÙÿŠüî Ēúą
ðøąßćßîĔîÖćøÝĆéÖćøĂîćöĆ÷ÿĉęÜĒüéúšĂö

÷čìíýćÿêøŤìĊę Ħ



öćêøÖćøìĊęÖĞćĀîé öčŠÜóĆçîćđìÙēîēú÷ĊĒúą
ĂÜÙŤÙüćöøĎšìĊęđĀöćąÿöêŠĂÖćøéĞćđîĉîÜćîéšćî
ĂîćöĆ ÷ ÿĉę Ü Ēüéúš Ă ö ÿøš ć ÜåćîÖćøđøĊ ÷ îøĎš ìĊę
ÿćöćøëđßČę Ă öē÷Ü ĒúÖđðúĊę ÷ îĒúąđøĊ ÷ îøĎš
øŠ ü öÖĆ î Ă÷Š ć ÜêŠ Ă đîČę Ă Ü óĆ ç îćĒúąëŠ ć ÷ìĂé
îüĆêÖøøö ĂÜÙŤÙüćöøĎšĒúąđìÙēîēú÷ĊìĊęîĞćĕð
ðøą÷č Ö êŤ Ĕ ßš ĕ éš Ă ÷Š ć ÜđĀöćąÿö øüöìĆĚ Ü Öćø
óĆçîćøąïïĔĀš ïøĉÖćøìćÜüĉßćÖćø đóČęĂÖćø
đ×šćëċÜĂÜÙŤÙüćöøĎšĒúąđìÙēîēú÷ĊĕéšĂ÷ŠćÜìĆęüëċÜ
ĒúąöĊðøąÿĉìíĉõćó
êĆüßĊĚüĆé :
Ģ. ÝĞćîüîÜćîüĉÝĆ÷/ĂÜÙŤÙüćöøĎšĔĀöŠĀøČĂÖćø
ðøą÷čÖêŤĔßšĂÜÙŤÙüćöøĎšđéĉöĒúąđìÙēîēú÷Ċéšćî
ĂîćöĆ÷ÿĉęÜĒüéúšĂö đóĉęö×ċĚîĂ÷ŠćÜîšĂ÷éšćîúą
Ģ đøČęĂÜêŠĂðŘ
ģ. öĊýĎî÷ŤÖćøđøĊ÷îøĎšéšćîĂîćöĆ÷ÿĉęÜĒüéúšĂö
Ă÷ŠćÜîšĂ÷õćÙúą Ģ ĒĀŠÜ

ÖćøóĆçîćĂÜÙŤÙüćöøĎšĒúąđìÙēîēú÷Ċ
éšćîĂîćöĆ÷ÿĉÜę ĒüéúšĂö



ģ. ÿøšćÜÙüćöøĎš Ùüćöđ×šćĔÝĔĀšÖĆïõćÙĊÖćøóĆçîć
Ĥ. đÿøĉöÿøšćÜýĆÖ÷õćóïčÙúćÖøĔîÖćøéĞćđîĉîÜćîéšćîĂîćöĆ÷ÿĉęÜĒüéúšĂö
Ħ. ñúĆÖéĆîÖćøéĞćđîĉîÜćîêćöóøąøćßïĆââĆêĉÖćøÿćíćøèÿč× ó.ý. ģĦĤĦ ĒúąðøĆïðøčÜđóĉęöđêĉö ó.ý. ģĦĦġ

ÖćøĒðúÜĒñîĕðÿĎŠÖćøðäĉïĆêĉ

êĆüßĊĚüĆé :
Ģ. ĂĆêøćÖćøðúŠĂ÷öúóĉþìćÜĂćÖćýĔîóČĚîìĊęđÿĊę÷ÜĂ÷ĎŠĔîđÖèæŤöćêøåćî
(òčśîúąĂĂÜ ÖŢćàĕîēêøđÝîĕéĂĂÖĕàéŤ đïîàĊî Ēúą Ģ,Ĥ ïĉüêćĕéĂĊî)
ģ. øšĂ÷úą Ģġġ ×ĂÜÙøĆüđøČĂîđ×šćëċÜîĚĞćïøĉēõÙ/ĂčðēõÙĂ÷ŠćÜđóĊ÷ÜóĂ
Ĥ. øšĂ÷úą ĨĦ ×ĂÜîĚĞćïøĉēõÙ ĕéšÙčèõćóêćöđÖèæŤöćêøåćîîĚĞćïøĉēõÙ
ÖøöĂîćöĆ÷
ĥ. øšĂ÷úą ĩĦ ×ĂÜÿëćîðøąÖĂïÖćøĂćĀćøĕéšöćêøåćîÿč×ćõĉïćúĂćĀćø
Ħ. ×÷ąöĎúòĂ÷ ×ĂÜđÿĊ÷ĂĆîêøć÷ ĒúąöĎúòĂ÷êĉéđßČĚĂĕéšøĆïÖćøÝĆéÖćøĂ÷ŠćÜ
ëĎÖêšĂÜêćöĀúĆÖüĉßćÖćøĕöŠîšĂ÷ÖüŠćøšĂ÷úą Ħġ
ħ. øšĂ÷úą ĩġ ×ĂÜĀîŠü÷ÜćîđðŜćĀöć÷ìĊęöĊøąïïðøąđöĉîÙüćöđÿĊę÷Ü Ēúą
ÖćøÿČęĂÿćøÙüćöđÿĊę÷Ü ñúÖøąìïêŠĂÿč×õćóĂîćöĆ÷ĒúąÿĉęÜĒüéúšĂöÝćÖ
ÿćøđÙöĊđðŨîóĉþĒúąÿćøĂĆîêøć÷
Ĩ. ÝĞćîüîĀîŠü÷ÜćîđðŜćĀöć÷ìĊęĔßšÖćøðøąđöĉîñúÖøąìïêŠĂÿč×õćóđóČęĂÖćøúé
ĒúąðŜĂÜÖĆîñúÖøąìïéšćîĂîćöĆ÷ÿĉęÜĒüéúšĂöđóĉęö×ċĚî đöČęĂđìĊ÷ïÖĆïðŘ ģĦĦĥ

÷čìíýćÿêøŤìĊę ģ
ÖćøðŜĂÜÖĆîĒúąúéÙüćöđÿĊę÷ÜÝćÖðŦÝÝĆ÷éšćîĂîćöĆ÷ÿĉęÜĒüéúšĂö

÷čìíýćÿêøŤìĊę Ģ
ÖćøóĆçîćøąïïïøĉĀćøÝĆéÖćøĂîćöĆ÷ÿĉęÜĒüéúšĂö



êĆüßĊĚüĆé

Ģ. ĂĆêøćÖćøđÝĘïðśü÷éšü÷ēøÙøąïïìćÜđéĉîĀć÷ĔÝ ēøÙìĊęöĊîĚĞćĒúąĂćĀćøđðŨîÿČęĂ ĒúąēøÙóĉþÝćÖÿćøđÙöĊúéúÜđöČęĂđìĊ÷ïðŘåćî ó.ý. ģĦĦĥ
ģ. øąïïåćî×šĂöĎúìĊęđßČęĂöē÷ÜøąĀüŠćÜðŦÝÝĆ÷éšćîÿĉęÜĒüéúšĂöìĊęöĊñúêŠĂÿč×õćóêćöðøąđéĘîÿĞćÙĆâ×ĂÜĒñî÷čìíýćÿêøŤĄ Ĕî Ĩ éšćîìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜ ēé÷øąïïåćî×šĂöĎúÿćöćøëđ×šćëċÜĕéšÜŠć÷
ÙøĂïÙúčö ëĎÖêšĂÜ ĒúąöĊÖćøðøĆïðøčÜĔĀšìĆîÿöĆ÷
Ĥ. ÝĞćîüîĂÜÙŤÖø/ĀîŠü÷ÜćîđÙøČĂ×Šć÷ìĊęøŠüööČĂéĞćđîĉîÜćîĂîćöĆ÷ÿĉęÜĒüéúšĂöĔîĒêŠúąéšćîđóĉęö×ċĚî
ĥ. ÝĞćîüîÜćîüĉÝĆ÷/ĂÜÙŤÙüćöøĎšĒúąđìÙēîēú÷ĊéšćîĂîćöĆ÷ÿĉęÜĒüéúšĂöĔîĒêŠúąéšćîđóĉęö×ċĚî

Ģ. ÙčèõćóĂćÖćý ģ. îĚĞć Öćøÿč×ćõĉïćú Ēúąÿč×ĂîćöĆ÷ Ĥ. ×÷ąöĎúòĂ÷Ēúą×ĂÜđÿĊ÷ĂĆîêøć÷ ĥ. ÿćøđÙöĊđðŨîóĉþĒúąÿćøĂĆîêøć÷ Ħ. ÖćøđðúĊę÷îĒðúÜÿõćóõĎöĉĂćÖćý ħ. ÖćøÝĆéÖćøĂîćöĆ÷ÿĉęÜĒüéúšĂöĔîõćüąÞčÖđÞĉîĒúąÿćíćøèõĆ÷ Ĩ. ÖćøðøąđöĉîñúÖøąìïêŠĂÿč×õćó

ÙüćöđÝĘïðśü÷ĂĆîĂćÝđîČęĂÜöćÝćÖðŦÝÝĆ÷ìćÜéšćîÿĉęÜĒüéúšĂöúéúÜ

đðŜćĀöć÷ĀúĆÖ

Ģ. úéðŦâĀćĒúąñúÖøąìïéšćîĂîćöĆ÷ÿĉęÜĒüéúšĂöĂ÷ŠćÜöĊðøąÿĉìíĉõćó
ģ. đóĉęö×ĊéÙüćöÿćöćøëĔîÖćøÝĆéÖćøĂîćöĆ÷ÿĉęÜĒüéúšĂö
Ĥ. ÿøšćÜÙüćöøŠüööČĂøąĀüŠćÜĀîŠü÷ÜćîìĊęøĆïñĉéßĂïéšćîÿĉęÜĒüéúšĂöĒúąÿč×õćó

üĆêëčðøąÿÜÙŤ

“öčŠÜÿĎŠÖćøóĆçîćĂîćöĆ÷ÿĉÜę ĒüéúšĂöìĊęÿĂéÙúšĂÜÖĆïïøĉïì×ĂÜÿĆÜÙöĕì÷ĒúąðøąßćÙöēúÖđóČęĂÙčèõćóßĊüĉêìĊéę ĊĂ÷ŠćÜđÿöĂõćÙĒúąđðŨîíøøö éšü÷ÖćøïĎøèćÖćøìčÖõćÙÿŠüî”

üĉÿĆ÷ìĆýîŤ

ñĆÜÙüćöđßČęĂöē÷Ü×ĂÜĒñî÷čìíýćÿêøŤĂîćöĆ÷ÿĉęÜĒüéúšĂöĒĀŠÜßćêĉ ÞïĆïìĊę ģ ó.ý. ģĦĦĦ -๒๕๕๙
– ģĦĦĪ
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แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

บทที่ ๑
บทนำ

๑.๑ หลักการและเหตุผล
		
สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
บริบทโลกและปัจจัยภายในประเทศหลายประการ ทั้งจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเพิ่มขึ้น
ของประชากรและสภาพความเป็ น เมื อ งที่ เ พิ่ ม ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ตลอดจนการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และ
การลงทุนที่ทำให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจนเกินศักยภาพและความสามารถในการ
รองรับของระบบนิเวศ ดังจะเห็นได้จากปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่เพิ่มขึ้น ทั้งปัญหาด้านมลพิษ
อากาศ น้ำเสีย ขยะมูลฝอย และของเสียอันตราย โดยเฉพาะพื้นที่เขตเมืองที่มีการขยายตัวโดยขาด
การวางแผนรองรับและการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
อนามัยของประชาชน เช่น สภาพแวดล้อมไม่สะอาด ไม่เป็นระเบียบ เกิดชุมชนแออัด คนจนเขตเมือง
ต้องอยู่อาศัยในที่ที่ไม่ถูกสุขลักษณะ มีปัญหาด้านสุขอนามัย และขาดแคลนน้ำดื่มสะอาด เป็นต้น
		
นอกจากนี้ ปั จ จุ บั น ประเทศไทยยั ง ได้ รั บ ผลกระทบจากปั ญ หาการเปลี่ ย นแปลง
สภาพภูมิอากาศโลก และมีแนวโน้มการเกิดภัยธรรมชาติและภัยพิบัติต่างๆ รุนแรงและถี่มากขึ้นเช่นเดียว
กับประเทศอื่นทั่วโลก โดยสภาพการณ์เหล่านี้จะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดและส่งผลให้มีปัญหาด้านสุขภาพ
กาย จิ ต และสั ง คม ตามมา ขณะเดี ย วกั น ขี ด ความสามารถด้ า นการบริ ห ารจั ด การและเครื่ อ งมื อ
ทางนโยบาย องค์ความรู้ ฐานข้อมูลและกฎหมายต่างๆ ยังไม่สามารถนำมาใช้ได้ในการบริหารจัดการได้
อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร และด้วยขอบเขตของงานอนามัยสิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องครอบคลุม
หลากหลายสาขา จึงมีหน่วยงานที่เป็นภาคี การพัฒนาหลายหน่วยงาน และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ ยังได้ให้อำนาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุตามเจตนารมณ์
ของกฎหมายเพื่อการคุ้มครองสุขภาพของประชาชนด้านสุขลักษณะและการอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อให้
ประชาชนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีอีกด้วย ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
จึงควรให้ความสำคัญกับการกำหนดนโยบายและมาตรการ ที่จะบูรณาการงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ให้มีความชัดเจน ไม่มีความซ้ำซ้อนกับนโยบายและมาตรการอื่นๆ โดยเน้นที่การคุ้มครองสุขภาพประชาชน
ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและประชากรกลุ่มเสี่ยงหรืออ่อนไหวเป็นพิเศษ เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนและประชาชน ในการร่วมพัฒนา
อนามัยสิ่งแวดล้อมให้มากยิ่งขึ้น ตลอดจนให้มีแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สามารถนำไปปฏิบัติได้
		
ที่ผ่านมา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยงานหลักในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม และด้านการจัดการมลพิษของประเทศ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔ ขึ้น โดยแผนดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และประกาศให้
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา
และสถานการณ์ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔ ซึ่งระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์ฯ ได้สิ้นสุดลงแล้วเมื่อปี
พ.ศ. ๒๕๕๔ ในขณะที่ปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมหลายประการยังไม่ได้รับการแก้ไขมากเท่าที่ควร ดังนั้น
เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน กรมอนามัยและกรมควบคุมมลพิษ จึงได้
จัดทำแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ขึ้น เพื่อให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานในช่วงระยะ ๕ ปีข้างหน้า โดยมีกระบวนการจัดทำ
แผนยุทธศาสตร์ฯ ที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และได้นำกรอบและทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ แผนจัดการมลพิษ
พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ และหลักปรัชญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง มาเป็ น แนวทางในการกำหนดยุ ท ธศาสตร์
การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศเพื่อเสริมสร้างวิถีชีวิตที่มีเหตุผล รู้จักพอประมาณ หลีกเลี่ยงและ
ลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ ส่งเสริมการประกอบกิจการและอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
รับผิดชอบต่อสังคม เน้นมาตรการเชิงรุกและหลักการป้องกันไว้ก่อน รวมทั้งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและ
ภูมิคุ้มกันให้กับชุมชน ให้สามารถจัดการสภาพแวดล้อมให้ปลอดมลพิษ เพื่อการมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
		
แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ได้บูรณาการ
การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างชัดเจน โดยกำหนดวิสัยทัศน์ คือ มุ่งสู่การพัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยและประชาคมโลกเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเสมอภาคและ
เป็นธรรม ด้วยการบูรณาการทุกภาคส่วน มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) ลดปัญหาและผลกระทบด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ ๒) เพิ่มขีดความสามารถในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม ๓) สร้างความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ
เน้นการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ๗ ด้าน คือ ๑) คุณภาพอากาศ ๒) น้ำ การสุขาภิบาล และ
สุขอนามัย ๓) ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ๔) สารเคมีเป็นพิษและสารอันตราย ๕) การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ๖) การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย และ ๗) การประเมิน
ผลกระทบต่อสุขภาพ มียุทธศาสตร์การดำเนินงาน ๕ ยุทธศาสตร์สำคัญ ได้แก่
		
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
		
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การป้องกันและลดความเสี่ยงจากปัจจัยด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
		
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่ายและการมี
			
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และประชาชนในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
		
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการ
			
อนามัยสิ่งแวดล้อม
		
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
	
		
แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ จะเป็นแนวทาง
สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปเป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน และส่งเสริม
การบู ร ณาการการดำเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น และยั ง เป็ น
แผนระดับประเทศที่สอดคล้องตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ จากเวทีการประชุมรัฐมนตรี
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ด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมของประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออก ที่เรียกว่า
“กฎบัตรความร่วมมือด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ
เอเชียตะวันออก” (Charter of the Regional Forum on Environment and Health Southeast and
East Asian Countries – Framework for Cooperation) ที่ผลักดันให้ประเทศสมาชิกมีการจัดทำแผน
ระดับชาติด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพและให้ความสำคัญกับประเด็นสิ่งแวดล้อมและการมีสุขภาพที่ดีของ
ประชาชน โดยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค

๑.๒ นิยามของอนามัยสิ่งแวดล้อม
		
องค์การอนามัยโลก กำหนดนิยามของ “อนามัยสิ่งแวดล้อม” ว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
สุขภาพและคุณภาพชีวิตของมนุษย์ที่ถูกกำหนดโดยปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ สังคม
สังคมจิตวิทยา และยังหมายรวมถึงทฤษฎีและการปฏิบัติในการประเมิน แก้ไข ควบคุมและป้องกันปัจจัย
ด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบด้านลบต่อสุขภาพทั้งของคนรุ่นปัจจุบันและรุ่นลูกหลานในอนาคต
		
ทั้ ง นี้ ขอบเขตของงานอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มครอบคลุ ม งานสำคั ญ ๑๗ ประเด็ น ได้ แ ก่
การจัดหาน้ำสะอาด การควบคุมมลพิษทางน้ำ การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียที่มีลักษณะเป็นของแข็ง
การควบคุมแมลงและสัตว์กัดแทะ การสุขาภิบาลอาหาร การควบคุมมลพิษทางดิน มลพิษทางอากาศ
การป้องกันอันตรายทางรังสี การควบคุมมลพิษทางเสียง อาชีวอนามัยที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม การวาง
ผังเมือง การคมนาคม การป้องกันอุบัติภัยต่างๆ การสุขาภิบาลสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การดำเนินงาน
สุขาภิบาลเมื่อเกิดโรคระบาด เหตุฉุกเฉิน ภัยพิบัติ การอพยพย้ายถิ่นของประชาชน และมาตรการป้องกัน
เพื่อให้สิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปปราศจากความเสี่ยงหรืออันตรายต่างๆ และมีการเพิ่มเติมงานอีก ๕ ประเด็น
ได้ แ ก่ มลพิ ษ ข้ า มพรมแดน การประเมิ น ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพ การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ
เหตุรำคาญ และสารเคมีและสารอันตราย

๑.๓ การประเมิ น ผลการดำเนิ น งานตามแผนยุ ท ธศาสตร์ อ นามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ 

ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๒–๒๕๕๔
		
ภายหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติให้หน่วยงานต่างๆ นำแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔ ไปปฏิบัติ กระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าว ในระยะครึ่งแผนยุทธศาสตร์ฯ เมื่อเดือนสิงหาคม ปี พ.ศ. ๒๕๕๓
พบว่ า หน่ ว ยงาน ร้ อ ยละ ๖๐ มี ก ารดำเนิ น กิ จ กรรมและโครงการตามแผนปฏิ บั ติ ก ารของหน่ ว ยงาน
ที่มีอยู่แล้ว และมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ฯ โดยดำเนินงานเรื่องขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายมากที่สุด ร้อยละ ๔๑ รองลงมา คือ ด้านน้ำ สุขอนามัยและการสุขาภิบาล ร้อยละ ๒๐ และ
ดำเนินงานน้อยที่สุด คือ ด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย จากการ
ประเมินผลการดำเนินงานจำแนกตามมาตรการและตัวชี้วัดรายสาขา พบว่า มาตรการที่ดำเนินงานมาก
ที่สุด คือ การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ และมาตรการที่ดำเนินงานน้อยที่สุด คือ การพัฒนา
องค์ความรู้และการศึกษาวิจัย
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ปัจจัยที่ส่งผลให้การดำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๑ ไม่บรรลุตามเป้าหมาย
เนื่องจาก ๑) ระยะเวลาดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ฯ เพียง ๒ ปี เป็นระยะเวลาที่สั้นเกินไป ๒) ระยะ
เวลาที่ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ฯ ไม่สอดคล้องกับช่วงเวลาในการตั้งงบประมาณ ทำให้หลายหน่วยงาน
ไม่ได้ตั้งงบประมาณรองรับการดำเนินงาน ๓) กระบวนการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติมีประสิทธิภาพ
ไม่เพียงพอ ทำให้หน่วยงานต่างๆ รับรู้แผนยุทธศาสตร์ฯ ไม่ทั่วถึง จึงขาดความเข้าใจในวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ฯ ๔) ปัญหาด้านงบประมาณ และ ๕) บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และ
ประสบการณ์ในการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมไม่เพียงพอ ทั้งนี้ปัจจัยที่ทำให้บรรลุเป้าหมายของ
แผนยุทธศาสตร์ฯ ได้ คือ ความตระหนักรู้ของทุกภาคส่วนต่อปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน และศักยภาพของหน่วยงาน ตามลำดับ
		
ด้วยข้อจำกัดของการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑
พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔ ดังกล่าว เมื่อวิเคราะห์สถานการณ์ด้านมลพิษและสถานะสุขภาพของประชาชน
ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๓ จึงยังพบปัญหาด้านต่างๆ ที่ควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เช่น ปัญหาการ
จัดการน้ำเสีย การจัดการสุขาภิบาลที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ทำให้เกิดการปนเปื้อนสู่แหล่งน้ำ ซึ่งสอดคล้องกับ
ข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ ที่พบว่า คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักโดยรวมมีคุณภาพเสื่อมโทรมลง
ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยทั้งในและนอกเขตเทศบาลทั่วประเทศ โดยข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ
ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ พบว่า ปริมาณขยะในเขตเทศบาล เพียงร้อยละ ๓๗ และปริมาณขยะนอกเขตเทศบาล
เพียงร้อยละ ๙ ที่ได้รับการกำจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ขยะมูลฝอยส่วนที่เหลือจะถูกเผากลางแจ้ง
หรือนำไปวางทิ้งบนพื้นที่ว่างต่างๆ และเมื่อมีการกองทับถมกันโดยไม่มีการกำจัดตามหลักสุขาภิบาล จะส่ง
ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพประชาชน เนื่องจากจะกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์พาหะนำโรค
เกิดปัญหากลิ่นรบกวน และเหตุรำคาญ เชื้อโรคสิ่งสกปรก และน้ำเสียที่เกิดจากการเน่าเสียของขยะมูลฝอย
จะไหลลงสู่แหล่งน้ำเมื่อฝนตกลงมาและทำให้เกิดน้ำเน่าเสียตามมา สถานการณ์ด้านการจัดการสิ่งปฏิกูล
ของชุมชน ซึ่งท้องถิ่นส่วนใหญ่จ้างเอกชนดำเนินการ ยังขาดการควบคุมการลักลอบทิ้งในที่สาธารณะ
จากการประมาณการณ์ พบว่ า ปริ ม าณสิ่ ง ปฏิ กู ล ที่ ไ ม่ ไ ด้ น ำไปกำจั ด อย่ า งถู ก ต้ อ งมี ม ากถึ ง ปี ล ะ
๑,๗๒๖,๒๔๖ ลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้ ยังพบว่า ปัญหาอุทกภัย ทำให้เกิดน้ำท่วมขัง และปัญหาการ
จัดการขยะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ มีความสัมพันธ์กับการมีหนูจำนวนเพิ่มขึ้น และโรคเลปโตสไปโรสิส ซึ่งเป็น
โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน มีแนวโน้มสูงขึ้น นอกจากนี้ แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมและ
เกษตรกรรม ทำให้ความต้องการใช้สารเคมีและสารอันตรายเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพิ่มความเสี่ยงต่อการ
เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เนื่องจากพบว่า ยังมีการลักลอบทิ้งของเสียอันตรายปนกับขยะ
มูลฝอยชุมชน และอุบัติภัยจากสารเคมีก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน สำหรับปัญหาคุณภาพอากาศ
ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แม้ว่าคุณภาพอากาศโดยรวมของประเทศไทยจะดีขึ้น แต่ก็ยังพบปัญหาฝุ่นละออง
ขนาดเล็กไม่เกิน ๑๐ ไมครอน และก๊าซโอโซนเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่เขตเมือง เช่น
กรุงเทพมหานคร และเมืองใหญ่ ปัญหาหมอกควันจากการเผาในที่โล่งใน ๘ จังหวัดของภาคเหนือตอนบน
โดยเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนของทุกปี ปัญหาไฟไหม้ป่าพรุในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ในช่ ว งเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ ถึ ง มิ ถุ น ายน ซึ่ ง ส่ ง ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพประชาชนอย่ า งมาก จากข้ อ มู ล การ
คาดการณ์โรคและภัยสุขภาพ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยกรมควบคุมโรค พบว่า ปัญหามลพิษอากาศในพื้นที่เสี่ยง
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ดังกล่าว ทำให้มีผู้ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจ และการระคายเคืองตาสูงขึ้นอย่างชัดเจน
โดยกลุ่มที่มีอาการรุนแรง ได้แก่ เด็กเล็ก สตรีมีครรภ์ บุคคลที่เป็นโรคหอบหืด โรคปอด และโรคหัวใจ
		
อาจกล่ า วได้ ว่ า ปั ญ หาอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ กิ ด ขึ้ น ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ปั ญ หาระดั บ พื้ น ที่
ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงาน การรับรู้สภาพปัญหาและความสามารถ
ในการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนและทันต่อสถานการณ์ จะช่วยลดผลกระทบและความรุนแรงของปัญหาได้
อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ คือ การไม่มีบุคลากร
ที่รับผิดชอบดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับองค์การ
บริหารส่วนตำบล (อบต.) ประกอบกับปัญหาด้านประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย นอกจากนี้
กฎหมาย กฎระเบี ย บบางเรื่ อ งอาจจะล้ า สมั ย ไม่ เ หมาะสมกั บ การบั ง คั บ ใช้ ใ นสถานการณ์ ปั จ จุ บั น
ไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างรวดเร็ว จำเป็นต้องพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย
และแนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัญหาใน
ปัจจุบัน และการป้องกันการเกิดปัญหาในอนาคต โดยเป็นการดำเนินงานที่เชื่อมโยงและร่วมมือกัน ตั้งแต่
หน่วยงานภาครัฐทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ภาคท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาชน
		
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ จึงได้
พิจารณาประเด็น ข้อจำกัด และนำมาตรการการดำเนินงานที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ครบถ้วนสมบูรณ์
มาพัฒนาและดำเนินงานต่อเนื่องในอีก ๕ ปี ข้างหน้า

๑.๔ กระบวนการจั ด ทำแผนยุ ท ธศาสตร์ อ นามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๒ 

พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙
		
กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙
ฉบับนี้ ได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยใช้เวทีระดมความคิดเห็นจากผู้บริหาร
นักวิชาการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยกร่างแผนยุทธศาสตร์อนามัย
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ และรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
อีกครั้งในเวทีประชาพิจารณ์ ก่อนเสนอคณะกรรมการอนามัยสิ่งแวดล้อมพิจารณา และเสนอคณะรัฐมนตรี
ให้ ค วามเห็ น ชอบ และประกาศใช้ เ ป็ น กรอบทิ ศ ทางการพั ฒ นาอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มของประเทศ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปเป็นกรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป โดยมีขั้นตอน ดังแผนภูมิที่ ๑
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บทที่ ๒

นโยบายที่เกี่ยวข้องและ
กลไกการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
จากการทบทวนนโยบายและกลไกการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานอนามัย
สิ่งแวดล้อมในช่วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน พบว่า มีนโยบาย แผนระดับชาติ และกลไกที่สนับสนุนการจัดทำ
แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ สรุปได้ดังนี้

๒.๑ นโยบายและแผนระดับชาติ
๒.๑.๑ นโยบายรัฐบาล
		
นโยบายรัฐบาล (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา วันอังคารที่ ๒๓
สิงหาคม ๒๕๕๔) มีกรอบนโยบายที่สนับสนุนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ดังนี้
		
๑) นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก
			 ๑.๑) พัฒนาระบบประกันสุขภาพ เพิ่มประสิทธิภาพของระบบหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า ๓๐ บาทรักษาทุกโรค เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับบริการอย่างมีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว และ
เป็นธรรม รวมทั้งบูรณาการสิทธิของผู้ป่วยที่พึงได้รับจากระบบประกันสุขภาพต่างๆ บูรณาการแผนงาน
ของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน ตลอดจนส่งเสริมการนำเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยและคุ้มค่าต่อการให้บริการมาใช้ให้แพร่หลาย รวมทั้งจัดให้มีมาตรการลดปัจจัยเสี่ยง
ที่มีผลต่อสุขภาพและภาวะทุพโภชนาการที่นำไปสู่การเจ็บป่วยเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดัน
โลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด และโรคมะเร็ง รวมทั้งการเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่ และมาตรการป้องกัน
อุบัติเหตุจากการจราจร
		
๒) นโยบายที่จะดำเนินการภายในช่วงระยะ ๔ ปี
			 ๒.๑) นโยบายเศรษฐกิจ
					 ๒.๑.๑) นโยบายโครงสร้างพื้นฐาน จัดให้มีการขยายการให้บริการน้ำสะอาด
เพื่อการอุปโภคบริโภคให้ครอบคลุมประชาชนในทุกพื้นที่ และสร้างการเข้าถึงบริการน้ำสะอาดอย่าง
เท่าเทียมกันทั่วประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
			 ๒.๒) นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
					 ๒.๒.๑) นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน
						
- จั ด ให้ มี ม าตรการสร้ า งสุ ข ภาพโดยมี เ ป้ า หมาย เพื่ อ ลดอั ต รา
ป่วยตาย และผลกระทบจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอด
เลือด และโรคมะเร็ง อย่างมีบูรณาการและครบวงจร ตั้งแต่การมีนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการลดปัจจัย
เสี่ยงทางสุขภาพ จัดให้มีการสื่อสารสาธารณะของรัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ให้ความรู้
แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙
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ป้องกันโรคเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพตนเองของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนการให้บริการเชิงรุก ตลอดจนคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
			 ๒.๓) นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
					 ๒.๓.๑) ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเร่งรัดการควบคุมมลพิษ โดยการ
ปรั บ ปรุ ง กฎหมายสิ่ ง แวดล้ อ ม รวมทั้ ง เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพกระบวนการการประเมิ น สิ่ ง แวดล้ อ มระดั บ
ยุทธศาสตร์ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ปรับปรุงกองทุน
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เอื้อต่อการเข้าถึงขององค์กรภาคประชาชน ผลักดันกฎหมายว่าด้วยองค์กรอิสระ
ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม ลดมลพิ ษ ทางอากาศ ขยะ น้ ำ เสี ย กลิ่ น และเสี ย ง ที่ เ กิ ด จากการผลิ ต และบริ โ ภค
โดยเฉพาะเร่งรัดการสร้างระบบบำบัดนํ้าเสียที่เกิดขึ้นจากสังคมเมืองและการผลิตในภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรม การจัดการระบบกำจัดขยะ ของเสียอันตราย มลพิษทางอากาศ หมอกควัน โดยวิธีที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม และเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอยและ
การจัดการน้ำเสียชุมชน ส่งเสริมการพัฒนาเมืองและกิจกรรมที่ลดการผลิตก๊าซเรือนกระจก โดยมีเป้าหมาย
ให้ประเทศไทยเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ และสร้างกฎเกณฑ์ที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดสมดุลระหว่างการพัฒนา
อุตสาหกรรมและการรักษาสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการใช้หลักการบุคคลที่ก่อให้เกิดภาวะมลพิษต้องเป็น
ผู้เสียค่าใช้จ่าย และหลักการการตอบแทนคุณค่าระบบนิเวศอย่างเป็นรูปธรรม
		
			 ๒.๓.๒) ส่งเสริมและสร้างความตระหนักและจิตสำนึกทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การดำเนินกิจกรรม และ
การปรับพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคสินค้าและการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุน
การดำเนิ น งานของเครื อ ข่ า ยอาสาสมั ค รพิ ทั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ให้ ค วามสำคั ญ
แก่ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินการตาม
พั น ธกรณี ร ะหว่ า งประเทศที่ จ ะนำมาสู่ ก ารเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม
					 ๒.๓.๓) สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัยธรรมชาติ โดยการพัฒนาองค์ความรู้และ
ระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพิ่มขีดความสามารถใน
การพยากรณ์และคาดการณ์ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติในระดับ
ประเทศและระดับพื้นที่ จัดทำยุทธศาสตร์รองรับพิบัติภัยระยะยาว ส่งเสริมและเร่งรัดการเตือนภัยและ
การเตรี ย มความพร้ อ มในการรั บ มื อ ความแปรปรวนในปั จ จุ บั น เพื่ อ ให้ เ ป็ น ฐานกั บ การรั บ มื อ ความ
เปลี่ยนแปลงในระยะยาว ป้องกันภัยพิบัติโดยเฉพาะน้ำท่วม สึนามิ แผ่นดินไหวและดินถล่ม สร้างกลไก
ส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลระดับชุมชน ท้องถิ่น เพิ่มขีดความสามารถในระดับชุมชนให้เข้มแข็งพร้อมรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติต่างๆ ดำเนินการศึกษาอย่างรอบคอบในเรื่องของความจำเป็นของ
โครงการพัฒนาเขื่อนและเกาะเพื่อป้องกันกรุงเทพฯ และภาคกลางให้ปลอดภัยจากการเพิ่มขึ้นของระดับ
น้ำทะเล และจากการละลายของน้ำแข็งขั้วโลกตามสภาวะโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้น
					 ๒.๓.๔) พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ใ นการบริ ห ารจั ด การด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่ชุมชน ท้องถิ่น ส่งเสริมการทำวิจัยร่วมกับ
ต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ช่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัดและ
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แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

ช่วยลดมลพิษ จัดหาบุคลากรทางวิทยาศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาเครือข่ายนักวิจัยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัยและภาคีอื่นๆ
สนั บ สนุ น การจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด ความมั่ น คงทางอาหาร รวมทั้ ง การฟื้ น ฟู ดิ น และ
การป้องกันการชะล้างทำลายดิน ดำเนินการศึกษา สำรวจและกำหนดยุทธศาสตร์การใช้ทรัพยากรธรณี
อย่างยั่งยืน รวมถึงการศึกษาและอนุรักษ์ซากดึกดำบรรพ์
			 ๒.๔) นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
					 ๒.๔.๑) เสริมสร้างบทบาทที่สร้างสรรค์และส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติใน
องค์การระหว่างประเทศ โดยเฉพาะเวทีสหประชาชาติและองค์กรระดับภูมิภาคต่างๆ เพื่อรักษาสันติภาพ
และความมั่ น คง ส่ ง เสริ ม กระบวนการประชาธิ ป ไตย สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน มนุ ษ ยธรรม สิ่ ง แวดล้ อ ม และ
การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ตลอดจนร่ ว มมื อ ในการแก้ ไขประเด็ น ปั ญ หาข้ า มชาติ ทุ ก ด้ า นที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ
ความมั่นคงของมนุษย์
			 ๒.๕) นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
					 ๒.๕.๑) ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
						
- สนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีระบบที่
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถให้บริการสาธารณะตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตาม
ความคาดหวัง รวมทั้งส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายๆ แห่งร่วมกันจัดบริการสาธารณะ
บางอย่าง ซึ่งโดยสภาพหรือเพื่อประสิทธิภาพ ควรที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องร่วมกันทำ โดยคำนึงถึง
ความจำเป็นและความเหมาะสมตามศักยภาพของท้องถิ่น ให้มีการเชื่อมโยงและบูรณาการภารกิจกับ
แผนชุมชนและแผนระดับต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อเป็นฐานสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยใน
ท้องถิ่นให้เข้มแข็ง ปรับปรุงการจัดระบบความสัมพันธ์ของราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ
ส่วนท้องถิ่นให้มีความเหมาะสม ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการงบประมาณและ
บุคลากรของท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้ที่เหมาะสม และมีระบบบริหารงานบุคคล
ที่มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับภารกิจและให้บริการที่ดีแก่ประชาชน ตลอดจนเสนอกฎหมายเกี่ยวกับ
การสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ กั บ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตามที่ บั ญ ญั ติ เ ป็ น หลั ก การไว้ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย หมวด ๑๔ การปกครองส่วนท้องถิ่น
						
- ส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น
โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมกำหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชาติและ
ท้องถิ่น รวมทั้งให้ประชาชนมีโอกาสแสดงประชาทัศน์ในประเด็นสำคัญต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยอาศัย
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ เพื่ อ เป็ น พลั ง ขั บ เคลื่ อ นนโยบายไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ที่ บ รรลุ ต ามเป้ า หมาย รวมทั้ ง
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ร่วมเสนอความเห็น ปัญหา และแนวทาง
แก้ไขและมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ
		
๒.๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
		
ยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับอนามัยสิ่งแวดล้อม คือ
		
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน มีเป้าหมาย
การพัฒนาเพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เหมาะสม
แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙
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ในทุกช่วงวัย มีความรู้ ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต มีความคิด
สร้างสรรค์ มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีค่านิยมความเป็นไทย รู้จักสิทธิหน้าที่ของตนเองและของผู้อื่น
มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม มีการต่อยอดองค์ความรู้สู่นวัตกรรม และโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและ
การเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงระบบสุขภาพที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นและ
ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพลดลงอย่างเป็นองค์รวม
		
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๓ ความเข้ ม แข็ ง ภาคเกษตร ความมั่ น คงของอาหารและพลั ง งาน
โดยเสริมสร้างองค์ความรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่เหมาะสมทางการเกษตร สนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง ควบคุมและกำกับดูแล
ให้มีการนำเข้าและใช้สารเคมีทางการเกษตรที่ได้มาตรฐาน และสนับสนุนการใช้สารชีวภาพให้มากขึ้น
ส่งเสริมการนำวัตถุดิบทางการเกษตรที่ผลิตได้ในชุมชนและที่เหลือใช้จากการเกษตรมาผลิตเป็นพลังงาน
ทดแทนใช้ในระดับครัวเรือนและชุมชน
		
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๔ การปรั บ โครงสร้ า งเศรษฐกิ จ สู่ ก ารเติ บ โตอย่ า งมี คุ ณ ภาพและยั่ ง ยื น
โดยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อุตสาหกรรมหลักของ
ประเทศอย่างต่อเนื่อง กำหนดมาตรการการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ ไปจนถึงการมีศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
กำหนดมาตรการให้ภาคเอกชนลงทุน เพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนและภาคราชการในรูปแบบการ
สนับสนุนกิจการเพื่อสังคม พัฒนาภาคเกษตรบนฐานการเพิ่มผลิตภาพในการผลิตและยกระดับการสร้าง
มูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีและกระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
		
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ให้ประชาชน
ทุกภาคส่วนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต เพื่อเป็นต้นแบบของสังคมที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของภาคการผลิตและบริการ เพื่อนำไปสู่สังคมที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม กำหนดแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและโครงสร้างพื้นฐานที่ให้ความสำคัญกับ
การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและชุมชน การยกระดับขีดความสามารถใน
การปรับตัว เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้สังคมมีความยืดหยุ่นและมีภูมิคุ้มกัน
ได้แก่ ๑) พัฒนาองค์ความรู้ และระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
อากาศ ๒) พัฒนาเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อรับมือกับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ๓) เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ๔) พัฒนาศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็ง
พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และ ๕) เพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกและ
การสร้างฐานความร่วมมือกับต่างประเทศ
๒.๑.๓ (ร่าง) แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๑  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)
		
(ร่าง) แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ มุ่งพัฒนาภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพี ย ง สร้ า งเอกภาพและธรรมาภิ บ าลในการอภิ บ าลระบบสุ ข ภาพ ให้ ค วามสำคั ญ กั บ การสร้ า ง
กระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มของทุ ก ภาคส่ ว นในสั ง คม มุ่ ง เน้ น การสร้ า งหลั ก ประกั น และการจั ด บริ ก ารที่
ครอบคลุม เป็นธรรม เห็นคุณค่าของการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการ มีวิสัยทัศน์
“ประชาชนทุกคนมีสุขภาพดี ร่วมสร้างระบบสุขภาพพอเพียง เป็นธรรม นำสู่สังคมสุขภาวะ” โดยมี
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ ๕ ยุทธศาสตร์ คือ ๑) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีสุขภาพในการ
สร้างสุขภาพตลอดจนการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพบนพื้นฐานภูมิปัญญาไทย ๒) การพัฒนาระบบเฝ้าระวัง
เตือนภัย และการจัดการภัยพิบัติและภัยสุขภาพ ๓) การมุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน ควบคุมโรค
และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ เพื่อให้คนไทยแข็งแรงทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา ๔) การเสริมสร้าง
ระบบบริการสุขภาพให้มีมาตรฐานในทุกระดับเพื่อตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพในทุกกลุ่มเป้าหมาย และ
พัฒนาระบบส่งต่อที่ไร้รอยต่อ ๕) การสร้างกลไกกลางระดับชาติในการดูแลระบบบริการสุขภาพ และ
พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ
		
๒.๑.๔ แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 
		
แผนจั ด การคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙ ยึ ด หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงในการสร้างสมดุล ระหว่างการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ๖ ยุทธศาสตร์ คือ
		
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การปรับฐานการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้น
การกำหนดและส่งเสริมนโยบายที่เอื้อต่อการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม การต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน รวมถึง
การเตรียมพร้อมต่อมาตรการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับการค้าและ
การลงทุน
		
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ให้ความสำคัญ
กับการสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล รักษา ติดตามและตรวจสอบการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพิ่มประสิทธิภาพและบทบาทการบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มของทุ ก ภาคี และการพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ แ ละการส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาวิ จั ย
เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่และแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่า
		
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาล
มุ่ ง เน้ น การส่ ง เสริ ม ความเป็ น ธรรม ลดความเหลื่ อ มล้ ำ ของสั ง คม ลดข้ อ ขั ด แย้ ง จากการใช้ ท รั พ ยากร
ธรรมชาติ สร้างโอกาสให้แก่คนยากจนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นธรรม
และยั่งยืน การเยียวยาปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อม การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วม การกระจายอำนาจ
หน้าที่ การพัฒนากระบวนการยุติธรรมสิ่งแวดล้อม การปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิผล
รวมทั้งการพัฒนาฐานข้อมูลและความเชื่อมโยงของฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้
มาตรฐาน ชัดเจน โปร่งใส และสาธารณชนสะดวกต่อการเข้าถึงและใช้ประโยชน์
		
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชนในทุกระดับ มุ่งเน้นการ
ป้องกันและลดมลพิษ ณ แหล่งกำเนิด และการกระจายอำนาจในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้
เกิ ด การจั ด การที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล การสร้ า งคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ดี ใ ห้ กั บ ประชาชน การรั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมของแหล่งธรรมชาติและศิลปกรรม
		
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ มุ่งเน้นการสร้างศักยภาพและความพร้อมของทุกภาคส่วน ในการรองรับและ
ปรั บ ตั ว ต่ อ ผลกระทบจากภั ย ธรรมชาติ แ ละความเสี่ ย งจากการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ รวมถึ ง
แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙
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ความร่วมมือในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและรักษาความมั่งคงในการพัฒนา
ประเทศในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
		
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาคนและสังคมให้มีการสำนึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้น
การสร้ า งรากฐานให้ ป ระชาชนในสั ง คมไทยมี วิ ถี ชี วิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มบนพื้ น ฐานของความรู้
ที่ถูกต้องในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พร้อมกับสร้างความ
ตระหนักในบทบาทตามภารกิจหน้าที่ และเสริมสร้างศักยภาพของทุกภาคส่วนในการร่วมกันบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศอย่างเหมาะสม
๒.๑.๕ แผนจัดการมลพิษ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙  
		
มีกรอบแนวคิด ดังนี้
			 ๑) ลดและควบคุมการระบายมลพิษอันเนื่องมาจากชุมชน เกษตรกรรม อุตสาหกรรม
ยานพาหนะและการคมนาคมขนส่ง โดยให้มีการจัดการมลพิษตั้งแต่ต้นทาง ระหว่างทาง จนถึงปลายทาง
และให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่การกำกับ ติดตาม ส่งเสริม และ
สนับสนุนให้แหล่งกำเนิดมลพิษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้
เป็นไปตามมาตรฐานหรือเกณฑ์ที่กำหนด รวมทั้งดำเนินการเปิดเผยและเข้าถึงข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษ
และผลกระทบที่เกิดขึ้น
				 ๒) จัดการมลพิษในระบบพื้นที่ตามลำดับความสำคัญของปัญหา เช่น พื้นที่ลุ่มน้ำใน
การแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในพื้นที่วิกฤต กลุ่มจังหวัดที่ประสบปัญหาหมอกควันและไฟป่า เขตควบคุม
มลพิษ พื้นที่ปนเปื้อนมลพิษ พื้นที่ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ พื้นที่ที่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ เป็นต้น
				 ๓) สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินงานจัดการน้ำเสีย ขยะ
มูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ และของเสียอันตรายชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการมีการจัดการ
ขยะอันตรายและสารอันตรายอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งจัดให้มีระบบป้องกันและ
เตรียมความพร้อมรองรับกรณีเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติภัยและการคมนาคมขนส่งที่ก่อให้เกิดการรั่วไหลของ
สารเคมีหรือสารอันตรายต่างๆ
				 ๔) ประยุกต์ใช้หลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย (Polluter Pays
Principle, PPP) การวางหลักประกันและการชดเชยค่าเสียหายจากการแพร่กระจายมลพิษ การนำ
มาตรการทางเศรษฐศาสตร์และสังคมเป็ น แรงจู ง ใจทางบวก เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การลดมลพิ ษ หรื อ ปรั บ ปรุ ง
กระบวนการผลิตที่ปราศจากมลพิษ การสนับสนุนการผลิตและการบริการ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการบริโภคของประชาชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
				 ๕) พั ฒ นาระบบการบริ ห ารการจั ด การมลพิ ษ ให้ เ กิ ด เป็ น เอกภาพทั้ ง ทาง
ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ แผน และแนวทางปฏิบัติของแต่ละหน่วยงาน โดยประสานความร่วมมือในการ
จัดการมลพิษทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และประชาชน
				 ๖) ส่งเสริมให้ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
โดยรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และเข้ามาร่วมดำเนินงานในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหามลพิษ
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๒.๑.๖ แผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๖๔)
		
มีเป้าประสงค์ของแผนฯ ว่า “ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ สังคมและสิ่งแวดล้อมปลอดภัย
บนพื้ น ฐานของการจั ด การสารเคมี ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ส่ ว นร่ ว มจากทุ ก ภาคส่ ว น และสอดคล้ อ งกั บ
การพัฒนาประเทศ” และมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดการสารเคมีของประเทศเป็นระบบ คลอบคลุมทั้ง
วงจรชีวิตของสารเคมี และเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาระดับประเทศและระดับสากล เพื่อเสริมสร้าง
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการจัดการสารเคมีของประเทศ และเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากสารเคมีให้เหลือน้อยที่สุด โดยมียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๑
พัฒนาฐานข้อมูล กลไกและเครื่องมือในการจัดการสารเคมีอย่างเป็นระบบ ครบวงจร ยุทธศาสตร์ที่ ๒
พั ฒ นาศั กยภาพและบทบาทในการบริห ารจั ด การสารเคมี ข องทุ ก ภาคส่ ว น และยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๓ คื อ
ลดความเสี่ ย งอั น ตรายจากสารเคมี มี ก ารกำหนดในเรื่ อ งการดำเนิ น การป้ อ งกั น อั น ตรายสารเคมี
ด้านการเกษตร ด้านอุตสาหกรรม ด้านสาธารณสุขและผู้บริโภค และด้านขนส่ง การเฝ้าระวังและติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบจากสารเคมี และรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินและการรักษาเยียวยาและฟื้นฟู
		
๒.๑.๗ นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย ฉบับที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 
		
นโยบายการวิจัยของสภาวิจัยแห่งชาติ กำหนดวิสัยทัศน์การวิจัย คือ “ประเทศไทยมีงาน
วิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน” โดยมีพันธกิจ คือ “พัฒนาศักยภาพและขีดความ
สามารถในการวิจัยของประเทศให้สูงขึ้น และสร้างฐานความรู้ที่มีคุณค่า สามารถประยุกต์และพัฒนา
วิ ท ยาการที่ เ หมาะสม รวมทั้ ง ให้ เ กิ ด การเรี ย นรู้ แ ละต่ อ ยอดภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์
เชิงพาณิชย์และสาธารณะ ตลอดจนเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยใช้ทรัพยากรและเครือข่ายวิจัยอย่างมี
ประสิทธิภาพที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม” และมียุทธศาสตร์การวิจัย ๕ ยุทธศาสตร์ คือ ๑) การสร้างศักยภาพและ
ความสามารถเพื่อการพัฒนาสังคม ๒) การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
๓) การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางวิทยาการและทรัพยากรบุคคล ๔) การเสริมสร้าง
และพัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ๕) การบริหารจัดการความรู้ ผลงานวิจัย นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ ทรัพยากร และภูมิปัญญาของประเทศสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะด้วยยุทธวิธี
ที่เหมาะสม มีกลุ่มเรื่องวิจัยที่ควรมุ่งเน้น ๑๓ กลุ่มเรื่อง เพื่อเร่งแก้ปัญหาและนำไปสู่การเสริมสร้างและ
พัฒนาประเทศโดยเร็ว ดังนี้ ๑) การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง ๒) ความมั่นคงของรัฐและการเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาล ๓) การปฎิรูปการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ ๔) การจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อให้มีการ
จัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีระบบและประสิทธิภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนและคุณภาพที่ดีของ
สิ่งแวดล้อม ๕) ภาวะโลกร้อนและพลังงานทางเลือก เพื่อลดการขาดแคลนพลังงาน และลดมลพิษจากการ
ใช้พลังงาน รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของประเทศ ๖) การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออกและ
ลดการนำเข้ า ๗) การป้ อ งกั น โรคและการรั ก ษาสุ ข ภาพ เพื่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนและระบบ
การจัดการสาธารณสุขดีขึ้น และมีความมั่นคงด้านสุขภาพของประเทศ ๘) การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
และพั ฒ นาคุ ณ ค่ า ความหลากหลายทางชี ว ภาพ เพื่ อ คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ดี แ ละคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ข อง
ประชาชน ๙) เทคโนโลยีใหม่และเทคโนโลยีที่สำคัญเพื่ออุตสาหกรรม ๑๐) การบริหารจัดการท่องเที่ยว
๑๑) สังคมผู้สูงอายุ ๑๒) ระบบโลจิสติกส์ และ ๑๓) การปฎิรูประบบวิจัย
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๒.๑.๘ แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๙๓
		
แผนแม่ บ ทรองรั บ การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๙๓
มีกรอบยุทธศาสตร์การดำเนินงาน ๓ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
		
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างความสามารถในการปรับตัวเพื่อรับมือและลดผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประกอบด้วยแนวทางในการเตรียมความพร้อม การดำเนินโครงการนำร่อง
ในพื้นที่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเฝ้าระวัง และการฟื้นฟู
		
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๒ การสนั บ สนุ น ทุ ก ภาคส่ ว นในการลดการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจก
และเพิ่ ม แหล่ ง ดู ด ซั บ ก๊ า ซเรื อ นกระจกบนพื้ น ฐานการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ประกอบด้ ว ยแนวทางในการ
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพพลั ง งานเชื้ อ เพลิ ง และไฟฟ้ า และการคมนาคมขนส่ ง การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของ
ภาคอุ ต สาหกรรม และการจั ด การการเกษตรและป่ า ไม้ เพื่ อ ลดการปล่ อ ยและเพิ่ ม การดู ด ซั บ
ก๊าซเรือนกระจก
		
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบูรณาการการบริหารจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ประกอบด้วยแนวทางในการจัดการความรู้ การสร้างฐานข้อมูลและเครื่องมือ การเตรียมความพร้อมด้าน
การจัดการและการมีส่วนร่วมของพหุภาคี และการเตรียมความพร้อมด้านท่าทีและจุดยืนของไทยในการ
เจรจาระหว่างประเทศ
		
๒.๑.๙ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗
		
มียุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับงานอนามัยสิ่งแวดล้อม คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การป้องกันและ
ลดผลกระทบ มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับระบบการบริหารจัดการสาธารณภัยให้มีขีดความสามารถในการ
เตรียมการเผชิญสาธารณภัยต่างๆ ไว้ล่วงหน้าก่อนเกิดภัย เป็นการลดความรุนแรง และลดความสูญเสีย
จากสาธารณภัยที่มีต่อประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้มีน้อยที่สุด ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเตรียมความพร้อม
มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบการเตรียมความพร้อม และแนวทางปฏิบัติในการรับมือกับสาธารณภัยที่
จะเกิดขึ้น และเพื่อลดภาระในการให้ความช่วยเหลือของภาครัฐเมื่อเกิดสาธารณภัย ยุทธศาสตร์ที่ ๓
การบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมการที่จำเป็นให้สามารถเผชิญและจัดการ
สาธารณภัยที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเพื่อให้การปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉินเป็นไปอย่างมี
ระบบ ชัดเจน ไม่สับสน และลดความสูญเสียจากสาธารณภัยให้มีน้อยที่สุด และยุทธศาสตร์ที่ ๔ การจัดการ
หลังเกิดภัย มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาทุกข์ขั้นต้นแก่ผู้ประสบภัยโดยเร็ว ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย และเพื่อฟื้นฟูบูรณะพื้นที่ประสบภัยให้กลับสู่สภาพปกติโดยเร็ว
		
๒.๑.๑๐ แผนหลักการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗
		
มี ยุ ท ธศาสตร์ ที่ เชื่ อ มโยงกั บ งานอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม คื อ ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๒ การพั ฒ นา
เทคโนโลยี การจัดทำมาตรฐานความปลอดภัย การปรับปรุงสภาพแวดล้อม การวิจัยและพัฒนา และ
การกำกับตรวจสอบ เพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากอุบัติภัยต่างๆ ไม่ให้เกิดความเสียหายที่รุนแรง
ต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ประสบภัย และมีแนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง คือ การจัดทำหรือปรับปรุง
สิ่งแวดล้อม ผังเมืองรวม ผังชุมชน ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม และมีมาตรฐาน เพื่อประโยชน์ในการ
ป้องกัน ลดผลกระทบ และแก้ปัญหาอุบัติภัยต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพให้ครอบคลุม
ทุกพื้นที่ และจัดให้มีสาธารณูปโภคที่เพียงพอ และเหมาะสมกับความเสี่ยงภัยในแต่ละพื้นที่ โดยพิจารณา
สภาพภูมิประเทศเดิมของท้องถิ่น
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๒.๒ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
		
นอกจากการมีนโยบายและแผนระดับชาติที่สอดคล้องและสนับสนุนการดำเนินงานอนามัย
สิ่งแวดล้อมดังกล่าวแล้ว ยังมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๒.๒.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒
มาตรา ๕๗ มาตรา ๖๗ และมาตรา ๒๙๐ มีสาระสำคัญโดยสรุป คือ มาตรา ๕๑ บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกัน
ในการรับบริการสาธารณสุขที่เหมาะสมและได้มาตรฐานฯ มาตรา ๕๒ เด็กและเยาวชนมีสิทธิในการอยู่รอด
และได้ รั บ การพั ฒ นาด้ า นร่ า งกาย จิ ต ใจ และสติ ปั ญ ญาตามศั ก ยภาพในสภาพแวดล้ อ มที่ เ หมาะสม
มาตรา ๕๗ บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล คำชี้แจงและเหตุผลจากหน่วยราชการ หน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือราชการส่วนท้องถิ่นก่อนการอนุญาต หรือดำเนินโครงการ หรือกิจกรรมใดที่มีผลกระทบต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต ฯลฯ มาตรา ๖๗ สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชน
ในการอนุรักษ์ บำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ
และในการคุ้มครอง ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ดำรงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่องใน
สิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพหรือคุณภาพชีวิตของตน มาตรา ๖๗
วรรคสอง การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ ชุ ม ชนอย่ า งรุ น แรง ทั้ ง ทาง
ด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทำมิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมิน
ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให้มี
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน รวมทั้งได้ให้องค์กรอิสระซึ่งประกอบ
ด้วยผู้แทนองค์กรเอกชน ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษา
ด้านสิ่งแวดล้อม หรือทรัพยากรธรรมชาติ หรือสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดำเนินการดังกล่าว
และมาตรา ๒๙๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอำนาจหน้าที่ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ตามที่กฎหมายบัญญัติ
๒.๒.๒ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นพระราชบัญญัติที่ควบคุมดูแลเกี่ยวกับการอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อคุ้มครองประชาชน
ด้านสุขภาพซึ่งจะครอบคลุมการดำเนินกิจการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขของประชาชน ตั้งแต่
ระดับครัวเรือน ชุมชน ตลอดจนกิจการขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ อาทิ หาบเร่ แผงลอย สถานที่จำหน่ายอาหาร
สถานที่สะสมอาหาร ตลาดสด และกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และมีลักษณะการกระจายอำนาจไปสู่
ส่วนท้องถิ่น กล่าวคือ ให้ “ราชการส่วนท้องถิ่น” มีอำนาจในการออกข้อบัญญัติของท้องถิ่นซึ่งสามารถใช้
บังคับในท้องถิ่นนั้นได้ และให้อำนาจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นในการควบคุมดูแล
		
๒.๒.๓ พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวด ๑ ว่าด้วยสิทธิและหน้าที่
ด้านสุขภาพ มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง กำหนดให้บุคคลมีสิทธิในการดำรงชีวิตในสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อสุขภาพ และวรรคสอง บุคคลมีหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานของรัฐในการดำเนินการให้เกิดสิ่งแวดล้อม
และสภาพแวดล้อมตามวรรคหนึ่ง มาตรา ๑๐ เมื่อมีกรณีที่จะมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนเกิดขึ้น
หน่วยงานของรัฐที่มีข้อมูลเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว ต้องเปิดเผยข้อมูลนั้นและวิธีป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ
ให้ประชาชนทราบและจัดหาข้อมูลให้โดยเร็ว มาตรา ๑๑ บุคคลหรือคณะบุคคลมีสิทธิร้องขอให้มีการ
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ประเมิน และมีสิทธิร่วมในกระบวนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจากนโยบายสาธารณะ บุคคลหรือ
คณะบุคคลมีสิทธิได้รับคำชี้แจง ข้อมูล และเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐ ก่อนการอนุญาตหรือการดำเนิน
โครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพของตนหรือของชุมชน และแสดงความเห็นของตนใน
เรื่องดังกล่าว หมวด ๒ ว่าด้วยคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ มาตรา ๒๕ (๕) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธี
การติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับระบบสุขภาพแห่งชาติและผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบาย
สาธารณะทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ
		
๒.๒.๔ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น
พระราชบัญญัติที่เน้นการส่งเสริมประชาชนและองค์ ก รเอกชนให้ มี ส่ ว นร่ ว มในการส่ ง เสริ ม และรั กษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและกำหนดให้มีการจัดระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการควบคุม
มลพิษ มาตรการส่งเสริมด้านกองทุนและความช่วยเหลือ รวมทั้งกำหนดหน้าที่ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
และราชการส่วนท้องถิ่น ประสานงานและมีหน้าที่ร่วมกันรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
		
๒.๒.๕  พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธี
การควบคุมการผลิต การนำเข้า การส่งออก และการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย เพื่อไม่ให้เกิด
อันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งจัดระบบบริหารให้มีการประสานงานกัน
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมวัตถุอันตราย ซึ่งมีหลายหน่วยงาน เช่น กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
กระทรวงอุตสาหกรรม
		
๒.๒.๖ พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดเกณฑ์และมาตรฐานในการควบคุม
การกำจัดของเสียหรือสารปนเปื้อนที่เกิดจากการประกอบกิจการของโรงงาน ซึ่งมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
อาทิ การกำจั ด ของเสี ย สิ่ ง ปฏิ กู ล และขยะมู ล ฝอย การปล่ อ ยทิ้ ง น้ ำ เสี ย และอากาศเสี ย จากโรงงาน
อุตสาหกรรม และแนวทางการมีระบบบำบัดของเสีย
		
๒.๒.๗ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดภารกิจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทอย่างชัดเจน
โดยกำหนดภารกิจหน้าที่เกี่ยวกับงานสาธารณสุขไว้หลายด้าน และกำหนดให้รัฐ (ซึ่งหมายถึงราชการ
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) ต้องถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในกำหนดระยะเวลาที่
แน่นอน
		
๒.๒.๘ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กำกับดูแลให้อาคารมีระบบการ
ระบายอากาศ การปรับอากาศ การฟอกอากาศ การบำบัดน้ำเสีย และการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ที่ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานที่ ก ำหนด เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการควบคุ ม เกี่ ย วกั บ การสาธารณสุ ข และ
การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
๒.๒.๙ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินมีหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในที่สาธารณะและสถานสาธารณะที่อยู่ติดอาคารหรือบริเวณของอาคารหรือ
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ที่ดินนั้น ทั้งกำหนดการห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยในที่สาธารณะและสถานสาธารณะ โดยเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่สอดส่องและกวดขันไม่ให้มีการฝ่าฝืน ตักเตือนผู้กระทำความ
ผิดหรือสั่งให้แก้ไขหรือขจัดความสกปรก ความไม่เป็นระเบียบหรือความไม่เรียบร้อยให้หมดไป หากพบผู้ใด
ฝ่าฝืนจะถูกจับกุมและดำเนินคดีตามพระราชบัญญัตินี้
		
๒.๒.๑๐ พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นกฎหมายที่มีหลักการเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ใช้แรงงานทั่วไป และมีมาตรการบริหารงาน
ความปลอดภัย เพื่อประโยชน์ในการวางมาตรการควบคุม กำกับ ดูแล และบริหารจัดการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างเหมาะสม สำหรับป้องกัน สงวนรักษา
ทรั พ ยากรบุ ค คลอั น เป็ น กำลั ง สำคั ญ ของชาติ อาศั ย อำนาจตามมาตรา ๓๕ และมาตรา ๓๖ แห่ ง
พระราชบัญญัตินี้ พนักงานความปลอดภัยมีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานและเสนอแนะมาตรการป้องกันอันตราย
หากพบผู้ใดฝ่าฝืนพนักงานความปลอดภัยมีอำนาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการกระทำที่ฝ่าฝืน แก้ไข ปรับปรุง หรือ
ปฏิบัติให้ถูกต้อง
๒.๒.๑๑ พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๑ และ
มาตรา ๑๒ ว่าด้วยการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีสาระ
สำคัญ คือ แนวทางและวิธีการในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า
และระยะยาวเมื่อเกิดสาธารณภัย รวมถึงการอพยพประชาชน หน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น การสงเคราะห์ผู้ประสบภัย การดูแลเกี่ยวกับการสาธารณสุข และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
การสื่อสารและการสาธารณูปโภค
		
๒.๒.๑๒ พระราชบั ญ ญั ติ อ าหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็ น กฎหมายที่ ค วบคุ ม กำกั บ ดู แ ล
สถานประกอบกิจการต้องมาขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร และการโฆษณาเกี่ยวกับอาหารก่อนดำเนินกิจการ
นั้นๆ ที่ผลิตเพื่อการจำหน่าย หรือเพื่อจำหน่าย หรือที่จำหน่าย โดยกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของ
อาหารควบคุมเฉพาะ กำหนดอัตราส่วนของวัตถุที่ใช้เป็นส่วนผสมของอาหาร ตามชื่อ ประเภท ชนิด หรือ
ลักษณะของอาหารนั้น ตลอดจนหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการผลิต หรือการใช้วัตถุเจือปนในอาหาร
การใช้วัตถุกันเสีย และวิธีป้องกันการเสีย การเจือสี หรือวัตถุอื่นในอาหารที่ผลิตรวมถึงกำหนดคุณภาพหรือ
มาตรฐานของภาชนะบรรจุอาหารและการใช้ภาชนะบรรจุ ตลอดจนการห้ามใช้วัตถุใดเป็นภาชนะบรรจุ
อาหารด้วย และกำหนดวิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหาร เพื่อป้องกัน
มิให้มีการจำหน่ายอาหารไม่บริสุทธิ์ รวมถึงการควบคุมประเภทและชนิดอาหาร ซึ่งจะต้องมีฉลาก ข้อความ
ในฉลาก เงื่อนไขและวิธีการแสดงฉลาก ตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีการโฆษณาในฉลาก เพื่อให้ผู้บริโภค
อาหารปลอดภัย และกฎหมายยังให้อำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตรวจ การเก็บ
ตัวอย่าง การยึด การอายัด และการตรวจวิเคราะห์ทางวิชาการ โดยมีคณะกรรมการอาหารซึ่งมีอำนาจ
หน้าที่ให้คำแนะนำ ความเห็นแก่รัฐมนตรี หรือผู้อนุญาต แล้วแต่กรณี ผู้ประกอบกิจการสามารถอุทธรณ์
คำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข และคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด
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๒.๓ ข้อตกลงและกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
		
๒.๓.๑ การประชุมสุดยอดระดับโลกว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (World Summit on
Sustainable Development) มีสาระสำคัญว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน และยืนยันถึงความจำเป็นที่จะ
ต้องปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ ๒๑ ตามเอกสารสำคัญ ๒ ฉบับ ซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่างรัฐบาลของประเทศ
ต่างๆ คือ ๑) ปฏิญญาโจฮันเนสเบอร์กว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (Johannesburg Declaration on
Sustainable Development) เป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันของประเทศสมาชิกในการรับผิดชอบ
ร่ ว มกั น ต่ อ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ๒) แผนการดำเนิ น งานโจฮั น เนสเบอร์ ก (Johannesburg Plan of
Implementation) เป็นเอกสารที่แสดงกรอบการดำเนินงานที่ประเทศต่างๆ จะใช้เป็นแนวทางประกอบ
การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศของตนเอง
		
๒.๓.๒ เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals:
MDGs) ถือเป็นพันธกิจของประชาคมโลกในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ ประกอบด้วย เป้าหมายหลัก
๘ ข้ อ เป้ า หมายย่ อ ย ๑๘ ข้ อ และตั ว ชี้ วั ด ๔๘ ตั ว มี เ ป้ า หมายหลั ก เพื่ อ ๑) ขจั ด ความยากจน
และความหิวโหย ๒) ให้เด็กทุกคนได้รั บ การศึ ก ษาระดั บ ประถมศึ ก ษา ๓) ส่ ง เสริ ม บทบาทสตรี แ ละ
ความเท่าเทียมกันทางเพศ ๔) ลดอัตราการตายของเด็ก ๕) พัฒนาสุขภาพสตรีมีครรภ์ ๖) ต่อสู้โรคเอดส์
มาลาเรีย และโรคสำคัญอื่นๆ ๗) รักษาและจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และ ๘) ส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วน
เพื่อการพัฒนาในประชาคมโลก ซึ่งประเทศไทยได้ดำเนินการ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๗ พบว่า ประเทศไทย
ได้ บ รรลุ เ ป้ า หมาย MDGs ในเกื อ บทุ ก ด้ า น โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ด้ า นความยากจน ความหิ ว โหย
ความไม่เท่าเทียมทางเพศ โรคเอดส์และมาลาเรีย ก่อนกำหนดเวลากว่า ๑๐ ปี ประเทศไทยจึงได้เริ่มแนวคิด
MDGs Plus หรือ MDGs+ โดยตั้งเป้าหมายเพิ่มที่สอดคล้องกับบริบทการพัฒนาของประเทศไทยและ
ท้าทายยิ่งขึ้น
		
สำหรับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการอนามัยสิ่งแวดล้อมอยู่ในเป้าหมายหลักที่ ๗ รักษาและ
จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มีเป้าหมายย่อย ๓ ด้าน โดยเป้าหมายย่อย 7A คือ กำหนดนโยบายและ
แผนพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน และลดการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งมีโอกาสบรรลุเป้าหมาย เป้าหมายย่อย 7B คือ ลดอัตราการสูญเสียความหลากหลายทาง
ชี ว ภาพภายในปี ๒๕๕๓ ซึ่ ง บรรลุ เ ป้ า หมาย นอกจากนี้ ประเทศไทยได้ ริ เริ่ ม แนวคิ ด MDG+ โดย
ตั้ ง เป้ า หมายเพิ่ ม ที่ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ทการพั ฒ นาของประเทศไทยและท้ า ทายยิ่ ง ขึ้ น โดยมี ตั ว ชี้ วั ด ที่
เกี่ยวข้องคือ ๑) สัดส่วนแม่น้ำสายหลักที่มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ตั้งแต่ระดับพอใช้ขึ้นไป ซึ่งกำหนด
เป้าหมายไว้ที่ร้อยละ ๘๕ ในปี ๒๕๕๔ และ ๒) เพิ่มสัดส่วนการนำขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์เป็น
ร้อยละ ๓๐ ภายในปี ๒๕๔๙ ซึ่งยังไม่บรรลุเป้าหมาย และเป้าหมายย่อย 7C คือ ลดสัดส่วนประชากรที่
ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งน้ำสะอาดและส้วม ที่ถูกสุขลักษณะครึ่งหนึ่งภายในปี ๒๕๕๘ ซึ่งได้บรรลุตาม
เป้าหมายแล้ว
		
๒.๓.๓ กฎบัตรความร่วมมือด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออก – กรอบความร่วมมือ (Charter of the Regional Forum on
Environment and health Southeast and East Asian Countries – Framework for
Cooperation)
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ความร่วมมือด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ
เอเชียตะวันออก ได้รับการรับรองจากรัฐมนตรีด้านสาธารณสุขและด้านสิ่งแวดล้อมของ ๑๔ ประเทศ ได้แก่
เนการาบรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประเทศ
ญี่ ปุ่ น สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว ประเทศมาเลเซี ย ประเทศมองโกเลี ย สหภาพพม่ า
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐสิงคโปร์ ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม ในการประชุมรัฐมนตรีด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และเอเชียตะวันออก ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๐ ณ กรุงเทพมหานคร และการประชุมครั้งที่ ๒
เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ เมืองเจจู สาธารณรัฐเกาหลี มีสาระสำคัญโดยสรุป คือ มีความเห็น
ร่วมกันที่จะสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม และสาธารณสุข ทั้งในระดับประเทศและ
ระดั บ ภู มิ ภ าค และให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ องค์ ค วามรู้ การปรั บ ปรุ ง และ
บูรณาการกรอบนโยบาย กลยุทธ์ กฎหมาย และการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เพื่อปกป้อง
สิ่งแวดล้อมและคุ้มครองสุขภาพประชาชนกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มผู้หญิง เด็ก คนชรา และผู้พิการ
ซึ่งถือเป็นประชาชนกลุ่มเปราะบาง และเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อม
		
กฎบัตรความร่วมมือด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉี ย งใต้ แ ละเอเชี ย ตะวั น ออก – กรอบความร่ ว มมื อ (Charter of the Regional Forum on
Environment and Health Southeast and East Asian Countries – Framework for
Cooperation) เป็นเครื่องมือในการประสานความร่วมมือ และกำหนดแผนการดำเนินงานด้านอนามัยและ
สิ่งแวดล้อมระดับภูมิภาค ใน ๖ สาขา คือ ๑) คุณภาพอากาศ ๒) น้ำสะอาด สุขอนามัย และการสุขาภิบาล
๓) ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ๔) สารเคมีเป็นพิษและสารอันตราย ๕) การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ การลดลงของชั้นโอโซน และการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศน์ และ ๖) การวางแผน การเตรียมการ
และการปฏิบัติการรองรับภาวะฉุกเฉินด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และจากการประชุมรัฐมนตรีฯ ครั้งที่ ๒
มีการเพิ่มสาขาที่ ๗) การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ เป็นอีกสาขาหนึ่ง นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญและ
ผลักดันให้ประเทศสมาชิกดำเนินการจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ อีกทั้ง
กฎบัตรฯ ยังได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานตามกรอบความร่วมมือ
ดังกล่าวไว้ว่า หน่วยงานภาครัฐทั้งหมด ทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น ควรกำหนดนโยบายใน
ลั ก ษณะเชิ ง รุ ก และให้ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งมี ส่ ว นร่ ว มในการกำหนดประเด็ น ด้ า นอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ กระทรวงที่รับผิดชอบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลและผู้เชี่ยวชาญ
ทำให้เกิดการตัดสินใจและทำงานร่วมกัน เพื่อจัดทำและปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อม
(National Environmental Health Action Plan) หรือแผนอื่นที่เทียบเท่าซึ่งครอบคลุมทั้ง ๗ สาขา
ดังกล่าวอย่างจริงจัง หน่วยงานและองค์กรภาครัฐ ต้องป้องกันประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ และทำให้
ประชาชนสามารถปกป้องคุ้มครองตนเองได้ หน่วยงานหรือองค์กรเหล่านี้ ต้องมีความรับผิดชอบในการ
ประเมินความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและระบบควบคุมสิ่งแวดล้อมในพื้นที่รับผิดชอบ และเลือกใช้
มาตรการที่คุ้มค่าและมีความเป็นไปได้ในการจัดการความเสี่ยง และจัดหาทรัพยากรที่จำเป็น รวมทั้งทำให้
มั่นใจว่าการกระทำใดๆ ในพื้นที่ไม่มีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยในพื้นที่นั้นๆ ภาคเอกชนต้อง
รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยงจากการประกอบการธุรกิจที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพประชาชน
โดยใช้มาตรการลดความเสี่ยง สื่อมวลชน การสร้างความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา
พัฒนาค่านิยม และมุมมองที่สร้างสรรค์
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๒.๓.๔ กฎบัตรออตตาวาเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ (Ottawa Charter on Health

Promotion)
		
กฎบัตรออตตาวา (Ottawa Charter) เป็นกรอบแนวคิดสำคัญที่ใช้กำหนดเครื่องชี้วัด
เพื่ อ การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ ที่ ไ ด้ ป ระกาศเจตนารมณ์ ว่ า สุ ข ภาพดี เ ป็ น เป้ า หมายพื้ น ฐานทางสั ง คม และ
ได้วางแนวทางใหม่ในการกำหนดนโยบายสุขภาพ เน้นหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน ความร่วมมือระหว่าง
ภาคต่างๆ ของสังคม ซึ่งมีการสาธารณสุขมูลฐานเป็นรากฐาน โดยในปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ได้มีการประกาศ
“กฎบัตรออตตาวา เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพ” ขึ้น และถือเป็นเสาหลักเสาแรกของงานส่งเสริมสุขภาพ
มิติใหม่ ซึ่งต่อมาได้มีการนำกฎบัตรนี้ไปใช้เป็นหลักการพื้นฐานสำหรับการวางแผนการพัฒนานโยบาย และ
การทำงานวิชาการด้านสุขภาพทั่วโลก
		
แนวคิดการส่งเสริมสุขภาพของกฎบัตรออตตาวา ชี้ให้เห็นกลวิธีพื้นฐาน ๓ ประการ ในการ
ส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ ๑) การชี้แนะทางสุขภาพ โดยการเผยแพร่องค์ประกอบที่สำคัญของสุขภาพตาม
นิยามศัพท์ คำว่า การส่งเสริมสุขภาพ หมายถึง กระบวนการส่งเสริมให้ประชาชนเพิ่มสมรรถนะในการ
ควบคุมและพัฒนาสุขภาพของตนเองในการบรรลุซึ่งสุขภาวะอันสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจและสังคม
บุคคลและกลุ่มบุคคล การส่งเสริมสุขภาพจึงมิใช่อยู่ในความรับผิดชอบของภาคสาธารณสุขเท่านั้น หากแต่
ขยายออกไปสู่เรื่องของการมีวิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ จนไปถึงเรื่องของสุขภาวะโดยรวม ๒) การเพิ่มสมรรถนะ
ให้ทุกคนสามารถมีสุขภาพดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ และ ๓) การไกล่เกลี่ย ประสานผลประโยชน์ระหว่าง
กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ ในสังคม เพื่อสร้างจุดมุ่งหมายด้านสุขภาพ
		
โดยกำหนดกิจกรรมหลักแห่งการส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่ไว้ ๕ ประการ ดังนี้
		
(๑) สร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ (Build healthy public policy) เนื่องจาก
การส่งเสริมสุขภาพมีขอบเขตออกไปนอกภาคสาธารณสุข ผู้กำหนดนโยบายในทุกภาค และทุกระดับที่
เกี่ยวข้องจะต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพจากการตัดสินใจของตนเอง และยอมรับผิดชอบในผลกระทบ
ต่อสุขภาพที่เกิดขึ้น
		
(๒) สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (Create supportive environment) ความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ประกอบเป็นระบบสังคมและระบบนิเวศที่ส่งผลต่อสุขภาพ ดังนั้น ชุมชน
ทุกระดับจะต้องร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ โดยต้องถือว่าการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ทั่วโลกเป็นภารกิจร่วมกันของประชาคมโลก
		
(๓) เสริ ม สร้ า งกิ จ กรรมชุ ม ชนให้ เข้ ม แข็ ง (Strengthen community action)
การส่งเสริมสุขภาพจะต้องดำเนินการโดยอาศัยการปฏิบัติของชุมชนที่เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิผล ทั้งใน
การจัดลำดับความสำคัญของปัญหา การตัดสินใจ การวางแผนและการดำเนินการเพื่อบรรลุสภาวะสุขภาพ
ที่ดีกว่าเดิม หัวใจของกระบวนการดังกล่าว ได้แก่ การเสริมสร้างอำนาจของชุมชน ความรู้สึกเป็นเจ้าของ
ของพวกเขา และการควบคุมความเพียรพยายามและอนาคตของพวกเขา
		
(๔) พั ฒ นาทั ก ษะส่ ว นบุ ค คล (Develop personal skills) การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพโดย
การสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาบุคคลและสังคมด้วยการให้ข้อมูลข่าวสาร การศึกษาเพื่อสุขภาพและ
การเสริ ม สร้ า งทั ก ษะชี วิ ต เป็ น การเพิ่ ม ทางเลื อ กแก่ ป ระชาชนให้ ส ามารถควบคุ ม สภาวะสุ ข ภาพและ
สิ่งแวดล้อมของพวกเขาได้มากขึ้น และเพิ่มโอกาสต่อการพัฒนาสุขภาพ
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แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

		
(๕) ปรับเปลี่ยนบริการสาธารณสุข (Reorient health services) ภาระหน้าที่ของระบบ
บริการสาธารณสุขในการส่งเสริมสุขภาพเป็นความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างบุคคล ชุมชน บุคลากร
สาธารณสุข สถาบันบริการสาธารณสุขและรัฐบาล ซึ่งจะต้องทำงานร่วมกัน เพื่อมุ่งไปสู่สุขภาพของ
ประชาชน
		
๒.๓.๕ กฎบั ต รกรุ ง เทพฯ เพื่ อ การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพในโลกยุ ค โลกาภิ วั ฒ น์ (The
Bangkok Charter for Health Promotion in a Globalized World)
		
เวทีการประชุมนานาชาติ เรื่อง การส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๑
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ณ กรุงเทพมหานคร ได้รับรองกฎบัตรกรุงเทพฯ มีจุดประสงค์เพื่อยืนยันว่านโยบาย
และภาคีเครือข่ายต้องเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาทั้งระดับชาติและระดับโลก ในการเสริมสร้างความ
เข้ ม แข็ ง ให้ กั บ ชุ ม ชน เพื่ อ ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพอนามั ย และความเท่ า เที ย มกั น ด้ า นสุ ข ภาพ โดยกำหนดว่ า
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มต้องเข้าถึงบริการสุขภาพ เพื่อการบรรลุสุขภาพดี โดยใช้กลยุทธ์ ดังนี้
		
๑) การชี้นำ (Advocacy) เพื่อสุขภาพโดยตั้งบนพื้นฐานของสิทธิมนุษยชนและภารดรภาพ
		
๒) การลงทุน (Investment) เพื่อการพัฒนานโยบายที่ยั่งยืน และเพื่อการดำเนินงาน
ตลอดจนการจัดโครงสร้างพื้นฐานที่จะจัดการกับปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดด้านสุขภาพ
		
๓) การสร้างศักยภาพ (Building capacity) เพื่อการพัฒนานโยบาย สร้างภาวะผู้นำ
พัฒนาทักษะส่งเสริมสุขภาพ การถ่ายทอดความรู้และศึกษาวิจัย ตลอดจนมีความแตกฉานด้านสุขภาพ
		
๔) การออกกฎหมายและกฎระเบียบ (Regulation) เพื่อให้ประชาชนได้รับการคุ้มครอง
จากภยันตราย และมีโอกาสที่จะมีสุขภาพดีเท่าเทียมกัน
		
๕) การสร้างภาคีเครือข่ายและพันธมิตร (Partnership) ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม
และองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ยั่งยืน
		
ซึ่งทั้ง ๕ กลยุทธ์ดังกล่าวนี้ ได้ถูกนำมาเป็นกลยุทธ์สำคัญในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยจนถึงปัจจุบัน
		
๒.๓.๖  กฎอนามัยระหว่างประเทศ (International Heath Regulations: IHR 2005)
		
เป็ น มาตรการที่ ก ำหนดขึ้ น เพื่ อ ป้ อ งกั น การแพร่ ก ระจายโรคระหว่ า งประเทศ เช่ น
อหิวาตกโรค กาฬโรค โรคซาร์ และไข้หวัดนก เป็นต้น กฎอนามัยระหว่างประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
กำหนดแนวทางจัดการกับปัญหาภัยสุขภาพฉุกเฉินข้ามชาติ เพื่อให้ความมั่นใจในการป้องกันอย่างสูงสุดต่อ
การแพร่ระบาดของภัยสุขภาพ โดยรบกวนการค้าและการเจรจาระหว่างประเทศน้อยที่สุด และเป็นการ
กำหนดบทบาทหน้าที่ภารกิจที่ชัดเจน การตรวจจับและการตอบสนองต่อภัยสุขภาพ และการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลของแต่ละประเทศสมาชิก ประเทศไทยได้ยอมรับและนำกฎอนามัยระหว่างประเทศ ฉบับแรกปี
พ.ศ. ๒๕๑๒ (IHR 1969) มากำหนดในพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๒๓ และพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ตลอดจนกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
		
๒.๓.๗ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United
Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) และพิธีสารเกียวโต (Kyoto  
Protocol)
แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙
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มี วั ต ถุ ป ระสงค์ “เพื่ อ ให้ บ รรลุ ถึ ง การรั ก ษาระดั บ ความเข้ ม ข้ น ของก๊ า ซเรื อ นกระจกใน
บรรยากาศให้คงที่ อยู่ในระดับที่ปลอดภัยจากการแทรกแซงของมนุษย์ที่เป็นอันตรายต่อระบบภูมิอากาศ
การรักษาระดับดังกล่าวต้องดำเนินการในระยะเวลาเพียงพอที่จะให้ระบบนิเวศปรับตัว โดยไม่คุกคามต่อ
การผลิตอาหารของมนุษย์” ประเทศไทยเห็นความสำคัญของปัญหาโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และได้ให้สัตยาบันเข้าร่วมเป็นภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ และลงนามสัตยาบันในพิธีสารเกียวโต ซึ่งเป็นพิธีสารภายใต้
อนุสัญญาฯ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ ในฐานะภาคีสมาชิกในกลุ่มประเทศ Non – Annex
จึงยังไม่ได้รับผลกระทบจากอนุสัญญาฯ และพิธีสารดังกล่าว ยกเว้นมาตรา ๑๐ ซึ่งกำหนดให้ทุกภาคี
ร่วมรับผิดชอบดำเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามขีดความสามารถและสถานการณ์ของ
แต่ ล ะประเทศด้ ว ยความสมั ค รใจ และมี สิ ท ธิ เข้ า ร่ ว มโครงการตามกลไกการพั ฒ นาที่ ส ะอาด แต่ ไ ม่ มี
พันธกรณีที่จะต้องลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในช่วงพันธกรณีแรก พ.ศ. ๒๕๕๑–๒๕๕๕
		
๒.๓.๘ อนุ สั ญ ญาบาเซลว่ า ด้ ว ยการควบคุ ม การเคลื่ อ นย้ า ยข้ า มแดนของของเสี ย
อันตรายและการกำจัด (Basel Convention on the Control of Transboundary Movements
of Hazardous Wastes and their Disposals)
		
เป็นข้อตกลงระหว่างประเทศที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อลดการขนส่งเคลื่อนย้ายของเสียอันตราย
ให้มีการจัดการของเสียอันตรายที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย มีมาตรการสำคัญ ๒ ประการ คือ มาตรการด้านกฎหมายที่เป็นสากลในการ
ใช้ควบคุมการเคลื่อนย้ายของเสีย และมาตรการในการสร้างเครื่องมือหรือกลไกที่เป็นสากลในการจัดการ
ของเสียอันตราย
๒.๓.๙ อนุ สั ญ ญาสตอกโฮล์ ม ว่ า ด้ ว ยสารมลพิ ษ ที่ ต กค้ า งยาวนาน (Stockholm
Convention on Persistent Organic Pollutants: POPs)
		
มีจุดมุ่งหมายเพื่อคุ้มครองสุขภาพอนามัยของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมจากสารมลพิษที่ตกค้าง
ยาวนาน ที่เป็นสารเคมีในเบื้องต้นจำนวน ๑๒ ชนิด ซึ่งเป็นกลุ่มสารประกอบอินทรีย์ซึ่งถูกย่อยสลายได้ยาก
โดยแสง หรือสารเคมี หรือโดยชีวภาพ ทำให้เกิดการตกค้างในสิ่งแวดล้อมเป็นเวลานาน ประเทศไทยได้
ร่วมลงนามและให้สัตยาบันในอนุสัญญาฯ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ และ ๓๑ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๔๘ ตามลำดับ และมีการดำเนินงานตามแนวทางของอนุสัญญาฯ โดย ๑) ใช้มาตรการทาง
กฎหมายและการบริหารในการห้ามผลิตและใช้สาร POPs ๙ ชนิด ๒) ให้มีการนำเข้า / ส่งออกสารมลพิษ
ที่ตกค้างยาวนานได้ก็เฉพาะตามวัตถุประสงค์ที่อนุญาต ๓) มีการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติเพื่ออนุมัติ
ตามอนุสัญญาฯ ในการลดหรือเลิกการปล่อยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนานจากกระบวนการผลิต ๔) ส่งเสริม
การใช้สารทดแทนแนวปฏิบัติทางด้านสิ่งแวดล้อม (Best Available Techniques: BAT) และแนวทาง
ปฏิบัติทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด (Best Environmental Practices: BEP) ๕) ประกันว่าคลังสินค้าที่มี
สารมลพิษที่ตกค้างยาวนานต้องได้รับการดูแลไม่ให้ส่งผลต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งต้องจัดการ
ของเสียที่เกิดจากสารเหล่านี้อย่างเหมาะสม ๖) ให้ผู้บริหารและผู้กำหนดนโยบายมีความเข้าใจเรื่อง
สารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน ๗) เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสารมลพิษที่ตกค้างยาวนานแก่สาธารณชน รวมทั้ง
กำหนดแผนและแนวปฏิบัติในการประชาสัมพันธ์ให้สตรี เด็ก และผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาทราบเรื่อง
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สารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน และภัยอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ๘) สนับสนุนให้มีการทำการวิจัย
เรื่องผลกระทบต่างๆ จากสารมลพิษที่ตกค้างยาวนานทั้งในระดับชาติและระหว่างประเทศ และ ๙) ตั้งศูนย์
ประสานงานระดับชาติ เพื่อทำหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและหน้าที่อื่นๆ
		
๒.๓.๑๐ อนุสัญญารอตเตอร์ดัมว่าด้วยกระบวนการแจ้งข้อมูลสารเคมีล่วงหน้าสำหรับ
สารเคมี อั น ตรายและสารเคมี ป้ อ งกั น กำจั ด ศั ต รู พื ช และสั ต ว์ บ างชนิ ด ในการค้ า ระหว่ า งประเทศ
(Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain
Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade)
		
มีจุดมุ่งหมายเพื่อการส่งเสริมความร่วมมือและรับผิดชอบระหว่างประเทศ ในเรื่องการค้า
สารเคมีอันตรายบางชนิด เพื่อปกป้องสุขภาพอนามัยของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมจากอันตรายของสารเคมี
และเพื่อส่งเสริมการใช้สารเคมีอย่างไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม โดยให้มีการแจ้งหรือการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของสารเคมีแก่หน่วยงานผู้มีอำนาจของรัฐ (Designated National Authority:
DNA) ได้ทราบถึงการนำเข้าและส่งออกสารเคมีอันตรายต้องห้ามหรือจำกัดการใช้อย่างเข้มงวด และ
สูตรผสมของสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ที่เป็นอันตรายอย่างร้ายแรง และให้มีการกระจายข่าว
การตั ด สิ น ใจนี้ แ ก่ ภ าคี ส มาชิ ก ประเทศไทยได้ ใ ห้ สั ต ยาบั น ต่ อ อนุ สั ญ ญารอตเตอร์ ดั ม ฯ เมื่ อ วั น ที่ ๑๙
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๕ และอนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๗
		
๒.๓.๑๑ ข้อเสนอจากโกเบเพื่อให้เกิดการปฏิบัติ (Kobe Call to Action) เรื่อง 

ความเป็นเมืองและสุขภาพ 
		
จากการประชุม Global Forum on Urbanization and Health เมื่อวันที่ ๑๕–๑๗
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ณ เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้นำรัฐบาล นายกเทศมนตรี
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพของ
คนเมือง โดยใช้หลักการพื้นฐานสำคัญ ๓ ประการ ดังนี้ ๑) เผยแพร่และจัดการกับความไม่เป็นธรรม
ด้านสุขภาพของคนเมืองเพื่อสร้างสังคมแห่งการมีสุขภาพที่ดี ๒) แสดงความเป็นผู้นำโดยการนำประเด็น
ด้ า นสุ ข ภาพไว้ ใ นทุ ก นโยบายของเมื อ ง ผ่ า นการปฏิ บั ติ ก ารของภาคส่ ว นต่ า งๆ และ ๓) ใช้ ก ลไกที่ มี
ประสิทธิภาพเพื่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการกำหนดนโยบายและแผนงานของชุมชน
		
โดยเสนอให้มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการวางแผนของชุมชน
ด้วยการให้อำนาจแก่ประชาชนและชุมชนในการพัฒนาสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี และผู้มีบทบาทในการ
บริหารเมืองควรดำเนินการส่งเสริมสุขภาพและความเป็นธรรมด้านสุขภาพในเขตเมือง พัฒนาความต่อเนื่อง
ของระบบการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอย่างกระจัดกระจายให้เป็นไปอย่างสม่ำเสมอและ
มีความยั่งยืน บูรณาการเรื่องสุขภาพไว้ในทุกนโยบายสาธารณะ (เช่น ด้านการศึกษา น้ำและการสุขาภิบาล
ที่พักอาศัยการบริโภคยาสูบ การคมนาคมและความปลอดภัยบนท้องถนน การออกกำลังกาย การบริโภค
อาหารเพื่อสุขภาพ และสุขภาพจิต) โดยอาศัยการปฏิบัติการระหว่างภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้เกิดผลกระทบ
ทางบวกต่อความเป็นธรรมด้านสุขภาพ การจัดระบบเครื่องมือการประเมินความเป็นธรรมด้านสุขภาพ เพื่อ
บ่งชี้และแก้ปัญหาความไม่เป็นธรรม รวมทั้งประเมินผลกระทบต่อสุขภาพของนโยบายและแผนงานของ
เมืองที่มีต่อสุขภาพประชาชน ใช้กระบวนการการวางแผนของเมืองในการสร้างโอกาสเพื่อชี้ปัญหาความ
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ไม่เป็นธรรมด้านสุขภาพ เสริมพลังกลไกต่างๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือของกลุ่มประชาชนเพื่อการตัดสินใจ
ในระดับท้องถิ่น และส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
		
๒.๓.๑๒ ปฏิญญามะนิลาว่าด้วยการสุขาภิบาลและสุขอนามัย
		
จากเวที ก ารประชุ ม รั ฐ มนตรี ข องประเทศภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออก ครั้ ง ที่ ๒ เมื่ อ วั น ที่
๒๗-๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นการประชุมเพื่อติดตามผลปีสากล
ว่าด้วยการสุขาภิบาลที่จัดขึ้น ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้มีการนำเสนอการก่อตั้ง ครึ่งศตวรรษ
สากล ว่าด้วยการสุขาภิบาลที่ยั่งยืน หรือ “๕ ปีแห่งการขับเคลื่อนสู่ปี ๒๐๑๕ ว่าด้วยการสุขาภิบาลที่
ยั่งยืน” เพื่อนำไปสู่การสร้างแรงผลักดันเพื่อริเริ่มและเร่งรัดให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น โดยเน้นให้มีการ
ดำเนินงานตามเป้าหมายด้านการสุขาภิบาลในระดับประเทศโดยอ้างอิงจากเป้าหมายการพัฒนาแห่ง
สหัสวรรษ โดยการกำหนดให้การสุขาภิบาลที่ยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับประเทศ
ยอมรับในกรอบเวลาที่เหมาะสม การกำหนดกลยุทธ์ระดับประเทศด้านการสุขาภิบาลที่ยั่งยืนด้วยการ
จัดการด้านบุคลากร การเงิน และทรัพยากรในท้องถิ่นให้เหมาะสมสำหรับการดำเนินงาน และสนับสนุนให้
มีการกำหนดกลยุทธ์ระดับประเทศด้านการสุขาภิบาลที่ยั่งยืน เพื่อเร่งให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่ง
สหัสวรรษด้านน้ำและการสุขาภิบาลให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของแต่ละ
ประเทศ ตลอดจนสร้างภาคีเครือข่าย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการสุขาภิบาลที่ยั่งยืนระหว่างหน่วยงาน
ภาคส่วนต่างๆ
		
๒.๓.๑๓ ประชาคมสังคม และวัฒนธรรมอาเซียน 
		
ผลจากการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๙ เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ณ เกาะบาหลี
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ผู้นำอาเซียนได้ลงนามในปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน เห็นชอบให้มีการ
จัดตั้งประชาคมอาเซียน ภายในปี ค.ศ. ๒๐๒๐ (พ.ศ. ๒๕๖๓) และในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ ๑๒
เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ณ เมืองเซบู ผู้นำอาเซียนได้ตกลงให้มีการจัดตั้งประชาคมอาเซียนให้แล้ว
เสร็จเร็วขึ้นเป็นภายในปี ค.ศ. ๒๐๑๕ (พ.ศ. ๒๕๕๘) ประชาคมอาเซียนประกอบด้วยความร่วมมือ
๓ เสาหลัก คือ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
		
ประชาคมสั ง คมและวั ฒ นธรรมอาเซี ย น มี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ประชาชน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนและเสริมสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ
อาเซียน โดยแผนปฏิบัติการประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครอบคลุมความร่วมมือในหลายสาขา เช่น
ความร่วมมือด้านการปราบปรามยาเสพติด การพัฒนาชนบท การขจัดความยากจน สิ่งแวดล้อม การศึกษา
วัฒนธรรม สตรี สาธารณสุข โรคเอดส์ และเยาวชน เป็นต้น โดยมีความมุ่งหมายที่เกี่ยวกับด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม คือ
		
๑) การสร้างประชาคมแห่งสังคมที่เอื้ออาทร เน้นการแก้ไขปัญหาความยากจน เสริมสร้าง
ความเสมอภาคและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้มาตรการระดับภูมิภาคเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานใน
ประเทศไทยด้านต่างๆ อาทิ ลดความเสี่ยงทางสังคมของเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ โดยสนับสนุน
โครงการซึ่งสอดคล้องกับอนุสัญญาระหว่างประเทศ และส่งเสริมการบริการที่เกี่ยวข้อง เช่น การดูแล
ผู้สูงอายุ การบริการด้านสาธารณสุข และการศึกษา แก้ไขปัญหาด้านการพัฒนาระบบการสาธารณสุข
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ป้องกันการแพร่กระจายและลดอันตรายของโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (โรคเอดส์) และโรคติดต่ออื่นๆ ทำให้
อาเซียนเป็นภูมิภาคที่ประเทศสมาชิกสามารถฟื้นตัวจากภัยพิบัติได้รวดเร็ว โดยลดผลกระทบทางลบของ
ภัยพิบัติ เพื่อมุ่งสู่การเป็นชุมชนที่ปลอดภัยขึ้น และมีการพัฒนาที่ยั่งยืน เสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างระบบฐานข้อมูลความมั่นคงด้านอาหาร
		
๒) การแก้ไขผลกระทบต่อสังคมอันเนื่องมาจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจ การมุ่งสร้าง
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงด้านเดียวโดยมิได้คำนึงถึงผลกระทบที่ตามมา อาจทำให้เกิดปัญหา
ความไม่เสมอภาคทางสังคม ซึ่งสามารถสั่นคลอนเสถียรภาพทางการเมืองต่อไป จึงเน้นการสร้างฐาน
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสามารถในการแข่งขัน และสร้างระบบการป้องกันทางสังคมเพื่อเป็นหลักประกัน
ความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ โดยให้ ค วามสำคั ญ กั บ การศึ ก ษาและฝึ ก อบรม การพั ฒ นาฝี มื อ แรงงาน และ
เสริมสร้างความร่วมมือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สวัสดิการสังคม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สาธารณสุข
โดยเน้นปัญหาที่มากับโลกาภิวัตน์ เช่น โรคระบาด ไข้หวัดนก SARS มาลาเรีย และวัณโรค เป็นต้น
		
๓) ส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้อง โดยมี
กลไกเพื่อจัดการการดูแลสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ตลอดจนการป้องกันและขจัดภัยพิบัติด้านสิ่งแวดล้อม
การป้องกันมลพิษจากหมอกควันที่ข้ามแดน การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมชายฝั่งและทะเล การอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดการและส่งเสริมความยั่งยืนของทรัพยากรดิน น้ำ ป่าไม้ แร่ธาตุ
		
ทั้งนี้ แผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ปี ค.ศ. ๒๐๐๙–๒๐๑๕
ได้ รั บ การรั บ รองแล้ ว ในช่ ว งการประชุ ม สุ ด ยอดอาเซี ย น ครั้ ง ที่ ๑๔ เมื่ อ ๑ มี น าคม พ.ศ. ๒๕๕๒
ณ ชะอำ – หัวหิน ประเทศไทย

๒.๔  กลไกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
		
การดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมมีขอบเขตกว้างขวางและมีกลไกการดำเนินงานทั้งที่
เป็นคณะกรรมการ และหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้อง ได้แก่
๑) คณะกรรมการสาธารณสุข เป็นคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งเป็นองค์กรสูงสุดที่จะพิจารณานโยบาย แผนงาน แนวทาง และมาตรการ รวมทั้งกำหนด
มาตรฐาน และหลักเกณฑ์ มีอำนาจให้คำแนะนำและควบคุมสอดส่องดูแลและสนับสนุนการปฏิบัติการของ
ราชการส่วนท้องถิ่นและเจ้าพนักงานท้องถิ่น และประสานงานระหว่างส่วนราชการและราชการส่วนท้องถิ่น
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานด้านสาธารณสุข เช่น
คณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณากำหนดมาตรฐานวิ ช าการที่ ใช้ ใ นการเก็ บ ขน หรื อ กำจั ด สิ่ ง ปฏิ กู ล หรื อ
มูลฝอย และอัตราค่าธรรมเนียมในการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ คณะอนุกรรมการประสานและพัฒนาระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
แห่งชาติ คณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานและพัฒนาศักยภาพขององค์กรและบุคลากร
คณะอนุกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์ มาตรฐานกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ มีหน้าที่ในการกำหนด
หลักเกณฑ์ มาตรฐานสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
		
๒) คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เป็นคณะกรรมการตามกฎหมายที่แต่งตั้งขึ้น
ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มีอำนาจหน้าที่ในการ
พิ จ ารณานโยบาย แผน และมาตรการในการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้ อ ม
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ของประเทศ กำหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิด กฎหมาย และมาตรการเพื่อเสริมสร้าง
ความร่วมมือและประสานงานระหว่างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนในเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ภายใต้คณะกรรมการฯ นี้ ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินการใน
ประเด็นต่างๆ เช่น คณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตราย
และการกำจัด คณะอนุกรรมการอนุสัญญารอตเตอร์ดัมว่าด้วยกระบวนการแจ้งข้อมูลสารเคมีล่วงหน้า
สำหรับสารเคมีอันตรายและสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์บางชนิดในการค้าระหว่างประเทศ
เป็นต้น
		
๓) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ เป็นคณะกรรมการตามกฎหมายที่แต่งตั้งขึ้นภายใต้
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มีอำนาจหน้าที่ในการเสนอ
แผนปฏิบัติการ เพื่อป้องกันหรือแก้ไขอันตรายอันเกิดจากการแพร่กระจายของมลพิษหรือภาวะมลพิษ
เสนอความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม
ป้องกัน ลด หรือขจัดมลพิษจากแหล่งกำเนิด ให้คำแนะนำในการกำหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจาก
แหล่งกำเนิดตามมาตรา ๕๕ การกำหนดประเภทของแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องปฏิบัติตามมาตรา ๖๘
และ ๖๙ จัดทำรายงานสถานการณ์มลพิษ
		
๔) คณะกรรมการอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม เป็ น คณะกรรมการที่ แ ต่ ง ตั้ ง ขึ้ น โดยกระทรวง
สาธารณสุข เพื่อเป็นกลไกการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม และ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องตามแนวทางของกฎบัตรอนามัยและสิ่งแวดล้อมฯ มีบทบาท
หน้าที่ในการกำหนดนโยบาย ทิศทาง และยุทธศาสตร์การดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ
รวมทั้ง กำกับ ดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ระดับชาติ และประสานความร่วมมือในการ
ดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมกับหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและระหว่างประเทศ
		
๕) คณะกรรมการทรัพ ยากรน้ ำ แห่ ง ชาติ จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๒ มีหน้าที่พิจารณานโยบาย แผนงาน ปรับปรุง
แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ำ ประสานงานส่วนราชการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือคณะกรรมการอื่นเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม การป้องกัน
ภัยพิบัติ เพื่อกำหนดแนวทางจัดการสิ่งแวดล้อมในการบริหารทรัพยากรน้ำ และกำหนดแนวทางการ
ติดตามและประเมินผลการถ่ายโอนภารกิจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนผลกระทบต่อคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนภายหลังการถ่ายโอน แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน เช่น คณะอนุกรรมการ
จั ด ทำแผนอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู แ หล่ ง น้ ำ และพื้ น ที่ ชุ่ ม น้ ำ คณะอนุ ก รรมการจั ด การพื้ น ที่ ชุ่ ม น้ ำ เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ
การดำเนินงานของคณะกรรมการฯ
๖) คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้ วยการพัฒนายุ ทธศาสตร์การจั ดการสารเคมี โดยมี
นายกรั ฐ มนตรี หรื อ รองนายกรั ฐ มนตรี ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายเป็ น ประธาน และมี ฝ่ า ยเลขานุ ก ารจาก
๔ กระทรวง คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง
อุตสาหกรรม และกระทรวงสาธารณสุข มีหน้าที่ในการพิจารณานโยบายและแผนยุทธศาสตร์การจัดการ
สารเคมีแห่งชาติ พัฒนา ปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัย
ของประชาชนและสิ่งแวดล้อมของประเทศที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนในการบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานการจัดการสารเคมี
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๗) คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศแห่ ง ชาติ โดยมี
นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทำหน้าที่
เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ และมีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการ
ด้ า นการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ เพื่ อ เป็ น กลไกสำคั ญ ที่ จ ะส่ ง ผลให้ ก ารดำเนิ น งานด้ า นการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้บรรลุตามความมุ่งหมาย
		
๘) คณะกรรมการส้วมสาธารณะไทย แต่งตั้งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
มีบทบาทในการกำหนดนโยบายและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงานต่างๆ เพื่อให้การสนับสนุน
การดำเนินงานพัฒนาส้วมสาธารณะไทย ที่มีเป้าหมายการมีส้วมที่สะอาด สะดวก เพียงพอและปลอดภัย
ผู้ใช้มีพฤติกรรมอนามัยดีทั่วประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
		
๙) คณะกรรมการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย แห่ ง ชาติ (กปภช.) แต่ ง ตั้ ง ตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย
แผนบูรณาการพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหว่างหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน รวมถึงการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการต่างๆ ภายใต้ กปภช. เพื่อเป็นกลไก
ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
		
๑๐) คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ มีหน้าที่
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบกลไกหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ โดย
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. ๒๕๕๐
		
นอกจากคณะกรรมการระดับประเทศดังกล่าวข้างต้นแล้ว มีหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบ
ดำเนินการด้านต่างๆ ดังตารางที่ ๑
ตารางที่ ๑ แสดงหน่วยงานและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
ด้าน
๑. ด้านคุณภาพอากาศ

หน่วยงานหลัก
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- กระทรวงอุตสาหกรรม
- กระทรวงแรงงาน
- กระทรวงสาธารณสุข
- คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- คณะกรรมการควบคุมมลพิษ

คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
- คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
- คณะกรรมการสาธารณสุข
- คณะกรรมการส้วมสาธารณะไทย

๒. ด้านน้ำ สุขอนามัย		
 - กระทรวงสาธารณสุข
และการสุขาภิบาล - กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙
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ด้าน
๓. ด้านการจัดการขยะ
มูลฝอยและของเสีย
อันตราย

๔. ด้านการจัดการ
สารเคมีเป็นพิษและ
สารอันตราย
๕. ด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

๖. ด้านการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ในภาวะฉุกเฉิน

๗. ด้านการประเมินผล
กระทบต่อสุขภาพ
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หน่วยงานหลัก
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
- กระทรวงสาธารณสุข
- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงอุตสาหกรรม
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- กระทรวงอุตสาหกรรม
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
- กระทรวงสาธารณสุข
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
- กระทรวงพลังงาน
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- กระทรวงสาธารณสุข
- กระทรวงอุตสาหกรรม
- กระทรวงคมนาคม
- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงสาธารณสุข
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
- กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- กระทรวงสาธารณสุข
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
- คณะกรรมการสาธารณสุข
- คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- คณะกรรมการควบคุมมลพิษ

- คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการ
พัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี
- คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
- คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลง		
สภาพภูมิอากาศแห่งชาติ

- คณะกรรมการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ

- คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไก	
การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
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บทที่ ๓

สถานการณ์และประเด็นปัญหาสำคัญ 
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
๓.๑ สถานการณ์และประเด็นปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมของระดับโลกและภูมิภาค
		
ปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศกำลังพัฒนารวมถึงประเทศไทย ส่วนใหญ่มาจาก
สภาพความเป็ น เมื อ งที่ เ พิ่ ม ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ปั ญ หาพฤติ ก รรมอนามั ย การขาดความรู้ และการมี
สภาพแวดล้อมที่มีปัญหา รวมถึงผลกระทบใหญ่ที่เป็นปัญหาระดับโลก ระดับภูมิภาคและส่งผลถึงระดับ
ประเทศ คือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก โดยในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔ มีเหตุการณ์
ภัยธรรมชาติในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลกเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรงมากขึ้น เช่น การเกิดแผ่นดินไหว
ครั้งใหญ่ที่ประเทศเฮติ ประเทศนิวซีแลนด์ และล่าสุด คือ การเกิดคลื่นยักษ์สึนามิที่ประเทศญี่ปุ่น ภูเขาไฟ
ระเบิดที่ประเทศไอซ์แลนด์ ไฟป่าที่ประเทศออสเตรเลีย เป็นต้น ภัยพิบัติทางธรรมชาติดังกล่าวก่อให้เกิด
ความเจ็บป่วย ความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งระบบนิเวศน์อย่างมหาศาล และต้องใช้เวลายาวนานกว่าจะฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพเดิม
จากสถานการณ์การขยายตัวของความเป็นเมืองที่ขาดการวางแผน การพัฒนาอุตสาหกรรม
ที่ เ น้ น การเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ เป็ น หลั ก โดยขาดการคำนึ ง ถึ ง ต้ น ทุ น ทางสิ่ ง แวดล้ อ มและสั ง คมที่ ต้ อ ง
สูญเสียไป ทำให้ประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลกต้องเผชิญกับปัญหาด้านต่างๆ มากมายทั้งปัญหาด้านเศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชน ได้แก่ ความเป็นอยู่ที่แออัด สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
ที่ไม่เพียงพอ การสุขาภิบาลไม่ถูกสุขลักษณะ มลพิษสิ่งแวดล้อม เช่น ขยะ น้ำเสีย อากาศเป็นพิษ เป็นต้น
โดยเฉพาะประชาชนที่ยากจน กลุ่มผู้ด้อยโอกาส เด็กและผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่ควรได้รับการ
ปกป้อง ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ องค์การอนามัยโลก ได้สร้างกระแสให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกหันมาให้ความสำคัญ
และตระหนักถึงการพัฒนาเมือง โดยคำนึงถึงสุขภาพของประชาชนและส่งเสริมความเป็นธรรมด้านสุขภาพ
เพื่อลดผลกระทบจากการขยายตัวของเมืองที่ไม่ได้วางแผนรองรับอย่างดี
		
การจั ด การกั บ ปั ญ หาอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มจากผลกระทบของสถานการณ์ ที่ เ ป็ น ปั ญ หา
ระดับโลกและภูมิภาคที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน และปัญหาต่างๆ เหล่านี้เป็นปัญหาที่มีการเคลื่อนย้าย
ข้ามแดนที่อาจส่งผลกระทบต่อประเทศใกล้เคียง หรือมีการติดต่อเคลื่อนย้ายสาเหตุของปัญหาถึงกัน ทำให้
เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งที่เป็นข้อตกลงที่มีผลบังคับทางกฎหมายและข้อตกลงที่เป็นไปตาม
ความสมัครใจของประเทศสมาชิกในการแก้ไขปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมในระดับโลก ระดับภูมิภาค และ
ระดับประเทศ มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อมูลข่าวสาร ถ่ายทอดการเรียนรู้แบบปฏิบัติที่ดีต่อกัน
ตลอดจนร่วมกันพัฒนาวิชาการและแนวคิดสำคัญ เช่น หลักการความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate
Social Responsibility) หลักการป้องกันไว้ก่อน (Precautionary Principle) และแนวคิดการสุขาภิบาล
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ที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Sustainable and Ecological Sanitation) เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้
ประเทศต่างๆ นำไปใช้เป็นหลักการการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ

๓.๒ สถานการณ์และประเด็นปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
		
๓.๒.๑ ด้านคุณภาพอากาศ
			
๑) สถานการณ์คุณภาพอากาศ
				 คุ ณ ภาพอากาศเป็ น ปั จ จั ย หนึ่ ง ที่ ส ำคั ญ ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพอนามั ย ของ
ประชาชน สารมลพิ ษ ในอากาศจะส่ ง ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มและสุ ข ภาพทั้ ง ทางตรงและทางอ้ อ ม
โดยทั่วไป ภาวะมลพิษทางอากาศ หมายถึง สภาวะที่มีของเสียซึ่งอยู่ในสภาพเป็นไอเสีย กลิ่น ควัน ก๊าซ
เขม่า ฝุ่นละออง เถ้าถ่าน หรือมลสารอื่นที่มีสภาพละเอียดบางเบาจนสามารถรวมตัวอยู่ในบรรยากาศได้
สารมลพิษทางอากาศหลักที่สำคัญ ได้แก่ ฝุ่นละออง ก๊าซโอโซน ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน สารอินทรีย์ระเหยง่าย ส่วนใหญ่เกิดจากภาคการใช้พลังงาน เช่น
อุตสาหกรรม การขนส่ง โรงไฟฟ้า เป็นต้น และการเผาในที่โล่ง เช่น เผาเศษวัสดุทางการเกษตร ไฟป่า
เป็นต้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๓–๒๕๕๒ การปล่อยสารมลพิษทางอากาศ ได้แก่ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และ
ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน จากการใช้พลังงานของกิจกรรมการขนส่ง การผลิตไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรม
ที่พักอาศัยและธุรกิจการค้าและอื่นๆ มีอัตราที่เพิ่มขึ้นทุกปี ยกเว้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ลดลง ดังกราฟที่ ๑
แหล่งกำเนิดฝุ่นละอองที่สำคัญ ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้า การขนส่ง การก่อสร้าง และการเผา
ในที่ โ ล่ ง โดยทั่วไป ปริมาณการปล่อยมลพิ ษ ทางอากาศจะแปรผั น ตามกั บ อั ต ราการเจริ ญ เติ บ โตทาง
เศรษฐกิจและการใช้พลังงานของประเทศในการผลิตสินค้าเพื่อการบริโภคและการส่งออก ซึ่งหากมาตรการ
บริหารจัดการหรือการควบคุมไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอจะเป็นสาเหตุของปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่
				 การควบคุ ม ปริ ม าณการปล่ อ ยสารอิ น ทรี ย์ ร ะเหยง่ า ย (Volatile Organic
Compounds: VOCs) จากแหล่งกำเนิดต่างๆ ยังเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทย ข้อมูลการระบาย
สาร VOCs หลายหน่วยงานยังอยู่ระหว่างเริ่มต้นของการจัดทำฐานข้อมูล ทำให้ไม่สามารถระบุปริมาณ
การปล่ อ ยสาร VOCs ดั ง เช่ น ก๊ า ซซั ล เฟอร์ ไ ดออกไซด์ ก๊ า ซออกไซด์ ข องไนโตรเจน และฝุ่ น ละออง
เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพจากสาร VOCs ได้มีการกำหนดค่ามาตรฐานสารอินทรีย์
ระเหยง่ายในบรรยากาศตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
จำนวน ๙ พารามิ เ ตอร์ ได้ แ ก่ ๑) เบนซี น (Benzene) ๒) ไวนิ ล คลอไรด์ (Vinyl Chloride)
๓) ๑,๒-ไดคลอโรอี เ ทน (1,2-Dichloroethane) ๔) ไตรคลอโรเอทธิ ลี น (Trichloroethylene)
๕) ไดคลอโรมี เ ทน (Dichloromethane) ๖) ๑,๒-ไดคลอโรโพรเพน (1,2-Dichloropropane)
๗) เตตระคลอโรเอทธิ ลี น (Tetrachloroethylene) ๘) คลอโรฟอร์ ม (Chloroform) และ
๙) ๑,๓-บิวทาไดอีน (1,3-Butadiene)
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ปี พ.ศ. ๒๕๔๓–๒๕๕๒
ðŘ ó.ý. ģĦĥĤ – ģĦĦģ
		
จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในปี พ.ศ. ๒๕๔๓–๒๕๕๒ พบว่า ฝุ่นละอองขนาด
ไม่เกินĂîćöĆ๑๐÷ÿĉęÜไมครอน
) ïยัìĊงę คงเป็
ปัญหาหลักของประเทศไทย ค่าเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมงอยู่ในระดัģĨบเกิน
Ēñî÷čìíýćÿêøŤ
ĒüéúšĂöĒĀŠ(PM
Üßćêĉ10ÞïĆ
ģ ó.ý.นģĦĦĦ-ģĦĦĪ
เกณฑ์ ม าตรฐานในหลายพื้นที่ ได้แก่ สระบุ รี ลำพู น เชี ย งราย แม่ ฮ่ อ งสอน เชี ย งใหม่ น่ า น ลำปาง
กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ พระนครศรีอยุธยา ระยอง นนทบุรี และชลบุรี นอกจากนี้ จำนวนชั่วโมง
ที่ เ กิ น มาตรฐานของก๊ า ซโอโซน (O 3) มี แ นวโน้ ม สู ง ขึ้ น โดยพบเกิ น มาตรฐานในหลายพื้ น ที่ ได้ แ ก่
พระนครศรีอยุธยา สระบุรี เชียงใหม่ สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ราชบุรี กรุงเทพมหานคร
ชลบุรี ระยอง ลำปาง นครสวรรค์ และนนทบุรี เนื่องจากพื้นที่เหล่านี้มีการพัฒนาความเป็นเมืองมาก ทำให้
ปริ ม าณการจราจร และจำนวนโรงงานอุ ต สาหกรรมเพิ่ ม มากขึ้ น สำหรั บ สารมลพิ ษ ชนิ ด อื่ น ได้ แ ก่
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ยังอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐาน อย่างไรก็ตาม คุณภาพอากาศโดยรวม ได้แก่ ฝุ่นละอองมีแนวโน้มดีขึ้น โอโซนมีแนวโน้ม
สู ง ขึ้ น (กราฟที่ ๒ และ ๓) สำหรั บ สารอิ น ทรี ย์ ร ะเหยง่ า ย จากการติ ด ตามตรวจวั ด ในพื้ น ที่ ส ำคั ญ
ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ขอนแก่น หาดใหญ่ และระยอง พบว่า เบนซีนมีค่าเกินมาตรฐาน
ที่ ก ำหนดในบางพื้นที่ สาร ๑,๓-บิวทาไดอี น (1,3-Butadiene) มี เ กิ น ค่ า มาตรฐานในบางครั้ ง ส่ ว น
สาร ๑,๒-ไดคลอโรอีเทน (1,2-Dichloroethane) มีค่าเกินมาตรฐานในบางช่วงเวลา โดยเฉพาะในพื้นที่
อุตสาหกรรม กล่าวโดยสรุป สารเบนซีน และสาร ๑,๓-บิวตาไดอีน เป็นสารกลุ่มเป้าหมายที่จะต้องดำเนิน
การควบคุม เพื่อลดการปล่อยออกสู่บรรยากาศภายนอก สารเหล่านี้มีแหล่งกำเนิดหลากหลาย เช่น
การเผาไหม้ สารเคมี ภาคอุตสาหกรรม ภาคการขนส่ง กิจกรรมในการใช้ชีวิตประจำวัน และจากธรรมชาติ
เป็นต้น 	

แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙
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(1,3-Butadiene) öĊđÖĉîÙŠćöćêøåćîĔîïćÜÙøĆĚÜ ÿŠüîÿćø Ģ,ģ-ĕéÙúĂēøĂĊđìî (1,2-Dichloroethane) öĊÙŠćđÖĉî
öćêøåćîĔîïćÜßŠüÜđüúćēé÷đÞóćąĔîóČĚîìĊęĂčêÿćĀÖøøö ÖúŠćüēé÷ÿøčð ÿćøđïîàĊî Ēúąÿćø Ģ,Ĥ-ïĉüêćĕéĂĊî
đðŨîÿćøÖúčŠöđðŜćĀöć÷ìĊęÝąêšĂÜéĞćđîĉîÖćøÙüïÙčöđóČęĂúéÖćøðúŠĂ÷ĂĂÖÿĎŠïøø÷ćÖćýõć÷îĂÖ ÿćøđĀúŠćîĊĚöĊ
ĒĀúŠÜÖĞćđîĉ éĀúćÖĀúć÷ đßŠî ÖćøđñćĕĀöš ÿćøđÙöĊ õćÙĂčêÿćĀÖøøö õćÙÖćø×îÿŠÜ ÖĉÝÖøøöĔîÖćøĔßš
ßĊü		
ĉêðøąÝĞćüĆî ĒúąÝćÖíøøößćêĉ
îêšî
ปัญหาหมอกควัđðŨ
นจากการเผาในที
่โล่งยังคงเป็นปัญหาสำคัญในพื้นที่ ๘ จังหวัดภาคเหนือ
ðŦâĀćĀöĂÖÙüĆîÝćÖÖćøđñćĔîìĊęēúŠÜ÷ĆÜÙÜđðŨîðŦâĀćÿĞćÙĆâĔîóČĚîìĊę ĩ ÝĆÜĀüĆéõćÙđĀîČĂ
ตอนบน (เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา ลำปาง ลำพูน แพร่ และน่าน) โดยเฉพาะช่วงหน้าแล้ง
êĂîïî (đßĊ÷ÜĔĀöŠ đßĊ÷Üøć÷ ĒöŠăŠĂÜÿĂî óąđ÷ć úĞćðćÜ úĞćóĎî ĒóøŠ ĒúąîŠćî) ēé÷đÞóćąßŠüÜĀîšćĒúšÜ
เดือนมกราคม-มีนาคมของทุกปี สาเหตุหลักเกิดจากการเผาในชุมชน การเผาในพื้นที่การเกษตร การเผา
đéČĂîöÖøćÙö-öĊîćÙö×ĂÜìčÖðŘ ÿćđĀêčĀúĆÖđÖĉéÝćÖÖćøđñćĔîßčößî ÖćøđñćĔîóČĚîìĊęÖćøđÖþêø ÖćøđñćøĉöìćÜ
ริมทางć และไฟป่
า โดยปี
พ.ศ. ๒๕๕๓
ตรวจพบปริ
่นละอองขนาดไม่
เกิน ĕöÙøĂî
๑๐ ไมครอน
มีค่าę÷
Ēúąĕôðś
ēé÷ðŘ ó.ý.
ģĦĦĤ
êøüÝóïðøĉ
öćèòčมśîาณฝุ
úąĂĂÜ×îćéĕöŠ
đÖĉî Ģġ
(PM10(PM
) öĊ10Ù)ŠćđÞúĊ
เมื่อöĊวันîทีćÙö
่ ๑๘ó.ý.มีนģĦĦĤ
าคม พ.ศ.
่จังหวัดđìŠแม่ćÖĆฮï่องสอน
กับ ๕๑๘.๕
ม
ģĥเฉลี
ßĆęü่ยēöÜ๒๔đöČชัęĂ่วüĆโมง
îìĊę Ģĩ
ìĊęÝĆÜĀüĆ๒๕๕๓
éĒöŠăŠĂทีÜÿĂî
ĦĢĩ.Ħเท่าĕöēÙøÖøĆ
öêŠĂúĎÖไมโครกรั
ïćýÖŤđöêø
ต่อîลูđÖèæŤ
กบาศก์öćêøåćîÖüŠ
เมตร ซึ่งเกิćนเกณฑ์
àċęÜđÖĉ
ĥ đìŠćมาตรฐานกว่า ๔ เท่า
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ę ģ ĒÿéÜñúÖćøêøüÝüĆ
éòčśî×îćéđúĘ
ÖđÞúĊę÷ปีøć÷ðŘ
ó.ý. ģĦĥĪ – ģĦĦĤ
กราฟที่ ๒ ÖøćôìĊ
แสดงผลการตรวจวั
ดฝุ่นขนาดเล็
กเฉลี่ยรายปี
พ.ศ. ðŘ๒๕๔๙–๒๕๕๓

ÙŠćēĂēàîđÞúĊę÷øć÷ðŘ 2549-2553
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ÖøćôìĊę Ĥ ĒÿéÜñúÖćøêøüÝüĆéÖŢćàēĂēàîđÞúĊę÷øć÷ðŘ ðŘ ó.ý. ģĦĥĪ – ģĦĦĤ
แสดงผลการตรวจวัดก๊าซโอโซนเฉลี่ยรายปี ปี พ.ศ. ๒๕๔๙–๒๕๕๓
ģ) ðŦâĀćÙčèõćóĂćÖćýĔîĂćÙćø
ĂćÖćýĔîĂćÙćøđðŨîêĆüĒìî×ĂÜÝčúÿĉęÜĒüéúšĂö (Microenvironment) ìĊęöĊÙüćöÿĞćÙĆâêŠĂ
ÿč×38
õćó×ĂÜðøąßćßî
đîČęĂÜÝćÖĔîĒêŠ
úąüĆอîมแห่
ðøąßćßîĔßš
÷ĒúąìĞćÖĉÝüĆêøðøąÝĞćüĆîĔîĂćÙćøđðŨî
แผนยุทธศาสตร์
อนามัยสิ่งแวดล้
งชาติ ฉบับđทีüúćĂ÷Ď
่ ๒ พ.ศ.ŠĂćýĆ
๒๕๕๕-๒๕๕๙
ÿŠüîĔĀâŠ öúóĉþĂćÖćýĔîĂćÙćøöĊĒĀúŠÜÖĞćđîĉéöúóĉþìĆĚÜÝćÖõć÷ĔîĂćÙćøĀøČĂÝćÖÖćøĒúÖđðúĊę÷îÖĆïĂćÖćý
õć÷îĂÖĂćÙćøìĊęöĊ öúóĉ þđðŨ îðŦ ÝÝĆ÷đÿĊę ÷ÜêŠĂÿč×õćó×ĂÜðøąßćßî êúĂéÝîöĊñ úêŠĂÙčèõćó×ĂÜĂćÖćý
ĔîĂćÙćø ÝćÖøć÷ÜćîÿëćîÖćøèŤõćøąēøÙÝćÖÿĉęÜĒüéúšĂö×ĂÜĂÜÙŤÖćøĂîćöĆ÷ēúÖ ó.ý. ģĦĦġ ìĞćĔĀšđĀĘî
กราฟที่ ๓

		
๒) ปัญหาคุณภาพอากาศในอาคาร
			 อากาศในอาคารเป็นตัวแทนของจุลสิ่งแวดล้อม (Microenvironment) ที่มีความสำคัญ
ต่อสุขภาพของประชาชน เนื่องจากในแต่ละวันประชาชนใช้เวลาอยู่อาศัยและทำกิจวัตรประจำวันในอาคาร
เป็นส่วนใหญ่ มลพิษอากาศในอาคารมีแหล่งกำเนิดมลพิษทั้งจากภายในอาคารหรือจากการแลกเปลี่ยนกับ
อากาศภายนอกอาคารที่มีมลพิษเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพของประชาชน ตลอดจนมีผลต่อคุณภาพของ
อากาศในอาคาร จากรายงานสถานการณ์ภาระโรคจากสิ่งแวดล้อมขององค์การอนามัยโลก พ.ศ. ๒๕๕๐
ทำให้เห็นผลกระทบสุขภาพที่ชัดเจนของประชาชนไทยว่ามีภาระโรคจากปัจจัยเสี่ยงของมลพิษอากาศ
ในอาคารจากปั จ จั ย เสี่ ย ง เนื่ อ งจากการใช้ พ ลั ง งานเชื้ อ เพลิ ง แข็ ง (Solid Fuel use) 1.5 DALYs
ต่อประชากร ๑,๐๐๐ คนต่อปี ปัจจุบันอัตราการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจและโรคภูมิแพ้อากาศเพิ่มขึ้น
หลายเท่า เมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณ์เมื่อสิบกว่าปีที่ผ่านมา
			 คุ ณ ภาพอากาศภายในอาคารจึ ง เป็ น สาเหตุ ส ำคั ญ ที่ ท ำให้ เ กิ ด ปั ญ หาและโรคต่ า งๆ
มากมาย และประเทศไทยเป็นประเทศที่กำลังพบกับปัญหาการจัดการมลพิษอากาศในอาคาร การเติบโต
ทางเศรษฐกิจและการพัฒนาเมือง ทำให้มีการสร้างอาคารที่ปิดทึบไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือน อพาร์ทเมนต์
คอนโดมิเนียม โรงแรม โรงเรียน หรือสถานที่ทำงาน และจัดการให้มีการถ่ายเทอากาศภายนอกและภายใน
อาคาร รวมถึงความจำเป็นของการประหยัดพลังงาน จึงเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของ
ผู้อยู่ในอาคาร ประชาชนที่ทำกิจวัตรส่วนใหญ่ภายในอาคารจึงมีโอกาสที่จะได้รับผลกระทบจากมลพิษ
อากาศที่มีแหล่งกำเนิดภายในอาคาร เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างก๊าซเรดอนในที่อยู่อาศัย มะเร็งปอด
โรคมะเร็ง หรืออันตรายของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ภายในอาคารบ้านเรือนจากการหุงต้มในครัวเรือน
พิษของสารเคมีประเภทโอโซน สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ซึ่งระเหยออกมาภายในอาคารใน
ระดับต่ำจากเฟอร์นิเจอร์ วัสดุตกแต่งในอาคาร น้ำยาทำความสะอาดสี เป็นต้น นอกจากนี้ การเผาไหม้ใน
ร้านอาหารที่มีการประกอบปรุง บนโต๊ะอาหารประเภทปิ้งย่าง เป็นแหล่งมลพิษอากาศในอาคาร ที่อาจ
สร้างปัญหาสุขภาพให้กับผู้เข้าไปใช้บริการในห้างสรรพสินค้า ปัญหาการติดเชื้อโรคจากระบบปรับอากาศ
ภายในอาคาร ดังเช่นปัญหาการเกิดโรคลีเจียนแนร์ ซึ่งมีสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรียลีจิโอเนลลา นิวโมฟิวลา
(Legionella pneumophila) ที่ปนเปื้อนมากับน้ำหล่อเย็นของระบบปรับอากาศ หรือมลพิษอากาศใน
อาคารที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนอากาศจากภายนอกอาคาร สถานศึกษาที่อยู่ใกล้ถนน นักเรียนจะได้รับ
ผลกระทบจากฝุ่นขนาดเล็กที่มาจากการจราจรเนื่องจากกระบวนการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง อนุภาคมลสารที่
มีขนาดเล็กสามารถผ่านลมหายใจเข้าถึงถุงลมปอดได้
			 กลุ่มอาการป่วยเหตุจากอาคาร (Sick building syndromes: SBS) เป็นปัญหาใหม่
ของคนไทย เมื่อเกิดการเจ็บป่วยด้วยอาการ หลายครั้งไปพบแพทย์แล้วหาสาเหตุไม่พบ สาเหตุใหญ่มาจาก
คุ ณ ภาพอากาศภายในอาคาร เช่ น สำนั ก งาน โรงพยาบาล โรงแรม โรงเรี ย น ที่ พั ก อาศั ย ประเภท
คอนโดมิเนียมสูงหลายชั้น คนรุ่นใหม่มีวิถีชีวิตส่วนใหญ่ร้อยละ ๘๐ – ๙๐ อยู่ภายในสำนักงาน บ้านหรือ
คอนโดมิเนียมที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ สภาพอากาศที่ขาดการถ่ายเทที่ดี จะมีสิ่งปนเปื้อนสูงกว่าภายนอก
อาคารที่โล่งแจ้ง ทำให้หลายคนที่ใช้ชีวิตภายในตึกที่มีมลพิษเหล่านี้เกิดเป็นกลุ่มอาการป่วยเหตุจากอาคาร
โดยไม่รู้ตัวและกำลังเป็นปัญหาที่เพิ่มขึ้น โดยพบบ่อยในกลุ่มคนทำงานในอาคารสำนักงาน แม้ว่าอาการ
ดั ง กล่ า วจะตรวจไม่ พ บความผิ ด ปกติ ใ ดๆ และเกิ ด ขึ้ น ไม่ ถ าวร แต่ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการทำงาน
การประเมินเพื่อค้นหาการเจ็บป่วยพบว่าไม่ทราบสาเหตุที่จำเพาะกลุ่มอาการเจ็บป่วยเหล่านี้ แต่จะปรากฏ
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นอกจากที่กล่าวมาข้างต้น มีการศึกษาที่สำคัญทางด้านสุขภาพอนามัยและคุณภาพอากาศ
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Ĥġ
ที่เป็นผลกระทบแบบเรื้อรัง (Chronic Affect) ได้แก่ การศึกษาด้านพิษวิทยาของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
โดยศึกษาการได้รับสาร PAHs และ benzene พบว่า ตำรวจจราจร แม่ค้าข้างถนน และเด็กนักเรียน
เป็นผู้มีโอกาสเสี่ยงได้รับสารก่อมะเร็งสูงกว่าคนอื่นอย่างมีนัยสำคัญ และนักเรียนในกรุงเทพมหานคร
มีโอกาสเสี่ยงได้รับสาร PAHs และ benzene มากกว่านักเรียนในชนบท ถึง ๖ และ ๒ เท่า เนื่องจากเป็น
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ผู้ที่ใช้เวลาค่อนข้างมากใกล้แหล่งจราจร กรณีผลกระทบแบบเฉียบพลัน (Acute Affect) ได้แก่ กรณี
เหตุการณ์หมอกควันในภาคเหนือได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยพบว่าตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม
๒๕๕๐ เป็นต้นมามีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาด้วยโรคที่อาจจะมีสาเหตุจากหมอกควันอย่างต่อเนื่อง ได้แก่
โรคระบบทางเดินหายใจ จำนวน ๓,๒๕๗ ราย รองลงมา คือ โรคทางตา จำนวน ๑๐๓ ราย ยอดผู้ได้รับ
ผลกระทบจากหมอกควันใน ๘ จังหวัดภาคเหนือ และจังหวัดกาญจนบุรี มีจำนวนทั้งสิ้น ๖๔,๘๐๔ ราย
โดยจังหวัดเชียงรายมีผู้ได้รับผลกระทบมากที่สุด จำนวน ๑๙,๑๓๐ ราย รองลงมา คือ จังหวัดลำพูน
๑๖,๐๗๖ ราย และจังหวัดเชียงใหม่ ๑๐,๖๕๔ ราย โดยผลกระทบของมลภาวะอากาศต่อสุขภาพ พบว่า
ฝุ่ น ละอองส่ ว นที่ ไ ม่ ส ามารถขจั ด ออกมาได้ โ ดยเสมหะจะสะสมในเนื้ อ เยื่ อ ปอดและทำให้ เ กิ ด โรค เช่ น
โรคปอดแข็งจากภาวะฝุ่นจับปอด (pneumoconiosis) ถ้าฝุ่นละอองสามารถละลายน้ำได้ดีอาจซึมเข้าสู่
ระบบน้ำเหลืองหรือเลือด ซึ่งจะมีผลต่อระบบทางเดินหายใจ เป็นโรคเรื้อรังของปอดและมะเร็งปอด
๓.๒.๒ ด้านน้ำ การสุขาภิบาล และสุขอนามัย 
๑) สถานการณ์และประเด็นปัญหาด้านน้ำ
๑.๑) คุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินและน้ำบาดาล
						
จากการตรวจสอบคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายสำคัญ จำนวน ๔๙ สาย และ
แหล่งน้ำนิ่ง ๔ แหล่ง ได้แก่ กว๊านพะเยา บึงบอระเพ็ด หนองหาน และทะเลสาบสงขลา โดยกรมควบคุม
มลพิ ษ พบว่ า คุ ณ ภาพน้ ำ โดยภาพรวมของแม่ น้ ำ สำคั ญ ในพื้ น ที่ ภ าคเหนื อ ภาคกลาง และภาคใต้
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา มีคุณภาพเสื่อมโทรมลง (กราฟที่ ๕) พบว่า จำนวนแหล่งน้ำผิวดินที่มีคุณภาพ
อยู่ในเกณฑ์พอใช้ และเกณฑ์ดี (แหล่งน้ำประเภทที่ ๓ ใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตร และแหล่งน้ำประเภท
ที่ ๒ ใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคบริโภคและอนุรักษ์สัตว์น้ำ) มีจำนวนลดลง ขณะที่แหล่งน้ำผิวดินที่มี
คุณภาพเสื่อมโทรมเพิ่มขึ้น เช่น แม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง แม่น้ำท่าจีนตอนล่าง แม่น้ำนครนายก แม่น้ำ
เพชรบุรีตอนล่าง ลำตะคอง แม่น้ำระยอง ทะเลสาบสงขลา เป็นต้น รวมถึงแม่น้ำหรือลำคลองสายเล็กใน
บางพื้ น ที่ ปั ญ หาที่ พ บส่ ว นใหญ่ เ ป็ น การปนเปื้ อ นแบคที เรี ย กลุ่ ม ฟี ค อลโคลิ ฟ อร์ ม (Facal Coliform
Bacteria: FCB) สาเหตุที่ทำให้คุณภาพน้ำเสื่อมโทรม พบว่า มีปัญหาจากการระบายน้ำเสียชุมชน และ
น้ำเสียจากแหล่งกำเนิดอื่นๆ ตามลำดับ นอกจากนี้ยังมีการระบายสารอินทรีย์ ซึ่งมีผลกระทบ ทำให้
ค่ า ออกซิ เจนละลายน้ ำ (Dissolved Oxygen: DO) ต่ ำ ลง และความสกปรกในรู ป สารอิ น ทรี ย์
(Biochemical Oxygen Demand: BOD) สูงขึ้น
						
ความเสื่อมโทรมของแหล่งน้ำมีมูลเหตุสำคัญมาจากการระบายน้ำทิ้งจาก
บ้านเรือนและอาคารซึ่งส่วนใหญ่มีเพียงการจัดการน้ำเสียเบื้องต้นด้วยการติดตั้งบ่อเกรอะบ่อซึม บางแห่ง
ระบายน้ำจากส้วมหรือจากการประกอบกิจการลงท่อระบายน้ำและแหล่งน้ำโดยตรง โดยเฉพาะชุมชนและ
สถานประกอบการที่ตั้งอยู่ริมน้ำ นอกจากนี้ การเลี้ยงปศุสัตว์หนาแน่นและการเพาะปลูกที่มีการปนเปื้อน
ของสารอินทรีย์ ธาตุอาหารส่วนเกินประเภทไนโตรเจนและฟอสฟอรัส ตลอดจนสารเคมีทางการเกษตรและ
น้ำเสียจากภาคอุตสาหกรรมซึ่งมีความสกปรกสูง เป็นสาเหตุที่ทำให้แหล่งน้ำเสื่อมโทรมเช่นกัน
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							 - บ่อน้ำตื้นส่วนตัว จำนวน ๑,๔๓๕,๖๓๔ บ่อ ใช้งานได้ จำนวน
๑,๓๑๘,๖๔๓ บ่อ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๘๕ ของบ่อน้ำตื้นส่วนตัวทั้งหมด (เฉลี่ย ๑๙ บ่อ ต่อหมู่บ้าน)
							 - บ่อน้ำตื้นสาธารณะ จำนวน ๑๐๕,๑๑๔ บ่อ ใช้งานได้ จำนวน
๘๖,๗๕๘ บ่อ คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๕๔ ของบ่อน้ำตื้นสาธารณะทั้งหมด (เฉลี่ย ๑ บ่อ ต่อหมู่บ้าน)
							 - บ่อน้ำบาดาลส่วนตัว จำนวน ๗๘๔,๐๕๔ บ่อ ใช้งานได้ จำนวน
๗๓๘,๔๐๖ บ่อ คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๑๘ ของบ่อบาดาลส่วนตัวทั้งหมด (เฉลี่ย ๑๐ บ่อ ต่อหมู่บ้าน)
							 - บ่อน้ำบาดาลสาธารณะ จำนวน ๑๓๓,๕๓๘ บ่อ ใช้งานได้
จำนวน ๙๕,๑๗๐ บ่อ คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๒๗ ของบ่อบาดาลสาธารณะทั้งหมด (เฉลี่ย ๑ บ่อ ต่อหมู่บ้าน)
						
จากการสำรวจสถานภาพบ่อน้ำบาดาลของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ พบว่ า บ่ อ น้ ำ บาดาลทั้ ง หมดทั่ ว ประเทศ จำนวน ๒๓๓,๕๗๒ บ่ อ บ่ อ น้ ำ บาดาล
ที่ใช้งานได้ จำนวน ๑๓๓,๑๖๘ บ่อ บ่อน้ำบาดาลที่ใช้งานจริง จำนวน ๘๖,๖๖๑ บ่อ (มีบ่อน้ำบาดาลที่
ชาวบ้านไม่ได้ใช้งาน เนื่องจากระบบน้ำประปาเข้าถึง) บ่อบาดาลของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จำนวน ๒๑,๕๒๗ บ่อ และบ่อน้ำบาดาลของหน่วยงานอื่นๆ จำนวน ๑๙,๑๘๐ บ่อ
				 ๑.๒.๒) ความปลอดภัยของน้ำบริโภค
							 จากการสุ่มตรวจสอบคุณภาพน้ำบริโภคประเภทต่างๆ โดยกรมอนามัย
ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑–๒๕๕๓ พบว่า น้ำประปาส่วนใหญ่ไม่อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานบริโภคของกรมอนามัย ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ยกเว้นน้ำประปาซึ่งบริการโดยการประปาส่วนภูมิภาค
ซึ่งมากกว่าร้อยละ ๘๐ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำบริโภคของกรมอนามัย ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ เนื่องจากมีการ
ดำเนินงานโครงการน้ำประปาดื่มได้ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
						 ส่วนคุณภาพน้ำประปาของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำบริโภคของกรมอนามัย ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ร้อยละ ๒๐-๔๐ ปัญหาหลักของคุณภาพน้ำ
ที่ตรวจพบ คือ การปนเปื้อนแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มแบคทีเรียและฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย รองลงมา คือ
ปัญหาทางกายภาพ ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง สี และความขุ่น สำหรับคุณภาพน้ำทางเคมี ส่วนใหญ่
อยู่ ใ นเกณฑ์ ม าตรฐาน ยกเว้ น ค่ า สารละลายทั้ ง หมดที่ เ หลื อ จากการระเหย ความกระด้ า ง คลอไรด์
ซัลเฟต ฟลูออไรด์ เหล็ก สังกะสี แมงกานีส และสารหนูที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนน้ำฝน น้ำบ่อบาดาล
และบ่ อ น้ ำ ตื้ น พบว่ า ส่ ว นใหญ่ คุ ณ ภาพน้ ำ ไม่ อ ยู่ ใ นเกณฑ์ ม าตรฐานน้ ำ บริ โ ภค ปั ญ หาสำคั ญ คื อ
การปนเปื้อนแบคทีเรีย และมีการปนเปื้อนสารเคมี ได้แก่ ตะกั่ว สารหนู แมงกานีส เหล็ก ฟลูออไรด์
สังกะสี ไนเตรท คลอไรด์ สารละลายทั้งหมดที่เหลือจากการระเหย และมีปัญหาทางกายภาพไม่เหมาะสม
คือ ความขุ่น และสีเกินเกณฑ์มาตรฐานน้ำบริโภคที่กำหนด ทั้งนี้ การปนเปื้อนของสารเคมีในแหล่งน้ำ
ดังกล่าว มิได้หมายถึงเพียงการปล่อยมลพิษสู่แหล่งน้ำเท่านั้น แต่หมายรวมถึง การปนเปื้อนจากสารเคมี
ที่มีอยู่ตามธรรมชาติในแหล่งน้ำใต้ดินด้วย
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๒) สถานการณ์และประเด็นปัญหาด้านการสุขาภิบาล
๒.๑) ด้านสุขาภิบาลอาหาร
				 การบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนด
ให้การควบคุมดูแลกิจการที่เกี่ยวกับอาหาร ได้แก่ ตลาดสด กิจการร้านอาหาร การขายของชำ และ
แผงลอยจำหน่ า ยอาหารให้ ถู ก สุ ข ลั ก ษณะ เป็ น หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ จ ะ
ออกข้ อ บัญญัติของท้องถิ่น เช่น ข้อบัญ ญั ติ ก รุ ง เทพมหานคร เทศบั ญ ญั ติ ข้ อ บั ญ ญั ติ อ งค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนตำบล ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ต่อประชาชนในท้องถิ่นนั้น จากข้อมูลการออกเทศบัญญัติของเทศบาล
ทั่วประเทศ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ พบว่า เทศบาลที่มีการออกเทศบัญญัติเรื่อง ตลาดสด สถานที่จำหน่ายและ
สะสมอาหาร และการจำหน่ายอาหารในที่หรือทางสาธารณะ คิดเป็นร้อยละ ๗๐, ๗๓ และ ๗๗ ตามลำดับ
ของจำนวนเทศบาลทั้งหมด ๑,๑๕๕ แห่ง ถึงแม้ว่าเทศบาลส่วนใหญ่จะออกเทศบัญญัติเพื่อควบคุมดูแลสถาน
ประกอบการด้านอาหารแล้ว แต่หากเปรียบเทียบจำนวนสถานประกอบการทั่วประเทศที่มีประมาณ
๑.๕-๒ แสนแห่ง และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในแต่ละท้องถิ่นที่มีจำนวนน้อย และ
มีภาระงานมาก อาจจะควบคุมดูแลไม่ทั่วถึง นอกจากนี้ การไม่นำมาตรการทางกฎหมายมาบังคับใช้
อย่างจริงจัง ตลอดจนประชาชนและผู้ประกอบการไม่ทราบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการจำหน่ายอาหาร
เป็นอาชีพอิสระ ทำได้ง่าย การรักษาคุณภาพของสถานประกอบการจึงไม่ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด
หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีระบบหรือมาตรการที่จะดำเนินการควบคุมให้มีประสิทธิภาพ จะส่งผล
ต่อคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร และผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภคได้
					 ๒.๑.๑) สถานการณ์การสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบการอาหาร
						
จากการตรวจประเมินมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่าย
อาหาร จำนวน ๓๓๔ แห่ง (ร้านอาหาร ๑๔๔ แห่ง และแผงลอยจำหน่ายอาหาร ๑๙๐ แห่ง) ในเทศบาล
๗ แห่ง ในจังหวัดตรัง เชียงราย สุพรรณบุรี เลย ชัยนาท และพังงา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ตามข้อกำหนด
มาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร พบว่า ร้านอาหารที่ไม่ผ่านข้อกำหนดมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร
ร้อยละ ๖๑ ไม่ผ่านเกณฑ์ด้านการกำจัดขยะมูลฝอย และน้ำเสียทุกชนิด ร้อยละ ๔๗ ไม่ผ่านเกณฑ์ด้านการ
แต่งกายของผู้สัมผัสอาหาร และร้อยละ ๑๗ ไม่ผ่านเกณฑ์ด้านการจัดหาห้องส้วมและอ่างล้างมือสำหรับ
ผู้บริโภคและผู้สัมผัสอาหาร ส่วนข้อกำหนดที่ร้านอาหารส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คือ การใช้สารปรุง
แต่งอาหารที่มีความปลอดภัย การล้างและเก็บอาหารสด และผู้สัมผัสอาหารที่เจ็บป่วย หรือมีบาดแผลให้
หลีกเลี่ยงหรือหยุดปฏิบัติงาน สำหรับแผงลอยจำหน่ายอาหารที่ไม่ผ่านข้อกำหนดด้านสุขาภิบาลอาหาร
ร้ อ ยละ ๔๒ ไม่ ผ่ า นเกณฑ์ ด้ า นการรวบรวมขยะมู ล ฝอยและเศษอาหารเพื่ อ นำไปกำจั ด รองลงมา
ร้อยละ ๓๐ ไม่ผ่านเกณฑ์ด้านการปกปิดอาหารปรุงสุกและการป้องกันสัตว์แมลงนำโรค และร้อยละ ๑๓
ไม่ผ่านเกณฑ์ด้านการแต่งกายของผู้สัมผัสอาหาร สำหรับข้อกำหนดที่แผงลอยจำหน่ายอาหารส่วนใหญ่
สามารถปฏิบัติได้ คือ สภาพแผงลอยที่ดีเป็นระเบียบและทำความสะอาดง่าย และการใช้สารปรุงแต่ง
อาหารที่มีเลขสารบบอาหาร ผลการสุ่มประเมินสถานประกอบการอาหารที่ได้รับป้ายอาหารสะอาด รสชาติ
อร่อย ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ พบว่า ร้านอาหารส่วนใหญ่ไม่ผ่านเกณฑ์ข้อกำหนดสุขาภิบาลอาหารด้านการ
แต่งกายของผู้สัมผัสอาหาร การจัดบริการห้องส้วมและอ่างล้างมือ และการกำจัดขยะมูลฝอย และน้ำเสีย
ทุกชนิด สำหรับแผงลอยจำหน่ายอาหารส่วนใหญ่ไม่ผ่านเกณฑ์ด้านการแต่งกายของผู้สัมผัสอาหารและ
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การรวบรวมมูลฝอยและเศษอาหารเพื่อนำไปกำจัด จากข้อมูลดังกล่าวจะพบว่า สถานประกอบการอาหาร
ส่วนใหญ่ยังมีปัญหาปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสุขาภิบาลอาหาร ซึ่งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นควรมีบทบาทในการให้
คำแนะนำการแก้ไขต่อไป
					 ๒.๑.๒) สถานการณ์การปนเปื้อนของอาหาร
						
การปนเปื้ อ นของอาหารและภาชนะอุ ป กรณ์ มี ส าเหตุ ห ลั ก เกิ ด จาก
พฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นการเตรียม ปรุง ประกอบ จำหน่าย และบริโภคอาหาร จากการ
สำรวจของสถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า มีอาหารปนเปื้อนเกินมาตรฐานความ
ปลอดภั ย ทั้ ง ด้ า นเคมี แ ละชี ว ภาพ ยกตั ว อย่ า งเช่ น นมโรงเรี ย นชนิ ด พาสเจอไรซ์ มี ป ริ ม าณแบคที เรี ย
เกินมาตรฐาน ร้อยละ ๒๕ นมยูเอชที เกินร้อยละ ๕ พบสารกันบูดในไส้กรอกหมู/ไก่ กุนเชียง มากกว่า
ร้อยละ ๓๖ และมีการใช้ดินประสิวในประมาณที่ไม่ปลอดภัยถึง ร้อยละ ๒๖ จากการเก็บตัวอย่างอาหารถุง
ทั่วประเทศเพื่อการเฝ้าระวังการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรียจากตลาดประเภทที่ ๑ ซุปเปอร์มาร์เกต และ
แผงลอยจำหน่ายอาหารทั่วประเทศ ในปี ๒๕๔๙-๒๕๕๐ จำนวน ๑๒,๓๐๐ ตัวอย่าง พบว่า อาหารถุงมีการ
ปนเปื้ อ นโคลิ ฟ อร์ ม แบคที เรี ย คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๓๔.๓ และจากการตรวจวิ เ คราะห์ ห าเชื้ อ โรคในอาหาร
๒๐๐ ตัวอย่าง พบจุลินทรีย์รวมเกินมาตรฐาน ร้อยละ ๑๓ พบเชื้อ E. coli ร้อยละ ๒๓.๕ พบเชื้อ
Staphylococcus aureus ร้อยละ ๔ ปัจจัยที่มีผลต่อการปนเปื้อนของอาหารถุง คือ ประเภทของอาหาร
อุณหภูมิที่ใช้ในการเก็บอาหาร การมีและใช้เตาอุ่นอาหาร สถานที่จำหน่ายอาหาร และการใช้อุปกรณ์
ไล่แมลง จากการศึกษาสุขลักษณะการจำหน่ายอาหารในซุปเปอร์มาร์เกต พบว่า ตัวอย่างอาหารพร้อม
บริโภคที่มีการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรีย คิดเป็นร้อยละ ๓ ของจำนวนตัวอย่างอาหารทั้งหมด ซึ่งได้แก่
ผัดผัก ฟักทองต้ม ข้าวโพดอ่อนต้ม เม็ดข้าวโพดต้ม แคนตาลูปน้ำกะทิ ตัวอย่างภาชนะที่มีการปนเปื้อน คือ
เขียง และที่ตัดผลไม้ นอกจากนี้ สภาพการสุขาภิบาลอาหารของรถเร่ขายอาหาร พบว่า การเก็บเนื้อสัตว์
และผลิตภัณฑ์ไม่ถูกสุขลักษณะ การตัดแต่งหรือแบ่งบรรจุ ผัก ผลไม้ไม่ถูกสุขลักษณะ การเก็บอาหารดิบ
และอาหารปรุงสำเร็จในอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสมไม่ถูกสุขลักษณะ การเตรียมอาหารไม่ถูกหลักสุขาภิบาล
อาหาร ใช้สารปรุงแต่งอาหารไม่ถูกต้อง การให้บริการน้ำดื่ม น้ำแข็ง ไม่ถูกสุขลักษณะ และพฤติกรรม
ของผู้ สั ม ผั ส อาหารไม่ ถู ก สุ ข ลั ก ษณะ การสุ่ ม เก็ บ ตั ว อย่ า งอาหารที่ จ ำหน่ า ยในตลาดนั ด ทั่ ว ประเทศ
จำนวน ๑๒๖ แห่ง จำนวน ๓,๐๗๓ ตัวอย่าง แบ่งเป็น ๒,๐๒๙ ตัวอย่าง ตรวจการปนเปื้อนสารเคมี และ
๑,๐๔๔ ตัวอย่าง ตรวจการปนเปื้อนทางแบคทีเรีย พบการปนเปื้อนของสารเคมี ร้อยละ ๑๖.๓ ของ
ตัวอย่างอาหารที่ตรวจหาสารเคมีปนเปื้อน (ร้อยละ ๗ ปนเปื้อนสารบอแรกซ์ ร้อยละ ๑๗ ปนเปื้อน
ฟอร์มาลิน ร้อยละ ๓๓ ปนเปื้อนสารฟอกขาว และร้อยละ ๒๓ ปนเปื้อนสารกันรา) ส่วนการปนเปื้อน
เชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย พบร้อยละ ๓๗.๕ ของตัวอย่างอาหารที่เก็บตรวจ
						
จากสถานการณ์ดังกล่าว มีผลทำให้อัตราป่วยของโรคที่เกิดจากอาหาร
และน้ำเป็นสื่อ เช่น โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันยังคงมีแนวโน้มที่สูงขึ้น (อัตราป่วย ๑,๕๔๔.๕ ต่อประชากร
แสนคนในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ เพิ่มเป็น ๒,๐๒๓.๖ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒) สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการปนเปื้อนของ
อาหารในทุกขั้นตอน ตั้งแต่กระบวนการผลิตในภาคการเกษตร มีการปนเปื้อนของสารเคมีกำจัดศัตรูพืช
และสารพิษตกค้างในพืชผัก ผลไม้ การปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในกระบวนการเตรียม ปรุง ประกอบและ
จำหน่ายอาหาร ทั้งนี้ การปนเปื้อนของอาหารมีแนวโน้มที่จะขยายขอบเขตมากขึ้น โดยเฉพาะในเขตเมือง
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และชุมชนแออัด ซึ่งเป็นแหล่งที่มีสภาพแวดล้อมและการสุขาภิบาลที่อยู่อาศัยไม่ดี ทำให้ปัญหามีความสลับ
ซับซ้อนและแก้ไขได้ยากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ระบบการควบคุมดูแลสถานประกอบการด้านสุขาภิบาลอาหาร
โดยใช้มาตรการทางกฎหมายตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ยังไม่สามารถ
ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
		
๒.๒) สถานการณ์การจัดการน้ำเสียชุมชน
				 ปัจจุบันยังมีชุมชนเมืองหลายแห่ง ในเขตเทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล
ที่ยังไม่มีระบบรวบรวมน้ำเสียครอบคลุมทั้งเขตการปกครอง และยังไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน
จึงมีการระบายน้ำเสียที่ยังไม่ผ่านการบำบัดลงสู่ท่อระบายน้ำและไหลออกสู่สิ่งแวดล้อมหรือแหล่งน้ำ
โดยตรง ส่ ว นที่ มี ร ะบบรวบรวมน้ ำ เสี ย ของชุ ม ชนเมื อ งส่ ว นใหญ่ ข องประเทศไทย เป็ น แบบท่ อ รวม
โดยระบายน้ำเสียรวมกับน้ำฝน ประกอบกับการจัดการน้ำเสียจากแหล่งชุมชนที่เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่
สำคัญยังดำเนินการไม่ทั่วถึง
				 จากการคาดการณ์ ป ริ ม าณน้ ำ เสี ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากชุ ม ชนในปั จ จุ บั น มี ป ระมาณ
๑๕ ล้ า นลู ก บาศก์ เ มตรต่ อ วั น เกิ ด ขึ้ น จากชุ ม ชนเมื อ งระดั บ เทศบาล (๒,๐๐๘ แห่ ง ) ประมาณ
๓.๘ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล (๕,๗๖๗ แห่ง) ประมาณ ๘.๕ ล้านลูกบาศก์
เมตรต่อวัน และพื้นที่กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา ประมาณ ๒.๗ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ที่ได้รับการ
บำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชนที่มีอยู่ จำนวน ๑๐๑ แห่ง เป็นระบบฯ ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ
จำนวน ๙๐ แห่ง กำลังก่อสร้าง ๑๐ แห่ง และชะลอโครงการ ๑ แห่ง (จังหวัดสมุทรปราการ) มีความ
สามารถในการบำบัดน้ำเสียรวม ประมาณ ๓.๒ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๓ ของ
ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมด (กราฟที่ ๖) ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชนดังกล่าวอยู่ในการดูแลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาลจำนวน ๘๗ แห่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน ๑ แห่ง และ
กรุงเทพมหานคร จำนวน ๘ แห่ง
				 ปัญหาที่ทำให้ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชนส่วนใหญ่ไม่สามารถดำเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย ๑) การเดินระบบและบำรุงรักษาระบบ ๒) ความพร้อมในการบริหาร
จัดการ และ ๓) องค์ความรู้และการมีส่วนร่วมในการจัดการระบบ ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชนที่มี
แล้วส่วนใหญ่เป็นชุมชนเมืองระดับเทศบาลนครและเทศบาลเมืองที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้าง
ระบบบำบัดน้ำเสีย เนื่องจากเป็นชุมชนขนาดใหญ่ มีปริมาณน้ำเสียค่อนข้างมากที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม คุณภาพแหล่งน้ำและคุณภาพชีวิตของประชาชน อย่างไรก็ตาม ยังมีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจำนวนมากที่จำเป็นต้องได้รับการส่งเสริมให้มีการจัดการน้ำเสียชุมชนที่เหมาะสมอีกเป็น
จำนวนมาก ซึ่งในอนาคตจำเป็นต้องสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชนที่เหมาะสมกับพื้นที่ โดย
พิจารณาตามลำดับความสำคัญของพื้นที่และความเสื่อมโทรมของแหล่งน้ำ
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กราฟที่ ๖ เปรี ย บเที ย บปริ ม าณน้ ำ เสี ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ที่ ไ ด้ รั บ การบำบั ด จากระบบบำบั ด น้ ำ เสี ย ชุ ม ชน
		
ที่จัดสร้างแล้วเสร็จทั่วประเทศ
		
๒.๓) สถานการณ์การจัดการสิ่งปฏิกูล
				 สิ่งปฏิกูล หมายความถึง อุจจาระหรือปัสสาวะของคนหรือของเสียอื่นใดที่ปนเปื้อน
อุจจาระหรือปัสสาวะ การจัดการสิ่งปฏิกูล หมายความถึง กระบวนการดำเนินงานตั้งแต่การรองรับ การขน
และการกำจัดหรือการบำบัดสิ่งปฏิกูล ซึ่งตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดว่าการ
จัดการสิ่งปฏิกูลของชุมชนเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
				 ส้วม หรือ ห้องส้วม หมายความถึง ที่รองรับสิ่งปฏิกูล รวมทั้งตัวเรือนสำหรับปิดบัง
ขณะใช้งาน เป็นหน้าที่ของประชาชน เจ้าของสถานที่หรือพาหนะจะต้องเป็นผู้จัดการให้ถูกสุขลักษณะ
ไม่เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคและไม่ปล่อยสิ่งปฏิกูลสู่สิ่งแวดล้อมโดยไม่มีการบำบัดก่อน
			 ๒.๓.๑) สถานการณ์ส้วม
ÖøćôìĊę ħ đðøĊ÷ïđìĊ÷ïðøĉöćèîĚĞćđÿĊ÷ìĊęđÖĉé×ċĚîÖĆïìĊęĕéšøĆïÖćøïĞćïĆé
					 ประชาชนส่วนใหญ่มีส้วมใช้ประจำบ้าน ร้อยละ ๙๘.๙๔ หลังคาเรือน
ÝćÖøąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ßčößîìĊęÝĆéÿøšćÜĒúšüđÿøĘÝìĆęüðøąđìý
ทั่วประเทศ สำหรับประชาชนที่ไม่มีส้วมหรือมีแต่ไม่ถูกหลักสุขาภิบาล ร้อยละ ๑.๐๖ (อยู่ในเขตเทศบาล
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Ĥħ

						
เนื่องจากปัจจุบันวิถีชีวิตของคนไทยเปลี่ยนเป็นการใช้ชีวิตนอกบ้าน
มากขึ้น จึงจำเป็นต้องใช้ส้วมสาธารณะ หรือส้วมในสถานที่ส่วนรวมต่างๆ มากขึ้น กรมอนามัยได้สำรวจ
ส้วมสาธารณะทั่วประเทศ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ พบว่า มีปัญหามากเรื่องความสกปรกและมีกลิ่นเหม็น
การทำความสะอาดที่ไม่ดีพอ ถังเก็บกักสิ่งปฏิกูลชำรุด เสี่ยงต่อการเป็นแหล่งแพร่กระจายของเชื้อโรค และ
ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการและชุมชนบริเวณใกล้เคียง อีกทั้งอาจส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว
และเศรษฐกิ จ ตลอดจนภาพลั ก ษณ์ ค นไทย ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ กรมอนามั ย จึ ง จั ด ทำแผนพั ฒ นา
ส้วมสาธารณะไทยและกำหนดเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะ (HAS) โดยเน้น ๓ ประเด็น คือ สะอาด
(Healthy) เพียงพอ (Accessibility) และปลอดภัย (Safety) และขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการพั ฒ นาส้ ว มสาธารณะในสถานที่ ต่ า งๆ ที่ ป ระชาชนจำเป็ น ต้ อ งใช้ ม ากที่ สุ ด จำนวน
๑๒ ประเภท และในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้สำรวจส้วมสาธารณะในพื้นที่นำร่อง ๑๒ จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี
ลพบุรี ชลบุรี ราชบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น อำนาจเจริญ กำแพงเพชร พิษณุโลก เชียงราย กระบี่ และ
ปัตตานี พบว่า มีส้วมสาธารณะที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในภาพรวม ร้อยละ ๙.๐๘
						
สถานการณ์ ส้ ว มสาธารณะที่ พั ฒ นาได้ ต ามเกณฑ์ ม าตรฐาน
ส้วมสาธารณะ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๓ พบว่า ในภาพรวมมีส้วมสาธารณะที่พัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๑๖, ๓๐.๘๕, ๔๐.๓๗ และ ๔๙.๕๐ ตามลำดับ โดยประเด็นที่ประเมิน
ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานมากที่สุด คือ ความสะอาด ปัญหาที่พบ เช่น สภาพของการทำความสะอาดถังขยะ
ไม่ถูกสุขลักษณะ ไม่มีกระดาษชำระหรือสายฉีดน้ำ และไม่มีสบู่ล้างมือ รองลงมา คือ ความเพียงพอ ปัญหา
ที่พบ เช่น ไม่มีส้วมสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ และสตรีมีครรภ์ ส้วมไม่เปิดให้บริการ และปัญหาความ
ปลอดภัย เช่น พื้นไม่แห้ง และส้วมตั้งอยู่ในที่เปลี่ยว เป็นต้น
						
นอกจากส้วมสาธารณะของสถานที่ต่างๆ แล้ว ยังพบปัญหาเกี่ยวกับ
การจัดการส้วมสาธารณะบนพาหนะประเภทต่างๆ ได้แก่ มีส้วมรถทัวร์ ร้อยละ ๒๙.๑ ทิ้งอุจจาระและ
ปัสสาวะระหว่างทาง โดยรถทัวร์ที่มีการทิ้งอุจจาระและปัสสาวะระหว่างทางเป็นรถที่วิ่งระยะทางไกล
โดยจะทิ้งในช่วงหยุดรถเพื่อเติมน้ำมัน หรือแวะพักให้ผู้โดยสารรับประทานอาหาร และร้อยละ ๓๐.๑ ทิ้งลง
รางระบายน้ำของปั้มน้ำมัน ร้านอาหาร ข้างถนนก่อนถึงที่หมาย สำหรับส้วมรถไฟ พบว่า ขบวนรถไฟชั้นที่
๑, ๒ และ ๓ มีปัญหาด้านความสกปรกร้อยละ ๑๙.๔, ๒๓.๙ และ ๕๖.๗ ตามลำดับ จากการตรวจการ
ปนเปื้อนของอุจจาระบริเวณส้วมแบบนั่งยองและส้วมแบบนั่งราบ พื้นห้องส้วม ที่จับสายฉีด ที่กดชักโครก
ก๊อกน้ำอ่างล้างมือ (ทั้งภายในและภายนอกห้องส้วม) ที่จับประตู (ทั้งภายในและภายนอกห้องส้วม) และ
กลอนประตูของขบวนรถไฟชั้นที่ ๑, ๒ และ ๓ พบการปนเปื้อนของเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียทุกจุดตรวจวัด
สำหรั บ ระบบเก็บกักและบำบัดสิ่งปฏิกู ล ของส้ ว มบนรถไฟ จากข้ อ มู ล ของการรถไฟแห่ ง ประเทศไทย
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ มีรถไฟทั้งหมด ๑,๔๔๔ คัน(ตู้) แต่ใช้งานได้ ๙๖๖ คัน ในจำนวนนี้มีรถไฟที่มีระบบเก็บ
กักสิ่งปฏิกูล ๒๒ คัน ซึ่งเป็นรถชั้น ๑ ส่วนรถไฟที่เหลือเป็นรถที่ปล่อยสิ่งปฏิกูลลงรางรถไฟทั้งหมด รถไฟที่
มี ร ะบบเก็บกักสิ่งปฏิกูลจะมีสถานีปลายทางรั บ บำบั ด เฉพาะที่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ หนองคาย หาดใหญ่
นครศรีธรรมราช ตรัง และสุไหงโกลก
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แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

				 ๒.๓.๒) สถานการณ์การจัดการสิ่งปฏิกูลของชุมชน
						 จากการศึ ก ษาสถานการณ์ ก ารจั ด การสิ่ ง ปฏิ กู ล ขององค์ ก รปกครอง
ģ.Ĥ.ģ) ÿëćîÖćøèŤÖćøÝĆéÖćøÿĉęÜðäĉÖĎú×ĂÜßčößî
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ทั้ ง ระดั บ เทศบาลนคร เทศบาลเมื อ ง เทศบาลตำบล และองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบล
ÖþćÿëćîÖćøèŤ
ÖćøÝĆéÖćøÿĉ
Ďú×ĂÜĂÜÙŤได้
ÖøðÖÙøĂÜÿŠ
üîìš
Üëĉęî ìĆĚÜøąéĆï
เมื่อปี ÝćÖÖćøýċ
พ.ศ. ๒๕๕๒
พบว่า องค์กรปกครองส่
วนท้ęÜอðäĉ
งถิ่นÖขนาดใหญ่
แก่ เทศบาลเมื
องĂและเทศบาลนคร
đìýïćúîÙø đìýïćúđöČ
Ü đìýïćúêĞ
ĒúąĂÜÙŤ
ćøÿŠüîêĞ
ïú đöČ่ ęĂ๗)ðŘโดยภาพรวมองค์
ó.ý. ģĦĦģ กรปกครอง
óïüŠć
มีการให้บริĂการขนถ่
ายสิ่งปฏิกćูลïú
ร้อยละ
๘๓.๓,Öćøïøĉ
๑๐๐ Āตามลำดั
บ ć(กราฟที
ĂÜÙŤÖøðÖÙøĂÜÿŠส่วüนท้
îìšอĂงถิÜëĉ่นęîสามารถให้
×îćéĔĀâŠบริĕéšการครอบคลุ
ĒÖŠ đìýïćúđöČ
ĒúąđìýïćúîÙø
öĊÖćøĔĀš้งหมด
ïøĉÖćø×îëŠ
มพื้นĂทีÜ่ในความรั
บผิดชอบของตนทั
ร้อยละć÷ÿĉ
๙๕ęÜðäĉ
แต่ÖเมืĎú่อ
øšĂ÷úą ĩĤ.Ĥ,พิĢġġ
êćöúĞ
ćéĆï (ÖøćôìĊ
ÖøðÖÙøĂÜÿŠ
üîìšĂÜëĉęîÿćöćøëĔĀš
ćø
จารณาลั
กษณะการขนถ่
ายสิę ่งĨ)ปฏิēé÷õćóøüöĂÜÙŤ
กูล พบว่า ไม่มีระบบการติ
ดตามตรวจสอบ
เช่น แบบบันïทึøĉกÖการ
ÙøĂïÙúčöóČĚîìĊรัęĔบîÙüćöøĆ
øšĂ÷úą
öČęĂóĉาเชืÝćøèćúĆ
ÖþèąÖćø×îëŠ
ć÷้ การกำหนด
ÿĉęÜðäĉÖĎú
-ส่งสิ่งปฏิïñĉกูéล ßĂï×ĂÜêîìĆ
ร้อยละ ๕๓.๘ĚÜĀöé
รองลงมา
คือĪĦ
ไม่มĒêŠ
ีน้ำđยาฆ่
้อ ร้อยละ
๕๓ นอกจากนี
óïüŠć ĕöŠöĊøąïïÖćøêĉ
éêćöêøüÝÿĂï
îìċÖาÖćøøĆ
ÿĉęÜðäĉ
øšĂ÷úąยĦĤ.ĩ
ÙČĂษัทĕöŠหรืöอĊ
คุณลักษณะรถสู
บสิ่งปฏิกูลđßŠเช่îนĒïïïĆ
ข้อความว่
“รถสูïบ-ÿŠสิ่งÜปฏิ
กูล”ÖĎúเลขทะเบี
น ใบอนุøĂÜúÜöć
ญาต ชื่อบริ
îĚĞć÷ćÛŠćđßČĚĂ øšĂเจ้÷úą
îĂÖÝćÖîĊ
Ě ÖćøÖĞćĀîéÙč
úĆÖางทั
þèąøëÿĎ
ïÿĉęÜðäĉวรถÖĎúรวมทั
đßŠî ้ง×šขนาดของตั
ĂÙüćöüŠćวอั“øëÿĎ
ïÿĉęÜา
าของกิĦĤ
จการพร้
อมหมายเลขโทรศั
พท์ไว้ดè
้านข้
้งสองข้างของตั
กษร พบว่
ðäĉÖĎú” đú×ìąđïĊ
ĔïĂîčâหรื
ćêอßČมีęĂแต่ïøĉไม่þถĆูกìต้ĀøČ
×ĂÜÖĉ๔๔.๖
ÝÖćøóøšĂöĀöć÷đú×ēìøýĆóìŤĕüšéšćî×šćÜìĆĚÜÿĂÜ×šćÜ
ไม่ม÷ีกîารกำหนด
องĂđÝš
ร้อćยละ

×ĂÜêĆüøë øüöìĆĚÜ×îćé×ĂÜêĆüĂĆÖþø óïüŠć ĕöŠöĊÖćøÖĞćĀîé ĀøČĂöĊĒêŠĕöŠëĎÖêšĂÜ øšĂ÷úą ĥĥ.ħ

ÖćøïøĉÖćøøëÿĎïÿĉęÜðäĉÖĎú ×ĂÜ Ăðì.
Ҁ҅.҅҆

҃ѿ
҂҂.҂҂

҅҈.҅ҁ
҈ѿ.Ҁҁ

҇Ҁ.҃҆

ไม่
มี єѨ
ѳєҕตшอบ/ไม่
Ѡэ/ѳєҕ
҅ѿ

҄ѿ

ҁѿ.Ҁ
Ҁѿ.ҁ҇

ศบ

  เท

คร

น
าล

บ

ศ
  เท

อื ง

เม
าล

ล

บา

เทศ

ล

บ
ตำ

҇.ҁ҈
Ҁ.҄҈

Ҁҁ.҄ҁ
҅.ѿҀ

ต.

รวม

อบ

เอกชน
ѯѠднь
เป็
ѯюҝนьของ
еѠкอปท.
Ѡюъ.

ÖøćôìĊę Ĩ ĒÿéÜÖćøĔĀšïøĉÖćøÿĎïÿĉęÜðäĉÖĎú×ĂÜĂÜÙŤÖøðÖÙøĂÜÿŠüîìšĂÜëĉęî ðŘ ó.ý. ģĦĦģ
กราฟที่ ๗

Îµ´°µ¤´¥·ÉÂª¨o°¤ ¦¤°µ¤´¥
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แสดงการให้บริการสูบสิ่งปฏิกูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๕๒

đÖĊę÷üÖĆ ïÖćøïĞ ćïĆéÿĉęÜðäĉ ÖĎú×ĂÜĂÜÙŤÖøðÖÙøĂÜÿŠ üîìš ĂÜëĉęî óïüŠć ĕöŠöĊøąïïïĞ ćïĆé
่ยวกับการบำบัćดÜøąïïĄ
สิ่งปฏิกูลขององค์
รปกครองส่
องถิ่น พบว่üîìš
า ไม่ĂÜëĉ
มีรęîะบบ
ÿĉęÜðäĉÖĎú øšĂ÷úą					
Ħĩ.Ģ ĔîÖúčŠöîĊĚ÷ĆÜĕöŠöĊÖเกีćøüćÜĒñîÿøš
øšĂ÷úąกĥĪ.ħ
ĂÜÙŤวÖนท้
øðÖÙøĂÜÿŠ
ìĊę
ดสิ่งĥĢ.Ī
ปฏิกูล óïüŠ
ร้อยละ
่มนีÜ้ยđóĊังไม่
มีกĂารวางแผนสร้
ร้อยละ ę ๔๙.๖
กรปกครอง
öĊøąïïĄ Ēúšü øšบำบั
Ă÷úą
ć öĊ๕๘.๑
ÖćøĔßšในกลุ
ÜćîÝøĉ
÷Üøš
÷úą ģġ.Ħ างระบบฯ
đìŠćîĆĚî (ÖøćôìĊ
ĩ) đöČองค์
ęĂøüöĂÜÙŤ
Öø
วนท้
่มีระบบฯÖĆïแล้ĂÜÙŤ
ว ร้ÖอøðÖÙøĂÜÿŠ
ยละ ๔๑.๙ üพบว่
มีกęîารใช้
ยงร้ĕöŠอéยละ
ðÖÙøĂÜÿŠüîìšĂส่Üëĉ
ęîìĊอęĕงถิöŠö่นทีĊøąïïĄ
îìšาĂÜëĉ
ìĊęöงĊøานจริ
ąïïĄงเพีĒêŠ
Ğćđîĉ๒๐.๕
îÖćøïĞเท่ćาïĆนัé้นÿĉ(กราฟที
ęÜðäĉÖĎú่ öĊ๘)
เมื่อรวมองค์
องถิï่นÿšทีü่ไö×ĂÜĂÜÙŤ
ม่มีระบบฯÖøðÖÙøĂÜÿŠ
กับองค์กรปกครองส่
วนท้
องถิć่นîĊทีĚî่มĞćีรÿĉะบบฯ
ไม่ดำเนิ
ÿĎÜëċÜ øšĂ÷úą ĨĪ.Ħ
øë×îÿĉกรปกครองส่
ęÜðäĉÖĎúĀøČวĂนท้øëÿĎ
üîìšĂÜëĉ
ęîđĀúŠ
ęÜðäĉÖแต่
Ďúĕðìĉ
ĚÜĔîน
กูลมีสูงถึง ร้อยละ ๗๙.๕ รถขนสิ่งปฏิกูลหรือรถสูบส้วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ÙúĂÜ ĒĀúŠÜîĚĞćการบำบั
ĒúąóČดสิĚî่งìĊปฏิęÖćøđÖþêø
øšĂ÷úą ĥħ.ģ ìĊęđĀúČĂøšĂ÷úą ĥĢ.Ī îĞćĕðìĉĚÜĔîóČĚîìĊęìĊęđêøĊ÷öĕüš đßŠî
เหล่านี้นำสิ่งปฏิกูลไปทิ้งในคลอง แหล่งน้ำ และพื้นที่การเกษตร ร้อยละ ๔๖.๒ ที่เหลือร้อยละ ๔๑.๙ นำไป
×čéđðŨîïŠĂ ðøąöćèÖćøèŤÿĉęÜðäĉÖĎúìĊęĕöŠĕéšëĎÖîĞćĕðïĞćïĆéĔĀšðúĂéđßČĚĂēøÙĒúąĕ×ŠĀîĂîó÷ćíĉÖŠĂîðúŠĂ÷ĂĂÖÿĎŠ
ทิ้งในพื้นที่ที่เตรียมไว้ เช่น ขุดเป็นบ่อ ประมาณการณ์สิ่งปฏิกูลที่ไม่ได้ถูกนำไปบำบัดให้ปลอดเชื้อโรคและ
ÿĉęÜĒüéúšĂööĊöćÖëċÜ ðŘúą ĢĨ,ģħģ,ĥħġ úĎÖïćýÖŤđöêø (ÖøćôìĊę Ī)
ไข่หนอนพยาธิก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมมีมากถึง ปีละ ๑๗,๒๖๒,๔๖๐ ลูกบาศก์เมตร (กราฟที่ ๙)
แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙
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มี-ใช้งาน
๒๐.๕%
ไม่มีระบบ
๕๘.๑%

มี-ไม่ใช้งาน
๒๑.๔%

กราฟที่ ๘

แสดงการมีและใช้ระบบการบำบัดสิ่งปฏิกูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๕๒

ที่ทิ้งขยะของ
อปท.
๖%

บ่อ สระ ที่ป้องกัน
การปนเปื้อน
๒.๖%

บ่อ สระ
ที่เตรียม
๔๒%

อื่นๆ
๓%

สวน ไร่นา
๔๖%

กราฟที่ ๙ แสดงวิธีการกำจัดสิ่งปฏิกูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๕๒
	
			 ๒.๓.๓)		 การจัดการสิ่งปฏิกูลตามแนวคิดการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืน
						 ปั จ จุ บั น ประเทศต่ า งๆ ทั่ ว โลกให้ ค วามสำคั ญ กั บ การส่ ง เสริ ม การจั ด การ
สิ่งปฏิกูลตามแนวคิดการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืน (Sustainable sanitation) ซึ่งเป็นแนวคิดที่จะป้องกันและ
ส่งเสริมสุขภาพโดยการสร้างสิ่งแวดล้อมที่สะอาดและตัดวงจรของการเกิดโรค เพื่อให้เป็นไปอย่างยั่งยืน
ระบบการสุขาภิบาลต้องเป็นแบบประหยัดพลังงานและน้ำ ประชาชนยอมรับและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสม เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม โดยถือหลักการว่าอุจจาระและปัสสาวะไม่ใช่ของเสียแต่เป็นทรัพยากร
ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ กรมอนามัยได้มีนโยบายส่งเสริมการนำแนวคิดดังกล่าว
มาดำเนินการโดยเริ่มจากการพัฒนาในพื้นที่นำร่อง และสร้างศูนย์เรียนรู้ด้านสุขาภิบาลที่ยั่งยืน ปัจจุบัน
พบว่ามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งให้ความสนใจและมีดำเนินงานอยู่บ้างแล้วแต่ยังไม่กว้างขวาง
เนื่องจากยังขาดการสร้างความรู้ความเข้าใจให้เกิดการตระหนักทั้งในระดับครัวเรือนและชุมชน
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๓) สถานการณ์ด้านสุขอนามัย
			 สำนักงานสถิติแห่งชาติรายงานว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ครัวเรือนไทย ร้อยละ ๓๗.๔
ใช้น้ำฝนเป็นน้ำดื่ม รองลงมา คือ ใช้น้ำบรรจุขวด ร้อยละ ๒๙.๐ และน้ำประปา ร้อยละ ๒๑.๗ ตามลำดับ
สำหรั บ การปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพน้ ำ พบว่ า ผู้ ที่ ดื่ ม น้ ำ ประปานิ ย มดื่ ม น้ ำ ประปาที่ ผ่ า นเครื่ อ งกรองน้ ำ
ร้อยละ ๓๘.๘ และน้ำประปาต้ม ร้อยละ ๑๖.๑ เหตุผลที่ประชาชนไม่นิยมนำน้ำประปามาดื่มโดยตรง
เนื่องจากไม่มั่นใจในความสะอาด และมีประสบการณ์ที่ทำให้ไม่มั่นใจคุณภาพน้ำประปา เช่น น้ำประปาขุ่น
มีตะกอน กลิ่น สี และเคยมีการพบตัวร้อยขาในน้ำประปา นอกจากนี้ ยังพบว่า ครัวเรือนส่วนใหญ่เก็บ
น้ำดื่มในภาชนะที่ไม่สะอาด มีการล้างทำความสะอาดทุกวัน เพียงร้อยละ ๓๐.๐ และมีการใช้ภาชนะดื่มน้ำ
ร่วมกัน ร้อยละ ๔๖.๓
		 จากรายงานการสำรวจเกี่ ย วกั บ การปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพน้ ำ บริ โ ภคและสุ ข อนามั ย ใน
ครัวเรือน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยกรมอนามัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ พบว่า ครัวเรือนมีการปรับปรุงคุณภาพน้ำ
บริโภค ร้อยละ ๕๑.๖ การปรับปรุงโดยใช้เครื่องกรองน้ำ ร้อยละ ๒๖.๗ โดยการต้ม ร้อยละ ๑๕.๕ โดยการ
ทิ้งไว้ให้ตกตะกอนและแกว่งสารส้ม ร้อยละ ๑๕.๕ และ ๘.๑ ตามลำดับ กรณีมีการปรับปรุงคุณภาพน้ำ
โดยใช้เครื่องกรองน้ำครัวเรือนพบว่า ร้อยละ ๑๔.๖ ไม่มีการบำรุงรักษา ครัวเรือนส่วนใหญ่เก็บน้ำดื่มใน
ภาชนะใหญ่ เช่น โอ่ง หรือแทงค์ มีการล้างทำความสะอาดเป็นประจำ ร้อยละ ๓๐.๐ และมีการใช้ภาชนะ
ดื่มน้ำร่วมกัน ร้อยละ ๕๕.๓
			 คุณภาพน้ำจากการสุ่มตรวจตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ โดยกรมอนามัย ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ และ
พ.ศ. ๒๕๕๒ พบว่า คุณภาพน้ำไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้ำบริโภคกรมอนามัยปี พ.ศ. ๒๕๔๓ พบการ
ปนเปื้อนแบคทีเรียเฉลี่ยร้อยละ ๓๐.๐ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการสาธารณสุข จึงมีมติให้
ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
และได้ออกคำแนะนำต่อราชการส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ
เพื่อเป็นแนวทางการออกข้อบัญญัติของท้องถิ่นต่อไป
			 นอกจากนี้ กรมอนามัยได้สุ่มตรวจคุณภาพน้ำบริโภคในโรงเรียน ร้านอาหาร แผงลอย
จำหน่ า ยอาหาร และวั ด พบว่ า คุ ณ ภาพน้ ำ บริ โ ภคในสถานที่ ดั ง กล่ า วยั ง ไม่ ไ ด้ ม าตรฐานน้ ำ บริ โ ภค
กรมอนามัยปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ค่อนข้างสูงเช่นกัน กรมอนามัยจึงดำเนินงานพัฒนายกระดับคุณภาพน้ำบริโภค
ในโรงเรี ย นตามโครงการโรงเรี ย นส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพระดั บ เพชร เพื่ อ รณรงค์ แ ละส่ ง เสริ ม ความมั่ น ใจใน
กลุ่มเยาวชนให้ดื่มน้ำที่สะอาดปลอดภัย สำหรับร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหาร ได้ดำเนินโครงการ
อาหารสะอาดรสชาติอร่อย และกำหนดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มที่ให้บริการแก่ผู้บริโภค ก่อนมอบ
ป้ายสัญลักษณ์อาหารสะอาด รสชาติอร่อย
			 จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความปลอดภัยของอาหารที่จำหน่ายในศูนย์อาหารของ
ห้างสรรพสินค้า พบว่า ผู้ปรุงประกอบอาหาร และผู้บริโภคยังมีพฤติกรรมอนามัยที่ไม่ถูกต้อง ผู้ปรุง
ประกอบอาหารส่วนใหญ่ ร้อยละ ๙๐ ไม่ล้างมือก่อนปรุง ร้อยละ ๓๒ ไม่สวมหมวก ผ้ากันเปื้อนตั้งแต่
เริ่มทำงาน แต่จะใส่เมื่อเริ่มให้บริการลูกค้า นอกจากนี้ ร้อยละ ๒๕ มีนิสัยแคะ แกะ เกาส่วนต่างๆ ของ
ร่างกาย แล้วมีการหยิบจับอาหารปรุงสุกโดยไม่ใช้อุปกรณ์ และร้อยละ ๔๑ สวมใส่เครื่องประดับขณะ
ปฏิบัติงาน ด้านพฤติกรรมผู้บริโภค พบว่า ร้อยละ ๖๓ จะล้างมือก่อนการรับประทานอาหารเมื่อมีโอกาส
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มีเพียงร้อยละ ๑๙ ที่ล้างมือเป็นประจำ และผู้บริโภคส่วนใหญ่เข้าใจว่าอาหารที่ปลอดภัย หมายถึง อาหารที่
ผ่านความร้อนหรือปรุงสุกใหม่ๆ แต่ไม่ได้คำนึงถึงการปนเปื้อนจากผู้ปรุงอาหาร ภาชนะ และสารเคมี และ
ความสะอาดในบริเวณที่รับประทานอาหาร
		
๔) สถานการณ์โรคและผลกระทบต่อสุขภาพ
			 สถานการณ์การเจ็บป่วยของประชาชนด้วยโรคที่มีอาหารและน้ำเป็นสื่อ โดยเฉพาะ
โรคอุจจาระร่วง และโรคอาหารเป็นพิษ พบว่า มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยมีสาเหตุมาจากการปนเปื้อนจาก
สารเคมีและเชื้อโรค การปนเปื้อนของอาหารส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมอนามัยที่ไม่ถูกสุขลักษณะของ
ผู้เตรียม ปรุงประกอบอาหารในระหว่างการเตรียมและปรุงอาหาร นอกจากนี้ ยังเกิดจากพฤติกรรมอนามัย
ของผู้บริโภคที่ไม่ถูกสุขลักษณะ เช่น ไม่ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร ไม่ใช้ช้อนกลาง เป็นต้น จากรายงาน
การเฝ้าระวังโรคของกระทรวงสาธารณสุข เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๒ พบสถานการณ์การเกิดโรคที่มีอาหารและ
น้ำเป็นสื่อที่สำคัญ ดังนี้
			 ๔.๑) โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน พบอัตราป่วยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก ๑,๕๔๔.๕ ต่อประชากร
แสนคน ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็น ๒,๐๒๓.๖ ต่อประชากรแสนคน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยกลุ่มอายุที่มีอัตรา
ป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด คือ กลุ่มอายุ ๐-๔ ปี (๙,๘๐๗.๒) รองลงมา คือ กลุ่มอายุ ๖๕ ปีขึ้นไป
(๒,๓๖๕.๓) และกลุ่มอายุ ๕-๙ ปี (๒,๔๐๕.๐) จากการสอบสวนโรคสามารถระบุอาหารหรือแหล่งโรค
ที่สงสัยได้ ๓ เหตุการณ์ คือ ลาบเนื้อวัวดิบ น้ำดื่ม และฝรั่งแช่บ๊วย
			 ๔.๒) โรคอหิวาตกโรค พบอัตราป่วย ๐.๔๗ ต่อประชากรแสนคน สูงกว่าปีที่ผ่านมา
เล็กน้อย โดยกลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด คือ กลุ่มอายุ ๐-๔ ปี (๐.๙๑) รองลงมาคือ
กลุ่มอายุ ๑๕-๒๔ ปี (๐.๖๙) และกลุ่มอายุ ๒๕-๓๔ ปี (๐.๖๑) พบการระบาดของโรคในจังหวัดชายทะเล
และภาคใต้ (ระยอง ระนอง ปั ต ตานี ) โดยเฉพาะในกลุ่ ม อาชี พ ประมงที่ เ ป็ น แรงงานต่ า งด้ า ว และ
ในจังหวัดตากที่มีแรงงานอพยพจากประเทศพม่าเป็นจำนวนมาก จากการสอบสวนการระบาดที่ผ่านมา
ไม่สามารถระบุแหล่งโรค และชนิดของอาหารที่สงสัยได้อย่างชัดเจน แต่พบว่าการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
การสุขาภิบาลอาหาร และสุขวิทยาส่วนบุคคลที่ไม่ดีเป็นปัจจัยเอื้อต่อการระบาดของโรคในวงกว้าง
			 ๔.๓) โรคอาหารเป็ น พิ ษ อั ต ราป่ ว ยมี แ นวโน้ ม ลดลงจากอั ต ราป่ ว ยสู ง สุ ด
๒๔๗.๔ ต่ อ ประชากรแสนคน ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น ๑๖๒.๙ ต่อประชากรแสนคนในปี พ.ศ. ๒๕๕๒
โดยกลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด คือ กลุ่มอายุ ๐-๔ ปี (๓๗๒.๑) รองลงมา ได้แก่ กลุ่ม
อายุ ๕-๗ ปี (๒๔๓.๗) และกลุ่มอายุ ๖๕ ปีขึ้นไป (๑๘๗.๓) จากรายงานการระบาดของโรคอาหารเป็นพิษ
ทั่วประเทศ พบว่า ภาคเหนือมีรายงานการระบาดสูงสุด (๒๑ ครั้ง ใน ๘ จังหวัด) รองลงมา ได้แก่
ภาคกลาง (๑๕ ครั้ง ใน ๘ จังหวัด) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (๑๓ ครั้ง ใน ๙ จังหวัด) และภาคใต้ (๔ ครั้ง
ใน ๔ จังหวัด) โดยพบเหตุการณ์ภายในโรงเรียนมากที่สุด (๒๐ ครั้ง) รองลงมา คือ ซื้อมาปรุงเองที่บ้าน
(๑๕ ครั้ง) งานเลี้ยง (๑๑ ครั้ง) คณะศึกษาดูงานหรือนักท่องเที่ยว (๕ ครั้ง) สาเหตุการระบาดเกิดจาก
อาหารทั่วไป ๒๙ เหตุการณ์ อาหารดิบ (๑๐ ครั้ง) นมโรงเรียนและเครื่องดื่ม (๓ ครั้ง) พืชพิษ เช่น เมล็ดฝิ่น
เห็ด สบู่ดำ (๓ ครั้ง) และสัตว์พิษ เช่น ปลาปักเป้า ตัวไหม (๒ ครั้ง)
			 ๔.๔) โรคบิด อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมามีแนวโน้มลดลง
เหลื อ เพี ย งหนึ่ ง ในสาม โดยลดลงจากอั ต ราป่ ว ยสู ง สุ ด ๖๔.๙ ในปี พ.ศ.๒๕๔๓ เหลื อ ๒๓.๘ ในปี
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พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยพบอัตราป่วยสูงสุดในกลุ่มอายุ ๐-๔ ปี (๑๒๔.๗) รองลงมา ได้แก่ กลุ่มอายุ ๕-๙ ปี
(๒๖.๒) และกลุ่มอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป (๑๙.๘) อัตราป่วยสูงสุดพบในภาคเหนือ รองลงมา คือ ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคใต้ ตามลำดับ
			 นอกจากโรคและการเจ็บป่วยที่เกิดจากเชื้อโรคต่างๆ แล้ว พบว่า ยังมีปัญหาการ
เจ็บป่วยที่เกิดจากการประกอบอาชีพและมลพิษสิ่งแวดล้อม เช่น พิษจากโลหะหนัก (สารตะกั่ว แมงกานีส
ปรอท สารหนู) ซึ่งเป็นสารเคมีที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม หากมีการตกค้างและปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม
และอาหารจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนที่สัมผัสได้
๓.๒.๓ ด้านขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
๑)  สถานการณ์ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
     
๑.๑) ปริมาณขยะมูลฝอย
						
ในรอบสิ บ ปี ที่ ผ่ า นมา ปริ ม าณขยะมู ล ฝอยเพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว
ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ มีขยะมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณ ๑๕.๑๖ ล้านตัน หรือ ๔๑,๕๓๒ ตันต่อวัน (ไม่รวมข้อมูล
ปริมาณขยะมูลฝอยก่อนนำมาทิ้งในถัง) เป็นปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครประมาณ
วันละ ๘,๗๖๖ ตัน (ร้อยละ ๒๑) ในเขตเทศบาลเมืองและเมืองพัทยา ประมาณวันละ ๑๖,๖๒๐ ตัน
(ร้ อ ยละ ๔๐) ส่ ว นที่ เ หลื อ เกิ ด ขึ้ น ในเขตองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลประมาณวั น ละ ๑๖,๑๔๖ ตั น
(ร้อยละ ๓๙) ทั้งนี้ อัตราการเกิดขยะมูลฝอยโดยเฉลี่ยทั่วประเทศอยู่ที่ ๐.๖๕ กิโลกรัมต่อคนต่อวัน โดยขยะ
มูลฝอยที่เกิดขึ้นมีสัดส่วนองค์ประกอบของเศษอาหารและอินทรีย์สารมากที่สุด คือ ร้อยละ ๖๔ รองลงมา
เป็นขยะมูลฝอยที่รีไซเคิลได้ คิดเป็นร้อยละ ๓๐ ได้แก่ พลาสติก กระดาษ แก้ว และโลหะ ตามด้วยขยะ
มูลฝอยอื่นๆ และของเสียอันตรายจากชุมชน ตามลำดับ (กราฟที่ ๑๐)
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๑๗%

กราฟที่ ๑๐

ขยะอินทรีย์
๖๔%

องค์ประกอบขยะมูลฝอย
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ĥĤ55

								สถานที่จัดการขยะมูลฝอยที่ได้รับงบประมาณออกแบบก่อสร้างและ
สามารถเดินระบบได้แล้วจำนวน ๙๙ แห่ง จากทั้งหมด ๑๑๘ แห่ง แบ่งเป็นระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล ๙๔ แห่ง ระบบผสมผสาน ๓ แห่ง (เทศบาลตำบลเวียงฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครระยอง
และเทศบาลตำบลแม่สาย จังหวัดเชียงราย) และระบบเตาเผา ๒ แห่ง (เทศบาลนครภูเก็ต และเทศบาล
ตำบลเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี) สำหรับขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นนอกเขตเทศบาล มีองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเพียงประมาณ ๕๐๐ แห่ง ที่นำขยะมูลฝอยไปกำจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาลร่วมกับเทศบาลที่มี
ระบบกำจัดดังกล่าว ส่วนที่เหลือยังกำจัด ไม่ถูกต้อง เช่น การเผากลางแจ้ง หรือขุดหลุมฝัง หรือกองทิ้งไว้
บนพื้ น ที่ ว่ า งต่ า งๆ ทำให้ มี ข ยะมู ล ฝอยตกค้ า งอยู่ ต ามสถานที่ ต่ า งๆ ก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาการปนเปื้ อ นต่ อ
สิ่งแวดล้อม ทำให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญและมีความเสี่ยงต่อสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน
						 การดำเนินงานที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็นการจัดการที่ปลายเหตุ โดยขาด
ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและครบวงจรตั้งแต่การรวบรวม คัดแยก เก็บขน ขนส่งและกำจัด
เนื่องจากท้องถิ่นมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ ปัญหาการลงทุนจากทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อการจัดการขยะ
มูลฝอยแบบครบวงจรความไม่ชัดเจนในการร่วมลงทุนระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เครื่องจักร
อุปกรณ์และบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญในการดูแลและรักษาระบบ การจัดทำแผนการจัดการขยะ
มูลฝอยให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง กระบวนการกำกับ ดูแลและติดตามผลการดำเนินงานด้านการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่เอื้ออำนวยให้มีการจัดการขยะ
มูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบางขั้นตอนขาดกฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน เช่น ขาดกลไก
การเรียกคืนซากผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ขาดกฎเกณฑ์ในการดำเนินงานเกี่ยวกับสถานที่บำบัดและกำจัด
ขยะมูลฝอย ขาดการควบคุมการขนส่งขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดไปยังสถานที่กำจัด เป็นต้น ระบบการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมไม่มีประสิทธิภาพและไม่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงของการจัดการขยะมูลฝอย ส่งผล
กระทบต่องบประมาณดำเนินงานที่มีอยู่จำกัด นอกจากนี้ ยังขาดการเรียกเก็บค่ากำจัดขยะมูลฝอยที่อยู่
ในรูปของผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งก่อให้เกิดภาระต่อการกำจัดขยะมูลฝอยดังกล่าว
ในประเทศเพิ่มขึ้น
							 นอกจากนี้ ความร่วมมือจากประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอยและ
ปรับค่านิยมในการอุปโภค บริโภคยังมีน้อย เนื่องจากขาดการรณรงค์และประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
ให้ประชาชนในทุกภาคส่วนเข้าใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยทั้งระบบ ทั้งการลดปริมาณ
การเกิดขยะมูลฝอยให้น้อยลงและประชาชนมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการดำเนินงานของสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย
จึงเกิดการต่อต้านคัดค้านสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่อยู่ใกล้เคียง
					 ๒.๒) ของเสียอันตรายจากชุมชน
						 ของเสียอันตรายจากชุมชนส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง
ยังคงถูกนำไปกำจัดร่วมกับขยะมูลฝอยทั่วไป เนื่องจากหน่วยงานท้องถิ่นที่รับผิดชอบด้านการจัดการขยะ
มูลฝอยไม่มีสถานที่จัดการของเสียอันตรายจากชุมชนโดยเฉพาะ ประชาชนจึงเก็บของเสียอันตรายบางส่วน
ไว้ภายในที่พัก เช่น ซากถ่านไฟฉาย ซากหลอดฟลูออเรสเซนต์ สำหรับของเสียอันตรายบางชนิดที่สามารถ
นำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ เช่น ซากแบตเตอรี่รถยนต์ น้ำมันเครื่องใช้แล้ว จะมีผู้ประกอบการรับซื้อของเก่า
มารับซื้อและนำไปขายต่อให้สถานที่หรือโรงงานที่รับซื้อของเสียเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม การนำกลับไปใช้
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ประโยชน์ยังไม่เป็นที่แพร่หลาย เพราะเทคโนโลยีที่ใช้มีราคาสูงและขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ นอกจากนี้
กฎหมายที่เกี่ยวข้องยังไม่เอื้ออำนวยให้ มี ก ารจั ด การของเสี ย อั น ตรายจากชุ ม ชนอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
บางขั้นตอนยังขาดกฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน เช่น ขาดกลไกการเรียกคืนซากผลิตภัณฑ์
						 การจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้น ๔๐,๗๘๕ ตัน เป็นหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ สถานพยาบาลที่ เ ป็ น แหล่ ง กำเนิ ด มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ตามข้ อ กำหนดใน
กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๔๕ ส่วนใหญ่ถูกกำจัดในเตาเผาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีอยู่ ๑๓ แห่ง ทั่วประเทศ เตาเผาของเอกชนอีก ๔ แห่ง และบางส่วนยังคงถูกกำจัดใน
เตาเผาของโรงพยาบาล ทั้งนี้ การจัดการมูลฝอยติดเชื้อยังคงประสบปัญหาตั้งแต่แหล่งกำเนิด เนื่องจาก
ความไม่สมบูรณ์ของระบบคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อภายในสถานพยาบาล สภาพเตาเผาที่ชำรุด การร้องเรียน
จากประชาชน และไม่มีการตรวจวัดมาตรฐานอากาศเสียจากปล่องควันตามกฎหมาย ราคาน้ำมันที่
เพิ่มสูงขึ้นเป็นผลให้สถานพยาบาลมีแนวโน้มในการส่งมูลฝอยติดเชื้อให้เอกชนกำจัดนอกสถานพยาบาล
มากขึ้น โดยไม่มีระบบเอกสารกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อและไม่มีการควบคุมคุณภาพของเอกชนที่มาให้
บริการ สำหรับระบบกำจัดมูลฝอยติดเชื้อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนใหญ่ยังดำเนินการไม่เต็ม
ประสิทธิภาพของระบบ สามารถขยายบริการเพื่อรองรับการจัดการให้กับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่ม
จังหวัดข้างเคียง อย่างไรก็ตาม พบว่าบางกลุ่มจังหวัดยังขาดสถานที่กำจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ได้มาตรฐาน และ
เอกชนที่รับเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อมีการแข่งขันกันทางด้านราคาจนขาดคุณภาพในการจัดการ
มูลฝอยติดเชื้อ ซึ่งการแข่งขันดังกล่าวทำให้สถานพยาบาลต่างๆ มาใช้บริการของเอกชนที่รับเก็บขนและ
กำจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยไม่ใช้บริการเตาเผาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
					 ๒.๓) ของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรม
							 ของเสี ย อั น ตรายจากภาคอุ ต สาหกรรม จำนวน ๒.๓๗ ล้ า นตั น
จะถูกนำไปกำจัดทั้งในและต่างประเทศ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ มีโรงงานผู้รับจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้ว
ที่เป็นของเสียอันตราย (ไม่รวมโรงงานที่สำรวจไม่พบตามที่อยู่ที่แจ้งและที่หยุดประกอบกิจการ และโรงงาน
ที่ประกอบกิจการคัดแยกกากของเสียอุตสาหกรรมเพียงอย่างเดียว) ทั่วประเทศ ๓๑๑ แห่ง จำแนกเป็น
โรงงานรับกำจัดของเสียอันตรายและของเสียที่ไม่เป็นอันตรายด้วยวิธีฝังกลบจำนวน ๔ ราย โรงงานที่กำจัด
ของเสียด้วยวิธีเผาในเตาเผาปูนซีเมนต์และเตาเผาของเสียอันตราย จำนวน ๑๐ ราย และโรงงานคัดแยก
และรีไซเคิลของเสียอันตรายจำนวน ๒๙๗ ราย มีปริมาณของเสียอันตรายที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการประมาณ ๒.๒๘๗ ล้านตัน หรือร้อยละ ๙๗ ของปริมาณของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม
ที่เกิดขึ้น (ตารางที่ ๒)
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ตารางที่ ๒

การจัดการของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. ๒๕๕๓
วิธีการจัดการของเสียอันตราย

แปรรูปใช้เป็นวัตถุดิบ		
แปรรูปใช้เป็นพลังงานทดแทน
ผ่านกระบวนการเพื่อใช้ซ้ำ		
บำบัด		
กำจัด		
ส่งออกไปรีไซเคิล/กำจัดในต่างประเทศ
รวม

ปริมาณ
ตัน

ร้อยละ

๔๕๒,๓๗๗.๘๓
๕๐๔,๙๗๙.๘๓
๘๓๔,๔๗๖.๔๔
๕๔,๘๘๒.๘๐
๓๕๕,๔๙๑.๑๙
๘๕,๑๒๓.๔๐
๒,๒๘๗,๒๓๑.๔๙

๑๙.๗๘
๒๒.๐๘
๓๖.๔๘
๒.๔๐
๑๕.๕๔
๓.๗๒
   ๑๐๐

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม, ๒๕๕๓

							จากข้ อ มู ล ที่ ก รมควบคุ ม มลพิ ษ ได้ รั บ แจ้ ง ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ มี ก าร
ลักลอบทิ้งกากของเสีย ๑๒ ครั้ง และยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตามพื้นที่รกร้างหรือบ่อดินเก่าเพื่อหลีกเลี่ยง
ค่าใช้จ่ายในการกำจัด และผลักให้เป็นภาระของสังคมส่วนรวมที่ต้องใช้เงินภาษีของประชาชนในการกำจัด
กากของเสียและบำบัดฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนแทนผู้ประกอบการ
						
จากการวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ ข ยะมู ล ฝอยและของเสี ย อั น ตราย
สถานภาพการจัดการและสภาพปัญหา พบว่า ขาดระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและครบวงจร
ตั้ ง แต่ ก ารรวบรวม คั ด แยก เก็ บ ขน ขนส่ ง และกำจั ด กฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งยั ง ไม่
เอื้ออำนวยให้มีการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายอย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการกำกับ ดูแล
และติ ด ตามผลการดำเนิ น งานด้ า นการบริ ห ารจั ด การขยะมู ล ฝอยจากหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งยั ง ไม่ มี
ประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องกำหนดมาตรการและแนวทางการดำเนินงานโดยเน้นการคัดแยกขยะมูลฝอย
กลับมาใช้ประโยชน์ที่ต้นทาง หรือ ณ แหล่งกำเนิด โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน พัฒนา/ปรับปรุง
กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติในการควบคุม กำกับ และติดตามการดำเนินงานการจัดการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตราย เสริมสร้างสมรรถนะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตรายที่ถูกหลักวิชาการ โดยเน้นการบริหารจัดการแบบศูนย์รวม/แบบผสมผสาน ให้มีการใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมทั้งเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชนน้อยที่สุด
				 ๓) สถานการณ์โรคและผลกระทบต่อสุขภาพ 
						 สถานการณ์โรคและอัตราตายจำแนกตามสาเหตุที่สำคัญของประเทศไทย
ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ และ ๒๕๕๒ ได้แก่ ๑) มะเร็งทุกชนิด ๒) อุบัติเหตุและการเป็นพิษ ๓) โรคหัวใจ ความดัน
โลหิตสูง ๔) ความดันเลือดสูงและหลอดเลือดสมอง ๕) ปอดอักเสบและโรคอื่นๆ ของปอด ๖) ไตอักเสบ
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Ĥ) ÿëćîÖćøèŤēøÙĒúąñúÖøąìïêŠĂÿč×õćó
ÿëćîÖćøèŤēøÙĒúąĂĆêøćêć÷ÝĞćĒîÖêćöÿćđĀêčìĊęÿĞćÙĆâ×ĂÜðøąđìýĕì÷ðŘ ó.ý. ģĦĥĩ Ēúą
ģĦĦģ ĕéšĒÖŠ Ģ) öąđøĘÜìčÖßîĉé ģ) ĂčïĆêĉđĀêčĒúąÖćøđðŨîóĉþ Ĥ) ēøÙĀĆüĔÝ ÙüćöéĆîēúĀĉêÿĎÜ ĥ) ÙüćöéĆî
đúČĂéÿĎÜĒúąĀúĂéđúČĂéÿöĂÜ Ħ) ðĂéĂĆÖđÿïĒúąēøÙĂČęîė ×ĂÜðĂé ħ) ĕêĂĆÖđÿïĒúąÖúčŠöĂćÖćø×ĂÜĕê
óĉÖćøĒúąĕêóĉ
Öćø Ĩ) ēøÙđÖĊ
ę÷üÖĆïêĆïĒúąêĆ
Ăî ĩ)่ยวกัÖćøïćéđÝĘ
ćêĆüêć÷ Ī)
üĆèēøÙìčาตัÖวßîĉ
และกลุ่มอาการของไตพิ
การและไตพิ
การ ๗)ïĂŠโรคเกี
บตับและตัïบÝćÖÖćøÛŠ
อ่อน ๘) การบาดเจ็
บจากการฆ่
ตายé Ēúą
Ģġ)๙)õĎöวัĉÙณčšöโรคทุ
ÖĆîïÖóøŠ
ÜÝćÖĕüøĆ
กชนิดĂและ
๑๐)ÿภูđĂéÿŤ
มิคุ้มกันบกพร่องจากไวรัสเอดส์
ร้อยละ

มะเร็ง
ทุก
ชนิด

อุบัติเหตุ
และ
การเป็นพิษ

โรคหัวใจ

ความดัน
เลือดสูง
และหลอด
เลือดสมอง

โรค
การบาดเจ็บ
ปอดอักเสบ ไตอักเสบ
กลุ่มอาการ เกี่ยวกับตับ จากการ
และ
ของไตพิ
ก
าร
และตั
บ
อ่
อ
น
ฆ่าตัวตาย
โรคอื่นๆ
ของปอด และไตพิการ

วัณโรค
ทุกชนิด

ภูมิคุ้มกัน
บกพร่อง
จากไวรัส
(เอดส์)

กลุ่มสาเหตุ

ÖøćôìĊ
ĒÿéÜĂĆตêราการตายจำแนกตามสาเหตุ
øćÖćøêć÷ÝĞćĒîÖêćöÿćđĀêč
ĊęÿĞćญÙĆâต่อêŠประชากร
ĂðøąßćÖø
Ģġġ,ġġġ
Ùî ðøąđìýĕì÷
กราฟทีę ่ ĢĤ
๑๓ แสดงอั
ที่สìำคั
๑๐๐,๐๐๐
คน ประเทศไทย
ó.ý.ģĦĥĩ
		
พ.ศ. ๒๕๔๘ Ēúą
และ ģĦĦģ
๒๕๕๒
éšü÷öąđøĘÜđðŨîÿćđĀêčด้Öวยมะเร็
ćøêć÷đðŨ
ĂĆîéĆïกĢารตายเป็
ĒúąĒîüēîš
ü÷đðŨîมēøÙöąđøĘ
								
งเป็นîสาเหตุ
นอันดัöบÙîĕì÷ðś
๑ และแนวโน้
คนไทยป่วÜยÿĎÜ×ċĚî
ìčÖðŘเป็àċนęÜโรคมะเร็
đÖĉéÝćÖÖćøĕéš
øĆïÿćøóĉงเกิþÝćÖÿõćóĒüéúš
Ăö ĕöŠ
üŠćÝąđðŨîÿõćóĂćÖćý
ÖüŠćøšĂ÷úą
งสูงขึĨġ
้นทุก×ĂÜēøÙöąđøĘ
ปี ซึ่งกว่าร้อÜยละ
๗๐ ของโรคมะเร็
ดจากการได้รับสารพิ
ษจากสภาพแวดล้
อม
ìĊęđðúĊไม่ę÷วîĕð
þđóĉęööćÖ×ċ่เĚîปลีÿćøóĉ
îöćÖĆ
ïĂćĀćø
ÖćøÿĎ
ïčĀøĊ้อę นมากั
øüöëċบÜÙüćöđÙøĊ
÷éõć÷ĔîÝĉ
่าจะเป็öĊöนúóĉ
สภาพอากาศที
่ยนไปþìĊมีęðมîđðŚ
ลพิษŪĂเพิ
่มมากขึ
้น สารพิ
ษที่ปïนเปื
อาหาร การสู
บบุหรี่ êĔÝ
ðŘ ó.ý.
óïüŠć ÿëĉ
÷ßĊü๒๕๔๕-๒๕๕๐
ĉê×ĂÜÙîĕì÷ đÖĉพบว่
éÝćÖēøÙöąđøĘ
ÜÿĎยÜชีÿčวéิตđðŨของคนไทย
îĂĆîéĆïĀîċเกิ
ęÜ ēé÷đÞóćą
รวมถึģĦĥĦ-ģĦĦġ
งความเครียดภายในจิ
ตใจêĉÖปีćøđÿĊ
พ.ศ.
า สถิติการเสี
ดจาก
โรคมะเร็งสูงสุดเป็นอันดับหนึ่ง โดยเฉพาะในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งสูงถึง ๕๓,๔๓๔ คน
Ēñî÷čปีìทíýćÿêøŤ
ÿĉęÜĒüéúš
ĂöĒĀŠÜคนไทยป่
ßćêĉ ÞïĆïìĊวę ยเป็
ģ ó.ý.
ģĦĦĦ-ģĦĦĪ
ี่ผ่านมาĂîćöĆ
(ปี ÷พ.ศ.
๒๕๕๑)
นโรคมะเร็
งกว่า ๑๒๐,๐๐๐ คน สถิติการเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง ĥħ
ปีล่าสุด (ปี พ.ศ. ๒๕๕๒) พบคนไทยเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง ๕๖,๐๕๘ ราย หรือ ๘๘.๓ อัตราต่อประชากร
๑ แสนคน และจากสถานการณ์การจัดการมูลฝอยและของเสียอันตราย พบว่า มีปริมาณมูลฝอยและ
ของเสียอันตรายมากขึ้นตามอัตราการเพิ่มประชากร และระบบการจัดการมูลฝอยและของเสียอันตราย
มีประสิทธิภาพไม่ดีพอส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยประชาชนและสิ่งแวดล้อมโดยรวม ทั้งนี้
โรคที่อาจเกิดขึ้นจากผลกระทบจากการจัดการมูลฝอยและของเสียอันตรายที่ไม่ดีและไม่ถูกสุขลักษณะ
มีดังนี้
					 ๓.๑) โรคระบบทางเดินอาหาร เกิดจากเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆ เช่น ไวรัส รา
แบคทีเรียในขยะมูลฝอยที่ตกค้างบนพื้นจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของหนู ยุง แมลงสาบ และแมลงวัน ซึ่งเป็น
พาหะนำโรคติดต่อ เช่น โรคท้องร่วง โรคพยาธิต่างๆ ตลอดจนสิ่งมีชีวิตที่มองไม่เห็น ได้แก่ เชื้อโรคต่างๆ
เช่น เชื้ออหิวาตกโรค ไทฟอยด์ และโรคบิด โดยเชื้อโรคเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายคนเรา จากการกินอาหารและ
น้ำหรือการจับต้องด้วยมือ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยได้โดยง่าย
					 ๓.๒) โรคจากการติดเชื้อ อันตรายจากขยะติดเชื้อโรคที่ปะปนมากับขยะทั่วไป
เช่ น ถุ ง ยางอนามั ย ผ้ า อนามั ย กระดาษทิ ช ชู ข องคนที่ เ ป็ น วั ณ โรคใช้ ขั บ เสมหะหรื อ น้ ำ ลาย สำลี
เช็ดแผล พลาสเตอร์ปิดแผลที่ใช้แล้ว อาหารเน่าบูด และซากสัตว์ ซึ่งอาจมีเชื้อไข้หวัดนก รวมถึงอันตราย
จากอุบัติเหตุซึ่งคนในชุมชนที่ต้องทำงานเกี่ยวข้องกับกองขยะมักเจออยู่บ่อยๆ ได้แก่ ขยะที่เป็นวัตถุมีคม
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เช่น ไม้แหลม แก้วแตก และโลหะ มีคม เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค เช่น เชื้อบาดทะยัก หรือจากวัสดุเปื้อนเลือด
เช่น เข็มฉีดยาใช้แล้ว เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบและโรคเอดส์ได้
					 ๓.๓) โรคภูมิแพ้ เกิดได้จากการสูดดมฝุ่นละอองที่ปลิวฟุ้งกระจายมาจากเศษ
ขยะชนิดต่างๆ เช่น เศษกระดาษ ฝุ่นฝ้าย ผงหมึกพิมพ์จากเศษกระดาษ ตลอดจนของเสียที่เป็นอันตราย
บางชนิดที่ระเหยหรือปล่อยสารต่างๆ ออกมาเป็นฝุ่นผสมอยู่ในอากาศ นอกจากนี้ การเผาขยะ อาจทำให้มี
สารอันตรายปะปนอยู่ในอากาศ ในรูปของไอหรือฝุ่นของสารเคมีต่างๆ ได้เช่นกัน
					 ๓.๔) ปวดศีรษะ คลื่นไส้ และอาเจียน เกิดจากกลิ่นเน่าเหม็นขยะมูลฝอยที่
กองทิ้งไว้ ไม่มีการฝังกลบหรือจากการเก็บขยะไม่หมด ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นรบกวน นอกจากนี้ ขยะมูลฝอย
ที่ ก องทิ้ ง ไว้ น านๆ จะมี ก๊ า ซที่ เ กิ ด จากการหมั ก ขึ้ น ได้ แ ก่ ก๊ า ซมี เ ทนหรื อ ก๊ า ซชี ว ภาพ ซึ่ ง ติ ด ไฟหรื อ
เกิดระเบิดขึ้นได้ และก๊าซไข่เน่า (ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์) ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนได้เช่นกัน
					 ๓.๕) โรคมะเร็ง การได้รับสารพิษต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน ไม่ว่าการสูดดม
อากาศเสี ย จากการเผาขยะมู ล ฝอยกลางแจ้ ง ทำให้ เ กิ ด ควั น และสารพิ ษ ปนเปื้ อ นในอากาศ เช่ น
สารไดออกซินและฟิวแรนระหว่างการเผา ซึ่งสารทั้งสองเป็นสารก่อให้เกิดมะเร็งและทำลายการทำงานของ
ตับได้ อันตรายจากสารเคมีต่างๆ ของขยะพิษบางชนิด ซึ่งเป็นตัวการก่อให้เกิดมะเร็งผิวหนังและมะเร็งปอด
ได้ หรือสารเบริลเลียมที่ใช้ในแผงวงจรหลักของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อย่างในโทรศัพท์มือถือ ซึ่งเป็น
สารก่ อ มะเร็ ง โดยเฉพาะมะเร็ ง ปอด โดยผู้ ที่ ไ ด้ รั บ สารนี้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งจากการสู ด ดมกลายเป็ น โรค
Beryllicosis ซึ่งมีผลกับปอด และหากสัมผัสสารนี้จะทำให้เกิดแผลที่ผิวหนังอย่างรุนแรง
					 ๓.๖) ผลกระทบต่อสุขภาพหรือระบบต่างๆ ภายในร่างกายจากสารพิษในขยะ
อันตรายประเภทต่างๆ เช่น สารแมงกานีส สารปรอท สารตะกั่ว สารแคดเมียม สารฟอสฟอรัสผลิตภัณฑ์
ที่พบ อาทิเช่น ถ่านไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอรี่รถยนต์ หมึกพิมพ์ แบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ
เป็นต้น
							 ตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น งานวิจัยของศิริศักดิ์ สุนทรไชย
และวรรณวดี พูลพอกสิน ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ เกี่ยวกับผลกระทบทางสุขภาพของกลุ่มคนที่ทำงานเกี่ยวข้อง
กับขยะมูลฝอยในพื้นที่ ๖ จังหวัด รวม ๒๗๖ คน สรุปให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างเกือบทั้งหมดมีผลการตรวจ
สุขภาพไม่ปกติและกลุ่มตัวอย่างทุกคนมีปริมาณแมงกานีสสูง รองลงมา คือ สารหนู ตะกั่ว และโครเมียม
งานวิ จั ย ของคณะวิ ท ยาศาสตร์ ส าธารณสุ ข มหาวิ ท ยาลั ย โตรอนโต ที่ ส ำรวจคนเก็ บ ขยะชาวกั ม พู ช า
ในปี พ.ศ. ๒๕๓๑ และคนเก็บขยะชาวเวียดนามในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ พบว่า คนเก็บขยะส่วนใหญ่มีอาการ
ติดเชื้อและเป็นโรคเจ็บป่วยจากขยะมูลฝอยถึง ๑๔ ชนิด เช่น อาการเจ็บคอ เป็นไข้ ปวดหัว ปวดเมื่อยตาม
ร่างกาย โรคผิวหนัง โรคมาลาเรีย โรคระบาดหลากหลายประเภท โรคหัวใจ โรคทางสมอง และอาการ
ท้องร่วง เป็นต้น การวิจัยดังกล่าวยังชี้ให้เห็นว่า ไม่เพียงแค่คนเก็บขยะเท่านั้นที่ติดเชื้อโรคจากขยะ แต่ยังคง
รวมถึงผู้ที่มีพฤติกรรมที่ไม่ถูกสุขลักษณะและมีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สกปรก ก็มีความ
เสี่ยงที่จะติดเชื้อโรคได้ง่ายมากยิ่งขึ้น
							 นอกจากนี้ กรณีเหตุการณ์ชาวบ้านจาก ๓ ตำบล ได้แก่ ต.ห้วยแห้ง
อ.แก่งคอย ต.หนองปลาไหล และ ต.กุดนกเปล้า อ.เมืองสระบุรี กว่า ๑๐๐ คน ปิดถนนพหลโยธินทั้ง
ขาออกและขาเข้ า กรุ ง เทพมหานคร ระหว่ า ง ก.ม.ที่ ๙๙-๑๐๐ หมู่ ที่ ๓ และหมู่ ที่ ๔ ต.หนองนาก
อ.หนองแค จ.สระบุรี ประท้วงให้หน่วยงานราชการปิดบ่อขยะสารเคมีของเอกชนแห่งหนึ่ง ซึ่งตั้งอยู่ใน
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ìĊęöć : Ģ. ×šĂöĎúÖćøîĞćđ×šćÿćøđÙöĊ ðøąöüúñúÝćÖÖćøîĞćđ×šćÿćøđÙöĊÖúčŠöĂĉîìøĊ÷Ť (Āöüé ģĪ) ĒúąÖúčŠöĂîĉîìøĊ÷Ť (Āöüé ģĩ) ×ĂÜÖøöýčúÖćÖø
ที่มา :  ๑.www.customs.go.th
ข้อมูลการนำเข้าสารเคมี ประมวลผลจากการนำเข้าสารเคมีกลุ่มอินทรีย์ (หมวด ๒๙) และกลุ่มอนินทรีย์

		 (หมวด ๒๘) ของกรมศุลกากรwww.customs.go.th
๒. ปริ ม าณการผลิ ต หมายถึ ง ปริ ม าณการผลิ ต สารเคมี ข องโรงงานลำดั บ ๔๒(๑) ที่ แจ้ ง ต่ อ กรมโรงงาน
Ēñî÷č
ì
íýćÿêøŤ
÷ÿĉęÜĒüéúš
ĂöĒĀŠÜßćêĉ
ïìĊę ģ ó.ý. ģĦĦĦ-ģĦĦĪ
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		 อุตĂîćöĆ
สาหกรรม
และการนิ
คมอุÞïĆ
ตสาหกรรมแห่
งประเทศไทย

				 การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมและเกษตรเชิ ง พาณิ ช ย์ ทำให้ ป ระเทศไทยจำเป็ น ต้ อ ง
พึ่งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ทางเคมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ การควบคุมและการจัดการสารเคมีและเคมีภัณฑ์
จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ นับตั้งแต่ประเภทของสารเคมี การนำเข้า การผลิต การขนส่ง และการใช้สารเคมี
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				 ๑) ประเภทของสารเคมี ที่ใช้ในประเทศไทย จำแนกเป็น 
						 ๑.๑) สารเคมีที่ใช้ในการเกษตร ได้แก่ สารเคมีกำจัดศัตรูพืช โดยสารเคมี
กำจัดศัตรูพืชที่นำเข้ามากที่สุด คือ กลุ่มออร์แกโนฟอสเฟต (Organo-phosphates) รองลงมา คือ
กลุ่มคาร์บาเมท (Carbamates) ออร์แกโนคลอรีน (Organo-Chlorines) และปุ๋ยเคมี
		
				 ๑.๒) สารเคมีที่ใช้ในครัวเรือน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นพวกสารกำจัดแมลง
และสั ต ว์ รบกวนและเพื่อการสาธารณสุ ข เช่ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท ำความสะอาด สารฆ่ า เชื้ อ โรค ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน และเภสัชเคมีภัณฑ์ หนึ่งในเภสัชเคมีภัณฑ์ที่มีความ
สำคัญ คือ ยาหมดอายุ เพราะสถานพยาบาลและประชาชนมักเก็บสำรองยาไว้ใช้ ทำให้มีปริมาณยาหลงเหลือ
อยู่มากเกินไป
						 ๑.๓) สารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรม ซึ่งสารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมที่นำเข้า
สูงสุด ๕ ลำดับแรก คือ เคมีภัณฑ์อินทรีย์ เคมีภัณฑ์-อนินทรีย์ เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์อื่นๆ และสีทาวานิช
และวัตถุแต่งสี
๒) การนำเข้า การผลิต และการขนส่ง
						 จากสถิติข้อมูลปริมาณการนำเข้าและการผลิตสารเคมี โดยเฉลี่ยคงตัวระหว่าง
ปี พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๕๑ แต่เพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๓ โดยปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ประเทศไทยมีการ
ผลิตสารเคมีภายในประเทศ ๗๔.๓ ล้านตัน โดยโรงงานลำดับ ๔๒(๑) ที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์
สารเคมี ห รื อ วั ต ถุ อั น ตราย ส่ ว นสารเคมี ที่ น ำเข้ า เป็ น กลุ่ ม อิ น ทรี ย์ ๒.๑๙ ล้ า นตั น และกลุ่ ม อนิ น ทรี ย์
๓.๔๗ ล้านตัน โดยมีปริมาณการนำเข้าทั้งสองกลุ่มสูงสุด ๑๐ อันดับแรก เท่ากับ ๒.๗๘ ล้านตัน ทั้งนี้
สารเคมีในกลุ่มสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ที่มีการนำเข้าสูงสุด ๕ อันดับแรก ได้แก่ เมธานอลหรือ
เมธิลแอลกอฮอล์ (Methanol; Methyl alcohol) ไดโซเดียมคาร์บอเนต (Disodium carbonate)
เอทิลีนไดคลอไรด์ (Ethylene dichloride) แอนไฮดรัส แอมโมเนีย (Anhydrous ammonia) และ
พาราไซลีน (p-Xylene) ตามลำดับ และเมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. ๒๕๕๒ พบว่า ปริมาณการนำเข้า
สารเคมีจากต่างประเทศลดลงเกือบสามเท่าหรือ ๙.๘๘ ล้านตัน โดยเป็นสารอินทรีย์ ๘.๔๘ ล้านตัน และ
สารอนินทรีย์ ๑.๔๐ ล้านตัน
					 สำหรับการขนส่งสารอันตรายและของเสียอันตรายภายในประเทศ ส่วนใหญ่
เป็นการขนส่งโดยรถบรรทุก การตรวจสภาพความปลอดภัยของยานพาหนะและถังบรรทุกสารอันตรายอยู่
ในความรับผิดชอบของบริษัทเอกชนผู้ผลิตหรือเจ้าของเป็นหลัก โดยจะมีหน่วยงานภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วม
ประสานงานด้วย ขึ้นอยู่กับสถานที่เกิดอุบัติเหตุและชนิดของสาร เช่น กรมการขนส่งทางบกจะเป็นผู้ให้
ใบอนุญาตแก่รถบรรทุกและพนักงานขับขี่ รวมถึงแจ้งข้อมูลทะเบียนรถบริษัทเจ้าของเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม จะเป็นผู้ให้ข้อมูลในการจัดการกับสารเคมีอันตรายชนิดนั้นๆ เช่น เมื่อหกรด
บนถนน อาจทำงานร่วมกับกรมทางหลวง ส่วนกรมควบคุมมลพิษ มีบทบาทในการติดตามตรวจสอบว่ามี
การกระจายหรือการปนเปื้อนของสารอันตรายดังกล่าวสู่สิ่งแวดล้อมในบริเวณใกล้เคียงหรือไม่ รวมทั้ง
การควบคุมการจัดการและการฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนต่อไป ในส่วนการกักเก็บและการจำหน่ายสารเคมีและ
วัตถุอันตรายในปัจจุบันยังไม่มีการรวบรวมข้อมูลสถานการณ์และการสำรวจสภาพความปลอดภัยของ
สถานที่กักเก็บสารอันตรายทั่วประเทศ
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				 ๓) การใช้สารเคมี
						 การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชผิดวิธีและพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช
ของเกษตรกรไทยที่ไม่ถูกต้องและเหมาะสมเป็นปัญหาสำคัญ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์สารเคมีที่ประชาชนใช้ใน
ชีวิตประจำวันหรือสัมผัสในการทำงานเป็นประจำนั้นมีมากหลายชนิด ซึ่งจำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจาก
สารเคมีที่รวบรวมเป็นสถิติในแต่ละปีนั้น มักเป็นกลุ่มประชาชนที่ไม่ทราบถึงวิธีการใช้สารเคมีที่ถูกต้อง
กิจกรรมการปลูกผักและผลไม้เป็นกิจกรรมทางการเกษตรที่ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชสูงที่สุด กรมส่งเสริม
การเกษตร ได้เก็บตัวอย่างพืชผักในจังหวัดต่างๆ เพื่อตรวจวิเคราะห์หาการปนเปื้อน พบว่ามีสารพิษตกค้าง
จำนวน ๑,๖๖๗ ตัวอย่าง (ร้อยละ ๔๒) ซึ่งมีปริมาณสารเคมีอยู่ในระดับปลอดภัย จำนวน ๑,๔๒๖ ตัวอย่าง
(ร้อยละ ๘๖) และมีปริมาณสารเคมีในระดับไม่ปลอดภัยจำนวน ๒๔๑ ตัวอย่าง (ร้อยละ ๑๔) ปัญหา
ส่วนใหญ่ที่พบ คือ ประชาชนไม่ทราบวิธีใช้สารเคมีที่ถูกต้อง ไม่มีการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคชุมชน
และมีการกำจัดซากบรรจุภัณฑ์สารเคมีที่ไม่ถูกต้อง
					 สำหรับการจัดการสารเคมีทางอุตสาหกรรม ปัจจุบันพบว่ามีการพัฒนามากขึ้น
เช่น มีระบบข้อมูลสารเคมี มีระบบจัดเก็บและขนส่งสารเคมี มีระบบเอกสารข้อมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ์
(Material Safety Data Sheet: MSDS) มี ห ลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารผลิ ต ที่ ดี แ ละเหมาะสม (Good
Manufacturing Practice: GMP) ในการป้องกันควบคุมสารเคมีในกระบวนการผลิต รวมทั้งมีมาตรการ
ทางกฎหมายด้วย
๔) การกำจัดสารเคมี
		
		 ปัจจุบันปัญหาการกำจัดสารอันตราย โดยเฉพาะสารเคมีจากภาคอุตสาหกรรม
เกิดจากการมีโรงกำจัดสารเคมีที่กลายเป็นของเสียอันตรายไม่เพียงพอ ซึ่งสถานกำจัดหรือบำบัดที่ได้
รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมบางแห่ง ยังมีปัญหาด้านประสิทธิภาพการจัดการ จึงยังทำให้เกิด
ปัญหากลิ่นและการปนเปื้อนสารเคมีในสิ่งแวดล้อมอยู่ จากปัญหาสถานที่กำจัดไม่เพียงพอ จึงส่งผลให้มีการ
ลักลอบทิ้งของเสียอันตรายในสถานที่ต่างๆ อยู่บ่อยครั้ง
				 นอกจากนี้ ชุมชนในเขตชนบทที่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ส่วนใหญ่ใช้สารเคมีใน
การเกษตร ปัจจุบันยังไม่มีแนวทางการจัดการสารเคมีที่เป็นของเสียอันตรายจากภาคเกษตรกรรมที่ชัดเจน
แม้ว่าจะมีการรณรงค์การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช โดยให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพทดแทน
ก็ตาม ปัญหาที่พบในปัจจุบัน คือ ของเสียอันตรายเหล่านี้รวมถึงซากบรรจุภัณฑ์ และซากผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช้
แล้วถูกนำมาทิ้งรวมกับของเสียชุมชนทั่วไป
			 ๕) สถานการณ์โรคและผลกระทบต่อสุขภาพ
				 กรมควบคุมโรค รายงานว่ามีผู้ป่วยได้รับพิษจากสารอันตราย ในเดือนมกราคม –
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ จำนวน ๒,๓๐๖ ราย เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. ๒๕๕๒ จำนวน ๓๘๐ ราย หรือ
ร้อยละ ๑๙.๗๓ จำแนกเป็นผู้ป่วยได้รับพิษจากสารอันตรายทางอุตสาหกรรม ๒๙๑ ราย และผู้ป่วยที่ได้รับ
พิษจากสารอันตรายทางการเกษตร ๒,๐๑๕ ราย (ตารางที่ ๓)
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ตารางที่ ๓ จำนวนผู้ป่วยและเสียชีวิตจากการได้รับพิษจากสารอันตราย ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๕๓
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ü÷ : øć÷
หน่วย : ĀîŠ
ราย		

ÿćøĂĆîêøć÷

ðŘ

ÿćøĂĆîêøć÷
ìćÜÖćøđÖþêø

ðśü÷

ÿćøĂĆîêøć÷
ìćÜĂčêÿćĀÖøøö

øšĂ÷úą×ĂÜÖćø
đóĉęö×ċĚî/úéúÜ

Ī
ĢĦĨ
-

ģĦĥĩ

ģĦĥĪ

ģĦĦġ

ģĦĦĢ

ģĦĦģ

ģĦĦĤ

Ī
ĩĦĤ
Ģ

ĤĢĪ
-

ģġĢ
-

Ĥġġ
Ģ

ģģħ
-

ģĨĨ
-

ģĪĢ
-

ģ,ĥĪĪ ģ,ĨĢĨ Ģ,ħĥġ Ģ,ĥĦģ Ģ,Ħĩħ Ģ,ĩħĩ Ģ,Īģħ ģ,Ĥġħ

êć÷

Ī

ðśü÷

-Ī.Ģħ

êć÷

ģĦĥĨ

ģ,Ĥĥģ Ģ,ĩħĥ Ģ,ĤģĢ Ģ,ĩħĥ Ģ,ģĩħ Ģ,ħĥģ Ģ,ħĥĪ ģ,ġĢĦ

êć÷
ðśü÷
êć÷
ðśü÷

øüö

ģĦĥħ

Ģġ

-

-

Ģ

-

-

-

+ĩ.Ĩģ -ĤĪ.ħĤ -ĢĢ.ĥħ +Ī.ģĤ +ĢĨ.Ĩ +Ĥ.Ģġ +ĢĪ.ĨĤ

-Ģĩ.Ģĩ +ĢĢ.ĢĢ

-

-

-

-

-

-

ที่มา : ข้อมูลจากระบบการเฝ้าระวังโรค สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข,
www.boe.moph.go.th,
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
Ħ.Ģ) ñúÖøąìïêŠ
Ăÿč×õćóÝćÖÖćøĕéšøĆïóĉþÝćÖÿćøĂĆîêøć÷éšćîđÖþêøÖøøö

ñúÖøąìïêŠĂÿč×õćóÝćÖÿćøđÙöĊÖĞćÝĆéýĆêøĎóČßđÖĉéÝćÖĀúć÷ðŦÝÝĆ÷ ĕéšĒÖŠ ÖćøñÿöÿćøđÙöĊ
ÖĞćÝĆéýĆêøĎóČßìĊęöĊùìíĉĝøčî๕.๑)
ĒøÜđóČęĂผลกระทบต่
ìĞćđðŨîøĎðÙĘอĂสุÖđìúÿćøóĉ
þđóČęĂđóĉรęöับðøĉ
ćèÿćøđÙöĊนตรายด้
ÖĞćÝĆéýĆาêนเกษตรกรรม
øĎóČß ìĞćĔĀšÿćøđÙöĊ
ขภาพจากการได้
พิษöจากสารอั
				
ïćÜßîĉéöĊ×îćéđÖĉ				
îÙüćöÝĞćđðŨผลกระทบต่
î ÖćøĔßšÿćøđÙöĊ
ÖĞćÝĆéýĆêøĎóČßìĊęđ×šกöำจั×šîดöćÖđÖĉ
ÖćøÖĞćÝĆéàćÖïøøÝč
		
อสุขภาพจากสารเคมี
ศัตรูพืชîเกิĕðดจากหลายปั
จจัย ได้õแĆè
ก่ æŤĕöŠ
ëĎÖüĉíĊ Ēúą×ćéÙüćöøĎ
ÿćøđÙöĊ
ÖĞćÝĆéนýĆรูêปøĎค็óอČßกเทลสารพิ
ÝċÜìĞćĔĀšóïðŦ
ćÜ×ĂÜÿćøđÙöĊ
การผสมสารเคมี
กำจัดศัšìตĊęëรูĎÖพêšืชĂทีÜĔîÖćøĔßš
่มีฤทธิ์รุนแรงเพื
่อทำเป็
ษเพืâ่อĀćÖćøêÖÙš
เพิ่มปริมาณสารเคมี
กำจัดóČßñú
ĒüéúšดĂมีöขøüöìĆ
ĚÜÖćøÿŠ
ÜñúÖøąìïêŠ
Ăÿč×õćóĂîćöĆ
ศัìćÜÖćøđÖþêøĒúąĔîÿĉ
ตรูพืช ทำให้สารเคมีบęÜางชนิ
นาดเกิ
นความจำเป็
น การใช้
สารเคมีก÷ำจัดศัตรูพืชที่เข้มข้นมากเกินไป
ñĎšðภśüั ณ÷ìĊฑ์ęĕไéšม่øถĆïู กóĉวิþธี ÝćÖÿćøĂĆ
îêøć÷ìćÜÖćøđÖþêøðŘ
ģĦĦĤ
การกำจั ด ซากบรรจุ
และขาดความรู
้ ที่ ถู ก ต้ อ งในการใช้ó.ý.
ส ารเคมี
ก ำจั ดöĊศัÝĞćตîüî
รู พื ช ģ,ġĢĦ
จึ ง ทำให้øć÷
đóĉęöญ
×ċĚîหาการตกค้
ÝćÖðŘìĊęñŠćîöć
Ĥħħ øć÷ พÙĉéืชđðŨ
îøšĂ÷úą ģģ óČĚîìĊęìĊęöĊñĎšðśü่ง÷ÿĎ
ÜÿčéอมÙČĂรวมทั
õćÙđĀîČ
Ă ĪĨĦ
øć÷ øĂÜúÜöć
พบปั
างของสารเคมี
ผลทางการเกษตรและในสิ
แวดล้
้งการส่
งผลกระทบต่
อ
ÙČ
Ă
õćÙÖúćÜ
ĥĩĪ
øć÷
õćÙêąüĆ
î
ĂĂÖđÞĊ
÷
ÜđĀîČ
Ă
ĥĤĩ
øć÷
ĒúąõćÙĔêš
ĢĢĤ
øć÷
êćöúĞ
ć
éĆ
ï
(ÖøćôìĊ
ę Ģħ)
สุขภาพอนามัย
ÝĆÜĀüĆéìĊęöĊñĎšðśü÷ÿĎÜÿčé Ħ ĂĆîéĆïĒøÖ ÙČĂ ÝĆÜĀüĆéđßĊ÷Üøć÷ ÖĞćĒóÜđóßø îÙøÿüøøÙŤ đßĊ÷ÜĔĀöŠ ĒúąÿčóøøèïčøĊ
						 ผู้ป่วยที่ได้รับพิษจากสารอันตรายทางการเกษตรปี พ.ศ. ๒๕๕๓ มีจำนวน
๒,๐๑๕ ราย เพิõćÙÖúćÜ
่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ๓๖๖ 303
ราย คิดเป็489
นร้อยละ ๒๒ พื้นที่ที่มีผู้ป่วยสูงสุด คืðŘอ2553ภาคเหนือ
ðŘ 2552
๙๗๕ ราย รองลงมาคือ ภาคกลาง ๔๘๙ 248
ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔๓๘ ราย และภาคใต้
๑๑๓ ราย
ตามลำดั บ (กราฟที่ ๑๖) จั ง หวั
2551
113ด ที่ มี ผู้ ป่ ว ยสู ง สุ ด ๕ อั น ดั บ แรก คื อ จั ง หวั ด เชี ย งราย ðŘกำแพงเพชร
õćÙĔêšและสุพรรณบุ
63 รี
นครสวรรค์ เชียงใหม่
101

õćÙđĀîČĂ

827

883

438
456
410

õćÙêąüĆîĂĂÖđÞĊ÷ÜđĀîČĂ
0

64

975

200

400

ÝĞćîüî (øć÷)
600

800

แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

Ēñî÷čìíýćÿêøŤĂîćöĆ÷ÿĉęÜĒüéúšĂöĒĀŠÜßćêĉ ÞïĆïìĊę ģ ó.ý. ģĦĦĦ-ģĦĦĪ

1000

1200

ĦĢ

กราฟที่ ๑๕

แสดงผู้ป่วยเนื่องจากได้รับพิษจากสารเคมีทางการเกษตร ปี พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๓ จำแนกรายภาค

ที่มา : ประมวลผลข้อมูลการเจ็บป่วยรายจังหวัดจากสำนักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข, ๒๕๕๑-๒๕๕๓

				 ๕.๒) ผลกระทบต่อสุขภาพจากการได้รับพิษจากสารอันตรายด้านอุตสาหกรรม

						 สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค รายงานผู้ได้รับพิษจากสารอันตรายทาง
อุตสาหกรรมปี พ.ศ. ๒๕๕๓ มีผู้ป่วย ๒๙๑ ราย เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ๑๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕ จำแนก
เป็ น พิ ษ จากสารปิ โ ตรเลี ย ม (เบนซิ น โทลู อี น และไซลี น ) ๑๘๗ ราย พิ ษ จากแก๊ ส และไอระเหย
(คาร์บอนไดออกไซด์
คาร์ĕéĂĂÖĕàéŤ
บอนมอนอกไซด์
ทน ซัลเฟอร์
ไดออกไซด์ คลอรี
ย และอะเซททิ
ÙćøŤïĂîöĂîĂÖĕàéŤ
öĊđìî àĆúđôĂøŤ
ÙúĂøĊîมีเĒĂöēöđîĊ
÷ ĒúąĂąđàììĉ
úĊî) นĥġแอมโมเนี
øć÷ Ēúąóĉ
þÝćÖ ลีน)
๔๐ ราย
และพิษĂćøŤ
จากโลหะหนั
ก (แมงกานี
ēúĀąĀîĆÖ (ĒöÜÖćîĊ
ÿ ðøĂì
đàîĉÖ ĒúąêąÖĆ
ęü) ħĥ สøć÷ปรอท อาร์เซนิก และตะกั่ว) ๖๔ ราย		
						
พื้นที่ที่พîบผู
้ป่วยสู÷ÜđĀîČ
งสุด ĂคือÝĞćîüî
ภาคตะวั
ออกเฉี
ยงเหนืÙČอĂ õćÙÖúćÜ
จำนวน ๙๒ ราย
óČĚîìĊęìĊęóïñĎšðśü÷ÿĎÜÿčé ÙČĂ õćÙêąüĆ
ĂĂÖđÞĊ
Īģ นøć÷
øĂÜúÜöć
รองลงมา
คือ ĒúąõćÙĔêš
ภาคกลาง ๘๓
๘๑ รายę ĢĨ)
และภาคใต้
ĩĤ øć÷ õćÙđĀîČ
Ă ĩĢ øć÷
ĤĦ ราย
øć÷ ภาคเหนื
êćöúĞćéĆïอ (ÖøćôìĊ
ÝĆÜĀüĆéìĊęö๓๕
ĊñĎšðśüราย
÷ÿĎÜÿčตามลำดั
é Ħ ĂĆîบéĆï(กราฟที
ĒøÖ ่ ๑๗)
จังหวัÜđìøć
ดที่มีผðøćÝĊ
ู้ป่วยสูîงïčสุøดĊ đßĊ๕÷Üøć÷
อันดับđßĊแรกได้
แก่ĒúąĂč
จังหวัéดøíćîĊ
ฉะเชิงêćöúĞ
เทราćปราจี
ĕéšĒÖŠ ÝĆÜĀüĆéÞąđßĉ
÷ÜĔĀöŠ
éĆï นบุรี เชียงราย เชียงใหม่ และอุดรธานี
ตามลำดับ
õćÙÖúćÜ

50

83

ðŘ 2553

61

ðŘ 2552

35
32
32

õćÙĔêš

ðŘ 2551

õćÙđĀîČĂ

62

75

81
92

õćÙêąüĆîĂĂÖđÞĊ÷ÜđĀîČĂ

74
0

20

40

60

80

100

120
120

ÝĞćîüî (øć÷)
140

กราฟที่ ๑๖ ผู้ป่วยเนื่องจากได้รับพิษจากสารอันตรายทางอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. ๒๕๕๑–๒๕๕๓ จำแนกรายภาค
ÖøćôìĊę Ģħที่มñĎาðš :śü÷đîČ
ęĂÜÝćÖĕéšøĆïóĉþÝćÖÿćøĂĆîêøć÷ìćÜĂčêÿćĀÖøøö ðŘ ó.ý. ģĦĦĢ–ģĦĦĤ ÝĞćĒîÖøć÷õćÙ
ประมวลผลข้อมูลการเจ็บป่วยรายจังหวัดจากสำนักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข, ๒๕๕๑ – ๒๕๕๓

ìĊęöć : ðøąöüúñú×šĂöĎúÖćøđÝĘïðśü÷øć÷ÝĆÜĀüĆéÝćÖÿĞćîĆÖøąïćéüĉì÷ć ÖøąìøüÜÿćíćøèÿč×, ģĦĦĢ – ģĦĦĤ

แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙
ðŦâĀćñúÖøąìï×ĂÜÿćøđÙöĊ
êŠĂÿč×õćóĒúąÿĉęÜĒüéúšĂö ēé÷ĔîõćÙĂčêÿćĀÖøøöÿŠÜñúÖøąìï
êŠĂÿč×õćóĂîćöĆ÷×ĂÜÙîÜćî ÿĉęÜĒüéúšĂö Ēúąßčößîēé÷øĂïēøÜÜćîĂčêÿćĀÖøøö ðŦâĀćÖćøøĆęüĕĀú×ĂÜ
ÿćøđÙöĊ ĂčïĆêĉõĆ÷ÿćøđÙöĊĔîēøÜÜćîĒúąÝćÖÖćø×îÿŠÜÿćøđÙöĊ ÖćøúĆÖúĂïìĉĚÜÖćÖĂčêÿćĀÖøøöìĊęđðŨîĂĆîêøć÷

65

						
ปัญหาผลกระทบของสารเคมีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยในภาค
อุ ต สาหกรรมส่ ง ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพอนามั ย ของคนงาน สิ่ ง แวดล้ อ ม และชุ ม ชนโดยรอบโรงงาน
อุ ต สาหกรรม ปั ญ หาการรั่ ว ไหลของสารเคมี อุ บั ติ ภั ย สารเคมี ใ นโรงงานและจากการขนส่ ง สารเคมี
การลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายและของเสียอันตราย และการกำจัดและบำบัดสารเคมีจาก
อุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ส่วนในภาคเกษตรกรรม
พบปัญหาการใช้สารเคมีไม่ถูกต้องมีสารเคมีตกค้างในผลผลิตทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อม และปัญหา
การจั ด การซากบรรจุ เ คมี ภั ณ ฑ์ ท างการเกษตร ทำให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพอนามั ย ของเกษตรกร
ประชาชนผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ในภาคชุมชนพบปัญหาสารเคมีอันตรายตกค้างในอาหาร
และยา เครื่ อ งสำอาง และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ใช้ ใ นชี วิ ต ประจำวั น มี ก ารใช้ แ ละกำจั ด บำบั ด ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รื อ
วั ต ถุ อั น ตรายที่ ใช้ ใ นบ้ า นเรื อ นไม่ ถู ก ต้ อ ง ทำให้ เ กิ ด อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพและปะปนอยู่ ใ นสิ่ ง แวดล้ อ ม
ส่วนภาคคมนาคมและการขนส่งก็มีปัญหาอุบัติภัยจากการขนส่งสารเคมีและสินค้าอันตรายได้ก่อให้เกิด
ความเสียหายอย่างฉับพลันต่อชีวิตทรัพย์สิน และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง จากสถานการณ์
และประเด็นปัญหาดังกล่าว ชี้ให้เห็นว่าผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้และการจัดการสารเคมีเป็นพิษและ
สารอันตรายอย่างไม่ถูกต้อง ได้ขยายตัวและส่งผลกระทบชัดเจนขึ้น ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบ รวมทั้งการให้ประชาชนได้รับ
ความรู้ ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและจำเป็น เพื่อใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
จากสารเคมีเป็นพิษและสารอันตรายได้อย่างทันท่วงทีต่อไป
		
๓.๒.๕ ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
				 ๑) สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
					 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาสำคัญระดับโลกที่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคมและสุขภาพ ปัจจุบันสภาพภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดใน
หลายประเทศทั่วโลก นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า ปัจจัยสำคัญที่เป็นสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภู มิ อ ากาศ คื อ การที่ ป ริ ม าณความเข้ ม ข้ น ของก๊ า ซเรื อ นกระจกในบรรยากาศเพิ่ ม ขึ้ น จนเกิ น สมดุ ล
แหล่งกำเนิดหลักของก๊าซเรือนกระจก คือกิจกรรมของมนุษย์ เช่น การเผาไหม้เชื้อเพลิง การตัดไม้ทำลายป่า
การคมนาคมขนส่ง กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ปศุสัตว์ การกำจัดขยะและน้ำเสีย
เป็ น ต้ น กิ จ กรรมต่ า งๆ เหล่ า นี้ ปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจก ได้ แ ก่ ก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ ก๊ า ซมี เ ทน
ก๊ า ซไนตรั ส ออกไซด์ เป็ น ต้ น ออกสู่ ชั้ น บรรยากาศและส่ ง ผลให้ อุ ณ หภู มิ ข องโลกสู ง ขึ้ น ข้ อ มู ล ของ
คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on
Climate Change: IPCC, 2001) ระบุว่าอุณหภูมิเฉลี่ยบนผิวโลกเพิ่มขึ้นประมาณ ๐.๖ ± ๐.๒ องศา
เซลเซี ย ส ตั้ ง แต่ ป ลายศตวรรษที่ ๑๙ เป็ น ต้ น มา สำหรั บ ประเทศไทยอุ ณ หภู มิ เ ฉลี่ ย มี แ นวโน้ ม สู ง ขึ้ น
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยคาดว่ า อุ ณ หภู มิ เ ฉลี่ ย ในทุ ก ภาคจะเพิ่ ม ขึ้ น ประมาณ ๑ องศาเซลเซี ย ส ในช่ ว ง
ปีพ.ศ. ๒๕๕๓–๒๕๘๒ เพิ่มขึ้น ๒ องศาเซลเซียส ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๙๓–๒๖๐๒ และจะเพิ่มขึ้นประมาณ
๔ องศาเซลเซียส ในช่วงปี พ.ศ. ๒๖๒๓–๒๖๓๒ หากยังไม่ดำเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
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					 การเพิ่ ม ขึ้ น ของอุ ณ หภู มิ ทั่ ว โลกรวมทั้ ง ประเทศไทย ส่ ง ผลกระทบต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศในวงกว้าง เช่น คลื่นความร้อนเกิดบ่อยครั้งและรุนแรงขึ้น
เกิดการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล ปริมาณน้ำฝนมีความแปรปรวนในหลายพื้นที่ ในพื้นที่ที่ปริมาณน้ำฝนลด
ลงส่งผลให้สมดุลน้ำมีแนวโน้มลดลง ทำให้บางพื้นที่เกิดภาวะขาดแคลนน้ำ บางพื้นที่อาจกลายเป็นทะเล
ทรายและส่ ง ผลกระทบต่ อ พื้ น ที่ ก ารเกษตร สิ่ ง มี ชี วิ ต ที่ ไ ม่ ส ามารถปรั บ ตั ว ให้ เข้ า กั บ สภาพแวดล้ อ มที่
เปลี่ยนแปลงได้ จึงมีโอกาสสูญพันธุ์ ปะการังฟอกขาว และระบบนิเวศทางทะเลเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้
อากาศที่ ร้ อ นขึ้ น ทำให้ ภั ย พิ บั ติ ท างธรรมชาติ เ กิ ด ขึ้ น บ่ อ ยครั้ ง และรุ น แรง เช่ น การเกิ ด ลมพายุ รุ น แรง
ฝนตกหนัก น้ำท่วม สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน พื้นที่ชายฝั่งถูกกัดเซาะทำให้พื้นที่อยู่อาศัย
น้ อ ยลง เกิ ด การอพยพย้ า ยถิ่ น รุ ก ล้ ำ พื้ น ที่ ป่ า ไม้ และส่ ง ผลกระทบต่ อ สมดุ ล ของระบบนิ เวศตามมา
(Confalonieri et al., 2007)
๒) สถานการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพ
						 การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมข้างต้นมีความเชื่อมโยงต่อสุขภาพทั้งทางตรง
และทางอ้อม โดยเฉพาะในประชากรกลุ่มอ่อนไหว เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่มีสุขภาพอ่อนแอ
มีแนวโน้มหรือความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสูงกว่าประชาชนทั่วไป
ซึ่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมมี ดังนี้
						 ๒.๑) ผลกระทบทางตรง
							 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งทำให้อุณหภูมิบางพื้นที่มีการ
เปลี่ยนแปลง เช่น ร้อนขึ้น ทำให้แมลงและพาหนะนำโรคบางชนิดเจริญเติบโต แพร่พันธุ์เร็วขึ้นและระบาด
ในพื้นที่ต่างๆ เพิ่มขึ้นจนเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น การเจ็บป่วยจากโรคติดต่อนำโดยแมลง โรคที่เกิด
จากอาหารและน้ำเป็นสื่อ โรคระบบทางเดินหายใจ หรือการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากคลื่นความร้อน
โรคที่เกิดจากรังสีอัลตราไวโอเลต เป็นต้น
							 ๒.๑.๑) โรคติดต่อนำโดยแมลง 
									 การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ เช่ น อุ ณ หภู มิ ที่ อุ่ น ขึ้ น
ปริมาณฝนตกมากขึ้น และความชื้นสูง เอื้ออำนวยต่อการขยายพันธุ์ของยุงมากขึ้น ทำให้วงจรชีวิตของ
ยุงสั้นลงเพราะฟักตัวได้เร็วกว่าเดิม จำนวนประชากรยุงเพิ่มอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันยุงยังออกหากินได้ทั้งเวลา
กลางวันและกลางคืน รวมทั้งแพร่ไปในพื้นที่สูงในบางสถานที่ได้อีกด้วย ทำให้พื้นที่การระบาดเพิ่มขึ้น
ซึ่งยุงเป็นแมลงพาหะนำโรคที่สำคัญ ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคมาลาเรีย โรคเท้าช้าง และโรคชิคุนกุนยา
เป็นต้น ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงสูงต่อโรคติดต่อนำโดยแมลง เนื่องจากสภาพภูมิอากาศและ
ภูมิประเทศเหมาะแก่การเจริญเติบโตของแมลง ประเทศไทยจะเผชิญปัญหาการระบาดของโรคติดต่อ
นำโดยแมลงโดยเฉพาะโรคไข้เลือดออกทุกปี จากข้อมูลเฝ้าระวังของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
พบว่า การเกิดโรคไข้เลือดออกมีอัตราสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ มีอัตราการติดเชื้อ
ประมาณ ๒๐๐ ต่อ ๑๐๐,๐๐๐ ประชากร ส่วนการระบาดของโรคมาลาเรีย พบว่า ระบาดมากในภาคใต้
และบริเวณชายแดนเขตติดต่อระหว่างประเทศ ส่วนหนึ่งเกิดจากปัญหาการดื้อยาของแรงงานต่างด้าว
ซึ่ ง เป็ น พาหะ รวมทั้ ง เกิ ด จากภาวะโลกร้ อ นที่ ท ำให้ ไข่ ข องยุ ง ก้ น ปล่ อ งซึ่ ง เป็ น พาหะนำโรคมาลาเรี ย
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เพาะพันธุ์และกลายเป็นยุงเร็วขึ้น ก่อให้เกิดการระบาดรุนแรงตามมา นอกจากนี้ โรคชิคุนกุนยาที่ไม่พบการ
ระบาดแล้วในประเทศไทยหลังจากปี พ.ศ. ๒๕๑๓ กลับมาระบาดใหม่อีกครั้งในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
๒๕๕๒ ในหลายพื้นที่ของภาคใต้
๒.๑.๒) โรคระบบทางเดินหายใจ 
									 อากาศร้อนและแห้งแล้งขึ้น ส่งผลให้ปริมาณฝุ่นละอองและ
เกสรดอกไม้ฟุ้งกระจายในบรรยากาศมากขึ้น การศึกษาขององค์การอนามัยโลก พบว่า การที่อุณหภูมิและ
สภาพอากาศมีความแห้งแล้งและร้อนขึ้น ส่งผลให้จำนวนและความรุนแรงของการเกิดไฟป่ามากขึ้น อีกทั้ง
ส่งผลให้ปริมาณหมอกควันและฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นและการกระจายของน้ำฝน
ที่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทำให้คุณภาพอากาศโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเมือง
ที่มีปัญหามลพิษทางอากาศและโดมความร้อนทวีความรุนแรงขึ้น เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้มนุษย์ มีโอกาส
ได้รับปริมาณมลพิษทางอากาศมากขึ้น และส่งผลกระทบต่อสุขภาพตามมา เช่น โรคภูมิแพ้ โรคหอบหืด
โรคหลอดเลือด และโรคหัวใจ นอกจากนี้ ละอองเกสรที่ฟุ้งกระจายในบรรยากาศ ยังส่งผลให้เกิดโรคภูมิแพ้ด้วย
									 การระบาดของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ เช่น โรคระบบทางเดิน
หายใจเฉียบพลัน และโรคไข้หวัดนก เป็นต้น นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศอันเป็นผลมาจากสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง เช่น การทำลายสภาพแวดล้อมที่เป็นแหล่งที่
อยู่ของสัตว์ป่า การตัดไม้ทำลายป่า ทำให้สัตว์พาหะของโรคที่เดิมอยู่แต่ในป่า เข้ามาอยู่ใกล้ชิดกับมนุษย์
มากยิ่งขึ้น การเลี้ยงสัตว์เป็นแบบอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ หากเกิดโรคระบาดขึ้นจะเกิดความเสียหาย
อย่างมาก การอยู่ใกล้ชิดกันระหว่างคนและสัตว์นานาชนิด อาจทำให้เชื้อโรคหลายชนิดที่เคยพบแต่ในสัตว์
ปรับตัวจนเข้ามาอาศัยและก่อโรคในคน
									 โรคอุ บั ติ ใ หม่ เช่ น โรคทางเดิ น หายใจเฉี ย บพลั น รุ น แรง
(Severe Acute Respiratory Syndrome: SARS) ที่ระบาดทั่วโลกระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๕–๒๕๔๖
มีผู้ป่วยที่สงสัยว่าเป็นโรคนี้ ๖,๗๒๗ ราย ผู้เสียชีวิต ๔๗๘ ราย จาก ๓๗ ประเทศ รวมทั้งมีไข้หวัดนก
ที่ ร ะบาดในหลายประเทศแถบภู มิ ภ าคเอเชี ย ระหว่ า งปี พ.ศ. ๒๕๔๖–๒๕๕๐ รายงานขององค์ ก าร
อนามัยโลก มีผู้ป่วยไข้หวัดนก ๓๒๙ ราย ผู้เสียชีวิต ๒๐๑ ราย จาก ๑๒ ประเทศ สำหรับประเทศไทย
ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๗–๒๕๕๓ มีผู้ติดเชื้อไข้หวัดนก ๒๕ ราย และผู้เสียชีวิต ๑๗ ราย
๒.๑.๓) การเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากคลื่นความร้อน
									 การที่อุณหภูมิสูงขึ้นรวมทั้งคลื่นความร้อนที่เกิดขึ้น ส่งผลให้
ประชาชนเจ็ บ ป่ ว ยและเสี ย ชี วิ ต ในหลายประเทศ เนื่ อ งจากร่ า งกายได้ รั บ ความร้ อ นมากเกิ น ไป และ
ไม่สามารถระบายความร้อนออกจากร่างกายได้ หากสูญเสียความสามารถในการควบคุมอุณหภูมิในร่างกาย
ไป ก็อาจเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต กลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากคลื่นความร้อน เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ
และผู้ทำงานหรือทำกิจกรรมกลางแจ้ง เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกาประสบปัญหาคลื่นความร้อนในปี
พ.ศ. ๒๕๓๘ ทำให้มีผู้สูงอายุ เด็ก และผู้ป่วยเสียชีวิต จำนวน ๗๓๙ ราย ภายในเวลา ๑ สัปดาห์ และ
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ทวีปยุโรปประสบปัญหาคลื่นความร้อนเช่นกัน และส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตประมาณ
๓๕,๐๐๐ ราย โดยเฉพาะประเทศฝรั่งเศสมีผู้เสียชีวิตถึง ๑๔,๘๐๒ ราย สำหรับประเทศไทยสถานการณ์
ผลกระทบต่อสุขภาพจากคลื่นความร้อนยังไม่ชัดเจน การศึกษาของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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ในช่ ว งปี พ.ศ. ๒๕๕๐–๒๕๕๑ พบว่ า จำนวนผู้ ป่ ว ยจากความร้ อ นเพิ่ ม ขึ้ น อาจเป็ น ผลมาจากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่อุณหภูมิสูงขึ้น หรืออาจเกิดจากการซักประวัติเพิ่มเติมของเจ้าหน้าที่
ที่ให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าวมากขึ้น (วิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์, ๒๕๕๔)
๒.๑.๔) โรคที่เกิดจากรังสีอัลตราไวโอเลต
									 การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศและการทำลาย
ชั้ น โอโซนจากกิ จ กรรมของมนุ ษ ย์ ส่ ง ผลให้ ชั้ น โอโซนในบรรยากาศบางลง รั ง สี อั ล ตราไวโอเลตจาก
ดวงอาทิตย์จึงส่องมายังผิวโลกได้โดยตรงและในปริมาณที่มากขึ้น ทำให้มนุษย์มีความเสี่ยงต่อการเป็น
ต้อกระจก โรคมะเร็งผิวหนัง และอาการผิวไหม้จากแสงแดดมากขึ้น (Department of Health, Western
Australia; 2007, 2008) เช่น ประเทศออสเตรเลียมีผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งผิวหนังสูงกว่า ๑ ล้านคน ทำให้
รัฐบาลรณรงค์ให้ประชาชนมีความตระหนักและป้องกันตนเองมากขึ้น (New South Wale Health,
2008) สำหรับประเทศไทยอัตราการป่วยด้วยโรคมะเร็งผิวหนังพบไม่มาก เมื่อเทียบกับอัตราการป่วยด้วย
โรคมะเร็งอื่น และยังไม่มีหลักฐานชี้ชัดว่าเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
					 ๒.๒) ผลกระทบทางอ้อม 
							 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลให้เกิดภัยพิบัติต่างๆ
ทั้งพายุ น้ำท่วม แผ่นดินไหว และไฟป่า เหตุการณ์เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ทำให้เกิด
การบาดเจ็บ พิการ และเสียชีวิต รวมทั้งปัญหาสุขภาพจิตจากการสูญเสียทรัพย์สินหรือการเสียชีวิตของ
ญาติพี่น้อง นอกจากนี้ ยังทำให้เกิดการระบาดของโรคต่างๆ จากการขาดการสุขาภิบาลที่ดี เช่น การจัดการ
ขยะ การกำจัดสิ่งปฏิกูลที่ไม่ถูกต้อง อาหารและน้ำบริโภคได้รับการปนเปื้อน ทำให้เกิดโรคระบาดตามมา
โดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วงและโรคฉี่หนูที่มากับช่วงน้ำท่วม เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ยังเป็นสาเหตุให้เกิดภาวะทุพโภชนาการ เพราะขาดแคลนอาหารและน้ำอันเนื่องมาจากความแห้งแล้งและ
ไม่สามารถทำการเกษตรได้ผล ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติบ่อยครั้ง เช่น
น้ำท่วม พายุ ภัยแล้ง ดินถล่ม เป็นต้น เหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ ทำให้มีผู้เสียชีวิตและ
บาดเจ็บเป็นจำนวนมาก
							 จากสถานการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศข้างต้นมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนขึ้นและรุนแรงขึ้น รวมทั้งมีโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำเกิดขึ้น
เรื่อยๆ โดยเฉพาะโรคติดต่อนำโดยแมลง โรคที่เกิดจากน้ำและอาหารเป็นสื่อ โรคระบบทางเดินหายใจ และ
โรคอุ บั ติ ใ หม่ ซึ่ ง ประเทศไทยยั ง ไม่ มี ก ารศึ ก ษาหรื อ วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ที่ บ่ ง ชี้ ถึ ง ความเกี่ ย วข้ อ งระหว่ า ง
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับสุขภาพ รวมทั้งการศึกษาข้อมูลกลุ่มเสี่ยงหรือพื้นที่เสี่ยง จึงควรมีการ
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายและวางแผน
การดำเนินงานเพื่อลดหรือป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
		
๓) สถานการณ์การดำเนินงาน
			 การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศเป็ น ปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ทุ ก หน่ ว ยงานทั้ ง ระดั บ
นานาชาติและระดับชาติให้ความสนใจและตระหนักถึงความสำคัญ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ที่ประชุมสมัชชา
สหประชาชาติพิจารณาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และได้จัดตั้งคณะกรรมการระหว่างรัฐบาล
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ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นองค์การทางวิชาการเพื่อสนับสนุนข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ให้
กับผู้กำหนดนโยบาย ดำเนินงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ต่อมาได้จัดทำอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention
on Climate Change: UNFCCC) โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ รั ก ษาระดั บ ความเข้ ม ข้ น ของปริ ม าณ
ก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย เพื่อให้ธรรมชาติสามารถปรับตัวได้ รวมทั้ง
จัดทำพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) เพื่อเร่งรัดให้ประเทศสมาชิกดำเนินการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก
ตามที่ระบุไว้ในอนุสัญญาฯ และสมัชชาองค์การอนามัยโลก (World Health Assembly) ได้กำหนด
นโยบายเรื่องการคุ้มครองและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้
หน่วยงานต่างๆ กำหนดนโยบายและแผนงาน เพื่อป้องกันหรือแก้ไขผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
			 ประเทศไทยตระหนั ก ถึ ง ความสำคั ญ ของปั ญ หาการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ
รวมทั้งในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลกจำเป็นต้องมีส่วนร่วมลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
และมีโอกาสได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดังนั้น จึงดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา
หรือลดผลกระทบที่เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยลงนามในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาฯ เมื่อวันที่
๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ รวมทั้งให้สัตยาบันต่อพิธีสารเกียวโต เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ โดย
ภารกิจที่สำคัญ คือ การดำเนินงานตามพันธกรณีของอนุสัญญาฯ และการจัดทำรายงานแห่งชาติภายใต้
อนุสัญญาฯ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และแสดงให้ประเทศภาคีต่างๆ ทราบถึงการมีส่วนร่วมของ
ประเทศไทยในการดำเนินงานร่วมกับประชาคมโลก เพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โดยการดำเนิ น งานอยู่ ภ ายใต้ ค ณะกรรมการนโยบายการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศแห่ ง ชาติ
ซึ่ ง มี น ายกรั ฐ มนตรี เ ป็ น ประธานและเลขาธิ ก ารสำนั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นฝ่ายเลขานุการ ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อ
วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เห็นชอบให้จัดตั้งสำนักงานประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศขึ้นภายใต้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทำหน้าที่เป็น
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามระเบียบสำนักนายก
รั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการดำเนิ น งานด้ า นการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ พ.ศ. ๒๕๕๐ และจั ด ทำแผน
ยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕ รวมทั้งได้จัดตั้ง
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อบริหาร
จั ด การเกี่ ย วกั บ โครงการที่ ล ดการปลดปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกตามกลไกการพั ฒ นาที่ ส ะอาดและ
เป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การดำเนินงานด้านก๊าซเรือนกระจก นอกจากนี้ ยังได้แต่งตั้ง
ผู้ประสานงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Coordinators: CCC) ในหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องจำนวน ๓๐ หน่วยงาน ประกอบด้วยหน่วยงานระดับกระทรวง ๑๙ กระทรวง และหน่วยงาน
ที่ไม่ใช่กระทรวง ๑๑ หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อทำหน้าที่หลักใน
ประสานการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามภารกิจที่เกี่ยวข้องของแต่ละกระทรวง
และหน่วยงานที่มิใช่กระทรวง เพื่อรายงานผลและเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการนโยบายการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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			 การดำเนิ น งานด้ า นสาธารณสุ ข ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ
กระทรวงสาธารณสุขมีบทบาทสำคัญในการลดผลกระทบหรือป้องกันการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากโรค
รวมทั้งการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น การสุขาภิบาล
อาหารและน้ำ การจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล การจัดการแมลงและพาหะนำโรคทั้งในภาวะปกติและ
ภาวะฉุกเฉิน การควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่างๆ และมลพิษทางอากาศ เป็นต้น
			 อย่ า งไรก็ ต าม กลไกการดำเนิ น งานหรื อ มาตรการทางด้ า นอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม
ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังไม่ชัดเจนเป็นรูปธรรม รวมทั้งแผนของหน่วยงานต่างๆ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ ยั ง ไม่ ค ำนึ ง ถึ ง ประเด็ น ด้ า นอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มและ
ผลกระทบต่อสุขภาพ ดังนั้น ควรสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเรื่องผลกระทบต่อสุขภาพจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้แก่บุคลากรที่อยู่นอกภาคสาธารณสุข เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้บูรณาการแผนด้านสุขภาพเข้าไปในแผนด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของหน่วยงานต่างๆ นอกจากนี้
บุคลากรในภาคสาธารณสุขยังขาดความรู้เกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และขาดทักษะในการรับมือกับปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทั้ง
ในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน เช่น การจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในช่วงเกิดภัยพิบัติ รวมทั้ง มาตรการ
ในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น
			 นอกจากความพร้อมด้านบุคลากรแล้ว องค์ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมยังมีความสำคัญต่อการดำเนินงานเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ แต่ข้อมูลเหล่านี้ยังไม่มีการพัฒนาและเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะประเด็นองค์ความรู้
ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปัจจุบันการศึกษา
วิจัย การวิเคราะห์ความเปราะบางหรือประเมินความเสี่ยงทางด้านสุขภาพทั้งในภาพรวมของประเทศ
เฉพาะพื้นที่เสี่ยง หรือเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ยังมีจำนวนจำกัด และยังไม่มีระบบเฝ้าระวังผลกระทบด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
			 โดยสรุป จะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ จึงควรวางแผนเตรียมความพร้อมรองรับต่อผลกระทบและลดความเสียหายของผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
โดยประเด็นที่ต้องพัฒนาเพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้แก่ ศักยภาพบุคลากรให้มี
ทักษะรับมือต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนและ
ท้องถิ่น พัฒนาองค์ความรู้ พัฒนาระบบเฝ้าระวัง รวมทั้งพัฒนากลไกการดำเนินงานที่เชื่อมประสาน
ทั้งหน่วยงานภายในและระหว่างประเทศในการวางแผนรับมือและแก้ไขปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีประสิทธิภาพ
			 ๓.๒.๖ ด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย
					 ปัจจุบันประเทศไทย ประสบปัญหาเหตุสาธารณภัยหลายด้าน ทั้งภัยธรรมชาติ
เช่น อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหว สึนามิ ภัยจากน้ำมือมนุษย์ เช่น การก่อการร้าย การจลาจล
การชุมนุมทางการเมือง ตลอดจนภัยอื่นๆ ซึ่งอาจเกี่ยวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก
เช่น การเกิดโรคระบาด โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำต่างๆ สภาพปัญหาเหล่านี้จะมากน้อยขึ้นอยู่กับขนาดและ
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ความรุนแรงของสาธารณภัยแต่ละประเภท ปัญหาผลกระทบจากการเกิดสาธารณภัยที่มีความสำคัญต่อ
สภาพความเป็นอยู่ และสุขภาพอนามัยของประชาชนที่ประสบภัยโดยตรง ได้แก่ ปัญหาด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม ดังจะเห็นได้จากการเกิดสาธารณภัยบ่อยครั้งในประเทศไทย เช่น ภาวะอุทกภัยในฤดูฝน ไฟป่า
หมอกควันในจังหวัดภาคเหนือ นอกจากนี้ ยังมีภัยที่ส่งผลกระทบชัดเจนต่อสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
คือ อุบัติภัยจากสารเคมี เป็นต้น
			 การดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในกรณีเกิดสาธารณภัย เป็นการดำเนินงานเพื่อ
ลดความเสี่ยงของผู้ประสบภัยที่จะได้รับน้ำ อาหาร หรืออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีการปนเปื้อนของสิ่งปฏิกูล
มูลฝอย และสารเคมีต่างๆ เข้าสู่ร่างกายอันเนื่องมาจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้อง รวมถึงการดูแล
ผู้ประสบภัยในกลุ่มเสี่ยงพิเศษ หรือกลุ่มเปราะบาง เช่น คนชรา เด็ก หญิงมีครรภ์ ผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้พิการ
โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ให้ความช่วยเหลือ
แก่ผู้ประสบภัยให้ได้รับอาหารและน้ำที่สะอาด มีสถานที่ขับถ่าย และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน
ตามหลักการสุขาภิบาล เพื่อลดความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการสัมผัสปนเปื้อนสิ่งปฏิกูล สารเคมีเป็นพิษ
สารอันตราย และเชื้อโรคให้เหลือน้อยที่สุด ปัญหาสาธารณภัยที่สำคัญ และเกิดขึ้นบ่อยในประเทศไทย
ได้แก่
			 (๑) อุทกภัย : เป็นภัยธรรมชาติที่ก่อให้เกิดความเสียหายให้แก่ประเทศไทยมากที่สุด
(Ģ)มิอĂčากาศของประเทศซึ
ìÖõĆ÷ : đðŨîõĆ่ง÷มีíøøößćêĉ
ìĊęÖŠĂนĔĀšตกเฉี
đÖĉéยÙüćöđÿĊ
÷Āć÷ĔĀšบĒอิÖŠทðธิøąđìýĕì÷öćÖìĊ
เนื่องจากลักษณะภู
ลมมรสุมตะวั
งใต้ ประกอบกั
พลจากพายุหมุนęÿčé
đîČเขตร้
ęĂÜÝćÖúĆ
ÖþèąõĎ
öĉĂćÖćý×ĂÜðøąđìýàċ
ęÜöĊúาööøÿč
öêąüĆ
÷ÜĔêšมาณมากในหลายพื
ðøąÖĂïÖĆïĂĉìíĉóúÝćÖóć÷č
Āöčîđ×ê
อนและร่
องความกดอากาศต่
ำที่พาดผ่
น ทำให้
เกิîดêÖđÞĊ
ฝนตกปริ
้นที่ของประเทศ
øšส่ĂงîĒúąøŠ
ìĞć่วĔĀšประเทศทุ
đÖĉéòîêÖðøĉ
ĂÜðøąđìý
ผลให้เĂกิÜÙüćöÖéĂćÖćýêę
ดอุทกภัยเป็นพื้นĞćทีìĊ่กęóว้ćéñŠ
างเกืćอîบทั
กปี öดัćèöćÖĔîĀúć÷óČ
งจะเห็นได้จากสถิĚîตìĊิกę×ารเกิ
ดอุทกภัÿŠยÜñúĔĀš
ในช่วđงÖĉé
ĂčปีìÖõĆ
îóČĚîìĊęÖüšćÜđÖČ(ตารางที
ĂïìĆęüðøąđìýìč
ÖðŘ éĆÜÝąđĀĘîĕéšÝćÖÿëĉêĉÖćøđÖĉéĂčìÖõĆ÷ĔîßŠüÜðŘ ó.ý. ģĦĥĪพ.ศ.÷đðŨ๒๕๔๙-๒๕๕๓
่ ๔)
ģĦĦĤ (êćøćÜìĊę ĥ)
ตารางที่ ๔ สถิติอุทกภัย ปี พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๓
êćøćÜìĊę ĥ ÿëĉêĉĂčìÖõĆ÷ ðŘ ó.ý. ģĦĥĪ-ģĦĦĤ

ðŘ ó.ý. ÝĞćîüî (ÙøĆĚÜ) ÝĞćîüî (ÝĆÜĀüĆé)
ģĦĥĪ
ħ
Ħĩ
ģĦĦġ
ĢĤ
Ħĥ
ģĦĦĢ
ħ
ħĦ
ģĦĦģ
Ħ
ħĥ
ģĦĦĤ
Ĩ
Ĩĥ
ìĊęöทีć:่มา:ÖøöðŜ
ĂÜÖĆîĒúąïøøđìćÿćíćøèõĆ÷, ģĦĦĥ.
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ๒๕๕๔.

ÙüćöđÿĊ÷Āć÷
ïćéđÝĘï (Ùî) đÿĊ÷ßĊüĉê (Ùî) öĎúÙŠć (úšćîïćì)
Ģ,ĥħģ
ĥĥħ
Ī,ħģĨ.ĥĢ
ĢĨ
Ĥħ
Ģ,ħĩĨ.ĩħ
Ģħ
ĢĢĤ
Ĩ,ħġĢ.ĨĪ
ģģ
ĦĤ
Ħ,ģĦģ.ħĢ
Ģ,ħħĥ
ģģħ
Ģħ,ĤĤĩ.ĨĨ

ĔîðŘ ó.ý. ģĦĦĥ đÖĉéöĀćĂčìÖõĆ÷×ċĚî êĆĚÜĒêŠüĆîìĊę ģĦ ÖøÖãćÙö ó.ý. ģĦĦĥ ÝćÖĂĉìíĉóú
×ĂÜóć÷č ēàîøš Ăî øŠ ĂÜöøÿč ö ÖĞćúĆÜðćîÖúćÜëċÜÙŠĂî×šćÜĒøÜ ĒúąîĚĞćúš îêúĉę ÜöĊóČĚîìĊęìĊęĕéšøĆ ïñúÖøąìïĒúą
ðøąÖćýđðŨîóČĚîìĊęðøąÿïõĆ÷óĉïĆêĉÖøèĊÞčÖđÞĉî (ĂčìÖõĆ÷) øüöìĆĚÜÿĉĚî ħĦ ÝĆÜĀüĆé ħĩĥ ĂĞćđõĂ ĥ,Īģġ êĞćïú
ĥĤ,ħĤħ ĀöĎŠïšćî øćþãøĕéšøĆïÙüćöđéČĂéøšĂî ĥ,ġĩħ,ĢĤĩ ÙøĆüđøČĂî ĢĤ,ĦĪĦ,ĢĪģ Ùî (ìĊęöć: ýĎî÷Ť
ðäĉïĆêĉÖćøøĂÜøĆïđĀêčÞčÖđÞĉî ÖøöðŜĂÜÖĆîĒúąïøøđìćÿćíćøèõĆ÷ ÖøąìøüÜöĀćéĕì÷, ÿøčðÿëćîÖćøèŤ
ÿćíćøèõĆ÷ ðøąÝĞćüĆîìĊę ģĤ íĆîüćÙö ó.ý. ģĦĦĥ) ĒúąÿõćóðŦâĀćéšćîĂîćöĆ÷ÿĉęÜĒüéúšĂöìĊęóï ÙČĂ
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- ĒĀúŠÜìĉĚÜ×÷ąìĊęëĎÖîĚĞćìŠüö đÖĉéÖúĉęîđîŠćđĀöĘî ĒúąđðŨîĒĀúŠÜđóćąóĆîíčŤĒöúÜüĆî ĒúąÿĆêüŤóćĀąîĞćēøÙ
- ðŦâĀćîĚĞć×ĆÜđîŠćđÿĊ÷ ēé÷đÞóćąĔîóČĚîìĊęúčŠöêęĞć ĀøČĂîĚĞćìŠüö×ĆÜàĚĞćàćÖ

		
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เกิดมหาอุทกภัยขึ้น ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ จากอิทธิพล
ของพายุ โซนร้ อ น ร่ อ งมรสุ ม กำลั ง ปานกลางถึ ง ค่ อ นข้ า งแรง และน้ ำ ล้ น ตลิ่ ง มี พื้ น ที่ ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบ
และประกาศเป็ น พื้ น ที่ ป ระสบภั ย พิ บั ติ ก รณี ฉุ ก เฉิ น (อุ ท กภั ย ) รวมทั้ ง สิ้ น ๖๕ จั ง หวั ด ๖๘๔ อำเภอ
๔,๙๒๐ ตำบล ๔๓,๖๓๖ หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน ๔,๐๘๖,๑๓๘ ครัวเรือน ๑๓,๕๙๕,๑๙๒ คน
(ที่ ม า: ศู นย์ปฏิบัติการรองรับเหตุฉุกเฉิ น กรมป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย กระทรวงมหาดไทย,
สรุปสถานการณ์สาธารณภัย ประจำวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔) และสภาพปัญหาด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมที่พบ คือ
		
- แหล่งทิ้งขยะที่ถูกน้ำท่วม เกิดกลิ่นเน่าเหม็น และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงวัน และ
			 สัตว์พาหะนำโรค
		
- ปัญหาน้ำขังเน่าเสีย โดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำ หรือน้ำท่วมขังซ้ำซาก
		
- ปัญหาการสุขาภิบาลตลาด
		
- ปัญหาคุณภาพน้ำบริโภคอุปโภค เนื่องจากระบบประปาที่ได้รับความเสียหาย มีการ
สุ่มตัวอย่างน้ำเพื่อส่งตรวจดูการปนเปื้อนของเชื้อโคลิฟอร์ม ส่วนใหญ่พบว่าในช่วงระยะเกิดภัยไม่พบ
ปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือ ซึ่งเกิดจากระบบประปาได้รับความเสียหายจากอุทกภัย จึงต้องให้การ
สนั บ สนุ น สารเคมี ค ลอรี น เพื่ อ ฆ่ า เชื้ อ ในน้ ำ ก่ อ นใช้ พร้ อ มทั้ ง แนะนำการปรั บ ปรุ ง ระบบประปา
ส่วนน้ำบริโภค ประชาชนส่วนใหญ่ที่ประสบภัย ซึ่งพักอาศัยตามจุดอพยพ บริโภคน้ำจากน้ำบรรจุขวดที่ได้
รับจากการบริจาคของหน่วยงานต่างๆ ทำให้สามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อจากอาหารและน้ำ
ในระดับหนึ่ง และมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องร่วมให้ความร่วมมือ เช่น การประปาส่วนภูมิภาค
ได้ระดมเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสะอาดโดยนำรถบรรทุกน้ำและน้ำดื่ม
บรรจุขวดเข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำในทันที และจัดหาแหล่งน้ำสำรองเพื่อ
ใช้ในการผลิตน้ำให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เป็นต้น
		
(๒) อุ บั ติ ภั ย จากสารเคมี แ ละวั ต ถุ อั น ตราย : จากสถิ ติ ข องกรมป้ อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภั ย พบว่ า ปี พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๕๓ เกิ ด อุ บั ติ ภั ย จากสารเคมี แ ละวั ต ถุ อั น ตราย ๒๔๐ ครั้ ง
โดยลักษณะของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างภัยจากสารเคมี
และวัตถุอันตราย ได้แก่ โรงงานผลิตดอกไม้ไฟระเบิด ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทำให้คนงานเสียชีวิต
๑๔ ราย โรงงานพังเสียหายทั้งหมด บ้านเรือนที่อยู่ใกล้เคียงเสียหาย ๑๐ หลังคาเรือน ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗
เกิดก๊าซแอมโมเนียรั่วไหลที่บริษัทอันดามันซีฟู๊ด จังหวัดระยอง ทำให้มีผู้บาดเจ็บ ๖๗ ราย ปี พ.ศ. ๒๕๕๐
เกิดอุบัติภัยจากสารเคมี ๓๕ ครั้ง มีผู้เสียชีวิต ๔ ราย บาดเจ็บ ๙๐ ราย ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ เกิดอุบัติภัย
จากสารเคมี แ ละวั ต ถุ อั น ตราย ๗๕ ครั้ ง มู ล ค่ า ความเสี ย หาย ๕๕๘.๕ ล้ า นบาท และระหว่ า งปี
พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๓ รวมทั้งสิ้น ๙๗ ครั้ง มีผู้เสียชีวิต จำนวน ๑๑ ราย บาดเจ็บกว่า ๖๐๐ ราย สามารถ
จำแนกจำนวนอุบัติภัย สถานการณ์อุบัติภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายเกิดขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรม
มากที่สุดถึง ๑๑ ครั้ง ซึ่งได้รวมถึงการระเบิด เพลิงไหม้ สารเคมีรั่วไหล และในแต่ละครั้ง ได้ส่งผลกระทบ
ต่อทรัพย์สิน สุขภาพอนามัยของประชาชน และสิ่งแวดล้อมเป็นจำนวนมาก
		
ปัญหาภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายนอกจากเกิดที่โรงงานทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
แล้ว ปัจจุบันมีการขนส่งสารเคมีทางรถยนต์อย่างแพร่หลาย หากเกิดอุบัติเหตุในแหล่งชุมชนย่อมส่งผล
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กระทบต่อประชาชนเป็นบริเวณกว้าง เช่น อาจเกิดการระเบิด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน
และเกิดปัญหามลพิษทางด้านสิ่งแวดล้อมทั้งทางอากาศและน้ำ
		
การดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัยที่ผ่านมา พบปัญหา
การดำเนิ น งานแบบแก้ ปั ญ หาเฉพาะหน้ า ไม่ มี ร ะบบการรวบรวม วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล การส่ ง ต่ อ และ
การเชื่อมโยงข้อมูลให้เห็นความแตกต่างของพื้นที่ประสบภัยทั่วไป และพื้นที่เสี่ยงกับภัยบางประเภท
เพื่อนำไปสู่การวางแผนกำหนดทิศทางการเตรียมการและดำเนินการในทุกระยะของภัย ทั้งในด้านบุคลากร
วัสดุอุปกรณ์ และงบประมาณ อีกทั้งบุคลากรมาจากหลายหน่วยงานทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และ
อาสาสมัคร ไม่มีมาตรฐานแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน การบริหารจัดการ และการสั่งการ ขาดการ
ประสานความร่วมมือ และบูรณาการตามบทบาทภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทำให้การ
แก้ปัญหาไม่ตรงประเด็นและไม่มีประสิทธิภาพ
๓.๒.๗ ด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
๑) สถานการณ์การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
					 ๑.๑) ความเป็นมาของการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในต่างประเทศ
						
การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (Health Impact Assessment:
HIA) เป็นเครื่องมือที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกใช้ในการคุ้มครอง ป้องกันสุขภาพของประชาชนที่อาจได้รับ
ผลกระทบจากการพัฒนา ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ระดับโครงการ เช่น โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ โรงไฟฟ้า จนถึง
ระดับนโยบาย เช่น นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ในระยะเริ่มแรกการประเมินผลกระทบ
ต่อสุขภาพจะมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับผลกระทบทางกายภาพ ต่อมาได้ขยายมุมมองครอบคลุมปัจจัย
กำหนดสุขภาพด้านต่างๆ เช่น ปัจจัยด้านสังคม การจ้างงาน และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมรวมถึงระบบบริการ
สุขภาพ
						
องค์การอนามัยโลกได้ให้ความสำคัญและผลักดันให้ประเทศในยุโรป
มีนโยบายและใช้การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพก่อนที่จะพัฒนาในทุกๆ ด้าน และนำไปสู่การมีข้อห่วงใย
ในประเด็นด้านสุขภาพอยู่ในทุกนโยบาย การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในต่างประเทศสามารถจำแนก
ได้เป็น ๒ กลุ่มใหญ่ คือ การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในระดับโครงการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในระดับนโยบาย เพื่อให้เกิดการ
พัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี ซึ่งจะแยกออกจากการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
					 ๑.๒) ความเป็นมาของการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในประเทศไทย
						
การประเมิ น ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพเริ่ ม เข้ า มาในประเทศไทยเมื่ อ ปี
พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยประเทศไทยได้เข้าร่วมประชุม International Association for Impact Assessment
(IAIA) เป็นครั้งแรก ณ ประเทศโคลัมเบีย และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้นำเครื่องมือดังกล่าวมาใช้ใน
ประเทศไทย จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้มีการระบุเรื่องการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มีเจตนารมณ์เพื่อคุ้มครองสิทธิการมีส่วนร่วมในการรับรู้และรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน ในการวางแผนและการดำเนินกิจการที่อาจมีผลกระทบต่อบุคคลและส่วนรวม
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การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในประเทศไทยแบ่งเป็น ๒ แนวทาง
แนวทางหนึ่ง คือ นำการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพไปใช้เป็นเงื่อนไขภายใต้กฎหมาย เพื่อการพิจารณา
อนุมัติ อนุญาตโครงการ ได้แก่ การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และอีกแนวทางหนึ่งคือ เพื่อเป็นเครื่องมือในการประกอบการตัดสินใจสำหรับผู้กำหนดนโยบาย การสร้าง
กระบวนการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ใ นการคำนึ ง ถึ ง ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพ หรื อ เพื่ อ การประกอบการออก
ข้อบัญญัติ ข้อบังคับในชุมชนท้องถิ่น ได้แก่ การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในระดับนโยบาย การประเมิน
ผลกระทบต่อสุขภาพระดับชุมชน และการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
						
๑.๒.๑) การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
								 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดให้การจัดทำโครงการสำคัญหรือโครงการขนาดใหญ่ต้องมีการจัดทำรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาต กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติดังกล่าวออกประกาศกระทรวง กำหนดประเภทและขนาด
โครงการที่ต้องจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพได้ถูกกำหนดไว้ใน
องค์ประกอบการจัดทำรายงานดังกล่าว ในหัวข้อคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต ซึ่งมีประเด็นด้านการสาธารณสุข
และอาชีวอนามัยรวมไว้ด้วย
								 เนื่ อ งจากมาตรา ๖๗ วรรคสอง ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้กำหนดให้การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทำมิได้ เว้นแต่
จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพของประชาชน
ในชุมชน จึงได้มีประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้การจัดทำรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มสำหรั บ โครงการหรื อ กิ จ การที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ ชุ ม ชนอย่ า งรุ น แรง
มีลักษณะเฉพาะแตกต่างจากการพิจารณารายงานในโครงการทั่วไป คือ ต้องจัดให้มีกระบวนการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งให้องค์การอิสระให้ความเห็นประกอบก่อนมีการ
ดำเนินการ ซึ่งได้กำหนดไว้ทั้งสิ้นจำนวน ๑๑ ประเภทโครงการ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภท ขนาดและวิธีปฏิบัติสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงฯ (๑๑ ประเภท) เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
						
๑.๒.๒) การใช้การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพเชิงนโยบาย
								 แนวคิดเรื่องนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพและการประเมินผล
กระทบทางสุ ข ภาพ ได้ น ำมาเป็ น ประเด็ น ครั้ ง แรกในการสั ม มนาระดั บ ชาติ ว่ า ด้ ว ย “ระบบสุ ข ภาพ
อันพึงปรารถนาในประเทศไทย” เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ สำนักงานปฎิรูประบบ
สุขภาพแห่งชาติ ได้นำเสนอกรอบแนวคิดระบบสุขภาพแห่งชาติ โดยระบุว่า “เพื่อยกระดับนโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพโดยการสร้างกลไกสำหรับการศึกษาผลกระทบทางสุขภาพจากการกำหนดนโยบาย
สาธารณะโครงการขนาดใหญ่ นโยบายด้านการลงทุน และการจัดทำกฎหมายและมาตรฐานต่างๆ รัฐยัง
ต้องมีกลไกในการสร้างความรับผิดชอบขององค์กรและบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อผลกระทบเชิงลบทางสุขภาพ
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ใดๆ ที่เกิดขึ้น” หลังจากนั้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเชิงประเด็น ทั้งที่เป็น
นโยบายที่เกิดผลกระทบระยะยาวและนโยบายที่เห็นผลกระทบระยะสั้น ครอบคลุมทั้งในระดับชาติและ
ระดับท้องถิ่น ต่อมาเมื่อมีพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ได้รับรองสิทธิการร้องขอให้
ทำการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ และจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติขึ้น เพื่อทำหน้าที่
เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และเกิดกรณีแรกที่มีการขอใช้สิทธิ์ตาม มาตรา ๑๑
แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก ยื่นหนังสือต่อ
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติให้มีการทำเอชไอเอ กรณีการขยายปิโตรเคมีระยะที่ ๓ นำไปสู่
การออกมติของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๔ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่มีต่อข้อเสนอเชิงนโยบายใน
การแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพ กรณีผลกระทบจากอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุดและจังหวัด
ระยอง ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ช่ ว งเวลาที่ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพ เพื่อผลักดันให้การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพมีบทบาทในฐานะเป็นเครื่องมือของสังคมที่มี
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ และได้ประกาศหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๒
						
๑.๒.๓) การใช้การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในชุมชน
								 การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพรูปแบบหนึ่งที่สามารถใช้เป็น
เครื่องเสริมศักยภาพชุมชน เสริมหนุนภาคประชาชน คือ การทำเอชไอเอของชุมชน (Community HIA:
CHIA) ที่เน้นการหาข้อมูลหลักฐานด้านผลกระทบและข้อมูลศักยภาพของระดับพื้นที่ในกระบวนการ
ตัดสินใจสร้างทางเลือกในการพัฒนาของชุมชนเอง ปัจจุบันชุมชนได้เกิดการตื่นตัวต่อความสามารถและ
ศักยภาพของตนเองในการจัดการปัจจัยคุกคามต่อสุขภาพที่ชุมชนที่นำการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพไป
ใช้เป็นเครื่องมือเพื่อรวบรวม เพื่อได้มาซึ่งข้อมูลประกอบการตัดสินใจ และการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อ
รักษาสุขภาพของบุคคลและชุมชนรวมทั้งเป็นเครื่องมือในการสร้างอำนาจต่อรองให้กับชุมชน
						
๑.๒.๔) การใช้การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
								 กรมอนามัยได้ดำเนินการขับเคลื่อนการประเมินผลกระทบ
ต่อสุขภาพตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งมีเจตนารมณ์คุ้มครองสุขภาพของประชาชน โดยการกระจายอำนาจไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการบังคับใช้เพื่อการดูแลและคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชน กล่าวคือให้ “ราชการส่วนท้องถิ่น”
มีอำนาจในการออก “ข้อกำหนดของท้องถิ่น” ซึ่งสามารถใช้บังคับในเขตท้องถิ่นนั้นได้ และให้อำนาจแก่
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” ในการควบคุมดูแลโดยการออกคำสั่งให้แก้ไขปรับปรุง การอนุญาตหรือไม่อนุญาต
การสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต รวมทั้งการเปรียบเทียบคดี ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติกำหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ่นของตนเอง ตามมาตรา ๑๖, ๑๗ และ ๑๘ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือว่าเป็นองค์กรที่มีความ
ใกล้ชิดประชาชนและมีบทบาทสำคัญในการดูแลคุ้มครองสุขภาพของประชาชนให้มีสุขภาพที่ดีในสภาวะ
แวดล้อมที่ดี
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								 สำหรับกิจกรรมที่มีลักษณะที่เป็นการประกอบกิจการทั้งใน
สถานที่เอกชนหรือในที่หรือทางสาธารณะ ซึ่งมีกระบวนการประกอบกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สุขภาพแก่ประชาชน คนงานหรือผู้คนที่อาศัยอยู่ข้างเคียง อันได้แก่ กิจการการเลี้ยงสัตว์ กิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ ๑๓๕ ประเภท กิจการตลาด สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร รวมทั้ง
กิจการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ซึ่งจำเป็นต้องถูกควบคุมให้มีการดำเนินกิจการที่ถูกต้องด้วย
สุ ข ลั ก ษณะตามข้ อ กำหนดหรื อ มาตรฐานหลั ก เกณฑ์ ด้ า นอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม ดั ง นั้ น พระราชบั ญ ญั ติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงเป็นบทบัญญัติที่จะมีส่วนอย่างมากต่อการควบคุมปัจจัยกำหนดสุขภาพ
สิ่งคุกคามสุขภาพ และคุ้มครองสุขภาพของประชาชน ซึ่งตรงกับแนวคิดและหลักการของการประเมินผล
กระทบต่อสุขภาพที่มุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับสุขภาพอย่างรอบด้าน
								 การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการ
ปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมจะมีความแตกต่างกันทั้งในประเด็นปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม บริบทของ
สังคม ขนาดพื้นที่ จำนวนประชากร ศักยภาพและความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองก็มีความ
ต่างกัน โดยเฉพาะเรื่อง “การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ” ท้องถิ่นยังไม่มีนโยบายและโครงสร้าง
บุคลากรในการรองรับอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้การขับเคลื่อนงานด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
เป็นไปได้ค่อนข้างจำกัด
								 จากการดำเนินงานที่ผ่านมา กรมอนามัยได้เคลื่อนงานการ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ใน ๒ ลักษณะ ได้แก่
๑) การพัฒนาศักยภาพด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพสำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔ ดำเนินการอบรมบุคลากรของเทศบาลแล้ว จำนวน ๗๙๘ แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ ๔๐ ของจำนวนเทศบาลทั้งหมดทั่วประเทศ ๒) การพัฒนาแนวทางการประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพ เพื่อประกอบการขออนุญาต การออกข้อกำหนดของท้องถิ่น และการกำหนดนโยบายสาธารณะ
เพื่อสุขภาพ สนับสนุนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เช่น กรณีกิจการ
โรงสีข้าว กิจการหอพัก กิจการโรงไฟฟ้าชีวมวลที่มีกำลังการผลิตต่ำกว่า ๑๐ เมกกะวัตต์ การจัดการมูลฝอย
กิจการเลี้ยงสุกร กิจการเลี้ยงไก่ กิจการตลาด กิจการค้าของเก่า กิจการด้านการเกษตร ฯลฯ
								 ทั้ ง นี้ จ ากการพั ฒ นางานด้ า นการประเมิ น ผลกระทบต่ อ
สุขภาพ ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ของกรมอนามัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๕๔
เป็ น ต้ น มา จะเห็ น ได้ ว่ า ยั ง มี ป ระเภทกิ จ การภายใต้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕
หลายประเภทที่ ค วรได้ รั บ การพั ฒ นารู ป แบบแนวทางและกลไกการประเมิ น ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพใน
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
		
๒) ประเด็นปัญหาการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 
					 การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพเพื่อการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็น
เรื่ อ งใหม่ ส ำหรั บ ประเทศไทย หน่ ว ยงานและผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งจึ ง ยั ง ขาดความรู้ ค วามเข้ า ใจในการนำ
เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพไปใช้ในการป้องกันและลดความเสี่ยงด้านสุขภาพ
และการสื่อสาร องค์ความรู้ในเรื่องนี้ยังมีอยู่อย่างจำกัด ส่งผลให้หน่วยงานยังไม่มีการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
กับการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรม
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๓.๓ การวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย แวดล้ อ มและประเด็ น สำคั ญ เพื่ อ นำไปสู่ ก ารกำหนด
ยุ ท ธศาสตร์ พั ฒ นาอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม ในระยะ ๕ ปี ข้ า งหน้ า (พ.ศ. ๒๕๕๕๒๕๕๙)

		
การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อมในระยะ ๕ ปีข้างหน้า มีความ
จำเป็ น ต้ อ งคำนึ ง ถึ ง บริ บ ทของสภาพแวดล้ อ มที่ จ ะส่ ง ผลต่ อ การกำหนดประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ แ ละ
การขับเคลื่อน การดำเนินงานให้เกิดประสิทธิผล โดยในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ นี้ ได้ใช้หลักการ
วิเคราะห์ SWOT เพื่อพิจารณาปัจจัยต่างๆ ทั้งโอกาสและข้อจำกัดของสภาพแวดล้อมภายนอก และ
การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนซึ่งเป็นปัจจัยภายใน ที่จะส่งผลต่อการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศไทย ดังนี้
๓.๓.๑ การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน
			
๑) จุดแข็ง
					 ๑.๑) ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
และกระทรวงสาธารณสุขในการพัฒนากรอบนโยบาย สร้างกลไก และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมมีมากขึ้น
					 ๑.๒) มีนโยบายและแผนแม่บทที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุขที่
จะใช้เป็นกรอบการดำเนินงาน
					 ๑.๓) งานอนามัยสิ่งแวดล้อมมีกฎหมายรองรับการดำเนินงานหลายฉบับ เช่น
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๐, พระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นต้น
					 ๑.๔) มี ภ าคี เ ครื อ ข่ า ยการดำเนิ น งาน ทั้ ง ระดั บ กระทรวง กรม และระดั บ
ท้องถิ่น รวมถึงภาควิชาการ ได้แก่ สถาบันการศึกษาผลิตนักอนามัยสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นและต่อเนื่อง รวมทั้ง
มีสถาบันวิจัยต่างๆ ที่ศึกษาและวิจัยด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เช่น ศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
และพิษวิทยา เป็นต้น
				 ๒) จุดอ่อน
					 ๒.๑) ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมยังไม่เพียงพอ
และขาดระบบการจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
					 ๒.๒) ขาดระบบการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เพื่ อ วิ นิ จ ฉั ย การเกิ ด โรคที่ มี ส าเหตุ
มาจากปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และขาดระบบการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ
					 ๒.๓) องค์ความรู้ในการนำข้อมูลสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม และปัญหาด้าน
สุขภาพอนามัยมาเชื่อมโยง เพื่อวิเคราะห์มาสู่การกำหนดประเด็นหลักในการดำเนินงานด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมไม่เพียงพอ
					 ๒.๔) โครงสร้างและกลไกการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมยังขาดการ
บูรณาการและผู้เชี่ยวชาญด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมไม่เพียงพอ
					 ๒.๕) การขับเคลื่อนเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมยังไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร
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					 ๒.๖) ขาดการบูรณาการด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น การบูรณาการระหว่าง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุขกับกฎหมายของเทศบาล
		
๓.๓.๒ การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก
		
๑) โอกาส
					 ๑.๑) มีกฎหมายและแผนระดับชาติ ที่สามารถนำมาใช้เป็นกรอบแนวทางใน
การสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้
					 ๑.๒) มี ก ฎบั ต รความร่ ว มมื อ ด้ า นอนามั ย และสิ่ ง แวดล้ อ มของประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออก-กรอบความร่วมมือ และอนุสัญญาระหว่างประเทศที่
เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข ที่นำมาใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานทั้งในระดับประเทศ
และระหว่างประเทศ
				 ๑.๓) กลไกภาคประชาชน ประชาสังคม และองค์กรพัฒนาเอกชนมีส่วนร่วม
และมีบทบาท ในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพมากขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง
					 ๑.๔) สอดคล้องกับกระแสการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียงที่ให้
ความสำคัญกับการพัฒนาที่คำนึงถึงความสมดุลระหว่างสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
					 ๑.๕) กระแสการปฏิรูประบบสาธารณสุข และทิศทางการกระจายอำนาจของ
พระราชบัญญัติกระจายอำนาจ ในการผ่องถ่ายงานไปสู่ท้องถิ่น
					 ๑.๖) การจัดตั้งศาลสิ่งแวดล้อมทำให้เกิดความตื่นตัวของภาคประชาชนและ
ท้องถิ่นในงานอนามัยสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
				 ๒) ภัยคุกคาม
					 ๒.๑) การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติมีความรุนแรง และความถี่เพิ่มขึ้น ในขณะ
ที่ความสามารถในการคาดการณ์การเกิดภัยพิบัติยังทำได้ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
					 ๒.๒) การเกิดโรคอุบัติซ้ำ โรคระบาดที่เกิดจากการอพยพย้ายถิ่นข้ามพรมแดน
และโรคไม่ติดเชื้อที่มีสาเหตุมาจากมลพิษข้ามพรมแดน
					 ๒.๓) การรวมกลุ่มของประชาคมอาเซียนทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากร
และทำให้เกิดภาระในการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยมากขึ้น
					 ๒.๔) สถานการณ์ด้านการเมืองมีความไม่แน่นอนและเปลี่ยนแปลงบ่อย ส่งผล
ให้การผลักดันการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมขาดความต่อเนื่อง และไม่ถูกจัดในลำดับความสำคัญ
เร่งด่วนในการดำเนินงาน
					 ๒.๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนใหญ่ยังขาดองค์ความรู้ และไม่ให้ความ
สำคัญกับการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเท่าที่ควร
					 ๒.๖) การบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมยังไม่มีประสิทธิภาพ
					 ๒.๗) ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความตระหนักและความรู้เกี่ยวกับผลกระทบ
ของสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ ทำให้ไม่ให้ความสำคัญกับพฤติกรรมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเท่าที่ควร
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บทที่ ๔

แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙
		
แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ จัดทำขึ้นโดย
ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ด้วยการจัดประชุมระดมความคิดเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันทางวิชาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิ รวมจำนวน ๔ ครั้ง
และมีคณะทำงานจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ ทำหน้าที่ประมวลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากเวที
ต่างๆ เพื่อจัดทำวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ฯ โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับ
นโยบายและแผนระดั บ ชาติ อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง หลั ก การดำเนิ น งานอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มที่ ส ำคั ญ เช่ น
หลักการกระจายอำนาจ หลักการป้องกันไว้ก่อน หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน กรอบความร่วมมือ
ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎบัตรความร่วมมือด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมของประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออก และนำผลการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายในและภายนอก
ผลการประเมินความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑
พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔ สถานการณ์และการบริหารจัดการงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบัน
และแนวโน้มในอนาคต มาใช้เป็นกรอบแนวทางการกำหนดยุทธศาสตร์และมาตรการของแผนยุทธศาสตร์ฯ
ภายใต้การกำกับดูแลและความเห็นชอบของคณะกรรมการอนามัยสิ่งแวดล้อม
		
เนื่องจากการดำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑
พ.ศ. ๒๕๕๒–๒๕๕๔ มีข้อจำกัด คือ ระยะเวลาของแผนสั้นเกินไป ทำให้ความเข้าใจของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเกี่ยวกับมาตรการที่ต้องดำเนินการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฯ และการขับเคลื่อนแผนไปสู่การ
ปฏิบัติในระดับพื้นที่ยังไม่มีประสิทธิภาพ และด้วยภารกิจด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จึงทำให้ปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมยังคงไม่ได้รับการแก้ไขเท่าที่ควร ส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ฯ อย่างไรก็ตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ผ่านมา ได้ทำให้เกิดความร่วมมือ
ระหว่ า งกระทรวงสาธารณสุ ข และกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มมากขึ้ น ถื อ เป็ น การ
เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพประชาชนกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น
		
ดังนั้น ในช่วงเวลาอีก ๕ ปีข้างหน้า ภายใต้แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙ จึงมุ่งขยายความร่วมมือไปยังหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะเน้นการเสริมสร้างบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินงาน
อนามัยสิ่งแวดล้อม ด้วยการบูรณาการเชิงพื้นที่ (Areas based) และประเด็นปัญหา (Issues based) เพื่อ
นำไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับท้องถิ่น (Local Environmental Health
Action Plan) โดยการสนับสนุนและความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ
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มาตรฐานและแนวทางการดำเนินงาน พัฒนาบุคลากร และองค์ความรู้ที่เอื้อต่อการดำเนินงานอนามัย
สิ่งแวดล้อมตามสถานการณ์ปัญหา สาระสำคัญของแผนยุทธศาสตร์ฯ มีดังนี้
		
๔.๑ วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย
และประชาคมโลกเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ด้วยการบูรณาการทุกภาคส่วน
		
๔.๒ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลัก  
		
๔.๒.๑ วัตถุประสงค์ เพื่อ
					 ๑. ลดปัญหาและผลกระทบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
					 ๒. เพิ่มขีดความสามารถในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
					 ๓. สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมและ
						 สุขภาพ
			 ๔.๒.๒ เป้าหมายหลัก
		
			 ความเจ็บป่วยอันอาจเนื่องมาจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมลดลง
๔.๓ ตัวชี้วัด
			 ๑. อัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ โรคที่มีน้ำและอาหารเป็นสื่อ
และโรคพิษจากสารเคมีลดลงเมื่อเทียบปีฐาน พ.ศ. ๒๕๕๔
			 ๒. มีระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงระหว่างปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพตาม
ประเด็นสำคัญของแผนยุทธศาสตร์ฯ ทั้ง ๗ ด้าน และระบบฐานข้อมูลสามารถเข้าถึงได้ง่าย ครอบคลุม
ถูกต้อง และมีการปรับปรุงให้ทันสมัย
			 ๓. จำนวนองค์กรและหน่วยงานเครือข่ายที่ร่วมมือดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมใน
แต่ละด้านเพิ่มขึ้น
			 ๔. จำนวนงานวิจัย องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในแต่ละด้าน
เพิ่มขึ้น
		
๔.๔ ยุทธศาสตร์  
			 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม เป็ น
ยุทธศาสตร์ที่มุ่งพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานภาครัฐทุกระดับ
และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง พัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในการดำเนินงานอนามัย
สิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบฐานข้อมูล ตลอดจนการเชื่อมโยงฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ พัฒนากลไก
การจัดการ กฎหมาย กฎระเบียบ มาตรการ และแนวทางการดำเนินงานให้สามารถรองรับการบริหาร
จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
			 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การป้องกันและลดความเสี่ยงจากปัจจัยด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเร่งรัดการดำเนินงานโครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทุกระดับ ในการ
ป้ องกั นและลดความเสี่ยงจากปัญหาอนามั ยสิ่ ง แวดล้ อ ม ที่ สอดคล้ อ งกับ สถานการณ์ปั ญ หาของพื้ นที่
ตลอดจนข้อตกลงตามนัยแห่งบทบัญญัติของกฎหมายและพันธกรณีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

84

แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

			 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคี เครือข่าย
และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และประชาชนในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม เน้นการระดม
ศักยภาพและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในสังคม และภาคประชาชน ในการร่วมคิด ร่วมสร้างสรรค์
งานอนามัยสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการบูรณาการและการเสริมพลังระหว่างภาคีเครือข่าย และขับเคลื่อนผ่าน
สื่อต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและสร้างจิตสำนึกสาธารณะ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติต่อสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม
			 ยุทธศาสตร์ที่ ๔   การส่ ง เสริ ม บทบาทขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในการ
จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินงาน
อนามัยสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักคิดการกระจายอำนาจ เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตลอดจนส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาระบบงานอนามัยสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นให้สามารถ
เชื่อมโยงกับส่วนภูมิภาคและส่วนกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ
			 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่เหมาะสมต่อการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันและ
แนวโน้มในอนาคต สร้างฐานการเรียนรู้ที่สามารถเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนและเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
พัฒนาและถ่ายทอดนวัตกรรม องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่นำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้ง
การพั ฒ นาระบบให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าการ เพื่ อ การเข้ า ถึ ง องค์ ค วามรู้ แ ละเทคโนโลยี ไ ด้ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง และ
มีประสิทธิภาพ
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ตัวชี้วัด :  

๑.
๒.
๓.
๔.

มีกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐาน มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติ ในการบริหารจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมทั้ง ๗ ด้าน
มีระบบฐานข้อมูล และสารสนเทศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่มีความทันสมัยและสามารถเข้าถึงได้ง่าย ครอบคลุมทั้ง ๗ ด้าน
มีระบบการเฝ้าระวัง ติดตามตรวจสอบ การรายงานผล และแจ้งเตือนสถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมครอบคลุมทั้ง ๗ ด้าน
ร้อยละ ๘๐ ของหน่วยงานเป้าหมายมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม  
		
เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานภาครัฐทุกระดับ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง พัฒนา
ศักยภาพ และเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบฐานข้อมูล ตลอดจนการเชื่อมโยงฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ พัฒนากลไกการจัดการ กฎหมาย กฎระเบียบ มาตรการ และแนวทางการดำเนินงานให้สามารถรองรับการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔.๕ ตัวชี้วัด เป้าหมาย และมาตรการจำแนกรายยุทธศาสตร์
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เป้าหมาย

(๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีระบบการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน
ที่มีประสิทธิภาพ

๒. น้ำ การสุขาภิบาล (๑) การบริหารจัดการน้ำบริโภคอุปโภค
มีประสิทธิภาพ
และสุขอนามัย

๑. คุณภาพอากาศ (๑) มีระบบการเฝ้าระวังและจัดการ
ผลกระทบจากมลพิษทางอากาศกับ
สุขภาพอนามัย

ด้าน

สธ.
อปท.

(๒) พัฒนาระบบเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคอุปโภคทั้งระดับประเทศ และ
ระดับท้องถิ่นให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำเพื่อการบริโภคอุปโภค

ทส.

สธ.
ทส.

(๑) พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศด้านการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค
อุปโภค ที่เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น

(๑) พัฒนาหรือปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจาก
ชุมชนที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ

สธ.

(๔) พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการคุณภาพอากาศภายในอาคาร

สธ.

สธ.

(๒) พัฒนาระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลการรายงานผลมลพิษทางอากาศกับ
ข้อมูลสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่เสี่ยง

ทส.

ทส.
มท.
ทส.
มท.
อปท.
สธ.
อก.
มท.
อปท.
รง.
มท.
กปภ.
มท.
อปท.
ทส.
มท.
สธ.

(๑) จัดทำมาตรฐานคุณภาพอากาศในอาคารที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ

(๓) พัฒนาระบบเฝ้าระวัง แจ้งเตือนสถานการณ์ และรายงานผลมลพิษทาง
อากาศในพื้นที่เสี่ยง

สนับสนุน

หลัก

มาตรการ

หน่วยงานรับผิดชอบ
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สธ.
สธ.
อปท.
สธ.
อปท.

(๓) พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศด้านสุขาภิบาลอาหารให้ถูกต้อง
ครอบคลุม ทันสมัย และสามารถเข้าถึงง่าย
(๔) พัฒนาระบบการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนสถานการณ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร
ในภาวะที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาด
(๕) พัฒนาศักยภาพบุคลากรส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหาร

-

-

-

สธ.
อปท.

(๒) พัฒนาระบบการรับรองสถานประกอบการอาหารขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

อปท.
ทส.
สธ.

(๔) เสริมสร้างศักยภาพและความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงาน
ด้านการจัดการน้ำเสียชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน

-

อปท.
สธ.
ทส.

(๓) พัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพการจัดการ
ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน

สธ.
อปท.

อปท.
สธ.
ทส.

(๒) พัฒนาฐานข้อมูลและระบบการจัดเก็บข้อมูลด้านการจัดการน้ำเสียและ
ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๑) จัดทำหรือปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน ข้อกำหนด กฎระเบียบและกฎหมาย
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการด้านสุขาภิบาลอาหาร

สนับสนุน

หลัก

มาตรการ

หน่วยงานรับผิดชอบ
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(๔) ระบบการจัดการสิ่งปฏิกูล
มีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย

๓. ขยะมูลฝอยและ (๑) มีระบบการจัดการ และระเบียบ
ปฏิบัติในการควบคุม กำกับ และติดตาม
ของเสียอันตราย
การดำเนินงานการจัดการขยะมูลฝอย
ของเสียอันตราย มูลฝอยติดเชื้อให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน

ด้าน

ทส.
สธ.
มท.

อก.
ทส.
ทส.
สธ.

(๒) สนับสนุนการออกกฎระเบียบเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสะอาด (Clean
Technology) ในกระบวนการผลิตควบคู่กับมาตรการอื่น
(๓) พัฒนาระบบฐานข้อมูล ด้านขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย และมูลฝอย
ติดเชื้อ ให้มีความทันสมัยและเข้าถึงง่าย

สธ.

สธ.

หลัก

(๑) เร่งรัดให้มีการปรับปรุง แก้ไข พัฒนา เพิ่มเติมกฎหมายและกฎระเบียบ
ให้เอื้ออำนวยต่อการจัดการขยะมูลฝอย ของเสียอันตรายและมูลฝอยติดเชื้อ
ตั้ ง แต่ ก ระบวนการผลิ ต พฤติ ก รรมการบริ โ ภค การลดและคั ด แยก
ณ แหล่งกำเนิด การนำกลับมาใช้ใหม่ การเก็บรวบรวมและขนย้าย ตลอดจน
การกำจัดขั้นสุดท้ายให้ทันต่อสถานการณ์

(๒) พั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล และสารสนเทศด้ า นการจั ด การสิ่ ง ปฏิ กู ล ให้
เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น

(๑) พัฒนาและปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน ข้อกำหนด ระเบียบ และกฎหมาย
ในการจั ด การสิ่ ง ปฏิ กู ล ทั้ ง การรองรั บ การขนและการกำจั ด หรื อ บำบั ด
สิ่งปฎิกูล ตลอดจนการควบคุมดูแลส้วมสาธารณะของสถานที่และบนยาน
พาหนะประเภทต่างๆ

มาตรการ

มท.
อปท.

อปท.

อก.
กค.
พณ.
อปท.

อปท.

-

สนับสนุน

หน่วยงานรับผิดชอบ
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ทส.
สธ.

ทส.

ทส.
สธ.
มท.
อก.
สธ.
กษ.
ทส.
อก.
สธ.
กษ.
ทส.

(๕) จัดตั้งศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินการด้าน 3Rs ทั้งภายในประเทศ
และระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน
(๖) พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการขยะมูลฝอย ของเสีย
อันตรายและมูลฝอยติดเชื้อ

(๒) พั ฒ นาและเชื่ อ มโยงฐานข้ อ มู ล ด้ า นอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มของผู้ ใช้ ห รื อ
ผู้สัมผัสสารเคมีเป็นพิษและสารอันตราย กับข้อมูลการใช้ เช่น ชนิด ประเภท
ปริ ม าณการใช้ ส ถิ ติ จ ำนวนผู้ ป่ ว ยที่ ไ ด้ รั บ พิ ษ จากสารเคมี เ ป็ น พิ ษ และ
สารอันตราย จำแนกเป็นภาคชุมชน ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และ
ในธรรมชาติ

หลัก

(๔) พัฒนาระบบการกำกับ ควบคุม ดูแล และการให้อนุญาตแก่ผู้ควบคุม
ระบบการจัดการ ผู้ดำเนินการ/ผู้ประกอบการเก็บขนและกำจัด ระบบจัดการ
ขยะมู ล ฝอย ของเสี ย อั น ตรายและมู ล ฝอยติ ด เชื้ อ และส่ ง เสริ ม บทบาท
ภาคเอกชนมามีส่วนร่วมในการจัดการให้มากขึ้น

มาตรการ

๔. สารเคมีเป็นพิษ (๑) มีการบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม (๑) พัฒนากลไกและเครื่องมือทางกฎหมาย เศรษฐศาสตร์ และสังคม ในการ
จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีเป็นพิษและสารอันตรายจาก
และสารอันตราย ที่เกีย่ วข้องกับสารเคมีเป็นพิษและสาร
อันตรายที่มีประสิทธิภาพ
ภาคชุมชน ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และในธรรมชาติ

ด้าน

มท.
อปท.

กค.
มท.
อปท.

อปท.

สธ.
พณ.
อก.

มท.
อปท.

สนับสนุน

หน่วยงานรับผิดชอบ
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มาตรการ

สธ.
ทส.
สธ.
ทส.

(๓) พั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้ มี ค วามรู้ เรื่ อ งผลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความ
สามารถในการจัดการผลกระทบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

สธ.
ทส.

สธ.
กษ.
อก.
ศธ.

หลัก

(๒) จัดทำระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

(๓) เสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรให้มีความรู้และ
ความสามารถในการบริ ห ารจั ด การเพื่ อ ลดผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพและ
สิ่ ง แวดล้ อ มจากสารเคมี เ ป็ น พิ ษ และสารอั น ตรายจากภาคชุ ม ชน
ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และในธรรมชาติ รวมถึงการผลิตบุคลากร
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
(๑) พั ฒ นาระบบและกลไกการดำเนิ น งานเพื่ อ รองรั บ งานด้ า นอนามั ย
๕. การเปลี่ยนแปลง (๑) มีการดำเนินงานด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง สิ่งแวดล้อมที่มีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น การป้องกัน
สภาพภูมิอากาศ
และควบคุ ม โรค การระบาดของโรคจากการเกิ ด ภั ย พิ บั ติ โรคอุ บั ติ ใ หม่
สภาพภูมิอากาศ
โรคอุบัติซ้ำ และภาวะทุพโภชนาการ เป็นต้น

ด้าน

อปท.
มท.

อปท.
กทม.

-

ทส.
มท.

สนับสนุน

หน่วยงานรับผิดชอบ
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๗. การประเมินผล (๑) มีระบบและกลไกการประเมินผล
กระทบต่อสุขภาพ กระทบต่อสุขภาพเพื่อการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดล้อม

(๑) มีระบบและกลไกการบริหารจัดการ
๖. การจัดการ
อนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉิน
ในภาวะฉุกเฉินและ และสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพ
สาธารณภัย

ด้าน

สธ.
ทส.
สธ.
มท.
สธ.
ทส.

(๓) จัดเก็บและจัดทำฐานข้อมูลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินและ
สาธารณภัยของประเทศไทย
(๔) พัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในกลุ่มเปราะบางและพื้นที่
เสี่ยงทั้งในระดับประเทศและระดับพื้นที่
(๕) พั ฒ นาศั ก ยภาพและเพิ่ ม ขี ด ความสามารถของบุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ทุกระดับ ด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย

สธ.
ทส.

สธ.
ทส.
มท.

(๒) กำหนดเกณฑ์มาตรฐานและแนวทางการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
ในภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย ทั้ง ๓ ระยะ ให้สอดคล้องกับกฎหมาย สภาพ
พื้นที่ และประเภทของสาธารณภัย

(๑) พั ฒ นากลไกการประเมิ น ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพเพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้องนำไปประยุกต์ใช้จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม

มท.
สธ.

หลัก

(๑) พั ฒ นาโครงสร้ า งและกลไกการดำเนิ น งานอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มใน
ภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัยที่ครอบคลุม ๓ ระยะ คือ ระยะเตรียมการ ระยะ
เกิดเหตุ ระยะฟื้นฟู ทั้งของส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น

มาตรการ

สช.

องค์กร
สาธารณกุศล

มท.
กห.

อปท.
ทส.

อปท.

อปท.

ทส.
อปท.

สนับสนุน

หน่วยงานรับผิดชอบ
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ด้าน

เป้าหมาย

(๓) พัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรด้านการประเมิน
ผลกระทบต่อสุขภาพในทุกระดับ

(๒) เชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ด้ า นอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มจากระบบฐานข้ อ มู ล และ
สารสนเทศที่มีอยู่เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานการประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพ

มาตรการ

สธ.
ทส.

สธ.
ทส.

หลัก

ศธ.

สช.

สนับสนุน

หน่วยงานรับผิดชอบ

94

แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

		
เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเร่งรัดการดำเนินงานโครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทุกระดับ ในการป้องกันและลดความเสี่ยงจากปัญหา
อนามัยสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาของพื้นที่ ตลอดจนข้อตกลงตามนัยแห่งบทบัญญัติของกฎหมายและพันธกรณีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด :  
		
๑. อัตราการปล่อยมลพิษทางอากาศในพื้นที่เสี่ยงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ฝุ่นละออง ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ เบนซีน และ ๑,๓ บิวตาไดอีน)
		
๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของครัวเรือนเข้าถึงน้ำบริโภคอุปโภค อย่างเพียงพอ
		
๓. ร้อยละ ๗๕ ของน้ำบริโภค ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำบริโภค กรมอนามัย
		
๔. ร้อยละ ๘๕ ของสถานประกอบการอาหารได้มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร
		
๕. ขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย และมูลฝอยติดเชื้อได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
		
๖. ร้อยละ ๘๐ ของหน่วยงานเป้าหมายมีระบบประเมินความเสี่ยง และการสื่อสารความเสี่ยง ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม
			 จากสารเคมีเป็นพิษและสารอันตราย
		
๗. หน่วยงานเป้าหมายมีการใช้การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพเพื่อการลดและป้องกันผลกระทบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ
			 ปี ๒๕๕๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การป้องกันและลดความเสี่ยงจากปัจจัยด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
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เป้าหมาย

๒. น้ำ การสุขาภิบาล (๑) ประชาชนเข้าถึงน้ำบริโภคอุปโภค
และสุขอนามัย
อย่างเพียงพอ

๑. คุณภาพอากาศ (๑) อัตราการปล่อยฝุ่นละออง และ
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ จากทุกแหล่ง
กำเนิดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
(๒) อัตราการปล่อยสารเบนซีน และ
สาร ๑,๓-บิวตาไดอีน จากแหล่งกำเนิด
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ด้าน

ทส.
กษ.
อปท.

(๕) ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การดำเนิ น งานตามมาตรการควบคุ ม การเผา
ในที่โล่งในพื้นที่การเกษตร การควบคุม ไฟป่า การเผามูลฝอยในชุมชนและ
การเผาวัชพืชริมทาง
(๑) จัดหา พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ แหล่งน้ำเพื่อให้มีน้ำเพื่อ
การบริโภค อุปโภค อย่างเพียงพอ

(๔) เพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการกำกับ ดูแล บังคับใช้กฎหมายเพื่อ
ควบคุมการระบายมลพิษจากแหล่งกำเนิด

ทส.
กษ.
อปท.

อก.
ทส.
พน.
พน.
คค.
อก.
ทส.
อก.
ทส.

(๒) กำหนดมาตรการการปรับลดและควบคุมการระบายสารอินทรีย์ระเหยง่าย
จากแหล่งกำเนิดที่สำคัญในพื้นที่อุตสาหกรรมและชุมชน
(๓) ควบคุมการปล่อยสารเบนซีน และสาร ๑,๓-บิวตา ไดอีน จากภาค
คมนาคมขนส่ง และภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่เสี่ยง

ทส.
อก.

หลัก

(๑) เร่งรัดการออกกฎหมายสำหรับควบคุมสารอินทรีย์ระเหยง่ายที่ยังไม่มี
มาตรฐานควบคุม

มาตรการ

มท.

พน.
มท.
อปท.
มท.
คค.

อปท.
กทม.

มท.

สนับสนุน

หน่วยงานรับผิดชอบ
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ด้าน

(๓) ประชาชนได้รับบริการด้านการ
สุขาภิบาลและการอนามัยที่ดี

(๒) โรคอันเนื่องมาจากน้ำเป็นสื่อลดลง
เมื่อเทียบกับปี พ.ศ.๒๕๕๔

เป้าหมาย

สธ.
อปท.

อปท.
สธ.

สธ.
มท.
ทส.
อปท.

(๓) ใช้เทคโนโลยีการจัดการน้ำเสียชุมชนที่มีประสิทธิภาพและราคาเหมาะสม
และกำกับดูแลบังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุมให้การบำบัดน้ำเสียจากอาคาร
และระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนเป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบาย
น้ำทิ้งที่กำหนด
(๑) พั ฒ นาคุ ณ ภาพสถานประกอบการด้ า นอาหารให้ ไ ด้ ต ามมาตรฐาน
สุขาภิบาลอาหาร
(๒) จั ด การสิ่ ง ปฏิ กู ล ให้ ถู ก สุ ข ลั ก ษณะเพื่ อ ป้ อ งกั น และลดความเสี่ ย งจาก
ปัญหาการจัดการสิ่งปฏิกูล
(๓) ส่งเสริมการดำเนินงานสุขาภิบาลที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สธ.

มท.
ทส.

สธ.
อปท.

(๒) ลดความเสี่ ย งจากปั ญ หาด้ า นการสุ ข าภิ บ าลและสุ ข อนามั ย และ
ดำเนินงานด้านการสุขาภิบาลและสุขอนามัยให้สอดคล้องกับเป้าหมาย MDGs
Plus และพันธกรณีอื่นที่เกี่ยวข้อง

อปท.

ทส.
มท.

ทส.

มท.
อปท.

(๓) พัฒนาและควบคุมการผลิตและปรับปรุงระบบประปาให้สามารถบริการ
น้ำสะอาดแก่ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและพอเพียง

สธ.
อปท.

ทส.
มท.
อปท.

(๒) ขยายเขตบริการระบบประปาให้ครอบคลุมและทั่วถึงทั้งเขตเมืองและ
ชนบท

(๑) เฝ้ า ระวั ง คุ ณ ภาพน้ ำ ให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานน้ ำ บริ โ ภค กรมอนามั ย
ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากปัจจัยด้านการสุขาภิบาลและสุขอนามัย

สนับสนุน

หลัก

มาตรการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

97

เป้าหมาย
มาตรการ

มท.

มท.
อปท.
อก.
รง.
อปท.
มท.
อก.

สธ.
ทส.

สธ.
ทส.

(๓) ส่งเสริม คุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้ปฏิบัติงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย
ของเสียอันตราย และมูลฝอยติดเชื้อ รวมทั้งการประกอบอาชีพของแรงงาน
นอกระบบ และประชาชนที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากการจั ด การขยะมู ล ฝอย
ของเสียอันตราย และมูลฝอยติดเชื้อที่ไม่ถูกต้อง
(๔) เฝ้าระวัง ติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสุขภาพและการปนเปื้อนใน
สิ่งแวดล้อมจากการจัดการขยะมูลฝอย ของเสียอันตรายและมูลฝอยติดเชื้อ
การจั ด การข้ อ ร้ อ งเรี ย นและการแก้ ไขปั ญ หาการลั ก ลอบทิ้ ง กากของเสี ย
อันตรายหรือมูลฝอยติดเชื้อ

อปท.
มท.
ทส.
อก.
พน.
ทส.
อปท.
สธ.

สนับสนุน

หลัก

(๒) เพิ่มศักยภาพของศูนย์จัดการขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย และมูลฝอย
ติดเชื้อที่มีอยู่เดิมให้ใช้งานได้เต็มขีดความสามารถของระบบและเป็นไปตาม
มาตรฐาน

(๑) ส่ ง เสริ ม การลด คั ด แยก และการนำขยะมู ล ฝอยกลั บ มาใช้ ใ หม่ โดย
๓. ขยะมูลฝอยและ (๑) มีการจัดการขยะมูลฝอย ของเสีย
อันตราย และมูลฝอยติดเชื้ออย่างถูกต้อง หลักการ 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) ในการจัดการอย่างถูกหลัก
ของเสียอันตราย
วิชาการโดยให้มีการนำขยะมาแปรรูปเป็นพลังงานทดแทนมากขึ้น
ตามหลักวิชาการเพิ่มขึ้น

ด้าน

หน่วยงานรับผิดชอบ
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มาตรการ

(๓) เผยแพร่และแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ
สารเคมี เ ป็ น พิ ษ และสารอั น ตราย ในภาคชุ ม ชน ภาคการเกษตร และ
ภาคอุตสาหกรรม

(๑) พัฒนาระบบการประเมินความเสี่ยงจากสารเคมีเป็นพิษและสารอันตราย
(๑) มีระบบประเมินความเสี่ยง ระบบ
เฝ้าระวัง และการสื่อสารความเสี่ยงเพื่อ ในภาคชุมชน ภาคการเกษตร และภาคอุตสาหกรรม
ลดผลกระทบต่อสุขภาพจากการผลิตและ
การใช้สารเคมีเป็นพิษและสารอันตราย
ในภาคชุมชน ภาคการเกษตรและ
ภาคอุตสาหกรรม
(๒) เฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสุขภาพและการปนเปื้อนใน
สิ่งแวดล้อมจากสารเคมีเป็นพิษและสารอันตรายในภาคชุมชน ภาคการเกษตร
และภาคอุตสาหกรรม

เป้าหมาย

๕. การเปลี่ยนแปลง (๑) ผลกระทบหรือปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัย (๑) ป้ อ งกั น หรื อ ลดปั จ จั ย เสี่ ย งด้ า นอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศลดลง
(๒) ขยายชุมชนต้นแบบด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มความ
เข้ ม แข็ ง ในการปรั บ ตั ว และรองรั บ ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

๔. สารเคมีเป็นพิษ
และสารอันตราย

ด้าน

มท.
อปท.

ทส.
มท.

สธ.
กษ.
อก.
ทส.
สธ.
กษ.
อก.
อปท.
สธ.
อก.
กษ.

อปท.
อปท.

สธ.
สธ.

ทส.
ศธ.
มท.
อปท.

สนับสนุน

หลัก

หน่วยงานรับผิดชอบ
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อปท.
อปท.

สธ.
ทส.
สธ.

(๓) พัฒนาระบบเฝ้าระวังผลกระทบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยง
(๔) ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่เสี่ยง

กต.

ศธ.
อปท.

สธ.
ทส.
อปท.
สธ.
ทส.
มท.
สธ.
ทส.

(๒) สรุ ป บทเรี ย นการดำเนิ น งานด้ า นอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มในพื้ น ที่ ป ระสบ
ภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาแนวทางการดำเนินงาน
ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในอนาคต
(๓) ดำเนินงานตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู้ และแนวทางการปฏิ บั ติ ที่ ดี ใ นการดำเนิ น งานอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม
ในภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัยระหว่างประเทศ

๗. การประเมินผล (๑) มีการใช้การประเมินผลกระทบต่อ
(๑) ส่งเสริมการใช้การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ เพื่อการลดและป้องกัน
กระทบต่อสุขภาพ สุขภาพในการกำหนดนโยบาย วางแผนงาน ผลกระทบด้ า นอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มของภาคส่ ว นต่ า งๆ ในระดั บ พื้ น ที่
โครงการ และกิจกรรม เพื่อป้องกันและ (เช่น ตลาดสด โรงเรียน โรงพยาบาล)
ลดความเสี่ยงจากปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อม

องค์กร
สาธารณกุศล

มท.
กห.

สธ.
ทส.
อปท.

มท.
กห.

สนับสนุน

หลัก

มาตรการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

(๑) เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด การด้ า นอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มในพื้ น ที่ ป ระสบ
ภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัยในระยะเกิดเหตุและระยะฟื้นฟู

(๑) ลดผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง
๖. การจัดการ
อนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่ประสบ
ในภาวะฉุกเฉินและ ภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย
สาธารณภัย

ด้าน

เป้าหมาย
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๑.
		
๒.
		
๓.
			
		
๔.

ตัวชี้วัด : 

จำนวนแผนงานโครงการที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
จำนวนภาคีเครือข่าย และหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการพัฒนางานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมทั้ง ๗ ด้าน เพิ่มขึ้น
จำนวนชุมชนต้นแบบด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพระดับชุมชนในพื้นที่เสี่ยงเพิ่มขึ้น
ประชาชนมีพฤติกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐

		
เน้นการระดมศักยภาพและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในสังคม และภาคประชาชน ในการร่วมคิด ร่วมสร้างสรรค์งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมการบูรณาการและการเสริมพลังระหว่างภาคีเครือข่าย และขับเคลื่อนผ่านสื่อต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและสร้างจิตสำนึกสาธารณะ เพื่อให้เกิด
ผลในทางปฏิบัติต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่าย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และประชาชนในการ
จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย

อปท.
-

สสส.
สธ.
สธ.
อปท.
สธ.
อปท.

(๓) พัฒนาสื่อและช่องทางการสื่อสารสาธารณะเพื่อเพิ่มการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของประชาชนและภาคีเครือข่าย
(๔) รณรงค์และประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจ เกิดความตระหนัก
และการให้ความสำคัญในการจัดการด้านการสุขาภิบาลอาหารที่มีต่อสุขภาพอนามัย

มท.

ทส.
สธ.

(๒) พัฒนาสื่อและช่องทางการสื่อสารสาธารณะเพื่อเพิ่มการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดการน้ำบริโภค อุปโภคและสุขอนามัย

(๒) เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายในการเฝ้าระวังและร่วมติดตาม
ตรวจสอบด้านการสุขาภิบาลอาหาร

มท.
อปท.

ทส.
สธ.

(๑) สร้างและพัฒนาความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการน้ำเพื่อการบริโภค อุปโภค

-

กษ.
มท.
อปท.

ทส.
สธ.

(๒) พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการ
จัดการปัญหาสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ เช่น เฝ้าระวังไฟป่า เฝ้าระวังโรค
จากมลพิษทางอากาศ เป็นต้น

สธ.
อปท.

ศธ.
อปท.
ทส.
สธ.

(๑) เผยแพร่ความรู้ด้านผลกระทบต่อสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศ
ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ

(๑) ให้ภาคีที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย การวางแผนงาน
โครงการและกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐด้านการสุขาภิบาลอาหาร

สนับสนุน

หลัก

มาตรการ
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(๒) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการ
สุขาภิบาลอาหาร

๒. น้ำ การสุขาภิบาล (๑) ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการน้ำบริโภคอุปโภค
และสุขอนามัย

๑. คุณภาพอากาศ (๑) ภาคีเครือข่ายและประชาชนมีความรู้
และมีส่วนร่วมในการจัดการด้านสุขภาพ
และคุณภาพอากาศ

ด้าน

หน่วยงานรับผิดชอบ

แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

102

แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

อปท.
มท.
อปท.
สธ.
อก.
มท.
มท.
อปท.

สธ.
สสส.
ทส.
สธ.
ทส.
อปท.
ทส.
สธ.
ทส.
สธ.
มท.
อปท.

(๑) ให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อสร้างพฤติกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้อง
เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพ

๓. ขยะมูลฝอยและ (๑) เครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมมือในการ (๑) เสริมสร้างจิตสำนึกด้านการลด คัดแยก และนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้
ของเสียอันตราย
จัดการขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย และ ประโยชน์ให้กับเครือข่ายกลุ่มเป้าหมาย
มูลฝอยติดเชื้อ
(๒) สร้างความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการเรียกคืนซากผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุการใช้งานแล้ว เพื่อนำไปจัดการให้
ถูกต้อง
(๓) เสริมสร้างศักยภาพและบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุข และอาสา
สมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านในการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย และมูลฝอยติดเชื้อ
(๔) เสริมสร้างศักยภาพภาคีเครือข่ายในการติดตามและเฝ้าระวังการจัดการ
ขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย และมูลฝอยติดเชื้อ โดยการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของชุมชน

(๔) ประชาชนมีพฤติกรรมอนามัย
สิ่งแวดล้อมที่ถูกต้อง

อก.
รง.

อปท.
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

สนับสนุน

หลัก
สธ.

มาตรการ
(๑) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายดำเนินการพัฒนาและปรับปรุง
ส้ ว มสาธารณะในความรั บ ผิ ด ชอบให้ ไ ด้ ม าตรฐาน HAS (แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
ร้านจำหน่ายอาหาร ตลาดสด สถานีขนส่งทางบกและทางอากาศ สถานี
บริการน้ำมันเชื้อเพลิง โรงเรียน โรงพยาบาล สถานที่ราชการ สวนสาธารณะ
วัด ห้างสรรพสินค้า/ศูนย์การค้า/ดิสเคาต์สโตร์ ส้วมสาธารณะริมทาง)

เป้าหมาย

(๓) ส้วมสาธารณะ ๑๒ ประเภท
ได้มาตรฐาน HAS

ด้าน

หน่วยงานรับผิดชอบ
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เป้าหมาย

๔. สารเคมีเป็นพิษ (๑) ชุมชนและเกษตรกรมีความรู้และ
และสารอันตราย สามารถจัดการสารเคมีเป็นพิษและ
สารอันตรายได้อย่างถูกต้อง

ด้าน

อก.
มท.
อปท.
อก.
มท.
อปท.

กษ.
สธ.
ทส.
กษ.
สธ.
ทส.

(๒) เสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถของภาคีเครือข่ายในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากสารเคมีเป็นพิษและ
สารอันตราย
(๓) ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีเป็นพิษและสารอันตราย

สธ.
มท.
ทส.
อปท.

(๗) สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนด้านการจัดการขยะมูลฝอย
ของเสียอันตราย และมูลฝอยติดเชื้อ

ศธ.
มท.
อปท.

มท.
อปท.
ทส.
สธ.

(๖) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
และการปฏิบัติด้านการจัดการขยะ มูลฝอย ของเสียอันตราย และมูลฝอย
ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง

กษ.
สธ.
ทส.

มท.
อปท.
ทส.
สธ.

(๕) เสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มสมรรถนะให้แก่ชุมชน และผู้ประกอบการ
ในการจัดการขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย และมูลฝอยติดเชื้อ

(๑) ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในการใช้สารเคมีเป็นพิษและสารอันตราย
ทั้งในภาคชุมชนและภาคการเกษตรอย่างถูกต้องและปลอดภัยต่อสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม

สนับสนุน

หลัก

มาตรการ

หน่วยงานรับผิดชอบ
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(๒) เกิดกระบวนการถ่ายทอดและ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยี
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

๕. การเปลี่ยนแปลง (๑) ประชาชนและภาคีเครือข่ายมี
ส่วนร่วมหรือมีกิจกรรมด้านการจัดการ
สภาพภูมิอากาศ
อนามัยสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ด้าน

เป้าหมาย

อปท.
สธ.
ทส.

(๒) พัฒนาหรือจัดหาสื่อและช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมต่อการถ่ายทอด
องค์ ค วามรู้ แ ละเทคโนโลยี ด้ า นอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในแต่ละเรื่องที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

อปท.

สธ.

(๓) เสริมสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการสร้างชุมชนต้นแบบด้าน
การจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งในการปรับตัวและ
รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

อปท.

อปท.
สธ.

(๒) ส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ และการมี ส่ ว นร่ ว มระหว่ า งประชาชนและภาคี
เครือข่ายในการเตรียมการป้องกันและบรรเทาผลกระทบต่อสุขภาพจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่เสี่ยง

สธ.
ทส.

อปท.
ศธ.
สถาบันวิจัย
สธ.
ทส.

(๑) เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสื่อสารข้อมูลความเสี่ยงและแนวทาง
จั ด การด้ า นอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศแก่ประชาชนและภาคีเครือข่าย

(๑) พัฒนาระบบให้บริการทางวิชาการของหน่วยงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่และ
ประชาชนเข้าถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ

สนับสนุน

หลัก

มาตรการ

หน่วยงานรับผิดชอบ
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มาตรการ

กห.
อปท.
มท.
สธ.
ทส.

อปท.

อปท.

สธ.
มท.
สช.
สธ.
มท.
สช.

(๒) เสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนและภาคี
เครือข่ายด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

อปท.
สธ.
ทส.
มท.

(๓) เสริมสร้างความรู้และความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับการเตรียมการ
และการป้ อ งกั น เพื่ อ ลดระดั บ ความรุ น แรงจากผลกระทบด้ า นอนามั ย
สิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย
(๑) พัฒนาสื่อและเพิ่มช่องทางการสื่อสารสาธารณะเพื่อให้ภาคีเครือข่าย
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และมีส่วนร่วมในการประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพ

อปท.

สธ.
ทส.
มท.

สาธารณกุศล

องค์กร

สนับสนุน
หลัก

(๒) เสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของภาคีเครือข่ายในการ
จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย

(๑) ประชาชนและภาคีเครือข่ายสามารถ (๑) เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและประสานงานระหว่างภาคีเครือข่ายใน
การดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย
ดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมใน
ภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัยอย่าง
มีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย

๗. การประเมินผล (๑) ภาคีเครือข่ายทุกระดับให้
กระทบต่อสุขภาพ ความร่วมมือในการประเมินผลกระทบ
ต่อสุขภาพ

๖. การจัดการ
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ในภาวะฉุกเฉินและ
สาธารณภัย

ด้าน

หน่วยงานรับผิดชอบ
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กระทบต่อสุขภาพ
(ต่อ)

ด้าน

เป้าหมาย

สนับสนุน
อปท.

อปท.

อปท.

อปท.

อปท.

หลัก
สธ.
มท.
สช.
สธ.
มท.
สช.
สธ.
มท.
สช.
สธ.
มท.
สช.
สธ.
สช.

(๓) สนับสนุนให้เกิดภาคีเครือข่ายภาคประชาชนร่วมประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพในระดับพื้นที่
(๔) เสริมสร้าง ประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการขับเคลื่อน
การประเมิ น ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพในระดั บ ต่ า งๆทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ
(๕) สนั บ สนุ น หน่ ว ยงานนอกภาคสาธารณสุ ข ในการนำการประเมิ น ผล
กระทบต่อสุขภาพไปใช้สนับสนุนการตัดสินใจในการดำเนินโครงการและ
กิจกรรม
(๖) สร้างกลไกในการประสานการดำเนินการด้านการประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพในภาคส่วนต่างๆ
(๗) เสริมสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการสร้างชุมชนต้นแบบด้านการ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพระดับชุมชนในพื้นที่เสี่ยง

มาตรการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

107

		
		

ตัวชี้วัด :

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาลทุกแห่ง มีการบริหารจัดการเพื่อรองรับการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
๒. มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นต้นแบบการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ครอบคลุม ๗ ด้าน อย่างน้อยภาคละ ๑ แห่ง

		
มุ่งเน้นส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักคิดการกระจายอำนาจ เสริมสร้าง
ศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาระบบงานอนามัยสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นให้สามารถเชื่อมโยงกับ
ส่วนภูมิภาคและส่วนกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่  ๔ การส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
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มท.

สธ.

ทส.
สธ.
อปท.
มท.
ทส.

(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและการบริหารจัดการเพื่อให้มีน้ำสำหรับ
การบริโภคอุปโภคอย่างเพียงพอและคุณภาพได้มาตรฐาน

อก.
อปท.

(๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพ (๑) ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการเป็นต้นแบบการดำเนินงานอนามัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่น
สิ่งแวดล้อม

มท.
สธ.
ทส.
อปท.

(๓) ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกข้อบัญญัติท้องถิ่นและบังคับ
ใช้กฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

๒. การเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการ
ดำเนินงาน

สธ.
ทส.
อปท.
มท.

(๒) ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนงาน และ/หรือแผน
ปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์อนามัย
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ รวมทั้งผลักดันแผนไปสู่การปฏิบัติ และติดตามประเมินผล

ทส.
สธ.
มท.

สธ.
ทส.
อปท.
มท.

(๑) จัดให้มีโครงสร้างหรือปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้รองรับการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึง
ความพร้อมและฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๔) พัฒนาศักยภาพ ขีดความสามารถ และสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม

สนับสนุน

หลัก

มาตรการ

(๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการ
บริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มี
ประสิทธิภาพ

เป้าหมาย

๑. ด้านการบริหาร
จัดการ

ด้าน

หน่วยงานรับผิดชอบ
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ด้าน

เป้าหมาย

สนับสนุน
อปท.

อปท.
อปท.
มท.

สธ.
กษ.
ทส.
ศธ.

หลัก
ทส.

สธ.
สธ.
ทส.
ทส.
สธ.
อปท.

อปท.
ทส.
สธ.
มท.
อปท.

(๓) ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การจั ด ทำรายงานการศึ ก ษา การออกแบบ
รายละเอียด การจัดสร้างและการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน
ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงาน ติดตาม
ตรวจสอบ เฝ้าระวังด้านการสุขาภิบาลอาหาร
(๕) ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำมาตรฐานและแนวทางการ
ดำเนินงาน (Standard of Procedure: SOP) ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมไปใช้
(๖) ส่งเสริมและสนับสนุนการนำหลักการ 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle)
และการรวมกลุ่ ม (clustering) ไปใช้ ในการบริ ห ารจั ดการขยะมู ล ฝอย
ของเสียอันตราย และมูลฝอยติดเชื้อที่ถูกหลักวิชาการ โดยเน้นการบริหาร
จัดการแบบศูนย์รวม/แบบผสมผสาน และส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอย
โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก
(๗) ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดตามตรวจสอบ ป้องกัน และ
แก้ไขปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพและการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมจากสารเคมี
เป็นพิษและสารอันตราย
(๘) เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกระบวนการเรียนรู้ด้านการ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

มาตรการ

หน่วยงานรับผิดชอบ
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ด้าน

เป้าหมาย

สนับสนุน
อปท.
อปท.

อปท.

หลัก
สธ.
มท.
สธ.

มท.
สธ.
ทส.

(๙) ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำการประเมิน
ผลกระทบต่อสุขภาพไปใช้ในการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
(๑๐) ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานเพื่อป้องกัน หรือ
ลดผลกระทบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
(๑๑) สร้างแรงจูงใจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการพัฒนาเป็นต้นแบบ
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยการจัดประกวด และมอบรางวัลองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่เป็นต้นแบบการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

มาตรการ

หน่วยงานรับผิดชอบ
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๑. จำนวนงานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่หรือการประยุกต์ใช้องค์ความรู้เดิมและเทคโนโลยีด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพิ่มขึ้นอย่างน้อยด้านละ
			 ๑ เรื่องต่อปี
		
๒. มีศูนย์การเรียนรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม อย่างน้อยภาคละ ๑ แห่ง

ตัวชี้วัด :  

		
มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่เหมาะสมต่อการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต สร้างฐาน
การเรียนรู้ที่สามารถเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนและเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง พัฒนาและถ่ายทอดนวัตกรรม องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่นำไปประยุกต์ใช้ได้อย่าง
เหมาะสม รวมทั้งการพัฒนาระบบให้บริการทางวิชาการ เพื่อการเข้าถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕   การพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
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๑) งานวิจัยและการ (๑) มีองค์ความรู้ใหม่เพื่อสนับสนุนงาน
พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

ด้าน

สธ.

มท.
อปท.
พน.
วท.
พณ.
ศธ.
มท.
อปท.
อก.
ศธ.

ทส.
สธ.
ทส.
สธ.
วท.
อก.
ทส.
สธ.
อก.
อก.
ทส.
ทส.
สธ.
รง.

(๑) พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านคุณภาพอากาศ
(๒) ศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการจัดการสิ่งปฏิกูล
อย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการนำ
กลับมาใช้ใหม่ การบำบัดและการกำจัดขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย และ
มูลฝอยติดเชื้อ และการแปรรูปขยะเป็นพลังงานทดแทน
(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสินค้าและ
บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(๕) พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology) ในกระบวน
การผลิต
(๖) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยของ
ผู้ปฏิบัติงานหรือกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากการจัดการขยะมูลฝอยและของ
เสียอันตราย

ศธ.
อปท.

วท.สถาบันวิจัย

สนับสนุน

หลัก

มาตรการ

หน่วยงานรับผิดชอบ
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ด้าน

เป้าหมาย

ศธ.
สกว.

สกว.
องค์กร
เอกชน
สกว.

สธ.
กษ.
วช.
สถาบันวิจัย
สธ.
ทส.
วช.
สธ.
วช.

(๙) ศึ ก ษาวิ จั ย องค์ ค วามรู้ ด้ า นความเสี่ ย งและผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพจาก
สารเคมี เ ป็ น พิ ษ และสารอั น ตรายที่ เ ป็ น ปั ญ หาสำคั ญ ของประเทศทั้ ง ใน
ภาคชุมชน ภาคเกษตร และภาคอุตสาหกรรม
(๑๐) ศึกษาวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และเกณฑ์มาตรฐาน
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(๑๑) ศึกษาวิจัยเพื่อหาความรุนแรงของผลกระทบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ที่เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ต่างๆ เช่น การเจริญ
เติ บ โตของเชื้ อ โรคในอาหาร ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการเกิ ด โรคกั บ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดทำแผนที่พื้นที่เสี่ยงต่อโรคที่ได้รับผล
กระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น

ทส.
ศธ.
กษ.
สธ.
วช.
สถาบันวิจัย

ศธ.
สกว.

สนับสนุน

หลัก

สธ.
(๘) วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีเพื่อลดโอกาสการได้รับสัมผัส
วช.
สารเคมีของมนุษย์โดยเฉพาะในกลุ่มที่อ่อนไหว เช่น เด็ก สตรีมีครรภ์ และ
ผู้ที่ได้รับความเสี่ยง เช่น ผู้ประกอบอาชีพที่ได้รับสัมผัสสารเคมีในปริมาณสูง สถาบันวิจัย

(๗) ศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีเป็นพิษและสารอันตราย เช่น การหาสารทดแทน
การทำฐานข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจ

มาตรการ

หน่วยงานรับผิดชอบ
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สกว.
-

ศธ.

ศธ.
สถาบันวิจัย
อปท.

อปท.
พน.
มท.
อปท.

สธ.
วช.
สธ.
มท.
ทส.
สธ.
ทส.
สถาบันวิจัย
สธ.
ทส.
สธ.
ทส.
มท.
สธ.
ทส.
สธ.
อก.

(๑๒) พัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(๑๓) ส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาวิ จั ย รู ป แบบการจั ด การอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มใน
ภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัยที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
พื้นที่
(๑๔) พั ฒนารูป แบบ แนวทาง และตั วชี้ วั ดในการประเมิ นผลกระทบต่ อ
สุขภาพ
(๑๕) พัฒนารูปแบบและแนวทางการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพเฉพาะ
ประเด็นและระดับพื้นที่

๒) การต่อยอดและ (๑) มีการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้เดิมและ (๑) ส่งเสริมการนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการจัดการน้ำเพื่อการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในการสนับสนุน บริโภคอุปโภคอย่างยั่งยืนไปใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่
ประยุกต์ใช้
การดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยี
(๒) พัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีด้านการจัดการสุขาภิบาล
อาหาร
(๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ 3Rs (Reduce,
Reuse, Recycle) ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และของ
เสียอันตราย และมูลฝอยติดเชื้อ

มาตรการ

สนับสนุน

เป้าหมาย
หลัก

ด้าน

หน่วยงานรับผิดชอบ
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ด้าน

เป้าหมาย

ศธ.

กห.

อก.
พน.
อปท.
ศธ.
สถาบันวิจัย

สธ.
ทส.
สธ.
มท.
ทส.
สธ.
ทส.
สธ.
ทส.
สธ.
ทส.

(๖) ส่ ง เสริ ม การแลกเปลี่ ย นองค์ ค วามรู้ แ ละเทคโนโลยี ด้ า นอนามั ย
สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของหน่วยงานต่างๆ
(๗) พั ฒ นาและประยุ ก ต์ ใช้ เ ทคโนโลยี ที่ เ หมาะสมในการจั ด การอนามั ย
สิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัยตามสภาพปัญหาและพื้นที่
(๘) นำรูปแบบและแนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ เพื่อใช้ใน
กระบวนการตัดสินใจระดับนโยบาย แผนงาน โครงการ และกิจกรรม
(๙) นำรูปแบบและแนวทางการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพเฉพาะประเด็น
ไปใช้ในระดับพื้นที่
(๑๐) จั ด ทำหลั ก สู ต รการประเมิ น ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพที่ เ ป็ น มาตรฐาน
สำหรับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ

พน.
มท.
วท.
อปท.
ทส.
สธ.

สธ.
ทส.
กษ.

สนับสนุน

หลัก

(๕) พัฒนารูปแบบการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านความเสี่ยงและผลกระทบต่อ
สุขภาพจากสารเคมีเป็นพิษและสารอันตรายไปสู่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ

(๔) ส่งเสริมและสนับสนุน การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอย
ของเสี ย อั น ตรายชุ ม ชน และมู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ที่ เ หมาะสมสำหรั บ องค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละขนาด

มาตรการ

หน่วยงานรับผิดชอบ
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๓) การพัฒนาศูนย์ (๑) มีศูนย์การเรียนรู้ด้านการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดล้อม
การเรียนรู้ หรือ
ต้นแบบด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม

ด้าน

(๖) สร้างต้นแบบการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับ กรณีภาวะฉุกเฉิน
และสาธารณภัยตามสภาพปัญหา

(๕) สร้างต้นแบบการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

(๔) ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารเผยแพร่ แ ละแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
ประสบการณ์ ค วามสำเร็ จ (Success Story) แนวทางปฏิ บั ติ ที่ ดี (Best
Practice) และการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๓) ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ส ถานที่ แ ละสถานบริ ก ารต่ า งๆ รั ก ษา
มาตรฐานส้วมสาธารณะ และพัฒนาเป็นสุดยอดส้วม

(๒) ส่งเสริม และสนับสนุน ให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

(๑) พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารอย่างยั่งยืนในระดับภาค

มาตรการ

สนับสนุน
อปท.
อปท.
ศธ.
อปท.
คค.
พน.
กก.
มท.
อปท.
อปท.
มท.
อปท.

หลัก
สธ.
สธ.
มท.
สธ.

ทส.
สธ.
สธ.
สธ.

หน่วยงานรับผิดชอบ
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บทที่ ๕

การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล 
		
แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙ กระทรวง
สาธารณสุขและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาศัยมติคณะรัฐมนตรีเป็นกลไกหลัก
ในการบริหารจัดการแผนสู่การปฏิบัติ โดยมุ่งทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับพื้นที่ ที่มีบทบาทสำคัญในการบูรณาการการดำเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาและสภาพพื้นที่ของตนเอง และ
ประสานความร่วมมือจากหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ให้เอื้อต่อการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ

๕.๑ การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ
		
แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙ จะสามารถ
นำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลได้ จำเป็นต้องมีกระบวนการ
ประสานเพื่ อ การแปลงแผนไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ โ ดยหน่ ว ยงานทุ ก ระดั บ ทั้ ง ส่ ว นกลาง ส่ ว นภู มิ ภ าค และ
ส่วนท้องถิ่น มาตรการการดำเนินงานที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒
พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปพิจารณา วิเคราะห์ จัดลำดับความสำคัญของ
ปัญหา และจัดทำแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองได้
		
ภายหลังจากคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบกับแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙ คณะกรรมการอนามัยสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นกลไกระดับประเทศ ที่มีบทบาท
หน้าที่ในการกำหนดนโยบาย ทิศทาง และยุทธศาสตร์ สนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
ของประเทศที่เชื่อมโยงกับแผนงานขององค์กรระหว่างประเทศ ตลอดจนกำกับดูแล ติดตามประเมินผล
การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุข และ
กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม เป็ น หน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบหลั ก ในการผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด
กระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติตามแนวทางตามลำดับ ดังต่อไปนี้
		
๕.๑.๑ บูรณาการการดำเนินงานกับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
สามารถบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมายของแผนที่ มี ลั ก ษณะเป็ น องค์ ร วม และสามารถแปลง
แผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติระดับแผนงาน และโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
				 ๑) สนับสนุนบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกระดับ ทั้งภาครัฐ
(ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น) ภาคประชาชน และภาคเอกชน ให้ดำเนินงานแบบบูรณาการ
และผ่านกลไกการมีส่วนร่วมของภาคีพัฒนา ตลอดจนส่งเสริมการแบ่งบทบาทการดำเนินงานที่ชัดเจน
แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙
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เพื่อให้หน่วยงานสามารถดำเนินภารกิจของตนเอง ในขณะเดียวกันก็สามารถสนับสนุนซึ่งกันและกันได้
อย่างเหมาะสม ดังนี้
						(๑) ราชการส่วนกลาง
							 กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงาน ชี้แจงสาระสำคัญพร้อมสนับสนุนองค์ความรู้ สร้างความเข้าใจ และ
ให้คำแนะนำแก่ส่วนราชการอื่นๆ สนับสนุนเชิงนโยบายและการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์อนามัย
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามมาตรการ และแนวทาง
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฯ ให้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ที่สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์อนามัย
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ และผลักดันการดำเนินงานตามแผนในระดับหน่วยงาน
							 ส่ ว นราชการส่ ว นกลางในภู มิ ภ าค ได้ แ ก่ ศู น ย์ อ นามั ย ที่ ๑-๑๒ และ
สำนั ก งานสิ่ ง แวดล้ อ มภาค ๑-๑๖ ให้ น ำแผนยุ ท ธศาสตร์ อ นามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๒
พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ไปใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับภาค โดยให้ความสำคัญใน
๗ ประเด็น (อากาศ น้ำ สุขอนามัย การสุขาภิบาล ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย สารเคมีเป็นพิษและ
สารอั น ตราย การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ การจั ด การอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มในภาวะฉุ ก เฉิ น และ
สาธารณภัย และการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ) และให้การสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์ฯ ผ่านกลไกแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด และคณะกรรมการต่างๆ ระดับ
ภาคและจังหวัด และจัดทำฐานข้อมูลระดับภาคเกี่ยวกับข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษและอุบัติการณ์ของ
การเจ็บป่วยที่อาจมีสาเหตุจากมลพิษ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อม
ระดับภาค
					 (๒) ราชการส่วนภูมิภาค
							 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเป็นหน่วยประสานงาน การนำแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒
พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ไปจัดทำแผนปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด โดยผ่านกลไกการจัดทำ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด และร่วมกันจัดทำฐานข้อมูลระดับจังหวัดเกี่ยวกับ
สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและสถานะสุขภาพระดับจังหวัด ฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษ และฐานข้อมูล
การสื บ ค้ น อุ บั ติ ก ารณ์ ข องการเจ็ บ ป่ ว ยที่ อ าจมี ส าเหตุ จ ากมลพิ ษ เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล สำหรั บ การจั ด ทำ
แผนปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด
					 (๓) ราชการส่วนท้องถิ่น
							 องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี บ ทบาทในการจั ด ทำฐานข้ อ มู ล ระดั บ
ท้องถิ่นเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดมลพิษและข้อมูลการสืบค้นอุบัติการณ์ของการเจ็บป่วย ที่อาจมีสาเหตุจาก
มลพิษ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี หรือใช้กลไกการจัดตั้งคณะทำงานระดับ
ท้องถิ่น เพื่อทำหน้าที่จัดทำแผนปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับท้องถิ่น (Local Environmental
Health Action Plan: LEHAP) และติดตามผลการดำเนินงาน โดยคณะทำงานชุดดังกล่าวควรมีผู้แทนจาก
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และผู้แทนหน่วยงาน
หรื อ องค์ ก รที่ เ กี่ ย วข้ อ งร่ ว มเป็ น คณะทำงานด้ ว ย ตลอดจนส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ภ าคธุ ร กิ จ เอกชน
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)
องค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม องค์กรเอกชนด้านสาธารณสุข ชุมชนและประชาชน มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
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					 (๔) ภาคเอกชน
							 สนับสนุนและดำเนินการตามหลักการความรับผิดชอบต่อสังคมเกี่ยวกับ
การจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของผู้บริโภค (Corporate Social Responsibility: CSR) ของ
ผู้ประกอบการในทุกระดับ โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน ผู้รับบริการ มีการจัดการที่โปร่งใส
เป็นธรรม และมีบทบาทร่วมกับภาครัฐ นอกจากนี้ หน่วยงานด้านสื่อมวลชนควรมีบทบาทในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และการดำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฯ ให้กับประชาชนและหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสะท้อนข้อมูลจากประชาชน และชุมชนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ เพื่อใช้
ประกอบการปรับปรุงดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
					 (๕) ภาคสถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยและพัฒนา
							 สถาบันการศึกษาทุกระดับมีบทบาทสำคัญในการปลูกฝังทัศนคติและ
ค่านิยมรักษาสิ่งแวดล้อม พัฒนาหลักสูตรการศึกษาที่ให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนด้านสิ่งแวดล้อม
มลพิษ อนามัยสิ่งแวดล้อม และการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ตลอดจนผลิตบุคลากรที่มีความรู้ด้านการ
จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน และมีบทบาทเป็นแหล่งพัฒนาและเผยแพร่
ความรู้ใหม่ๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน
					 (๖) ภาคประชาชน
							 มีส่วนร่วมในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การระบายมลพิษ การใช้
สารเคมี สารเร่งผลผลิตและการเจริญ ให้อยู่ในระดับที่กฎหมายกำหนดหรือดีกว่าที่กฎหมายกำหนด
ร่วมแสดงความคิดเห็นและสนับสนุนการดำเนินการในโครงการและกิจกรรมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับพื้นที่และระดับประเทศ ร่วมติดตาม ตรวจสอบ และสะท้อนข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อม และแสวงหาความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจาก
สื่อช่องทางต่างๆ เพื่อให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการมีสุขภาพดีและอยู่ใน
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ
				 ๒) บู ร ณาการการดำเนิ น งานตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ฯ โดยใช้ ก ลไกการจั ด ทำ
แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการ เพื่อขับเคลื่อนและบูรณาการ
การดำเนินงานเข้ากับภารกิจงานตามอำนาจหน้าที่ปกติของกระทรวง ทบวง กรม และพื้นที่ในระดับกลุ่ม
จังหวัด และจังหวัด ตลอดจนตามระเบียบวาระงานพิเศษ หรือวาระแห่งชาติที่ต้องอาศัยความร่วมมือ
จากหลายหน่วยงานมาร่วมดำเนินการอย่างบูรณาการ เพื่อให้สามารถจัดสรรทรัพยากรให้เกิดความ
สอดคล้องเชื่อมโยงกันได้อย่างเป็นระบบ อีกทั้งจะไม่เป็นภาระแก่หน่วยงานที่รับผิดชอบจนเกินควร
				 ๓) บูรณาการและเชื่อมโยงการดำเนินงานในระดับท้องถิ่นและชุมชน โดยใช้
กลไกการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนชุมชน เนื่องจากกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและ
แผนชุ ม ชนจะเป็ น เครื่ อ งมื อ สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชน ให้ รู้ จั ก ตนเองและทุ น ทางสั ง คม ตลอดจน
ทรัพยากรที่มีอยู่ สามารถจัดการตนเองให้บรรลุเป้าหมายที่พึงปรารถนา ส่งผลให้ชุมชน ครอบครัว และ
บุคคลอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีสุขภาพแข็งแรง ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งจะช่วยสร้าง
การมีส่วนร่วมของภาคีพัฒนาในพื้นที่ในกระบวนการจัดทำแผนชุมชน และเชื่อมโยงไปสู่แผนท้องถิ่นและ
แผนในลำดับที่สูงกว่า เช่น แผนจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาค เป็นต้น
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๕.๑.๒ สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับภาคีการพัฒนา โดยเน้นการประชาสัมพันธ์ใน
รูปแบบต่างๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สังคมในวงกว้างและจัดให้มีกระบวนการเผยแพร่ความรู้และ
สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดความเข้าใจในสาระสำคัญของแผนยุทธศาสตร์อนามัย
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ โดยเฉพาะภารกิจและบทบาทที่ภาคส่วนต่างๆ
สามารถสนับสนุนการปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ได้ ให้แก่ผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้นำไปกำหนดเป็นกรอบแผนงานและโครงการ วางแผนด้านงบประมาณและ
กำหนดเป็นแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับระยะเวลาตามแผนยุทธศาสตร์ฯ
		
๕.๑.๓ เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อให้
บุคลากรที่มีหน้าที่ดำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มีขีดความสามารถในการ
ดำเนินงานเพิ่มขึ้นและทันกับสถานการณ์ โดยดำเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ ทั้งส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการแปลงแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ และมีความ
สามารถในการจั ด เตรี ย ม วิ เ คราะห์ และบริ ห ารจั ด การโครงการด้ า นอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มได้ อ ย่ า ง
มีประสิทธิภาพ
		
๕.๑.๔ เสริมสร้างความเข้มแข็งกลไกที่ปรึกษาภาคประชาชน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
ในระดับพื้นที่ ตั้งแต่ระดับจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่น โดยเฉพาะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อให้
ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นต่อการดำเนินนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา และ
การจัดระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการติดตามประเมินผล ที่สามารถสะท้อนความพึงพอใจของ
ประชาชน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการดำเนินงานภาคราชการและภาคท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
ตอบสนองความต้องการและประโยชน์โดยรวมต่อประชาชนได้อย่างแท้จริง
		
๕.๑.๕ ผลักดันการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นกฎหมายที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยให้อำนาจกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ เช่น การจัดการขยะมูลฝอย และ
การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทต่างๆ เป็นต้น โดยสามารถออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อ
บังคับใช้ในการแก้ไขปัญหาได้ในระดับพื้นที่ และทำได้รวดเร็ว ทันการณ์ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้การดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๕.๒ การติดตามประเมินผล
		
ให้คณะกรรมการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตาม
เป้าหมายและมาตรการ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙
ทั้งในระยะครึ่งแผนฯ และระยะสิ้นสุดของแผนฯ พร้อมรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผนฯ ต่อคณะกรรมการอนามัย
สิ่งแวดล้อม และคณะรัฐมนตรีต่อไป
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คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข
ที่ ๗๙๗/๒๕๔๙
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอนามัยสิ่งแวดล้อม
********************************************

			 อนุ ส นธิ ค ำสั่ ง กระทรวงสาธารณสุ ข ที่ ๘๑๐/๒๕๔๘ ลงวั น ที่ ๘ กั น ยายน ๒๕๔๘
เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง คณะทำงานร่ ว มด้ า นอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม ระหว่ า งกระทรวงสาธารณสุ ข และกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมนั้น เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่ประชาชนอยู่อาศัย มีอิทธิพลต่อสุขภาพ
อนามัยของประชาชนเป็นอย่างมาก จึงจำเป็นต้องมีการดำเนินการเพื่อการคุ้มครองสุขภาพอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม โดยในขณะเดียวกันก็สามารถสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ซึ่ ง การดำเนิ น การดั ง กล่ า วจะประสบผลสำเร็ จ ได้ ต้ อ งมี ค วามร่ ว มมื อ จากทุ ก ภาคส่ ว นในการกำหนด
ยุทธศาสตร์ นโยบายในระดับประเทศ และการปฏิบัติตามที่กำหนด ซึ่งต้องสอดคล้องเชื่อมโยงกันทั้งภายใน
ประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับโลก จึงยกเลิกคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๘๑๐/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๘
กันยายน ๒๕๔๘ และเพื่อพัฒนางานอนามัยและสิ่งแวดล้อมของประเทศให้มีความเชื่อมโยงและบูรณาการ
อย่างเป็นรูปธรรม
			 ดั ง นั้ น เห็ น ควรเพิ่ ม องค์ ป ระกอบของหน่ ว ยงาน ร่ ว มเป็ น คณะกรรมการให้ ค รอบคลุ ม
มากยิ่งขึ้น จึงแต่งตั้งคณะกรรมการอนามัยสิ่งแวดล้อม ดังมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
๑. คณะกรรมการอำนวยการอนามัยสิ่งแวดล้อม
๑. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 				 ประธาน คนที่ ๑
๒. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 		 ประธาน คนที่ ๒
๓. รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข) รองประธาน คนที่ ๑
๔. รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รองประธาน คนที่ ๒
		 (กลุ่มภารกิจด้านสิ่งแวดล้อม)
๕. อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 				 กรรมการ
		 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖. อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 		 กรรมการ
		 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๗. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 		 กรรมการ
๘. อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 		 กรรมการ
๙. อธิบดีกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรรมการ
๑๐. อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 		 กรรมการ
๑๑. เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 		 กรรมการ
๑๒. อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 		 กรรมการ
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๑๓. อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 					
กรรมการ
๑๔. อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 				
กรรมการ
๑๕. เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 			
กรรมการ
๑๖. ปลัดกรุงเทพมหานคร 									
กรรมการ
๑๗. รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ (ฝ่ายวิจัย) 					
กรรมการ
๑๘. ผู้แทนองค์การอนามัยโลก (WHO) ประเทศไทย 					
กรรมการ
๑๙. ผู้แทนองค์การสหประชาชาติสาขาสิ่งแวดล้อม (UNEP) ประเทศไทย 		
กรรมการ
๒๐. ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ 							
กรรมการ
๒๑. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 				
กรรมการ
๒๒. ประธานสภาอุตสาหกรรม 								
กรรมการ
๒๓. ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 						
กรรมการ
๒๔. ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 			
กรรมการ
๒๕. นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 					
กรรมการ
๒๖. นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย 				
กรรมการ
๒๗. นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบล 						
กรรมการ
๒๘. ผู้แทนภาคประชาชน (ด้านสาธารณสุข) 						
กรรมการ
๒๙. ผู้แทนภาคประชาชน (ด้านสิ่งแวดล้อม) 						
กรรมการ
๓๐. ผู้แทนสมาคมผู้สื่อข่าวไทย 								
กรรมการ
๓๑. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 		
กรรมการ
๓๒. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
กรรมการ
๓๓. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 		
กรรมการ
๓๔. ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 				
กรรมการ
			 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓๕. ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 			
กรรมการ
๓๖. รองอธิบดีกรมอนามัย (ที่ได้รับมอบหมาย) กระทรวงสาธารณสุข 		
กรรมการและ
								 						
เลขานุการ คนที่ ๑
๓๗. รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (ที่ได้รับมอบหมาย) 				
กรรมการและ
			 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 			
เลขานุการ คนที่ ๒
๓๘. ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กรรมการและผู้ช่วย
																	
เลขานุการ
๓๙. ผู้อำนวยการกองแผนงานและประเมินผล 			
		
กรรมการและ
			 กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		
ผู้ช่วยเลขานุการ
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มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
๑. กำหนดนโยบาย ทิ ศ ทาง ยุ ท ธศาสตร์ ก ารดำเนิ น งานด้ า นอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มของประเทศที่
		 สอดคล้องกับนโยบาย ทิศทางและยุทธศาสตร์ขององค์กรระหว่างประเทศ
๒. สนับสนุน ส่งเสริมการจัดทำแผนงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศที่เชื่อมโยงกับแผนงาน
		 ขององค์กรระหว่างประเทศ
๓. พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อแผนปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
๔. กำกับดูแล ติดตามประเมินผลการปฏิบัติการตามแผนงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และการดำเนินงาน
		 ของคณะกรรมการดำเนินงานชุดต่างๆ
๕. ประสานความร่วมมือในการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมกับหน่วยงาน หรือองค์กรเกี่ยวข้อง
		 ทั้งภายในและระหว่างประเทศ
๖. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงาน เพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

๒. คณะกรรมการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

๑. อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 					
ประธาน คนที่ ๑
๒. อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประธาน คนที่ ๒
๓. รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (ที่ได้รับมอบหมาย) 					
กรรมการ
๔. รองอธิบดีกรมอนามัย (ที่ได้รับมอบหมาย) กระทรวงสาธารณสุข 			
กรรมการ
๕. รองปลัดกรุงเทพมหานคร (ที่ได้รับมอบหมาย) 					
กรรมการ
๖. ผู้ช่วยประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ (ฝ่ายธุรการวิทยาศาสตร์) 			
กรรมการ
๗. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและ 				
กรรมการ
		 การมีส่วนร่วมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
๘. ผู้อำนวยการสำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง 					
กรรมการ
		 กรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๙. ผู้อำนวยการสำนักจัดการคุณภาพน้ำ 						
กรรมการ
		 กรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๐. ผู้อำนวยการสำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย 				
กรรมการ
			 กรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑. ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 				
กรรมการ
			 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๒. ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 			
กรรมการ
			 ระหว่างประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๓. ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 			
กรรมการ
๑๔. ผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 			
กรรมการ
๑๕. ผู้อำนวยการสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 			
กรรมการ
		 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
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๑๖. ผู้อำนวยการกองสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 		
กรรมการ
๑๗. ผู้อำนวยการกองสุขาภิบาลชุมชนและประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 			
กรรมการ
		 กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข
๑๘. ผู้อำนวยการศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
กรรมการ
๑๙. ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 				
กรรมการ
๒๐. หัวหน้ากลุ่มพัฒนาความปลอดภัยด้านสารเคมี 					
กรรมการ
		 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
๒๑. ผู้อำนวยการกลุ่มการสาธารณสุขระหว่างประเทศ 					
กรรมการ
		 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๒๒. ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
กรรมการและ
													
เลขานุการ คนที่ ๑
๒๓. ผู้อำนวยการกองแผนงานและประเมินผล 					
กรรมการและ
		 กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เลขานุการ คนที่ ๒
๒๔. นางสาวจิระนันท์ เหมพูลเสริฐ 							
กรรมการและ
		 กรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		
ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๕. นางสาวสิริวรรณ จันทนจุลกะ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 		
กรรมการและ
																
ผู้ช่วยเลขานุการ
มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
๑. ประสานการดำเนิ น งานเพื่ อ กำหนดนโยบาย ทิ ศ ทาง ยุ ท ธศาสตร์ แ ละแผนงานด้ า นอนามั ย
		 สิ่งแวดล้อม รวมทั้ง ติดตามประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการอำนวยการ
๒. ประสานกับหน่วยงานต่างๆ รวมทั้ ง องค์ ก รระหว่ า งประเทศในการปฏิ บั ติ ง านตามข้ อ ตกลง
		 ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
๓. จัดทำแผนปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
		 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
						
									 สั่ง ณ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙
	
									
								
(นายอนุทิน ชาญวีรกูล)
								 รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน
								 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
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คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข
ที่ ๙๙๘/๒๕๕๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ.
๒๕๕๕-๒๕๕๙
********************************************

			 อนุ ส นธิ ค ำสั่ ง กระทรวงสาธารณสุ ข ที่ ๗๙๗/๒๕๔๙ ลงวั น ที่ ๗ กั น ยายน ๒๕๔๙
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอนามัยสิ่งแวดล้อม อาศัยอำนาจคณะกรรมการอำนวยการอนามัยสิ่งแวดล้อม
ข้อที่ ๖ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงานเพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนการ
จัดทำแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ให้สอดคล้องกับนโยบาย
การดำเนินงานความร่วมมือด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับชาติ นั้น
			 เนื่ อ งจากการประชุ ม คณะกรรมการอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม ครั้ ง ที่ ๑/๒๕๕๔ วั น ที่ ๑๒
กรกฎาคม ๒๕๕๔ มี ม ติ ใ ห้ ป รั บ ปรุ ง องค์ ป ระกอบของคณะทำงานจั ด ทำร่ า งแผนยุ ท ธศาสตร์ อ นามั ย
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงขอ
ยกเลิกคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๙๗/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ และแต่งตั้งคณะทำงาน
จัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ โดยมีองค์ประกอบ
และอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
๑. รองอธิบดีกรมอนามัย (สายอนามัยสิ่งแวดล้อม) กรมอนามัย 		
ประธานร่วม
๒. รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ				
กรมควบคุมมลพิษ
ประธานร่วม
๓. ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม		
กรมอนามัย		
รองประธานร่วม
๔. ผู้อำนวยการกองแผนงานและประเมินผล		
กรมควบคุมมลพิษ
รองประธานร่วม
๕. ผู้แทนสำนักระบาดวิทยา					
กรมควบคุมโรค		
คณะทำงาน
๖. ผู้แทนสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่				
กรมควบคุมโรค		
คณะทำงาน
๗. ผู้แทนสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและ		
กรมควบคุมโรค		
คณะทำงาน
		 สิ่งแวดล้อม
๘. ผู้แทนศูนย์พัฒนานโยบายแห่งชาติด้านสารเคมี สำนักงานคณะกรรมการ คณะทำงาน
													
อาหารและยา
๙. ผู้แทนสำนักนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย				
คณะทำงาน
		 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
															

๑๐. ผู้แทนกรมฯ
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๑๐. ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม		
กระทรวงอุตสาหกรรม
คณะทำงาน
๑๑. ผู้แทนกรุงเทพมหานคร				
กรุงเทพมหานคร
คณะทำงาน
๑๒. ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
คณะทำงาน
๑๓. ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
คณะทำงาน
๑๔. ผู้แทนสำนักบริหารการสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข คณะทำงาน
๑๕. ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร			
กรมวิชาการเกษตร
คณะทำงาน
๑๖. ผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำบาดาล		
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
คณะทำงาน
๑๗. ผู้อำนวยการสำนักประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
		 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คณะทำงาน
๑๘. นายสุเมธา 		
วิเชียรเพชร
กรมควบคุมมลพิษ
คณะทำงาน
๑๙. นางสาวนภวัส
บัวสรวง
กรมควบคุมมลพิษ
คณะทำงาน
๒๐. นางสาวชมพูนุท
โลหิตานนท์
กรมควบคุมมลพิษ
คณะทำงาน
๒๑. นางสาวเสกสรร
แสงดาว
กรมควบคุมมลพิษ
คณะทำงาน
๒๒. นางสาวกิ่งดาว
อินทรักเดช
กรมควบคุมมลพิษ
คณะทำงาน
๒๓. นางสาวพัทธนันท์
ตาริน		
กรมควบคุมมลพิษ
คณะทำงาน
๒๔. นางสาวรสริน
อมรพิทักษ์พันธ์						
		 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คณะทำงาน
๒๕. นางเทวารักษา
เครือคล้าย
กรมทรัพยากรน้ำ
คณะทำงาน
๒๖. นางสาวสุญาณี
สุทธิพงศ์
กรมทรัพยากรน้ำ
คณะทำงาน
๒๗. นายยงยุทธ		
บุญขันท์
กรมอนามัย
คณะทำงาน
๒๘. นางปริยะดา		
โชควิญญู
กรมอนามัย
คณะทำงาน
๒๙. นางสุกานดา		
พัดพาดี
กรมอนามัย
คณะทำงาน
๓๐. นางวิไลวรรณ		
โกยทอง
กรมอนามัย
คณะทำงาน	
๓๑. นายเจริญ			
หาญปัญจกิจ
กรมอนามัย
คณะทำงาน
๓๒. นางพิมพรรณ		
จันทร์แก้ว
กรมอนามัย
คณะทำงาน
๓๓. นางสาวอำพร		
บุศรังษี
กรมอนามัย
คณะทำงาน
๓๔. นางสุวรรณ		
จีรโภคกุล
กรมอนามัย
คณะทำงาน
๓๕. นางณีรนุช			
อาภาจรัส
กรมอนามัย
คณะทำงาน
๓๖. นางศรีอรุณ		
สุขเจริญ
กรมอนามัย
คณะทำงาน
๓๗. นางสาวนัยนา		
ใช้เทียมวงศ์
กรมอนามัย
คณะทำงาน
๓๘. นางสาวรุจิรา		
ไชยด้วง
กรมอนามัย
คณะทำงาน
๓๙. นางสาวลัดดา		
อุดมผล
กรมอนามัย
คณะทำงาน
๔๐. นางสาวอารยา		
ประดับวงษ์
กรมอนามัย
คณะทำงาน
๔๑. นางสาวชไมพร
เป็นสุข
กรมอนามัย
คณะทำงาน
๔๒. นางสาวอินทิรา
สุภาเพ็ชร์
กรมอนามัย
คณะทำงาน
๔๓. นางสาวกรวิภา
ปุณณศิริ
กรมอนามัย
คณะทำงาน
๔๔. คณะทำงานและเลขานุการร่วม...
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๔๔. นางสาวอมรรัตน์
๔๕. นางสาวสินีนาฏ
๔๖. นางพรสุดา		
๔๗. นางสาวพันธนัสถ์

จันทร์ชูวงศ์
วรรณศรี		
ศิริ			
พงษ์ขวัญ

กรมอนามัย
คณะทำงานและเลขานุการร่วม
กรมควบคุมมลพิษ
คณะทำงานและเลขานุการร่วม
กรมอนามัย
คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการร่วม
กรมควบคุมมลพิษ คณะทำงานและผูช้ ่วยเลขานุการร่วม

โดยมีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้
๑. จัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙
๒. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
	
		 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
							

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(นายศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล)
รองปลัดกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
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บัญชีคำย่อหน่วยงาน
ตัวย่อ
กก.
กค.
กต.
กห.
กษ.
คค.
ทส.
พณ.
พน.
มท.
รง.
วท.
ศธ.
สธ.
อก.
วช.
สช.
กทม.
กปภ.
สกว.
สสส.
อปท.
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ชื่อหน่วยงาน
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงอุตสาหกรรม
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
กรุงเทพมหานคร
การประปาส่วนภูมิภาค
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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