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ค�ำน�ำ
มติการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์              
อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ และประกาศให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น�ำแผนฯ           
ไปปฏิบัติ โดยให้กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลัก         
ในการขับเคลื่อนแผนฯ สู่การปฏิบัติ และติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานในระยะครึง่ แผนฯ และสิน้ สุดแผนฯ                
เสนอคณะรัฐมนตรีทราบ ดังนัน้ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย ร่วมกับกระทรวง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยกรมควบคุ ม มลพิ ษ จึ ง ด� ำ เนิ น การประเมิ น ผลการด� ำ เนิ น งาน                  
ตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ในระยะครึ่งแผน และจัดท�ำรายงานฯ เสนอคณะรัฐมนตรีทราบ
รายงานฯ ฉบับนี้ ประกอบด้วยเนือ้ หาสาระเกีย่ วกับความเป็นมา กระบวนการแปลงแผน สูก่ ารปฏิบตั           ิ
และความก้าวหน้าการด�ำเนินงานตามแผนฯ ในช่วง ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ ที่ได้จากการรวบรวมและ        
วิเคราะห์ขอ้ มูลเอกสารผลการด�ำเนินงานของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง และการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร “การประเมิน
ผลการด�ำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙                  
ระยะครึ่งแผน” เมื่อเดือนมกราคม และเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง         
ในการวิเคราะห์ข้อมูลผลการด�ำเนินงาน จ�ำแนกตามยุทธศาสตร์ มาตรการและตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ฯ               
รวมทั้งจัดท�ำข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ ในระยะต่อไป เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ           
แผนยุทธศาสตร์ฯ ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบผลการด�ำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ แล้ว เมื่อวันที่
12 พฤษภาคม 2558
กรมอนามั ย และกรมควบคุ ม มลพิ ษ ขอขอบคุ ณ ทุ ก หน่ ว ยงาน ที่ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ และสนั บ สนุ น               
ข้อมูลผลการด�ำเนินงาน เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเข้าร่วมประชุม เพื่อการจัดท�ำรายงานฯ ฉบับนี้ และ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฯ นี้ จะช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบความก้าวหน้าของการด�ำเนินงานตามแผนฯ
และน�ำไปใช้ประโยชน์ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องต่อไป ส่วนความบกพร่องประการใด ทีป่ รากฏในรายงานฯ คณะผูจ้ ดั ท�ำ             
ขอน้อมรับค�ำชี้แนะจากทุกท่าน เพื่อน�ำไปปรับปรุงแก้ไข ด้วยความขอบคุณยิ่ง มา ณ โอกาสนี้
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๒.๒ แนวคิดและวิธกี ารติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
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		 ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙
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๑. ความเป็นมา

แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ได้รับความเห็นชอบ              
จากคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และประกาศใช้เป็นกรอบแนวทางการด�ำเนินงาน
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยในช่วงระยะ ๕ ปี เพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชนจาก           
ปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานของการบูรณาการด�ำเนินงานของหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม                
และสุขภาพ ทั้งในเชิงพื้นที่ เชิงประเด็นและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินงาน                    
๗ ด้าน ได้แก่ ๑) คุณภาพอากาศ ๒) น�ำ 
้ การสุขาภิบาล และสุขอนามัย ๓) ขยะมูลฝอยและของเสีย         
อันตราย ๔) สารเคมีเป็นพิษและสารอันตราย ๕) การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ๖) การจัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย และ ๗) การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ มีวัตถุประสงค์
เพือ่ ลดปัญหาและผลกระทบด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม เพิม่ ขีดความสามารถในการจัดการอนามัยสิง่ แวดล้อม                 
และสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวมอบให้กระทรวง
สาธารณสุขและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน             
แผนสู่การปฏิบัติ และติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานในระยะครึ่งแผนฯ และสิ้นสุดแผนฯ เสนอ         
คณะรัฐมนตรีทราบ
กระทรวงสาธารณสุ ข โดยกรมอนามั ย และกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม โดย                  
กรมควบคุมมลพิษ ได้ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการด�ำเนินงานภายใต้ แผนยุทธศาสตร์ฯ              
ระยะครึ่งแผน (ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) โดยวิเคราะห์ข้อมูลผลการด�ำเนินงานของหน่วยงาน
ระดับกรมหรือเทียบเท่าที่เกี่ยวข้องภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฯ ที่ด�ำเนินการระหว่างเดือนพฤษภาคม          
พ.ศ. ๒๕๕๕ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  โดยการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม รายงานประจ�ำปีและ       
การประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น�ำมาวิเคราะห์เชิงเนื้อหาความก้าวหน้าการด�ำเนินงาน                       
ที่จะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดรายยุทธศาสตร์ และปัญหาอุปสรรคการด�ำเนินงานตาม              
แผนยุทธศาสตร์ฯ รวมทั้งสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดท�ำข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ                 
ในระยะต่อไป เพื่อบรรลุเป้าหมายเมื่อสิ้นสุดแผนยุทธศาสตร์ฯ  
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๒. สรุปผลการด�ำเนินงาน

๒.๑ ด้านปัจจัยน�ำเข้า และกระบวนการด�ำเนินงาน
ปัจจัยน�ำเข้า
		
การด�ำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฯ ในระยะครึง่ แรกของแผนฯ สามารถด�ำเนินไปได้ดรี ะดับหนึง่
เป็นเพราะแผนยุทธศาสตร์ฯ ก�ำหนดมาตรการสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลแผนระดับชาติ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และความร่วมมือในการด�ำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้           
แผนยุทธศาสตร์ฯ ทั้งจากมาตรการที่สนับสนุนการด�ำเนินงานและการด�ำเนินงานตามพันธกิจ
ของหน่วยงาน อย่างไรก็ตาม ความก้าวหน้าการด�ำเนินงานในบางเรือ่ งยังไม่มากนัก เนื่องจาก       
แผนยุทธศาสตร์ฯ ไม่มีการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมส�ำหรับหน่วยงานที่จะด�ำเนินการ         
ส่วนด้านบุคลากรและผูร้ บั ผิดชอบงานทีเ่ กีย่ วข้อง แม้จะได้รบั การจัดฝึกอบรมเพิม่ ขีดความสามารถ
ในการด�ำเนินงานหลายเรื่อง แต่กล่าวได้ว่ายังไม่ครอบคลุมทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
		
		
กระบวนการขับเคลื่อนการด�ำเนินงาน
กระบวนการขับเคลื่อนและการบริหารจัดการแผนยุทธศาสตร์ฯ ในภาพรวมเกิดขึ้นจากกลไก         
ขับเคลื่อนการด�ำเนินงานของคณะกรรมการระดับชาติ อาทิ คณะกรรมการสาธารณสุข                 
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ คณะกรรมการอนามัยสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการอื่น            
ทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ เป็นการบูรณาการการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนทีเ่ กีย่ วข้อง
และมีการลงนามตามบันทึกความร่วมมือด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมระดับกรมที่เกี่ยวข้อง               
อาทิ กรมอนามัยและกรมควบคุมมลพิษ ในฐานะหน่วยงานหลักในการด�ำเนินงานด้านอนามัย          
สิง่ แวดล้อมและการจัดการมลพิษของประเทศ และการลงนามตามบันทึกความร่วมมือระหว่าง
กรมอนามัย กรมควบคุมมลพิษ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ เป็นต้น เพือ่ ร่วมมือกันพัฒนา
ศักยภาพและเพิม่ ขีดความสามารถของบุคลากรของทัง้ สองหน่วยงานให้เป็นทีป่ รึกษาทางวิชาการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูล ตลอดจนการเชือ่ มโยงฐานข้อมูลสิง่ แวดล้อมและสุขภาพ พัฒนากลไก        
การจัดการ กฎหมาย กฎระเบียบ มาตรการ และแนวทางการด�ำเนินงานให้สามารถสนับสนุน        
การบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการสร้างการรับรูแ้ ละความเข้าใจในกรอบการด�ำเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ให้กบั หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในโอกาสต่าง ๆ เช่น ในการประชุมผูร้ บั ผิดชอบ
งานอนามัยสิง่ แวดล้อมระดับภาค และจังหวัด อย่างไรก็ตาม อาจกล่าวได้วา่ ยังไม่มผี ลกระทบ       
มากพอและขาดความต่อเนือ่ ง
นอกจากนี้ กระบวนการด�ำเนินงานทีเ่ น้นการมีสว่ นร่วมและการบูรณาการส่งผลให้ผรู้ บั ผิดชอบ
งานอนามัยสิ่งแวดล้อม ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจากกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม มีการท�ำงานทีใ่ กล้ชดิ ประสานงานและแลกเปลีย่ นข้อมูลกัน
มากขึน้ อย่างไรก็ตาม การขับเคลือ่ นแผนยุทธศาสตร์ฯ โดยรวมยังคงต้องด�ำเนินการอย่างต่อเนือ่ ง        
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โดยก�ำหนดกลยุทธ์การขับเคลือ่ นทีช่ ดั เจนในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ของยุทธศาสตร์
การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่าย และการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน
และประชาชนในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
๒.๒ ด้านผลการด�ำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
การด�ำเนินงานด้านพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐาน มาตรการและแนวทางการปฏิบัติ
ในการบริหารจัดการด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม มีการด�ำเนินงานแล้ว ๕ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านคุณภาพ
อากาศ ๒) ด้านน�้ำ  การสุขาภิบาล และสุขอนามัย ๓) ด้านสารเคมีเป็นพิษและสารอันตราย         
๔) ด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ๕) ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ            
อยูร่ ะหว่างการพัฒนามาตรการทางกฎหมายด้านขยะมูลฝอย การจัดท�ำกฎกระทรวง มาตรฐาน
มาตรการและแนวทางปฏิบตั ิ อาทิ กฎกระทรวงด้านขยะมูลฝอยร่างพระราชบัญญัตกิ ารจัดการ
ของเสียอันตราย และแนวทางในการจัดการอนามัยสิง่ แวดล้อมในภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย
ซึง่ กฎหมาย มาตรการและแนวทางปฏิบตั ติ า่ ง ๆ ดังกล่าว จะช่วยสนับสนุนการด�ำเนินงานอนามัย             
สิ่งแวดล้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกระบวนการพัฒนากฎหมาย                  
มีหลายขัน้ ตอน ประกอบกับในช่วงทีผ่ า่ นมา ประเทศไทยมีปญ
ั หาด้านความไม่มนั่ คงทางการเมือง
ส่งผลให้การผ่านกฎหมายเป็นไปค่อนข้างล่าช้าและจ�ำเป็นต้องเร่งรัดต่อไป
การพัฒนาฐานข้อมูลและสารสนเทศด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม มีการด�ำเนินงานครบแล้วทัง้ ๗ ด้าน
แต่ยังต้องสนับสนุนให้มีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างปัญหาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ             
ที่สามารถเข้าถึงได้สะดวก และมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งฐานข้อมูล
ของพื้นที่เสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานยังเป็นไป
อย่างจ�ำกัด และประสบปัญหาความแตกต่างของระบบและวิธกี ารจัดเก็บข้อมูล ท�ำให้การเชือ่ มโยง
ข้อมูลในหลายเรือ่ งยังไม่สามารถท�ำได้ดนี กั
การพัฒนาระบบการเฝ้าระวัง ติดตามตรวจสอบ การรายงานผล และแจ้งเตือนสถานการณ์ดา้ น
อนามัยสิ่งแวดล้อม มีการด�ำเนินงานแล้วใน ๔ ด้าน คือ ๑) ด้านคุณภาพอากาศ ๒) ด้านน�้ำ 
สุขาภิบาล และสุขอนามัย ๓) ด้านการด�ำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉิน และ            
๔) ด้านขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย อย่างไรก็ตาม พบว่า ระบบเฝ้าระวังบางเรื่อง เช่น           
การเฝ้าระวังการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ โดยใช้ระบบเอกสารก�ำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ            
เป็นเรือ่ งทีเ่ พิง่ เริม่ ด�ำเนินการ ยังจ�ำเป็นต้องสร้างความเข้าใจให้กบั ผูเ้ กีย่ วข้อง และมีการติดตาม
ประเมินผลระบบเพื่อการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป นอกจากนี้ ระบบการเฝ้าระวัง          
ด้านอนามัยสิง่ แวดล้อมในภาวะฉุกเฉิน โดยการก�ำหนดพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัยพิบตั ดิ า้ นอนามัยสิง่ แวดล้อม               
รายงานการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙
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ยังอยูใ่ นระยะเริม่ ต้น จ�ำเป็นต้องได้รบั การสนับสนุนให้มกี ารพัฒนาต่อเนือ่ ง และควรส่งเสริมการ           
ด�ำเนินงานด้านการเฝ้าระวังด้านสารเคมีเป็นพิษและสารอันตรายด้านการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
และด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพตามความเหมาะสมของพืน้ ที่
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินงานด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม พบว่า มีการ
ด�ำเนินงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ส�ำหรับทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ         
สิง่ แวดล้อม และส�ำหรับกระทรวงมหาดไทย อยูร่ ะหว่างการปรับปรุงหลักสูตรการอบรมบุคลากร
ท้องถิ่น เพื่อผนวกเนื้อหาด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การป้องกันและลดความเสี่ยงจากปัจจัยด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ด้านคุณภาพอากาศ จากการติดตามผลการตรวจวัดมลพิษทางอากาศในบรรยากาศของ          
พื้นที่เสี่ยงในบางพื้นที่ โดยดูปริมาณฝุ่นละออง สารเบนซีน และสาร ๑,๓-บิวตาไดอีน                    
ในบรรยากาศ พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานที่ก�ำหนด ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจาก          
มีแหล่งก�ำเนิดมลพิษหลายประเภททั้งแบบไม่เคลื่อนที่และเคลื่อนที่ จึงควรผลักดันให้มี              
การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ก�ำหนดมาตรการ และสนับสนุนด�ำเนินงานตามมาตรการ         
เพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่เสี่ยง  
การเข้าถึงน�ำ้ บริโภคอุปโภคอย่างเพียงพอของครัวเรือนไทยและคุณภาพน�ำ้ บริโภค พบว่า ในปี             
พ.ศ. ๒๕๕๖ ครัวเรือนมีนำ�้ บริโภคอุปโภคเพียงพอตลอดปี ร้อยละ ๙๙.๕๕ แต่ยงั พบปัญหาด้าน
คุณภาพน�ำ้ บริโภคของครัวเรือน ไม่ผา่ นเกณฑ์มาตรฐานน�ำ้ บริโภคสูงถึง ร้อยละ ๖๕ จึงควรส่งเสริม
ให้มกี ารพัฒนาคุณภาพน�ำ้ บริโภคจากแหล่งน�ำ้ ต่าง ๆ และด�ำเนินมาตรการเฝ้าระวังฯ อย่างต่อเนือ่ ง
การพัฒนาสถานประกอบการอาหารได้มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร มีการด�ำเนินโครงการพัฒนาตลาด
และโครงการสนับสนุนและติดตามการด�ำเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหารอย่างต่อเนือ่ ง ผลการด�ำเนิน
งาน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ มีความครอบคลุมสถานประกอบการอาหารได้มาตรฐานแล้วกว่า ร้อยละ ๘๐
การจัดการขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย และมูลฝอยติดเชื้อ จากรายงานสถานการณ์มลพิษ
พบว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ มีมูลฝอยได้รับการก�ำจัดถูกต้องตามหลักวิชาการ ร้อยละ ๒๓.๕๗         
น�ำไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ ๒๑.๓๕ มูลฝอยติดเชื้อถูกก�ำจัดในเตาเผาร้อยละ ๗๘.๗๕ และ             
ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ พบว่า ขยะมูลฝอยได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๒๘              
แต่มีการน�ำไปใช้ประโยชน์ลดลงเหลือร้อยละ ๑๙ และมูลฝอยติดเชื้อถูกก�ำจัดด้วยวิธีท            ี่
เหมาะสมลดลงเหลือ ร้อยละ ๗๕ จึงควรส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะจากต้นทาง ผลักดัน
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กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการลดและน�ำขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ ออกข้อบัญญัติท้องถิ่น
ในการคัดแยกประเภทขยะหรือก�ำหนดมาตรการจูงใจในการคัดแยกขยะ ให้ความรู้ประชาชน
ในเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย ผลักดันกฎหมายด้านการจัดการซากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีแนวโน้มจะเป็นปัญหามากขึ้น
การประเมิ น ความเสี่ ย งและการสื่ อ สารความเสี่ ย งผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพและสิ่ ง แวดล้ อ ม             
จากสารเคมี เ ป็ น พิ ษ และสารอั น ตรายของหน่ ว ยงานเป้ า หมาย พบว่ า มี ห น่ ว ยงานที่ น� ำ
กระบวนการประเมิ น ความเสี่ ย งและการสื่ อ สารความเสี่ ย ง การประเมิ น ผลกระทบต่ อ           
สุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากสารเคมีเป็นพิษและสารอันตรายไปใช้อย่างจ�ำกัด อาจเนื่องจาก        
การด�ำเนินงานดังกล่าวต้องใช้ทักษะ และความรู้ทางวิชาการเฉพาะด้าน จึงจ�ำเป็นต้องเร่ง
สนับสนุนการด�ำเนินงานและพัฒนาบุคลากรให้มีความความรู้และทักษะเพียงพอ
การใช้การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ เพื่อลดและป้องกันผลกระทบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
พบว่า มีการด�ำเนินงานร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายทั้งระดับกรมและระดับท้องถิ่น แต่ควร           
ผลักดันให้หน่วยงานต่าง ๆ น�ำการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพไปใช้ในการก�ำหนดนโยบาย
สาธารณะ และใช้เป็นเครื่องมือประกอบการตัดสินใจอนุมัติ อนุญาตการด�ำเนินโครงการ                 
ในพืน้ ทีใ่ ห้มากขึน้   
ผลักดันให้ทุกภาคส่วนร่วมด�ำเนินงานการจัดการขยะมูลฝอยที่ได้ประกาศเป็นวาระแห่งชาติ
และด�ำเนินการตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอย และของเสียอันตรายอย่างจริงจัง         
และต่อเนื่อง เช่น การลดปริมาณขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งก�ำเนิด           
การก�ำจัดให้ถูกหลักวิชาการเพื่อลดปริมาณมลพิษที่ออกสู่สิ่งแวดล้อมและลดผลกระทบ           
ต่อสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่าย และการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนและประชาชนในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ มีแผนงานโครงการที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย                
ในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น ทั้งที่เป็นโครงการริเริ่ม ในช่วงเวลาดังกล่าวและ              
ด�ำเนินการสิ้นสุดแล้ว และอยู่ระหว่างด�ำเนินการ โดยพบว่ามีหน่วยงานที่ด�ำเนินงานอนามัย        
สิ่งแวดล้อมใน ๖ ด้าน ในขณะทีย่ งั ต้องสร้างความเข้าใจและผลักดันให้หน่วยงานอืน่ ๆ มีการ              
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในการด�ำเนินโครงการที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และ           
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประยุกต์ใช้การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในการ             
ออกกฎหมายของท้องถิน่ ให้มากขึน้
รายงานการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙
ระยะครึ่งแผน (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗)
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การพัฒนาชุมชนต้นแบบการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ          
ภูมอิ ากาศ มีการด�ำเนินงานแล้วในบางพืน้ ที่ และควรส่งเสริมให้มชี มุ ชนต้นแบบด้านการประเมิน
ผลกระทบต่อสุขภาพในพื้นที่เสี่ยง เนื่องจากประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ           
และการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ เป็นประเด็นปัญหาใหม่ ๆ ทีย่ งั ต้องการการสร้างความเข้าใจ
กับผูเ้ กีย่ วข้องมากขึน้   
ส�ำหรับการด�ำเนินงานด้านส่งเสริมพฤติกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อม พบว่า มีการด�ำเนินงานระดับ
โครงการของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับการกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ เพื่อลด
การสัมผัสเชื้อโรคต่าง ๆ และมีการรณรงค์พฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอย เนื่องในโอกาส
เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ เป็นต้น แต่ยงั ไม่มโี ครงการประเมิน
พฤติกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาพรวม
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
ด้านการบริหารจัดการเพือ่ รองรับการด�ำเนินงานด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม พบว่า หน่วยงานต่าง ๆ
รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม  
ทัง้ ในด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การพัฒนาระบบงานอนามัยสิง่ แวดล้อม
และมีความร่วมมือและเชือ่ มโยงการด�ำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค
ทัง้ ในรูปแบบทีเ่ ป็นทางการและไม่เป็นทางการ  
มีการด�ำเนินงานที่ชัดเจนในการส่งเสริมการด�ำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ตามพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยอาศัยกลไกคณะกรรมการ
สาธารณสุข และมีการพัฒนาระบบและกลไกการด�ำเนินงานตามกฎหมายสาธารณสุขในระดับพืน้ ที่
โดยแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ตามพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
เริม่ โดยจากจังหวัดทีม่ คี วามพร้อม เป็นจังหวัดน�ำร่อง ๓๒ จังหวัด และจะขยายผลให้ครบทุกจังหวัด
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ตลอดจนผลักดันให้สำ� นักงานสาธารณสุขทุกจังหวัด จัดให้มผี รู้ บั ผิดชอบ
และตัง้ กลุม่ งานอนามัยสิง่ แวดล้อม เพือ่ เป็นกลไกการบริหารจัดการระดับพืน้ ที่ และสนับสนุนการ
ด�ำเนินงาน และเสริมสร้างขีดความสามารถและทักษะบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่     
ให้สามารถจัดการปัญหาอนามัยสิง่ แวดล้อมต่าง ๆ ได้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้
ด้านการพัฒนาต้นแบบการจัดการอนามัยสิง่ แวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พบว่า มีการ       
ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พัฒนาเป็นต้นแบบการด�ำเนินงานด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม           
ด้านต่าง ๆ ในแต่ละภูมภิ าค อาทิ สมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานภาคีสง่ เสริม              
ฌ

รายงานการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙
ระยะครึ่งแผน (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗)

การพัฒนาเทศบาลไทยมุง่ สูเ่ มืองคาร์บอนต�ำ่ ฯ กรมควบคุมมลพิษส่งเสริมการพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เป็นเมืองสวยใสไร้มลพิษ และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มีการก�ำหนดและ
สนับสนุนการพัฒนามาตรฐานการด�ำเนินงานอนามัยสิง่ แวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
โดยพบว่า มีเทศบาลระดับต่าง ๆ ร่วมโครงการและกิจกรรมดังกล่าว และพัฒนาเป็นต้นแบบ   
การด�ำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมแล้วในทุกภูมิภาค
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
การพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่หรือการประยุกต์ใช้องค์ความรู้เดิมและเทคโนโลยี           
ด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม พบว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ มีงานวิจยั และองค์ความรูใ้ หม่หรือการประยุกต์
ใช้องค์ความรูเ้ ดิมและเทคโนโลยีดา้ นอนามัยสิง่ แวดล้อมเพิม่ ขึน้ ในทุกด้าน เมือ่ เทียบกับปี พ.ศ. ๒๕๕๕  
แต่ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จ�ำนวนงานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่หรือการประยุกต์ใช้องค์ความรู้เดิม                
และเทคโนโลยีดา้ นอนามัยสิง่ แวดล้อมลดลง ส่วนหนึง่ อาจจะมาจากปัญหาด้านงบประมาณ และ        
หน่ ว ยงานขาดการสร้ า งแรงจู ง ใจการท� ำ วิ จั ย ที่ เ หมาะสมและข้ อ จ� ำ กั ด ด้ า นข้ อ มู ล ที่ ใช้ ใ น                      
การประเมินผลการด�ำเนินงานครัง้ นี้ ยังไม่ครอบคลุมการด�ำเนินงานทัง้ ปี
การพัฒนาศูนย์การเรียนรูด้ า้ นอนามัยสิง่ แวดล้อมให้ได้อย่างน้อยภาคละ ๑ แห่ง พบว่า ๑) ภาคเหนือ
มีศนู ย์การเรียนรูด้ า้ นการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ด้านการสุขาภิบาล และด้านขยะมูลฝอย          
และของเสียอันตราย ๒) ภาคกลาง มีศนู ย์การเรียนรูด้ า้ นการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศและ         
ด้านการสุขาภิบาล ๓) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีศนู ย์การเรียนรูด้ า้ นการเปลีย่ นแปลงสภาพ              
ภูมิอากาศ ด้านการสุขาภิบาล และด้านขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และ ๔) ภาคใต้              
มีศูนย์การเรียนรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และด้านการสุขาภิบาล กล่าวได้ว่า            
การพัฒนาต้นแบบและศูนย์การเรียนรู้ยังไม่ครอบคลุมครบทั้ง ๗ ด้านในแต่ละภูมิภาค จึงควร
ได้รบั การสนับสนุนให้มกี ารด�ำเนินงานอย่างต่อเนือ่ ง และมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพือ่ สร้าง
แรงบันดาลใจส�ำหรับพื้นที่อื่น ๆ และขยายผลการพัฒนาได้มากขึ้น

๓. ข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ สู่การปฏิบัติในระยะต่อไป

จากการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ระยะครึง่ แผน
พบว่า ยังมีความจ�ำเป็นต้องเร่งรัดการขับเคลื่อนการด�ำเนินงาน ทั้งด้านกลไก กระบวนการขับเคลื่อน และ
ด้านยุทธศาสตร์การด�ำเนินงาน ดังนี้
๓.๑ ด้านกลไกและกระบวนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ
1) เสริมสร้างความเข้มแข็งและบทบาทคณะกรรมการอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้มีอ�ำนาจเชิงกฎหมาย
เพื่อให้สามารถผลักดันมติของคณะกรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น    
2) ก�ำหนดให้มีกลไกการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ระดับภาคและจังหวัด           
เพื่อให้สามารถผลักดันและสนับสนุนการด�ำเนินงานต่อเนื่องถึงท้องถิ่นได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
รายงานการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙
ระยะครึ่งแผน (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗)
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3) ส่งเสริมบทบาทและการมีสว่ นร่วมภาคประชาชน สถาบันการศึกษา และเอกชนมากขึน้
4) สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ฯ และผลักดันให้หน่วยงานระดับกระทรวง และ             
กรมมีการบูรณาการมาตรการภายใต้แผนฯ กับการด�ำเนินงาน  ตามพันธกิจของหน่วยงาน
๓.๒ ด้านยุทธศาสตร์การด�ำเนินงาน
1) เร่งรัดการออกกฎหมายด้านสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม และบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
2) สนับสนุนการพัฒนาต้นแบบและศูนย์การเรียนรู้ด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ         
ให้มีความครอบคลุม และสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
3) ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมจากภาคีตา่ ง ๆ ให้มากขึน้ เช่น หน่วยงานรับผิดชอบการด�ำเนินงานแต่ละด้าน
ควรก�ำหนดกลุ่มเป้าหมายภาคีเครือข่ายการด�ำเนินงานให้ชัดเจน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ประสานความร่วมมือและสนับสนุนการด�ำเนินงานให้สอดคล้องกับบทบาทและความสนใจ          
ของภาคีนั้น ๆ
4) เร่งรัดและสนับสนุนการด�ำเนิ นงานด้ า นการประเมิ นความเสี่ ย งและผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพ               
โดยเฉพาะด้านที่เป็นปัญหาส�ำคัญ เช่น ขยะมูลฝอย สารเคมีเป็นพิษ และการเปลี่ยนแปลง         
สภาพภูมิอากาศ
5) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่มีความเชื่อมโยงกัน สามารถเข้าถึง             
ได้สะดวก และมีการปรับปรุงความทันสมัยของข้อมูลสม�่ำเสมอ

ฎ

รายงานการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙
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บทที่ ๑ บทน�ำ
๑.๑ ความเป็นมาของแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒
พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙
๑.๑.๑ สภาพปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกและภายในประเทศ ทั้งจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ การเพิ่มขึ้นของประชากร การกลายสภาพเป็นเมืองเศรษฐกิจ และ                
การพัฒนาวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป ท�ำให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินศักยภาพและน�ำไปสู          ่
การเกิดปัญหามลพิษ โดยเฉพาะในพื้นที่เขตเมือง ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
อนามัยของประชาชน ปัจจุบนั ความสามารถในการบริหารจัดการ การน�ำเครือ่ งมือองค์ความรู้
ฐานข้อมูล และกฎหมายต่าง ๆ มาใช้ ยังไม่มปี ระสิทธิภาพเท่าทีค่ วร ปัญหาอนามัยสิง่ แวดล้อม
ที่ควรได้รับการแก้ไขโดยเร็ว เช่น การจัดการสิ่งปฏิกูล ขยะมูลฝอย น�้ำเสีย คุณภาพอากาศ
โดยเฉพาะปัญหา ฝุน่ ละอองขนาดเล็กไม่เกิน ๑๐ ไมครอน ในบางพืน้ ที่ ความเสีย่ งต่อสุขภาพ
จากการใช้สารเคมีและสารอันตราย การลักลอบทิ้งของเสียอันตรายปะปนกับมูลฝอยชุมชน
อุบัติภัยจากสารเคมี และการเตรียมการและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉิน         
ซึ่งปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ นี้สามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนอย่างมาก           
หากไม่ได้รบั การจัดการทีด่ ี
เนื่องจากขอบเขตงานอนามัยสิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน จึงจ�ำเป็นต้อง
มีกรอบแนวทางการด�ำเนินงานทีบ่ รู ณาการงานด้านสิง่ แวดล้อมและสุขภาพ เพือ่ การคุม้ ครอง
สุขภาพประชาชนโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มอ่อนไหว ให้ความส�ำคัญกับ        
การมีสว่ นร่วมของภาคีเครือข่ายทัง้ ภาครัฐ เอกชนและประชาชน รวมทัง้ เสริมสร้างความเข้มแข็ง          
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด�ำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและก�ำหนดมาตรการ       
การด�ำเนินงานให้ชัดเจนเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น�ำไปปฏิบัติได้
๑.๑.๒		กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้ร่วมกันจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔
โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาคีเครือข่ายในทุกขั้นตอน และคณะรัฐมนตรีได้มีมติ      
เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๒–๒๕๕๔           
เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน�ำแผนยุทธศาสตร์ฯ
ไปปฏิบัติและมีการติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๑           
ตามเป้าหมาย มาตรการ และตัวชี้วัดในแต่ละสาขา โดยใช้กลไกคณะกรรมการติดตาม        
ประเมินผล ซึง่ คณะกรรมการอนามัยสิง่ แวดล้อมได้มคี ำ� สัง่ แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการประสานและ
ติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑
รายงานการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙
ระยะครึ่งแผน (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗)
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พ.ศ. ๒๕๕๒–๒๕๕๔ และรายงานความก้าวหน้าการด�ำเนินงานต่อคณะกรรมการอนามัย         
สิ่งแวดล้อม และน�ำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีทราบแล้ว โดยในภาพรวมของแผนฯ ยังมีข้อจ�ำกัด
ด้านระยะเวลาการด�ำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ฯ น้อยเกินไประยะเวลาประกาศใช้           
แผนยุทธศาสตร์ฯ ไม่สอดคล้องกับช่วงเวลาการตั้งงบประมาณ กระบวนการขับเคลื่อนแผน
ไปสู่การปฏิบัติยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ปัญหาด้านงบประมาณ และบุคลากร และ           
มีข้อเสนอให้เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในกระบวนการจัดท�ำแผนฉบับต่อไป

๑.๒ สรุปสาระส�ำคัญของแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙

แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙ จัดท�ำขึ้นเพื่อเป็นกรอบ
แนวทางการด�ำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในช่วงระยะ ๕ ปี โดยบูรณาการการด�ำเนินงาน        
ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และน�ำกรอบและทิศทางของแผนอื่น ๆ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ        
พอเพียงมาใช้ในการก�ำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ เน้นมาตรการ          
เชิงรุกและหลักการป้องกันไว้ก่อน รวมทั้งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและภูมิคุ้มกันให้กับชุมชน             
ให้สามารถจัดการสภาพแวดล้อมให้ปลอดมลพิษ เพื่อการมีสุขภาพดี  อย่างยั่งยืน

๑.๒.๑ กรอบแนวคิด
การด�ำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมใน ๕ ปีข้างหน้า มุ่งคุ้มครองสุขภาพของประชาชน      
จากปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานของการบูรณาการการด�ำเนินงานของหน่วยงาน
ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพทั้งในเชิงพื้นที่เชิงประเด็น และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ให้ความ
้ การสุขาภิบาล
ส�ำคัญกับการด�ำเนินงานอนามัยสิง่ แวดล้อม ๗ ด้าน คือ ๑) คุณภาพอากาศ ๒) น�ำ 
และสุขอนามัย ๓) ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ๔) สารเคมีเป็นพิษและสารอันตราย            
๕) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ๖) การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินและ
สาธารณภัย และ ๗) การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ โดยมุง่ ส่งเสริมบทบาทองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ในการด�ำเนินงานอนามัยสิง่ แวดล้อม ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของพื้นที่และ          
ทันต่อสถานการณ์ ด้วยการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
พัฒนากลไกการจัดการกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐานและมาตรการต่าง ๆ ให้สามารถรองรับ
การบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาศักยภาพบุคลากร ระบบฐานข้อมูลทีเ่ ชือ่ มโยง
และเข้าถึงได้ง่าย พัฒนาเทคโนโลยีและองค์ความรู้ท่ีเหมาะสม และด�ำเนินการป้องกันและ           
ลดความเสี่ยงจากปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
		
๑.๒.๒ วิสัยทัศน์
มุ่งสู่การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย และประชาคมโลก        
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ด้วยการบูรณาการทุกภาคส่วน
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๑.๒.๓ วัตถุประสงค์
(๑) ลดปัญหาและผลกระทบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
(๒) เพิ่มขีดความสามารถในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
(๓) สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
๑.๒.๔ เป้าหมาย
ความเจ็บป่วยอันอาจเนื่องมาจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมลดลง
๑.๒.๕ ยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดจ�ำแนกรายยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
		
มุง่ พัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการอนามัยสิง่ แวดล้อมของภาครัฐทุกระดับและภาคเอกชน
ที่เกี่ยวข้อง พัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในการด�ำเนินงานอนามัย          
สิง่ แวดล้อม พัฒนาระบบฐานข้อมูล ตลอดจนการเชื่อมโยงฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
พัฒนากลไกการจัดการ กฎหมาย กฎระเบียบ มาตรการ และแนวทางการด�ำเนินงานให้สามารถ
รองรับการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
		
ตัวชี้วัด
๑. มีกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐาน มาตรการและแนวทางการปฏิบตั ใิ นการบริหารจัดการ
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมทั้ง ๗ ด้าน
๒. มีระบบฐานข้อมูล และสารสนเทศด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม ทีม่ คี วามทันสมัยและสามารถ
เข้าถึงได้ง่าย ครอบคลุมทั้ง ๗ ด้าน
๓. มีระบบการเฝ้าระวัง ติดตามตรวจสอบ การรายงานผล และแจ้งเตือนสถานการณ์ด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมทั้ง ๗ ด้าน
๔. ร้อยละ ๘๐ ของหน่วยงานเป้าหมายมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการ
ด�ำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

		
		

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การป้องกันและลดความเสี่ยงจากปัจจัยด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
เร่งรัดการด�ำเนินงานโครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทุกระดับ ในการป้องกัน
และลดความเสี่ยงจากปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาขอพื้นที่
ตลอดจนข้อตกลงตามนัยแห่งบทบัญญัติของกฎหมายและพันธกรณีระหว่างประเทศที่
เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด		
๑. อัตราการปล่อยมลพิษทางอากาศในพื้นที่เสี่ยงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ฝุ่นละออง             
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ เบนซีน และ ๑,๓-บิวตาไดอีน)
๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของครัวเรือนเข้าถึงน�้ำบริโภคอุปโภคอย่างเพียงพอ
๓. ร้อยละ ๗๕ ของน�้ำบริโภค ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานน�ำ้ บริโภค กรมอนามัย
รายงานการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙
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๔. ร้อยละ ๘๕ ของสถานประกอบการอาหารได้มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร
๕. ขยะมู ล ฝอย ของเสี ย อั น ตราย และมู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ได้ รั บ การจั ด การอย่ า งถู ก ต้ อ ง                
ตามหลักวิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
๖. ร้อยละ ๘๐ ของหน่วยงานเป้าหมายทีม่ รี ะบบประเมินความเสีย่ ง และการสือ่ สารความเสีย่ ง
ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมจากสารเคมีเป็นพิษและสารอันตราย
๗. จ�ำนวนหน่วยงานเป้าหมายทีใ่ ช้การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ เพือ่ การลดและป้องกัน
ผลกระทบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
		ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่าย และการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนและประชาชนในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
ระดมศักยภาพและการมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม และภาคประชาชนในการร่วมคิด
ร่วมสร้างสรรค์งานอนามัยสิง่ แวดล้อม ส่งเสริมการบูรณาการและเสริมพลังระหว่างภาคีเครือข่าย
และขับเคลือ่ นผ่านสือ่ ต่าง ๆ เพือ่ ความเข้าใจทีถ่ กู ต้องและสร้างจิตส�ำนึกสาธารณะ เพือ่ ให้เกิดผล       
ในทางปฏิบัติต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
		
ตัวชี้วัด
๑. จ�ำนวนแผนงานโครงการทีส่ ง่ เสริมการมีสว่ นร่วมของภาคีเครือข่ายใน  การจัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
๒. จ�ำนวนภาคีเครือข่ายและหน่วยงานทีม่ สี ว่ นร่วมในการพัฒนางานด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม
ครอบคลุมทั้ง ๗ ด้าน เพิ่มขึ้น
๓. จ�ำนวนชุมชนต้นแบบด้านการจัดการอนามัยสิง่ แวดล้อมทีเ่ กีย่ วข้องกับการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศและการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพระดับชุมชนในพื้นที่เสี่ยงเพิ่มขึ้น
๔. ประชาชนมีพฤติกรรมอนามัยสิง่ แวดล้อมทีถ่ กู ต้อง ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๖๐
		
		
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในการด�ำเนินงานอนามัยสิง่ แวดล้อม ภายใต้หลักคิด
การกระจายอ�ำนาจ เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจน
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบงานอนามัยสิง่ แวดล้อมของท้องถิน่ ให้สามารถเชือ่ มโยง
กับส่วนภูมิภาคและส่วนกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ
		
ตัวชี้วัด
		
๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาลทุกแห่ง มีการบริหารจัดการเพื่อรองรับการ
ด�ำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
๒. มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นต้นแบบการด�ำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม           
ครบทั้ง ๗ ด้าน อย่างน้อยภาคละ ๑ แห่ง         
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
พัฒนาเทคโนโลยีและองค์ความรูท้ เี่ หมาะสมต่อการด�ำเนินงานอนามัยสิง่ แวดล้อม  ในปัจจุบนั
และแนวโน้มในอนาคต สร้างฐานการเรียนรูท้ สี่ ามารถเชือ่ มโยง แลกเปลีย่ นและเรียนรูร้ ว่ มกัน
อย่างต่อเนื่อง พัฒนาและถ่ายทอดนวัตกรรม องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่น�ำไปประยุกต์ใช้      
ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งพัฒนาระบบให้บริการทางวิชาการ เพื่อการเข้าถึงองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

		ตัวชี้วัด
๑. จ�ำนวนงานวิจัยองค์ความรู้ใหม่ หรือการประยุกต์ใช้องค์ความรู้เดิม และเทคโนโลยี         
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพิ่มขึ้นอย่างน้อยด้านละ ๑ เรื่องต่อปี
๒. มีศูนย์การเรียนรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม อย่างน้อยภาคละ ๑ แห่ง

๑.๓ วัตถุประสงค์ของการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒
พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙

๑.๓.๑ เพื่อติดตามความก้าวหน้าและประเมิ นผลการด� ำ เนิ นงานตามแผนยุ ท ธศาสตร์ อ นามั ย                
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙ (ระยะครึ่งแผน พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๗)
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนยุทธศาสตร์ฯ
๑.๓.๒ เพื่อจัดท�ำรายงานผลการด�ำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ            
ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ (ระยะครึ่งแผน) เสนอคณะรัฐมนตรี
๑.๓.๓ เพื่อจัดท�ำข้อเสนอเชิงนโยบายการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ         
ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ในช่วงครึ่งหลังของแผน ฯ

๑.๔ ขอบเขตการประเมิ น ผลแผนยุ ท ธศาสตร์ อ นามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๒
พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ระยะครึ่งแผน

การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ ครั้งนี้ เป็นการประเมินผลการด�ำเนินงานของ หน่วยงานระดับกรม
ภายใต้กระทรวงต่าง ๆ รวมทั้งหน่วยงานอื่น ๆ ที่เทียบเท่ากรม โดยการรวบรวมข้อมูลผลการ           
ด�ำเนินงานนีเ้ สร็จสิน้ แล้ว และความก้าวหน้าการด�ำเนินงานทีก่ ำ� ลังด�ำเนินการอยู่ (On-going process)
จากข้อมูลผลการด�ำเนินงานฯ ในช่วงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ จนถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

รายงานการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙
ระยะครึ่งแผน (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗)
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บทที่ ๒

การแปลงแผนสู่การปฏิบัติ
แนวคิด และวิธีการติดตามประเมินผล

ภายหลังจากคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙
กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษ
ในฐานะหน่วยงานประสานการขับเคลือ่ นแผนยุทธศาสตร์ฯ ได้กำ� หนดกรอบการด�ำเนินงานเพือ่ ขับเคลือ่ นแผนฯ
สู่การปฏิบัติ จ�ำแนกรายยุทธศาสตร์ แสดงดังแผนภาพที่ ๑

๒.๑ กระบวนการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ

กระบวนการแปลงแผนสูก่ ารปฏิบตั คิ วามก้าวหน้าการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ฯ สูก่ ารปฏิบตั ิ สรุปได้ดงั นี้
๑) การบูรณาการการด�ำเนินงานกับหน่วยงานทุกภาคส่วน
โดยสนับสนุนบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกระดับ ทั้งราชการส่วนกลาง           
ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคสถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยและ
พัฒนา โดยบูรณาการการด�ำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ในการจัดท�ำแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี
และแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปีของส่วนราชการหรือหน่วยงาน รวมทั้งเชื่อมโยงการด�ำเนินงาน
ถึงระดับท้องถิ่นและชุมชน ดังนี้
(1) แจ้งเวียนหนังสือถึงหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้รับทราบแผนยุทธศาสตร์ฯ และ
ใช้เป็นกรอบแนวทางการด�ำเนินงานอนามัยสิง่ แวดล้อมในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ พัฒนาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต และสุขภาพของประชาชน
(2) ลงนามในบันทึกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๒.๑) การลงนามในบันทึกความร่วมมือระหว่างกรมอนามัยและกรมควบคุมมลพิษ
เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
(๒.๒) การลงนามในบันทึกความร่วมมือระหว่างกรมอนามัย กรมควบคุมมลพิษ และ
กรมส่งเสริมปกครองท้องถิน่ เมือ่ วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
(๒.๓) การลงนามในบันทึกความร่วมมือระหว่างกรมอนามัย กรมควบคุมมลพิษ
และมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
(๓) จัดประชุมหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในระดับภูมภิ าค ๔ ภาค (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง และภาคใต้) เพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ และ       
ร่วมจัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารทีต่ อ้ งด�ำเนินการร่วมกันให้มคี วามเหมาะสมกับสภาพปัญหาเฉพาะ                   
ในแต่ละพื้นที่ระหว่างกรมอนามัย กรมควบคุมมลพิษ ศูนย์อนามัยที่ 1-12 และส�ำนักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16
รายงานการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙
ระยะครึ่งแผน (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗)
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๒) สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับภาคีการพัฒนา
โดยประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ฯ                  
สู่สาธารณะ และจัดให้มีกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ได้แก่
(๑) การแถลงข่าวความร่วมมือระหว่างกรมอนามัยและกรมควบคุมมลพิษ ในการจัดท�ำแผน
ยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ณ โรงแรมอมารี
ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
(๒) การจัดประชุมน�ำเสนอผลการด�ำเนินงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ระดับภาค ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฯ ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที               ่
๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
(๓) การประชาสัมพันธ์แผนยุทธศาสตร์ฯ ผ่านบทความ วารสาร โปสเตอร์ เว็บไซต์กรมอนามัย
และกรมควบคุมมลพิษ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นมา
๓) เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในการด�ำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีขีดความสามารถในการด�ำเนินงานเพิ่มขึ้นและทันสถานการณ์              
โดยจัดการฝึกอบรมและผลิตชุดความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ส�ำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข         
ทั้งในส่วนกลาง ศูนย์อนามัย ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ส�ำนักงานสาธารณสุขอ�ำเภอ และ                
โรงพยาบาล รวมทัง้ ส�ำนักงานสิง่ แวดล้อมภาค เช่น การฝึกอบรมการตอบโต้ภัยพิบัติด้านสารเคมี         
และการจัดการระบบบ�ำบัดน�้ำเสียในโรงพยาบาล เป็นต้น
๔) เสริมสร้างความเข้มแข็งกลไกภาคประชาชน
เพือ่ ขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานอนามัยสิง่ แวดล้อมในระดับพืน้ ที่ และท้องถิน่ โดยประสานความร่วมมือ
กับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ในการส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทของ
อาสาสมัครสาธารณสุข ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในระดับชุมชน
๕) ผลักดันการด�ำเนินงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
		 พระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นกฎหมายทีส่ นับสนุนการด�ำเนินงานด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม โดยให้อ�ำนาจกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม              
ด้านต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้การด�ำเนินงานตามแผนปฏิบัต  ิ
การอนามัยสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ กรมอนามัยในฐานะหน่วยงานเลขานุการ
ขอคณะกรรมการสาธารณสุข และมีบทบาทสนับสนุนทางวิชาการและให้ค�ำปรึกษากับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบังคับใช้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เพื่อจัดการ
อนามัยสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามกฎหมายก�ำหนดในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข จึงได้ผลักดันให้มกี ารจัดท�ำกฎกระทรวง และประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เพื่อสนับสนุนการออกเทศบัญญัติและข้อก�ำหนดท้องถิ่น และสามารถบังคับใช้ให้มีการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องได้มาตรฐาน และในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามค�ำสั่งคณะกรรมการ
สาธารณสุข ที่ ๑/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสาธารณสุข
จังหวัด ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ จ�ำนวน ๓๒ จังหวัด เพื่อท�ำหน้าที่เสนอ
8

รายงานการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙
ระยะครึ่งแผน (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗)

รายงานการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙
ระยะครึ่งแผน (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗)
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ประชุมหารือเครือข่าย
สถาบันการศึกษาเพื่อ
ก�ำหนดแนวทาง
การด�ำเนินงานพัฒนา
องค์ความรู้และ
เทคโนโลยีด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม

MOU ระหว่างกรมอนามัย
กรมควบคุมมลพิษ และ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ส่วนกลาง : ส�ำนัก/กอง

เสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อทราบ

แผนภาพที่ ๑ การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ สู่การปฏิบัติ

ประชุมติดตามความก้าวหน้า
การด�ำเนินงานตามแผน
ความร่วมมือฯ ๓ กรม

ประเมินผลระยะครึ่งแรก
ของแผนยุทธศาสตร์ฯ

ประชุมติดตาม
ความก้าวหน้า
การด�ำเนินงาน
ความร่วมมือ
ระหว่าง ๒ กรม
ทั้งส่วนกลางและ
ภูมิภาค

ประชุมเพื่อท�ำ
แผนปฏิบัติการ
ร่วม ๒ กรม
- ส่วนกลาง
- ส่วนภูมิภาค

ศูนย์อนามัยและ
ส�ำนักงาน
สิ่งแวดล้อม
ด�ำเนินการ
ในพื้นที่

แผนความร่วมมือ
ด้านสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อมระดับ
พื้นที่

ส่วนภูมิภาค : ศอ./สสภ.

MOU ระหว่างกรมอนามัย และกรมควบคุมมลพิษ

แต่งตั้งคณะท�ำงาน - คณะท�ำงานความร่วมมือ
ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
จัดท�ำหลักสูตรการ
ฝึกอบรมด้านอนามัย - แผนการด�ำเนินงานร่วม  
ภายใต้กรอบความร่วมมือฯ
สิ่งแวดล้อมส�ำหรับ
ปี พ.ศ. ๒๕๕๗
บุคลากรท้องถิ่น
- ติดตามความก้าวหน้าและ
รายงานผลทุก ๖ เดือน

หน่วยงานรับผิดชอบของ ๓ กรม ด�ำเนินการ

ประชุมผู้รับผิดชอบ
ตามกรอบ MOU
ระหว่าง ๓ กรม
เพื่อก�ำหนดแผน
การด�ำเนินงานร่วม
ปี พ.ศ. ๒๕๕๗

MOU ระหว่างกรมอนามัย
กรมควบคุมมลพิษ และ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน�ำไปสู่การปฏิบัติ (๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕)

ความเห็นต่อคณะกรรมการสาธารณสุขในการก�ำหนดแผนงานและมาตรการเกีย่ วกับการสาธารณสุข
ด้านอนามัยสิง่ แวดล้อมของจังหวัด และให้ความเห็นในเรือ่ งใด ๆ เกีย่ วกับการสาธารณสุขด้านอนามัย
สิง่ แวดล้อมตามทีค่ ณะกรรมการสาธารณสุขมอบหมาย รวมทัง้ ศึกษา วิเคราะห์และให้ความเห็นต่อ
คณะกรรมการสาธารณสุข ในการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและค�ำสัง่ เกีย่ วกับกฎหมาย
ว่าด้วยการสาธารณสุขด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม ให้ขอ้ เสนอแนะต่อราชการส่วนท้องถิน่ ในการออก        
ข้อก�ำหนดท้องถิน่ ตลอดจนให้คำ� ปรึกษาและพัฒนาศักยภาพ เจ้าพนักงานท้องถิน่ เจ้าพนักงาน
สาธารณสุขและผูซ้ งึ่ ได้รบั แต่งตัง้ จากเจ้าพนักงานท้องถิน่ เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบตั กิ าร
ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และมีแผนทีจ่ ะผลักดันให้มกี ารจัดตัง้ กลุม่ งานอนามัยสิง่ แวดล้อม
ให้ครอบคลุม ๗๖ จังหวัด เพือ่ เป็นกลไกการเฝ้าระวังปัจจัยคุกคามต่อสุขภาพจากสิง่ แวดล้อม แก้ไข
ปัญหาสุขภาพจากมลพิษสิง่ แวดล้อม และปัญหาด้านอนามัยสิง่ แวดล้อมตัง้ แต่ระดับพืน้ ที่ ได้อย่าง        
มีประสิทธิภาพ  

๒.๒ แนวคิดและวิธกี ารติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒
พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ระยะครึง่ แผน
๒.๒.๑ ประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดการติดตามประเมินผล ตามทฤษฎีระบบ และการประเมินผลแบบ
CIPP Model โดยก�ำหนดประเด็นการประเมินผลเป็นปัจจัยน�ำเข้า กระบวนการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ์ของการด�ำเนินงานจ�ำแนกรายตัวชี้วัดในแต่ละยุทธศาสตร์ แสดงดังแผนภาพที่ ๒

●
●
●

ปัจจัยน�ำเข้า
นโยบายผู้บริหาร
ทรัพยากรการบริหารแผน
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อน
แผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ

●
●
●

●
●
●

กระบวนการ
การมีส่วนร่วมของภาคี
การพัฒนาบุคลากร
การก�ำกับติดตาม

ผลกระทบ
ความเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากสิ่งแวดล้อม
บทบาทท้องถิ่นในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
บทบาทชุมชนในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม

●
●
●

●

●

●

●
●

ข้อเสนอแนะ
การปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ฯ
การปรับปรุงการด�ำเนินงานขับเคลืื่อนแผนสู่การปฏิบัติ

ผลผลิต
ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดของแผนฯ
ความสอดคล้องกับนโยบายผูบ้ ริหาร
ความสอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชน
ผลลัพธ์
ขนาดปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ลดลง
ขี ด ความสามารถในการจั ด การ
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

แผนภาพที่ ๒ กรอบแนวคิดการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ระยะครึ่งแผน
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รายงานการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙
ระยะครึ่งแผน (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗)

๒.๒.๒ เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการทบทวนเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับแผนยุทธศาสตร์ฯ รายงานประจ�ำปี
ของหน่วยงานระดับกรม และการประชุมระดมสมองนักวิชาการที่รับผิดชอบโครงการ                
ที่เกี่ยวข้องภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฯ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒.๒.๓ วิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเนือ้ หา และตรวจทานความถูกต้องของข้อมูล โดยการ
ส่งร่างรายงานประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ กลับให้หน่วยงานทีใ่ ห้ขอ้ มูล เพือ่ ตรวจสอบความ
ถูกต้องและเพิ่มเติมข้อมูลตามความเหมาะสม

รายงานการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙
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บทที่ ๓

ความก้าวหน้าการด�ำเนินงานในระยะของครึ่งแผน
ยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒
พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙
การประเมินผลการด�ำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ครัง้ นี้ ได้รวบรวมข้อมูลผลการด�ำเนินงานโครงการส�ำคัญ
ของหน่วยงานระดับกรมจากในกระทรวงทีเ่ กีย่ วข้องภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฯ ทัง้ ข้อมูลผลการด�ำเนินงานทีด่ ำ� เนินการ
แล้วเสร็จ และอยูร่ ะหว่างด�ำเนินการ (On-going project) โดยใช้ขอ้ มูลการด�ำเนินงาน ระหว่างเดือนพฤษภาคม
๒๕๕๕ จนถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ ในการด�ำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ๗ ด้าน ได้แก่ ๑) คุณภาพอากาศ        
๒) น�ำ 
้ การสุขาภิบาล และสุขอนามัย ๓) ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ๔) สารเคมีเป็นพิษและสารอันตราย
๕) การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ๖) การจัดการอนามัยสิง่ แวดล้อมในภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย และ ๗)
การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ โดยจ�ำแนกรายยุทธศาสตร์ สรุปผลการด�ำเนินงาน ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ฯ นีม้ งุ่ พัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการอนามัยสิง่ แวดล้อมของภาครัฐทุกระดับและภาคเอกชน
ทีเ่ กีย่ วข้อง พัฒนาศักยภาพและเพิม่ ขีดความสามารถของบุคลากรในการด�ำเนินงานอนามัยสิง่ แวดล้อม พัฒนา
ระบบฐานข้อมูล ตลอดจนการเชื่อมโยงฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ พัฒนากลไกการจัดการ กฎหมาย
กฎระเบียบ มาตรการ และแนวทางการด�ำเนินงานให้สามารถรองรับการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๑ ผลการด�ำเนินงานจ�ำแนกรายตัวชี้วัด
๑) มีกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐาน มาตรการและแนวทางการปฏิบัติในการบริหารจัดการด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมทั้ง ๗ ด้าน
ในช่วงระยะเวลาครึง่ แรกของแผนยุทธศาสตร์ฯ มีปจั จัยทางด้านการเมืองของประเทศ มีการ
เปลี่ยนแปลงรัฐบาลหลายครั้ง ส่งผลให้กฎหมายหลายฉบับยังไม่ได้พิจารณาและถูกส่งกลับ
ให้หน่วยงานต้นเรื่อง อย่างไรก็ตาม มีความก้าวหน้าการด�ำเนินงานแล้วใน ๕ ด้าน คือ              
๑) ด้านคุณภาพอากาศ  มีการจัดท�ำประกาศค่ามาตรฐานสารอินทรีย์ระเหยง่ายจากแหล่ง
ก�ำเนิดมลพิษ ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ              
พ.ศ.๒๕๓๕ เพื่อควบคุมปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่าย (สารเบนซีน และ ๑,๓-บิวทาไดอีน)
ให้ มี ก ารปล่ อ ยออกมาน้ อ ยที่ สุ ด เท่ า ที่ จ ะเป็ น ได้ ท างเทคโนโลยี ใ นขณะนี้ ๒) ด้ า นน�้ ำ                 
การสุขาภิบาลและสุขอนามัย โดยมีการออกกฎกระทรวงสาธารณสุขก�ำหนดส้วมทีต่ อ้ งด้วย
สุขลักษณะในร้านจ�ำหน่ายอาหารและหรือเครือ่ งดืม่ และสถานบริการจ�ำหน่ายน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง
หรือก๊าซส�ำหรับยานพาหนะ พ.ศ. ๒๕๕๕ และจัดท�ำเกณฑ์มาตรฐานส�ำหรับตลาดประเภท
ที่ ๒ ๓) ด้านสารเคมีเป็นพิษและสารอันตราย มีการออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
รายงานการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙
ระยะครึ่งแผน (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗)
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เรือ่ งบัญชีรายชือ่ วัตถุอนั ตราย พ.ศ. ๒๕๕๖ เพือ่ ปรับปรุงรายชือ่ วัตถุอนั ตราย จัดท�ำมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการลักลอบทิง้ กากของเสียอันตราย แนวทางการด�ำเนินการเพือ่ ลด              
ผลกระทบต่อการควบคุมและการจัดการสารเคมีของประเทศไทย อันเนื่องมาจากการเปิด
เขตการค้าเสรีในระดับภูมิภาคอาเซียน และเปิดเขตการค้าเสรีอื่นที่เกี่ยวข้อง ๔) ด้านการ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ มีการจัดท�ำแนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจาก
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และ           
๕) ด้านการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ มีการจัดท�ำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศด้านสาธารณสุขโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบแนวทางในการเตรียมการรับมือกับผลกระทบต่อสุขภาพจากการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ  และในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ พบว่าหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องอยูร่ ะหว่าง
การพัฒนาวิชาการและเตรียมการเพือ่ ผลักดันการจัดท�ำกฎกระทรวง มาตรฐานและมาตรการ
ในอีก ๒ ด้านที่เหลือ คือ ๑) ด้านขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ได้แก่ ร่างกฎกระทรวง
ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ร่างกฎกระทรวงว่า
ด้วยสุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูล ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะการจัดการมูลฝอย
ทั่วไป ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะ
การจัดการมูลฝอยทีเ่ ป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ่ ง
ก�ำหนดหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขว่าด้วยการขนและการก�ำจัดมูลฝอยติดเชือ้ ทีไ่ ด้รบั การยกเว้น
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องก�ำหนดยกเว้นไม่ใช้บังคับข้อก�ำหนดเฉพาะในส่วนที่
ว่าด้วยการขนและการก�ำจัดมูลฝอยติดเชือ้ ในท้องทีร่ าชการส่วนท้องถิน่ ตามกฎกระทรวงว่า
ด้วยการก�ำจัดมูลฝอยติดเชือ้ และร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรือ่ ง เพิม่ เติม บัญชีรายชือ่
โรคติดเชือ้ ร้ายแรง และ ๒) การจัดท�ำแนวทางการจัดการอนามัยสิง่ แวดล้อมในภาวะฉุกเฉิน
และสาธารณภัย เป็นต้น
๒) มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่มีความทันสมัยและสามารถเข้าถึง
ได้ง่ายครอบคลุมทั้ง ๗ ด้าน
ด้านคุณภาพอากาศ มีการพัฒนาโปรแกรมเชือ่ มโยงข้อมูลการรายงานผลมลพิษทางอากาศ
กับข้อมูลสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่เสี่ยง (๘ จังหวัดภาคเหนือ)
ด้านน�ำ ้ การสุขาภิบาลและสุขอนามัย มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศด้านประปาสัมปทาน
เพื่อน�้ำบริโภคอุปโภค ฐานข้อมูลการเฝ้าระวังคุณภาพน�้ำบริโภค ฐานข้อมูลการจัดการ          
ระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสียรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ฐานข้อมูลจ�ำนวนสถานประกอบการ
ด้านอาหารทีไ่ ด้มาตรฐาน ฐานข้อมูลมาตรฐานส้วมสาธารณะ (HAS) ฐานข้อมูลด้านสุขาภิบาล
อาหารในสถานทีจ่ ำ� หน่ายอาหาร ฐานข้อมูลสถานประกอบการด้านอาหารทีไ่ ด้มาตรฐาน             
ร้านอาหาร แผงลอย ตลาด และระบบฐานข้อมูลเพือ่ บริหารจัดการทรัพยากรน�ำ 
้
ด้านขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย มีการจัดท�ำฐานข้อมูลขยะมูลฝอยรายพื้นที่ และ
ภาพรวมของประเทศ
ด้านสารเคมีเป็นพิษและสารอันตราย มีการจัดท�ำหลักการและแนวคิดการจัดตั้งศูนย์        
แลกเปลี่ยนข้อมูลการด�ำเนินการด้าน 3Rs ระบบฐานข้อมูลวัตถุอันตรายและเคมีภัณฑ์
●

●

●

●
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●

●

และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ โครงการจัดท�ำฐานข้อมูลพื้นที่เสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Development of Basic Schemes for PRTR System in the Kingdom
of Thailand : JICA PRTR ท�ำเนียบข้อมูลสารเคมีแห่งชาติ (National Chemical                
Inventory) ฐานข้อมูลสินค้าต้องห้าม-ต้องจ�ำกัดตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย            
พ.ศ. ๒๕๓๕ และมีขอ้ มูลแผนทีพ่ นื้ ทีเ่ สีย่ งด้านสารเคมีเป็นพิษและสารอันตราย ในพืน้ ที่
ธรรมชาติประเภทเหมืองแร่
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีการพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ด้าน            
การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ด้านการจัดการอนามัยสิง่ แวดล้อมในภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย มีการจัดท�ำแผนทีพ่ นื้ ที่
เสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉิน และสาธารณภัย
ด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ มีการจัดท�ำระบบฐานข้อมูลการด�ำเนินงานการประเมิน
ผลกระทบต่อสุขภาพระดับท้องถิน่

ดังจะเห็นว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีการจัดท�ำฐานข้อมูลและสารสนเทศด้านต่าง ๆ
ครอบคลุมทั้ง ๗ ด้าน แต่ยังต้องมีการพัฒนาฐานข้อมูลที่มีการวิเคราะห์เชื่อมโยงข้อมูล          
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เพื่อตอบสนองต่อการด�ำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมภายใต้แผน         
ยุทธศาสตร์ฯ มากนัก
๓) มีระบบการเฝ้าระวัง ติดตามตรวจสอบ การรายงานผลและแจ้งเตือนสถานการณ์ด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม ครอบคลุมทั้ง ๗ ด้าน
ด้านคุณภาพอากาศ มีการพัฒนาโปรแกรมเชือ่ มโยงข้อมูลการรายงานผลมลพิษทางอากาศ
กับข้อมูลสุขภาพอนามัยของประชาชนในจังหวัดแพร่และสระบุรี มีการจัดท�ำ Application
Air4Thai ส�ำหรับการรายงานผลคุณภาพอากาศในประเทศไทยบนสมาร์ทโฟน และ              
อยูร่ ะหว่างการจัดท�ำแนวทางเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศภายใต้
ภาวะหมอกควัน เพือ่ ผลักดันให้มกี ารพัฒนาระบบเฝ้าระวังฯ ในพืน้ ทีเ่ สีย่ ง
ด้านน�้ำ  สุขาภิบาล และสุขอนามัย มีการเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านสุขาภิบาลอาหารใน
สถานที่จ�ำหน่ายอาหาร และเฝ้าระวังคุณภาพน�้ำบริโภคในครัวเรือนเป็นประจ�ำทุกปี
ด้านการจัดการอนามัยสิง่ แวดล้อมในภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย การจัดตัง้ คณะท�ำงาน
เฉพาะกิจเพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (Special Environmental
Health Response Team : SERT) และอยูร่ ะหว่างการพัฒนาระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
จากมลพิษสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
ด้านขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย มีการน�ำระบบเอกสารก�ำกับการขนส่ง (Manifest
System) มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย และมูลฝอย
ติดเชื้อ
ด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ มีการศึกษาและพัฒนาระบบการเฝ้าระวังผลกระทบ
ต่อสุขภาพในพืน้ ทีเ่ สีย่ ง กรณีศกึ ษาเหมืองแร่ทองค�ำ
●

●

●

●

●
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อย่างไรก็ตาม ยังควรมีสง่ เสริมการเฝ้าระวังในด้านสารเคมีเป็นพิษและสารอันตรายและการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ เพือ่ ครอบคลุมการด�ำเนินงานทัง้ ๗ ด้าน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฯ
๔) ร้อยละ ๘๐ ของหน่วยงานเป้าหมายมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนิน
งานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานด้าน     
อนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มภายใต้ แ ผนยุ ท ธศาสตร์ ฯ คื อ กระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงกลาโหม และองค์กรสาธารณกุศล การด�ำเนินงาน
ในระยะครึง่ แผนแรก ส่วนใหญ่เป็นการด�ำเนินงานภายใต้บนั ทึกความร่วมมือ ด้านสุขภาพและ
สิง่ แวดล้อม ระหว่างกรมอนามัยและกรมควบคุมมลพิษ ในการพัฒนาศักยภาพและเพิม่ ขีด  
ความสามารถของบุคลากรของทัง้ สองหน่วยงานให้เป็นทีป่ รึกษาทางวิชาการ และเสริมสร้าง
ศักยภาพ และความพร้อมให้กบั องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เช่น การจัดการน�ำ้ เสียชุมชน        
และระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสียรวมของชุมชน การบริหารจัดการขยะมูลฝอย และของเสียอันตราย        
จากชุมชน เป็นต้น นอกจากนี้ มีการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าทีด่ า้ นการจัดการอนามัยสิง่ แวดล้อม
ในโรงพยาบาล การพัฒนาศักยภาพผูด้ รู ะบบประปาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และประปา
โรงพยาบาล การพัฒนาเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
สุขภาพให้กับอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านอนามัยสิง่ แวดล้อมของส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ส�ำนักงานสาธารณสุขอ�ำเภอ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อาทิ การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพส�ำหรับบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ (เทศบาล) การประเมินความเสีย่ งด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม เพือ่ ควบคุม
การประกอบกิจการทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพตามพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
และมีการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าทีข่ องกรมอนามัย เพือ่ เป็นครู ก. ด้านการประเมินความเสีย่ ง           
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมจากสารเคมี และพบว่าในระดับอุดมศึกษาได้เริ่มมีการจัดการเรียน         
การสอนวิชาการประเมินผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและสุขภาพแล้วหลายแห่ง
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การป้องกันและลดความเสี่ยงจากปัจจัยด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเร่งรัดการด�ำเนินงานโครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทุกระดับในการป้องกัน
และลดความเสีย่ งจากปัญหาอนามัยสิง่ แวดล้อมทีส่ อดคล้องกับสถานการณ์ของพืน้ ที่ ตลอดจนข้อตกลงตามนัย
แห่งบทบัญญัติของกฎหมายและพันธกรณีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
๒.๑ ผลการด�ำเนินงานจ�ำแนกรายตัวขี้วัด
ในช่วงครึง่ แรกของแผนยุทธศาสตร์ฯ มีโครงการกิจกรรมทีก่ รมต่าง ๆ ก�ำลังด�ำเนินการอยูจ่ ากการ
รวบรวมข้อมูลพบว่า มีโครงการที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ที่เริ่มด�ำเนินการ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ สามารถสรุปผลการด�ำเนินงาน
จ�ำแนกรายตัวชี้วัด ดังนี้  
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๑) อัตราการปล่อยมลพิษทางอากาศในพื้นที่เสี่ยงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
มีการจัดท�ำมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันภาคเหนือ ๙ จังหวัด        
โดยจัดท�ำแผนปฏิบัติการการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ภาคเหนือ ๙ จังหวัด ประจ�ำปี
พ.ศ. ๒๕๕๖ และต่อเนื่องทุกปี และจัดท�ำบัญชีการปลดปล่อยมลพิษ (Pollutant Release
and Transfer Register: PRTR) เพื่อให้ภาครัฐน�ำข้อมูลมาประกอบการวางแผนและ        
แก้ไขปัญหามลพิษจากแหล่งก�ำเนิดประเภทต่าง ๆ อยู่ระหว่างด�ำเนินการในพื้นที่น�ำร่องใน
จังหวัดระยอง ต่อเนือ่ งถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ มีการออกมาตรฐานควบคุมการระบาย
มลพิษทางอากาศจากแหล่งก�ำเนิด โดยจัดท�ำเป็นประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งสารเบนซีน และสาร ๑,๓-บิวทาไดอีน จาก
ปล่องโรงงานอุตสาหกรรมเคมี
จากผลการตรวจวัดมลพิษทางอากาศในบรรยากาศของพื้นที่เสี่ยง พบว่า ๑) พื้นที่ต�ำบล
หน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี สถานการณ์แนวโน้มดีขึ้นตามล�ำดับ จ�ำนวนวันที่ฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกิน ๑๐ ไมครอน (PM10) เกินค่ามาตรฐานลดลง เมือ่ เทียบกับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ จาก   
๑๓๗ วัน เหลือ ๙๕ วัน ค่าเฉลีย่ รายปีลดลงจาก ๑๐๗ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม)              
เป็น ๙๘ (มคก./ลบ.ม) และ มีค่าเฉลี่ยรายปีสูงที่สุดในประเทศ ๒) พื้นที่ต�ำบลมาบตาพุด
จังหวัดระยอง มีปัญหามลพิษทางอากาศที่ส�ำคัญ คือ สารอินทรีย์สารเบนซีน และสาร           
๑,๓-บิวตาไดอีน พบเกินค่ามาตรฐานรายปี ในบางจุดตรวจวัด จากค่าเฉลี่ยทั้งพื้นที่พบว่า
ปริมาณสารเบนซีนไม่เปลี่ยนแปลงจากปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ในขณะที่สาร ๑,๓-บิวตาไดอีน           
เพิม่ ขึน้ จากปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เล็กน้อย ๓) พืน้ ทีใ่ นกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่าปัญหา
ฝุ่นละอองเฉลี่ยรายปี มีค่าเกินมาตรฐาน และปริมาณสารเบนซีน ในบรรยากาศมีค่าเกิน
มาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ของจุดตรวจวัด ๔) พืน้ ทีใ่ น ๙ จังหวัดภาคเหนือ พบปริมาณฝุน่ ละออง
ขนาดไม่เกิน ๑๐ ไมครอน เฉลีย่ ๒๔ ชัว่ โมง เกินเกณฑ์มาตรฐาน ๔๕ วัน และมีหลายจังหวัด
ที่มีจ�ำนวนวันที่มลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานมากกว่าปีก่อน ได้แก่ แม่ฮ่องสอน ล�ำปาง
ล�ำพูน แพร่ และน่าน ในขณะที่จังหวัดเชียงราย และพะเยา จ�ำนวนวันที่เกินค่ามาตรฐาน         
มีจ�ำนวนลดลง โดยผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมงสูงสุด พบที่อ�ำเภอเมือง จังหวัด
แม่ฮอ่ งสอน (๔๓๒ มคก./ลบ.ม.) และค่าเฉลีย่ รายปีสงู สุด พบทีอ่ ำ� เภอแม่เมาะ จังหวัดล�ำปาง
(๖๐ มคก./ลบ.ม.)  
๒) ร้อยละ ๑๐๐ ของครัวเรือนเข้าถึงน�้ำบริโภคอุปโภคอย่างเพียงพอ
มีการด�ำเนินโครงการอนุรักษ์ พัฒนาและบริหารจัดการน�้ำอย่างบูรณาการ เช่น โครงการ
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้ำ สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ๑๗ แห่ง ด�ำเนินการ
้ ๗๔ แห่ง โครงการฟืน้ ฟูแหล่ง
แล้วเสร็จประมาณร้อยละ ๔๕ โครงการอนุรกั ษ์ฟน้ื ฟูแหล่งน�ำ 
น�ำ 
้ ๙๕๒ แห่ง และโครงการปรับปรุงขยายท่อ และรับมอบท่อจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
รวมทัง้ โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน�ำ้ ในแหล่งน�ำ้ ส�ำคัญทัว่ ประเทศ

รายงานการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙
ระยะครึ่งแผน (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗)

17

จากผลการส�ำรวจของกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๖ พบว่า
ประชาชนไทยมีนำ�้ ใช้เพียงพอตลอดปี ร้อยละ ๙๙.๕๕
๓) ร้อยละ ๗๕ ของน�้ำบริโภคได้คุณภาพ
มีการด�ำเนินโครงการน�้ำประปาดื่มได้ เพื่อส่งเสริมการปรับปรุงคุณภาพน�้ำประปาให้ได้          
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก�ำหนด ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ระบบประปาได้มาตรฐานน�้ำประปาดื่ม
จ�ำนวน ๔๗ แห่ง และปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ระบบประปาได้มาตรฐานน�ำ้ ประปาดืม่ จ�ำนวน ๕๖ แห่ง
โครงการพัฒนาระบบประปาในโรงพยาบาลสังกัดส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข                
ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ และอบรมผู้ดูแลระบบประปาแล้ว จ�ำนวน ๒๕๐ คน นอกจากนี้         
ยังมีโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพน�ำ้ บริโภคทีด่ ำ� เนินการเป็นประจ�ำทุกปี โครงการส่งเสริม
การเฝ้าระวังและพัฒนาคุณภาพน�้ำบริโภคในพื้นที่ขาดแคลนน�้ำสะอาดและถิ่นทุรกันดาร         
เพื่อสนองพระราชด�ำริ โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน จ�ำนวน ๖๐ แห่ง และโรงเรียน            
พระปริยตั ธิ รรม จ�ำนวน ๕๐ แห่ง โครงการพัฒนาน�ำ้ บริโภคภายใต้โครงการพัฒนาพืน้ ทีล่ มุ่ น�ำ้
ปากพนังอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ โครงการรักษ์นำ�้ เพือ่ พระแม่ของแผ่นดิน โครงการพัฒนา
คุณภาพน�ำ้ บริโภคในโรงเรียน และศาสนสถาน ซึง่ นอกจากจะมุง่ เน้นพัฒนาคุณภาพน�ำ้ บริโภค
แล้ว ยังส่งเสริมการเฝ้าระวังคุณภาพน�ำ้ และการปรับปรุงคุณภาพน�ำ้ บริโภคไปพร้อมกันด้วย
		
อย่างไรก็ตาม จากผลการตรวจเฝ้าระวังคุณภาพน�้ำบริโภคในครัวเรือน โดยกรมอนามัย          
พบว่า คุณภาพน�้ำบริโภคจากทุกแหล่ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในปีพ.ศ. 2555 ร้อยละ 30.5
และปี พ.ศ. 2556 ร้อยละ 35 ปัญหาอาจเกิดจากในภาพรวมของการสุม่ ประเมินมาตรฐาน
คุณภาพน�้ำบริโภค เก็บตัวอย่างน�้ำจากทุกแหล่ง เช่น น�้ำฝน น�้ำจากตู้น�้ำหยอดเหรียญ             
น�ำ้ บรรจุขวดและแหล่งอื่น ๆ ที่ครัวเรือนกลุ่มตัวอย่างใช้บริโภค ในขณะที่โครงการที่ด�ำเนิน
การอยูส่ ว่ นใหญ่มงุ่ เน้นทีเ่ ฝ้าระวังระบบน�ำ้ ประปาเป็นหลัก ดังนัน้ ในช่วงปี พ.ศ. 2555 - 2557
ได้มกี จิ กรรมทีเ่ กีย่ วกับการส่งเสริมหรือให้ความรูป้ ระชาชนในการปรับปรุงคุณภาพน�ำ้ บริโภค
ในครัวเรือนภายใต้การด�ำเนินโครงการดังกล่าว
๔) ร้อยละ ๘๕ ของสถานประกอบการอาหารได้มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร
กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัยได้มกี ารด�ำเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหารมาอย่างต่อเนือ่ ง
ตั้งแต่ก่อนมีแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๑ และในช่วงของการประเมินผลแผนฯ มีการริเริ่ม
โครงการพัฒนาตลาดทัว่ ไทยก้าวไกลสูก่ ารเป็นต้นแบบในประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖
มีโครงการสนับสนุนและติดตามการด�ำเนินงานสุขาภิบาลอาหารและน�้ำ  โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้สัมผัสอาหาร ตลอดจนจัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารส�ำหรับผู้สัมผัส
อาหาร โดยกรมอนามัย (ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และพ.ศ. ๒๕๕๖ มีผู้ได้รับการอบรมทั่วประเทศ
จ�ำนวน ๕๓,๒๖๐ คน และ ๗๙๒ คน ตามล�ำดับ) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ พบว่า มีตลาดสดได้
มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อร้อยละ ๘๕.๙๖ และร้านอาหารและแผงลอยจ�ำหน่ายอาหารได้
มาตรฐาน Clean Food Good Taste ร้อยละ ๘๓.๖๔  
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๕) ขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย และมูลฝอยติดเชื้อได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๕ -๒๕๕๖ มีการด�ำเนินงานโครงการร้านรับซือ้ ของเก่าสีเขียว เพือ่ สนับสนุน
และส่งเสริมสมรรถนะองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
จากชุมชน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ มีพนื้ ทีด่ ำ� เนินโครงการฯ ในระดับเทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาล
ต�ำบล เขตการปกครองพิเศษ และองค์การบริหารส่วนต�ำบล จ�ำนวน ๑๘๕ แห่ง และปี พ.ศ. ๒๕๕๖
ด�ำเนินการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จ�ำนวน ๗๐๐ แห่ง โครงการส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
ต้นแบบในการจัดการสิ่งแวดล้อม และโครงการสาธารณสุขรวมใจรณรงค์ลดโลกร้อนด้วย              
การสุขาภิบาลอย่างยัง่ ยืนและเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม มีสถานบริการสาธารณสุขสังกัดส�ำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข สมัครเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๓๖.๕๓ มีสถานบริการสาธารณสุข
ต้นแบบลดโลกร้อนปี พ.ศ. ๒๕๕๕ จ�ำนวน ๙๑ หน่วยงานในพืน้ ที่ ๗๒ จังหวัด
		
ข้อมูลรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ พบว่า มูลฝอยได้รับการ
ก�ำจัดถูกต้องตามหลักวิชาการ ร้อยละ ๒๓.๕๗ น�ำไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ ๒๑.๓๕ และ
มูลฝอยติดเชื้อถูกก�ำจัดในเตาเผาร้อยละ ๗๘.๗๕ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ พบว่า ขยะมูลฝอย
ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๒๗.๕ ในขณะที่มีการน�ำไปใช้ประโยชน์          
ลดลงเหลือ ร้อยละ ๑๙ และมูลฝอยติดเชือ้ ถูกก�ำจัดด้วยวิธที ถี่ กู ต้อง ลดลงเหลือ ร้อยละ ๗๕
๖) ร้อยละ ๘๐ ของหน่วยงานเป้าหมายที่มีระบบประเมินความเสี่ยง และการสื่อสารความเสี่ยง
ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมจากสารเคมีเป็นพิษและสารอันตราย
หน่วยงานเป้าหมาย ประกอบด้วย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม ผลการด�ำเนินงาน พบว่า
มีอย่างน้อย ๒ กระทรวง ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข (กรมควบคุมโรค และกรมอนามัย)
และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรมควบคุมมลพิษ) ที่น�ำกระบวน          
การประเมินความเสี่ยงไปใช้และมีการสื่อสารความเสี่ยงจากปัญหาการปนเปื้อนสารปรอท
ในสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสุขภาพในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ๓๐๔ จังหวัดปราจีนบุรี
และกรมอนามัยร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ ด�ำเนินโครงการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ
จากการใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกผักกาดหัว จังหวัดราชบุรี นอกจากนี้  
ยังพบว่า มีองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) บางแห่งด�ำเนินงานด้านสารเคมีและผลกระทบต่อ
สุขภาพ เช่น ประเด็นตะกั่วในสีและสารปรอทในสิ่งแวดล้อมที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพ
เป็นต้น
๗) จ� ำ นวนหน่ ว ยงานเป้ า หมายที่ ใ ช้ ก ารประเมิ น ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพเพื่ อ การลดและป้ อ งกั น
ผลกระทบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๔
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ กรมอนามัยมีการด�ำเนินโครงการพัฒนาแนวทางการประเมินผลกระทบ
ต่อสุขภาพ (HIA) ตามพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยมีการพัฒนารูปแบบ
รายงานการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙
ระยะครึ่งแผน (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗)
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การประยุกต์ใช้ HIA ในพื้นที่ตามประเภทกิจการ ๔ กิจการ ได้แก่ ตลาดนัด การเลี้ยงไก่
แหล่งท่องเที่ยว และหอพัก มีการจัดท�ำร่างแนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
โครงการเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ จัดท�ำคู่มือการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสุขภาพจาก
โครงการพัฒนาแหล่งน�ำ 
้ ส�ำหรับเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข และการติดตาม ตรวจวัด และรวบรวม
วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมจากการประกอบกิจการ
โรงไฟฟ้าชีวมวลและจากการสนับสนุนโดยกรมอนามัย พบว่า มีหน่วยงานอื่น ๆ ที่ร่วม         
ด�ำเนินการ อาทิ กรมชลประทาน ได้น�ำแนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพโครงการ
พัฒนาแหล่งน�้ำไปใช้ในการจัดท�ำการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากโครงการ
พัฒนาแหล่งน�้ำ 
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ กรมอนามัยมีการก�ำหนดรูปแบบการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในระดับ
ท้องถิน่ เสริมสร้างความรูใ้ ห้บคุ ลากรระดับท้องถิน่ เกีย่ วกับการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
และน�ำไปประยุกต์ใช้ดำ� เนินงานของท้องถิ่นได้ การจัดท�ำข้อมูลสถานะสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม ในโครงการการติดตามและการประเมินผลการด�ำเนินงานด้านสาธารณสุขจาก
โครงการพัฒนาแหล่งน�้ำ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗ ด�ำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๕๖
จ�ำนวน ๓ พืน้ ที่ ได้แก่ ๑) อ่างเก็บน�ำ้ ห้วยโสมง จังหวัดปราจีนบุรี ๒) ประตูระบายน�ำ้ แม่สอย
จังหวัดเชียงใหม่ และ ๓) อ่างเก็บน�ำ้ ห้วยน�ำ้ รี จังหวัดอุตรดิตถ์ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
จ�ำนวน ๙ พื้นที่ ได้แก่ ๑) โครงการเขื่อนแควน้อย บ�ำรุงแดนอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
จังหวัดพิษณุโลก ๒) โครงการอ่างเก็บน�้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี ๓) โครงการอ่างเก็บน�้ำ
ห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ จังหวัดปราจีนบุรี ๔) โครงการอ่างเก็บน�้ำห้วยเล็ง
จังหวัดเพชรบูรณ์ ๕) โครงการอ่างเก็บน�้ำห้วยน�้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ จังหวัด
อุตรดิตถ์ ๖) โครงการเขื่อนทดน�้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ๗) โครงการอ่างเก็บน�้ำมวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี ๘) โครงการประตูระบายน�้ำแม่สอย จังหวัดเชียงใหม่ ๙) โครงการเขื่อนกิ่ว
คอหมา จังหวัดล�ำปาง นอกจากนี้ ยังมีการจัดท�ำแนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
โครงการอุตสาหกรรมเหล็ก การประเมินความเสีย่ งอันตรายต่อสุขภาพอนามัยทีเ่ กิดจากการ
ได้รับมลพิษทางอากาศในกรุงเทพมหานคร และการตรวจประเมินปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม      
ที่อาจเกี่ยวเนื่องกับอุบัติการณ์โรคมะเร็ง: กรณีศึกษาในเขตอ�ำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน
นอกจากนี้ พบว่า คณะกรรมการก�ำกับกิจการพลังงาน อยู่ระหว่างการปรับปรุงระเบียบ
ประมวลหลักการปฏิบตั งิ าน (Code of Practice: CoP) ในการจัดการด้านสิง่ แวดล้อมส�ำหรับ
กิจการโรงไฟฟ้าทีม่ กี ำ� ลังการผลิตติดตัง้ ต�ำ่ กว่า ๑๐ เมกะวัตต์ โดยครอบคลุมตัง้ แต่ระยะก่อน
ก่อสร้างระยะก่อสร้างและระยะด�ำเนินการ รวมไปถึงกรณีที่มีการเลิกการประกอบกิจการ
โดยเน้นการจัดการสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนเป็นส�ำคัญ
จึงกล่าวได้ว่า มีหน่วยงานต่าง ๆ น�ำหลักการด้านการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพและ        
การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพไปใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้น
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่าย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและ
ประชาชนในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์นเี้ น้นการระดมศักยภาพและการมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วนในสังคม และภาคประชาชนในการร่วมคิด
ร่วมสร้างสรรค์งานอนามัยสิง่ แวดล้อม ส่งเสริมการบูรณาการและการเสริมพลังระหว่างภาคีเครือข่าย และขับเคลือ่ น
ผ่านสือ่ ต่าง ๆ เพือ่ ความเข้าใจทีถ่ กู ต้องและสร้างจิตส�ำนึกสาธารณะ เพือ่ ให้เกิดผลในทางปฏิบตั ติ อ่ สุขภาพและ        
สิง่ แวดล้อม
๓.๑ ผลการด�ำเนินงานจ�ำแนกรายตัวชี้วัด
๑) มีจ�ำนวนแผนงานโครงการที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ในการจัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ พบว่า มีโครงการและการด�ำเนินงานทีเ่ กีย่ วข้องและสนับสนุน
การบรรลุเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ฯ จ�ำนวน ๑๔ โครงการ อาทิ โครงการอาสาสมัคร
ทางหลวงชนบท เป็นภาคีเครือข่ายในการแจ้งข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ให้ความรู    ้
แก่เพือ่ นบ้านและชาวบ้านในชุมชนเกีย่ วกับการงดการเผาหญ้าในพืน้ ทีส่ องข้างทาง โครงการ
จัดท�ำแนวทางการบริหารจัดการปัญหามลพิษจากหมอกควันและการเผาในที่โล่ง โครงการ
ประชาสัมพันธ์ความรูเ้ กีย่ วกับการป้องกันปัญหาหมอกควันให้กบั ท้องถิน่ โดยจัดท�ำสปอตวิทยุ
การ์ตนู แอนนิเมชัน่ วีดที ศั น์ การเทศน์โดยพระนักพัฒนา สือ่ สารองค์ความรู้ และจัดกิจกรรม
ให้ความรูแ้ ก่ชมุ ชนเกีย่ วกับปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศ การจัดท�ำนิทรรศการให้
ความรู้ สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุและประชาสัมพันธ์ “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” และรณรงค์งาน
มหกรรมอาหารปลอดภัย การพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายชมรมผู้ประกอบการค้าอาหาร
ในโครงการ “สุขาภิบาลอาหาร ก้าวหน้า พัฒนาสู่ AEC” โครงการรณรงค์งดการใช้โฟม           
ใส่อาหารเพือ่ ลดความเสีย่ งต่อสุขภาพ และลดการใช้โฟมและถุงพลาสติก เพือ่ ให้ประชาชนมี     
ส่วนร่วม ลดปัญหามลพิษสิง่ แวดล้อม โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชน มีสว่ นร่วม
สนับสนุน/บริจาคสุขภัณฑ์ และงบประมาณในการสร้าง/ปรับปรุงส้วม ทีแ่ ปรงฟันและอ่างล้างมือ
ส�ำหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียนในถิน่ ทุรกันดารตามโครงการสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  โครงการสร้างการมีสว่ นร่วมของชุมชนในการผลิตพลังงานจากขยะ
โครงการส่งเสริมการจัดการของเสียทางการแพทย์ทมี่ สี ารปรอทเป็นส่วนประกอบในสถานบริการ
สาธารณสุข การจัดท�ำสือ่ ประชาสัมพันธ์ให้ความรูป้ ระชาชนเกีย่ วกับภาวะโลกร้อน เช่น การรณรงค์
ไถกลบตอซังเพือ่ บรรเทาภาวะโลกร้อน และการลดการเผาพืน้ ทีโ่ ล่งเตียนเพือ่ บรรเทาภาวะ            
โลกร้อน (ในพืน้ ทีภ่ าคเหนือ ๘ จังหวัด) เป็นต้น
๒) จ�ำนวนภาคีเครือข่าย/หน่วยงาน ทีม่ สี ว่ นร่วมในการพัฒนางานด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม ครอบคลุม
ทั้ง ๗ ด้าน เพิ่มขึ้น
พบว่า มีหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่าที่มีส่วนร่วมด�ำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมที่
สอดคล้องและสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ฯ ที่นอกเหนือจากกรมที            ่
รับผิดชอบหลัก (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และกรมควบคุมมลพิษ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) โดยมีส่วนร่วมด�ำเนินงานครอบลคุลม ทั้ง ๗ ด้าน คือ
รายงานการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙
ระยะครึ่งแผน (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗)
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๑) ด้านคุณภาพอากาศ หน่วยงานระดับกรม (กรมทางหลวงชนบท) สถาบันการศึกษา           
ในพื้นที่ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่วมด�ำเนินกิจกรรม          
ในพื้นที่ ๒) ด้านน�ำ 
้ การสุขาภิบาล และสุขอนามัย มีการประปานครหลวงและการประปา
ส่วนภูมิภาคร่วมด�ำเนินงานโครงการน�้ำประปาดื่มได้ สถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งด�ำเนิน
โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน�้ำ  ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและส�ำนัก
พระพุทธศาสนา สนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานส้วมสาธารณะ ๓) ด้านขยะ
มูลฝอยและของเสียอันตรายมีองค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานร่วมด�ำเนินกิจกรรม ๔) ด้านสารเคมีเป็นพิษ
และสารอันตราย มีกรมวิชาการเกษตร ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ร่วมด�ำเนินการ
๕) ด้านการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ มีกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา  
สร้างศูนย์เรียนรู้ ด้านการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศในระดับท้องถิน่ และกรมพัฒนาทีด่ นิ
ร่วมจัดท�ำโครงการรณรงค์เพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อนจากการเผาเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน
ในภาคเหนือ ๖) ด้านการจัดการอนามัย สิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย มีกรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภั ย ด� ำ เนิ นการพั ฒ นาความรู ้ แ ละศั ก ยภาพการจั ด การใน
ภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัยให้กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ เช่น นักวิชาการและนักศึกษา                   
๗) ด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ มีสำ� นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้มีการน�ำการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ              
ไปใช้ในการด�ำเนินโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง
๓) จ�ำนวนชุมชนต้นแบบด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและ/หรือการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพระดับชุมชน ในพื้นที่เสี่ยงเพิ่มขึ้น
พบว่า มีการพัฒนาต้นแบบด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้แก่ ศูนย์เรียนรู              ้
ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพื่อประโยชน์ต่อหน่วยงานและชุมชนได้ทราบ          
ถึงการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศในท้องถิน่ อย่างไรก็ตาม เนือ่ งจากการเก็บรวบรวมข้อมูล
เพื่อการประเมินผลฯ ครั้งนี้ มิได้น�ำข้อมูลผลการด�ำเนินงานของหน่วยงานระดับปฏิบัต         ิ
และระดับท้องถิ่นมาวิเคราะห์ด้วย จึงอาจท�ำให้ไม่สามารถสรุปได้ว่าในช่วงเวลาครึ่งแรก         
ของแผนยุทธศาสตร์ฯ มีการพัฒนาให้เกิดชุมชนต้นแบบด้านการประเมินผลกระทบ                
ต่อสุขภาพ ที่อาจเกิดจากการด�ำเนินงานของหน่วยงานระดับพื้นที่เอง แม้ไม่พบโครงการ   
การด�ำเนินงานดังกล่าวในระดับกรม ก็ตาม   
๔) ประชาชนมีพฤติกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
พบว่า มีโครงการส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้น หลายโครงการ           
เช่น โครงการสร้างเสริมพฤติกรรมการบริโภค และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานสุขาภิบาล
อาหารและน�้ำ  ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โครงการรณรงค์ส่งเสริมพฤติกรรมการใช้ส้วมอย่างถูกวิธี
โครงการเผยแพร่ความรูด้ า้ นสุขาภิบาลอาหารและน�ำ้ ในสถานีขนส่งผูโ้ ดยสาร และโครงการ
เผยแพร่ความรู้สำ� หรับประชาชนด้านสุขาภิบาลอาหารและน�้ำในงานเทศกาล การเผยแพร่
ประชาชนความรู้ด้านดูแลและป้องกันสุขภาพจากปัญหาสิ่งแวดล้อม ผ่านทางสื่อออนไลน์
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รายงานการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙
ระยะครึ่งแผน (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗)

ของหน่ ว ยงานระดั บ กรมหลายหน่ ว ยงานและมี โ ครงการวิ จั ย เพื่ อ ประเมิ น พฤติ ก รรม            
อนามัยสิ่งแวดล้อม เช่น การศึกษาพฤติกรรมการทิ้งขยะมูลฝอยของนักศึกษาในสถาบัน       
การศึกษา เป็นต้น อย่างไรก็ตาม มีความจ�ำเป็นต้องประเมินหรือส�ำรวจเกี่ยวกับพฤติกรรม
อนามัยสิ่งแวดล้อมของประชาชนในภาพรวมอย่างเป็นระบบเมื่อสิ้นสุดแผนฯ ต่อไป
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์นี้เน้นส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด�ำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ภายใต้
หลักคิดการกระจายอ�ำนาจ เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ตลอดจนส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาระบบงานอนามัยสิง่ แวดล้อมของท้องถิน่ ให้สามารถเชือ่ มโยงกับส่วนภูมภิ าคและส่วนกลาง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔.๑ ผลการด�ำเนินงานจ�ำแนกรายตัวชี้วัด
๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาลทุกแห่ง มีการบริหารจัดการเพื่อรองรับการด�ำเนินงาน
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ กรมอนามัย กรมควบคุมมลพิษ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น               
ได้ร่วมจัดท�ำบันทึกความเข้าใจ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยก�ำหนดที่จะร่วมมือ
และสนับสนุนซึง่ กันและกัน ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พัฒนาระบบงานอนามัยสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้เกิดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ม          ี
การด�ำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐานและจัดบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มี
คุณภาพ แก่ประชาชน   
		
ปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ กรมอนามัยด�ำเนินการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิง่ แวดล้อม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจัดท�ำมาตรฐานการปฏิบัติงานระบบบริการอนามัย        
สิ่งแวดล้อมส�ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Standard Operating Procedure: SOP)
จ�ำนวน ๙ ประเด็นงาน ได้แก่ ๑) การจัดการสุขาภิบาลอาหาร ๒) การจัดการคุณภาพ            
น�้ำบริโภค ๓) การจัดการสิ่งปฏิกูล (ส้วมสาธารณะ และสิ่งปฏิกูล) ๔) การจัดการมูลฝอย
(มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอย ที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน) ๕) การรองรับ
ภาวะฉุกเฉิน ๖) การจัดการเหตุร�ำคาญ ๗) การจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ          
๘) การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ และ ๙) การบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุข (การออก
ข้อก�ำหนดของท้องถิ่น การออกหนังสือรับรอง การแจ้ง การออกใบอนุญาตการออกค�ำสั่ง
ทางปกครอง และการเปรียบเทียบปรับและการด�ำเนินคดี) พร้อมแนวทางการประเมิน          
การจัดบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรด้วยตนเอง การยกระดับคุณภาพมาตรฐาน        
การบริการอนามัยสิง่ แวดล้อมไปสูม่ าตรฐานตามเกณฑ์ทกี่ ำ� หนด และสนับสนุนคูม่ อื แนวทาง
การประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิง่ แวดล้อม นอกจากนี้ กรมอนามัยและกรมส่งเสริม       
การปกครองส่วนท้องถิน่ ได้บรู ณาการเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิง่ แวดล้อม
กับแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท�ำให้ท้องถิ่น
เห็นความส�ำคัญในการพัฒนาระบบบริการอนามัยสิง่ แวดล้อมตามเกณฑ์มาตรฐานทีก่ ำ� หนด
ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
รายงานการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙
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ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาล ส่วนใหญ่มีโครงสร้างหรือหน่วยงาน
ภายในที่ รั บ ผิ ด ชอบงานสาธารณสุ ข และสิ่ ง แวดล้ อ ม หรื อ บุ ค ลากรรั บ ผิ ด ชอบการ            
ด�ำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับเทศบาลต�ำบล เทศบาลเมือง          
และเทศบาลนคร จ�ำนวนรวม ๑๘๓ แห่ง เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ
อนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้รับการประเมินรับรอง            
คุณภาพฯ ระดับพื้นฐานขึ้นไป จ�ำนวน ๑๔๐ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๓๐ ของเทศบาล
ที่ร่วมโครงการ
ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลด้านกฎหมายสาธารณสุขที่ด�ำเนินการ              
โดยกรมอนามัย พบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ ๘๙ ที่มีการออกเทศบัญญัติ           
เรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารจัดการอนามัยสิง่ แวดล้อมอย่างน้อย ๑ เรือ่ ง เช่น การก�ำจัด
มูลฝอยติดเชื้อ สถานที่จ�ำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร เป็นต้น
มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในการจัดการอนามัยสิง่ แวดล้อม
ตามกฎหมายสาธารณสุข เช่น สถาบันฝึกอบรมด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม สังกัดกรมอนามัย
ได้จดั ท�ำหลักสูตรและฝึกอบรมด้านอนามัยสิง่ แวดล้อมพืน้ ฐาน และการจัดการด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมเฉพาะเรื่องให้กับบุคลากรท้องถิ่น โดยระบบการลงทะเบียนเข้ารับฝึกอบรม         
อย่างต่อเนือ่ งทุกปี
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยร่วมกับ ๒๐ หน่วยงานภาคี และ ๓๗ เทศบาล           
น�ำร่องร่วมกันจัดท�ำบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการขับเคลื่อนโครงการเทศบาลไทยมุ่งสู่           
เมืองคาร์บอนต�ำ ่ เพือ่ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ ๘๔ พรรษา

๒) มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นต้นแบบการด�ำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมครอบคลุม
๗ ด้าน อย่างน้อยภาคละ ๑ แห่ง
ปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๖ มีเทศบาลระดับต�ำบล ที่เป็นต้นแบบการด�ำเนินงานด้านการ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพครบทุกภูมิภาค จ�ำนวน ๑๒ แห่ง และมีองค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่มีระบบจัดการสุขาภิบาลอาหารได้มาตรฐานตามกระบวนงานรับรอง          
สถานประกอบการ จ�ำนวน ๓๙ แห่ง และ ๓๘ แห่ง ตามล�ำดับ ซึง่ สามารถทีจ่ ะผลักดัน        
และสนับสนุนให้พฒ
ั นาต่อยอดให้เป็นต้นแบบได้
ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด�ำเนินโครงการเฝ้าระวังสถานการณ์ด้าน
สุขาภิบาลอาหารในสถานที่จ�ำหน่ายอาหารแผงลอยและตลาดนัด จ�ำนวน ๒๔ แห่ง
ครอบคลุม ๔ ภูมิภาค และในปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๖ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
ร่ ว มด� ำ เนิ น การ พั ฒ นาระบบการจั ด การน�้ ำ บริ โ ภคผ่ า นเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก� ำ หนด          
จ�ำนวน ๑๓ และ ๑๗ แห่ง ตามล�ำดับ ซึ่งสามารถพัฒนาต่อยอดให้เป็นต้นแบบได้
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด�ำเนินโครงการเมืองสวยใส          
ไร้มลพิษใน ๔ ภูมิภาค โดยเน้นการคัดแยกขยะมูลฝอย ๓ ประเภท คือ ขยะอันตราย
ขยะทั่วไป และขยะติดเชื้อ มีการจัดท�ำแผนการด�ำเนินงานฐานข้อมูล การคัดแยก            
เก็บขน และก�ำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกต้อง จ�ำนวน ๑,๑๓๘ แห่ง ใน ๗๖ จังหวัด
●

●

●
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ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ที่เป็นต้นแบบการด�ำเนินงาน
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม จ�ำนวน ๙ แห่งและ ๔ แห่ง ตามล�ำดับที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ
จากกรมอนามัย และในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้าน             
การด�ำเนินงานตามพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในการบังคับใช้กฎหมาย
ตามอ�ำนาจและหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามกระบวนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย
สาธารณสุข จ�ำนวน ๖ แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมือง ๒ แห่ง เทศบาลต�ำบล ๓ แห่ง                 
และองค์การบริหารส่วนต�ำบล ๑ แห่ง โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จะด�ำเนินการสนับสนุน   
เพื่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาต่ อ ยอดองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ต้ น แบบในระดั บ อ� ำ เภอ              
เพื่อให้เป็นจังหวัดต้นแบบต่อไป

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่เหมาะสมต่อการด�ำเนินงานปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต                 
สร้างฐานการเรียนรู้ที่สามารถเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนและเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง พัฒนาและถ่ายทอด
นวัตกรรม องค์ความรู้ และเทคโนโลยีที่น�ำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งพัฒนาระบบให้บริการ           
ทางวิชาการ เพื่อการเข้าถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
ปัจจุบันหลายหน่วยงานให้ความสนใจและมีการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม               
ในหลาย ๆ รูปแบบ เช่น การลงนามบันทึกความร่วมมือกันเพื่อขับเคลื่อนโครงการหรือท�ำการวิจัยร่วมกับ           
หน่วยงานภาคี เพื่อให้ค�ำแนะน�ำและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ และ         
ส่งเสริมสนับสนุนด้านงานวิชาการและทรัพยากรส�ำหรับการพัฒนาศักยภาพ ของบุคลากรท้องถิ่น ตลอดจน         
การพัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานวิจัยและโครงการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม               
เช่น กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย มีการจัดท�ำระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและโครงการที่ด�ำเนินงาน        
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษ มีการจัดท�ำ         
ระบบฐานข้อมูลโครงการและงานวิจยั ของกรมควบคุมมลพิษ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ การพัฒนาฐานข้อมูลโครงการ
และงานวิจัยการจัดการสิ่งแวดล้อม น�ำข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลไปใช้ประกอบการก�ำหนดแผนและทิศทาง
การด�ำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและการป้องกันมลพิษและเป็นศูนย์กลางข้อมูลการด�ำเนินงาน          
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
๕.๑ ผลการด�ำเนินงานจ�ำแนกรายตัวชี้วัด
๑) จ�ำนวนงานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่หรือการประยุกต์ ใช้องค์ความรู้เดิมและเทคโนโลยีด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม เพิ่มขึ้นอย่างน้อยด้านละ ๑ เรื่องต่อปี
พบว่า ด้านคุณภาพอากาศ ด้านน�้ำ  การสุขาภิบาลและสุขอนามัย ด้านขยะมูลฝอย และ        
ของเสียอันตราย ด้านสารเคมีเป็นพิษและสารอันตราย ด้านการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
ด้านการจัดการอนามัยสิง่ แวดล้อมในภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย และด้านการประเมิน         
ผลกระทบต่อสุขภาพ มีงานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่หรือการประยุกต์ใช้องค์ความรู้เดิม       
และพัฒนาเทคโนโลยีด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานต่าง ๆ เพิ่มขึ้นอย่างน้อย             
ด้านละ ๑ เรื่องต่อปีเมื่อเทียบกับปีฐาน พ.ศ. ๒๕๕๕ พบว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ มีจ�ำนวนงาน
วิจัยเพิ่มขึ้น ตามตัวชี้วัดครบทั้ง ๗ ด้าน ดังนี้
รายงานการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙
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ด้านคุณภาพอากาศ เพิ่ม ๑ เรื่อง
ด้านน�ำ 
้ การสุขาภิบาลและสุขอนามัย เพิ่ม ๓ เรื่อง
ด้านขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย เพิ่ม ๔ เรื่อง
ด้านสารเคมีเป็นพิษและสารอันตราย เพิ่ม ๓ เรื่อง
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพิ่ม ๓ เรื่อง
ด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย เพิ่ม ๑ เรื่อง
ด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ เพิ่ม ๑๑ เรื่อง

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ มีงานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่หรือการประยุกต์ใช้องค์ความรู้เดิมและ
เทคโนโลยีด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพิ่มขึ้น ๒๖ เรื่อง เมื่อเทียบกับปีฐาน พ.ศ. ๒๕๕๕        
ร้อยละของความส�ำเร็จเท่ากับ ร้อยละ ๑๐๐ แต่ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จ�ำนวนงานวิจัยและ
องค์ความรู้ใหม่หรือการประยุกต์ใช้องค์ความรู้เดิมและเทคโนโลยีด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม           
ไม่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งอาจเนื่องจากการประเมินผลการด�ำเนินงานในครั้งนี้ ใช้ข้อมูล       
ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ ซึ่งยังไม่ครอบคลุมการด�ำเนินงานทั้งปี ผลการด�ำเนินงานจึงอาจ
ต�่ำกว่าความเป็นจริง
๒) มีศูนย์การเรียนรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม อย่างน้อยภาคละ ๑ แห่ง
หมายถึงมีการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้หรือต้นแบบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย ภาคละ
๑ ด้าน รวมครบภาคละ ๗ ด้าน ทั้งนี้ โดยจ�ำแนกเป็น ๔ ภาค ตามเขตการปกครอง พบว่า
มีศูนย์การเรียนรู้และโครงการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ดังนี้
		
(๒.๑) ภาคเหนือ
ด้านน�้ำ  การสุขาภิบาลและสุขอนามัยมีการด�ำเนินงาน “โครงการสาธารณสุข
รวมใจรณรงค์ลดโลกร้อนด้วยการสุขาภิบาลอย่างยัง่ ยืนและเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม”
ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ มีศูนย์เรียนรู้ในภาคเหนือ จ�ำนวน ๒๒ แห่ง และในปี พ.ศ. ๒๕๕๖
จ�ำนวน ๑๒ แห่ง และมีระบบประปาที่ผ่านการรับรอง “น�ำ้ ประปาดื่มได้” ของ
การประปาส่วนภูมิภาค ๒ แห่ง ด�ำเนินการโดยกรมอนามัย
ด้านขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย มีการด�ำเนินงาน “โครงการพัฒนาชุมชน
ต้นแบบในการจัดการสิ่งแวดล้อม” ด�ำเนินการในพื้นที่นำ� ร่องในภาคเหนือ ได้แก่
เทศบาลต�ำบลเกาะคา จังหวัดล�ำปาง ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ด�ำเนินการโดยกรมส่งเสริม
คุณภาพสิง่ แวดล้อม และ “โครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ (Clean & Green City)
ซึ่งมีการด�ำเนินงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จ�ำนวน        
๑๒๗ แห่ง และ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จ�ำนวน ๓๑๗ แห่ง
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีศูนย์การเรียนรู้เทศบาลคาร์บอนต�่ำ 
จ�ำนวน ๔ แห่ง ได้แก่ เทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เทศบาล         
ต�ำบลห้วยข้าวก�่ำ  จังหวัดพะเยา เทศบาลต�ำบลแม่แรง จังหวัดล�ำพูน เทศบาล
●

●

●
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●

ต�ำบลไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ด�ำเนินการโดยสมาคมสันนิบาตเทศบาล         
แห่งประเทศไทยและ ๒๐ หน่วยงานภาคี
ด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ มีการด�ำเนินงานพัฒนาต้นแบบการประยุกต์
ใช้ HIA ในการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ที่จังหวัดพิจิตร อุทัยธานี
และก�ำแพงเพชร ด�ำเนินการโดยกรมอนามัย ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗

(๒.๒) ภาคกลาง
		
ด้านน�้ำ  การสุขาภิบาลและสุขอนามัย มีการด�ำเนินงาน “โครงการสาธารณสุข
รวมใจรณรงค์ลดโลกร้อนด้วยการสุขาภิบาลอย่างยัง่ ยืนและเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม”
ปี พ.ศ. ๒๕๕๕  จ�ำนวน ๒๙ แห่ง และในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จ�ำนวน ๒ แห่ง และ       
มีระบบประปาที่ผ่านการรับรอง “น�ำ้ ประปาดื่มได้” ของการประปาส่วนภูมิภาค
๑ แห่ง ด�ำเนินการโดยกรมอนามัย
ด้านขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย มีการด�ำเนินงาน “โครงการเมืองสวยใส       
ไร้มลพิษ (Clean & Green City) ซึง่ มีการด�ำเนินงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จ�ำนวน ๔๙ แห่ง และในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จ�ำนวน ๑๘๗ แห่ง
ด้านการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ มีศนู ย์การเรียนรูเ้ ทศบาลคาร์บอนต�ำ่ จ�ำนวน
๔ แห่ง ได้แก่ เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เทศบาลนครระยอง จังหวัด
ระยอง เทศบาลเมื อ งพนั ส นิ ค มและเมื อ งพั ท ยา จั ง หวั ด ชลบุ รี ด� ำ เนิ น การ              
โดยสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยและ ๒๐ หน่วยงานภาคี
●

●

●

		
(๒.๓) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ด้านน�ำ 
้ การสุขาภิบาลและสุขอนามัย มีการด�ำเนินงาน “โครงการสาธารณสุขรวมใจ
รณรงค์ลดโลกร้อนด้วยการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”            
ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ มีศูนย์เรียนรู้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ�ำนวน ๓๓ แห่ง              
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จ�ำนวน ๑๓ แห่ง ด�ำเนินการโดยกรมอนามัย
ด้านขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย “โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบในการ
จัดการสิง่ แวดล้อม” ด�ำเนินการในพืน้ ทีน่ ำ� ร่องในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่
ชุ ม ชนบ้ า นเลื่ อ ม เทศบาลเมื อ งหนองส� ำ โรง อ� ำ เภอเมื อ ง จั ง หวั ด อุ ด รธานี              
และเทศบาลต�ำบลพังโคน จังหวัดสกลนคร ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ด�ำเนินการโดยกรมส่งเสริม
คุณภาพสิง่ แวดล้อม และกรมอนามัย และ “โครงการเมืองสวยใสไร้มลพิษ (Clean &
Green City)” ซึง่ มีการด�ำเนินงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖
จ�ำนวน ๑๖๑ แห่ง และในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จ�ำนวน ๔๔๕ แห่ง
ด้านการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ มีศนู ย์การเรียนรูเ้ ทศบาลคาร์บอนต�ำ่ จ�ำนวน
๔ แห่ง ได้แก่ เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ เทศบาลต�ำบลศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี เทศบาลต�ำบลแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ ด�ำเนินการโดยสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และ          
๒๐ หน่วยงานภาคี
●

●

●
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(๒.๔) ภาคใต้
ด้านคุณภาพอากาศ มีศูนย์การเรียนรู้เทศบาลคาร์บอนต�่ำ จ�ำนวน ๓ แห่ง ได้แก่
เทศบาลนครหาดใหญ่ จั ง หวั ด สงขลา เทศบาลนครสุ ร าษฎร์ ธ านี จั ง หวั ด
สุราษฎร์ธานี เทศบาลต�ำบลมาบอมฤต จังหวัดชุมพร ด�ำเนินการโดยสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยและ ๒๐ หน่วยงานภาคี
ด้านน�้ำ  การสุขาภิบาลและสุขอนามัย มีการด�ำเนินงาน“โครงการสาธารณสุข
รวมใจรณรงค์ลดโลกร้อนด้วยการสุขาภิบาลอย่างยัง่ ยืนและเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม”
ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ด�ำเนินการในภาคใต้ จ�ำนวน ๑๙ แห่ง และในปี พ.ศ. ๒๕๕๖
จ�ำนวน ๑๒ แห่ง และระบบประปาที่ผ่านการรับรอง “น�้ำประปาดื่มได้” ของ       
การประปาส่วนภูมิภาค ๑ แห่ง และศูนย์การเรียนรู้สุดยอดส้วม “สวนนายด�ำ”
จังหวัดชุมพร
ด้านขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย มีการด�ำเนินงาน “โครงการเมืองสวยใส                     
ไร้มลพิษ (Clean & Green City)” ซึง่ มีการด�ำเนินงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จ�ำนวน ๙๕ แห่ง และในปี พ.ศ.  ๒๕๕๗ จ�ำนวน ๑๘๙ แห่ง
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีการด�ำเนิน “โครงการสร้างศูนย์เรียนรู้
จังหวัดตรัง ของกรมอุตนุ ยิ มวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
●

●

●

●

กล่าวโดยสรุปได้ว่า มีความก้าวหน้าการด�ำเนินงานด้านการพัฒนาองค์ความรู้และการวิจัยอย่างชัดเจน ในปี
พ.ศ. ๒๕๕๖ ส่วนการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมแต่ละด้าน พบว่า ด้านคุณภาพอากาศ ด้านน�้ำ 
การสุขาภิบาลและสุขอนามัย และด้านขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย สามารถด�ำเนินการได้ในทุกภาค          
ส่วนด้านการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศมีการด�ำเนินการแล้วในภาคใต้ อย่างไรก็ตาม ควรส่งเสริม สนับสนุน
ให้มีการพัฒนาต้นแบบด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉิน
และการจัดการสารเคมีเป็นพิษ รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้มีเพิ่มขึ้น           
เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลปัจจุบัน ที่ให้หน่วยงานต่าง ๆ เร่งผลิตงานวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่                  
เพือ่ สนับสนุนการพัฒนาประเทศทุกด้าน
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บทที่ ๔

วิเคราะห์ สรุป และข้อเสนอแนะ
๔.๑ วิเคราะห์ และสรุปผลการด�ำเนินงานในระยะครึ่งแรกของแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙
๔.๑.๑ ปัจจัยน�ำเข้า
การด�ำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฯ ในระยะครึง่ แรกของแผนสามารถด�ำเนินไปได้สว่ นหนึง่      
เป็นเพราะแผนยุทธศาสตร์ฯ ก�ำหนดมาตรการสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนระดับชาติ
และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง และความร่วมมือในการด�ำเนินงานของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องภายใต้
แผนยุ ท ธศาสตร์ ฯ เนื่ อ งจากมี ม าตรการที่ ส นั บ สนุ น การด� ำ เนิ น งานและส่ ว นหนึ่ ง เป็ น                 
การด�ำเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน อย่างไรก็ตาม ความก้าวหน้าการด�ำเนินงาน              
ในบางเรือ่ งยังไม่มากนัก เนือ่ งจากแผนยุทธศาสตร์ฯ นี้ ไม่มกี ารสนับสนุนงบประมาณเพิม่ เติม                
ส�ำหรับหน่วยงานที่จะด�ำเนินการส่วนด้านบุคลากรและผู้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้อง แม้จะได้
รับการจัดฝึกอบรมเพิม่ ขีดความสามารถในการด�ำเนินงานหลายเรือ่ ง แต่กล่าวได้วา่ ยังไม่ครอบคลุม
ทัง้ เชิงปริมาณและคุณภาพ
๔.๑.๒ กระบวนการขับเคลื่อนด�ำเนินงาน
กระบวนการขับเคลือ่ นและการบริหารจัดการแผนยุทธศาสตร์ฯ ในภาพรวม เกิดขึน้ จากกลไก
ขับเคลื่อนการด�ำเนินงานของคณะกรรมการระดับชาติที่มีอยู่เดิม อาทิ คณะกรรมการ
สาธารณสุข คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ คณะกรรมการอนามัยสิ่งแวดล้อม และ           
คณะกรรมการอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ เป็นการบูรณาการการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และ
ภาคเอกชนทีเ่ กีย่ วข้อง และมีการลงนามตามบันทึกความร่วมมือด้านสุขภาพและสิง่ แวดล้อม          
ระดับกรมทีเ่ กีย่ วข้อง อาทิ กรมอนามัยและกรมควบคุมมลพิษ ในฐานะหน่วยงานหลักในการ
ด�ำเนินงานด้านอนามัยสิง่ แวดล้อมและการจัดการมลพิษของประเทศและการลงนามในบันทึก
ความเข้าใจระหว่าง 3 หน่วยงาน ได้แก่ กรมอนามัย กรมควบคุมมลพิษ และกรมส่งเสริม            
การปกครองท้องถิน่ เป็นต้น เพื่อร่วมมือกันพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของ
บุคลากร ให้เป็นทีป่ รึกษาทางวิชาการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ตลอดจนการเชือ่ มโยงฐานข้อมูล
สิง่ แวดล้อมและสุขภาพ พัฒนากลไกการจัดการ กฎหมาย กฎระเบียบ มาตรการ และแนวทาง
การด�ำเนินงานให้สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีการสร้างการ
รับรูแ้ ละความเข้าใจในกรอบการด�ำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ให้กบั หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง            
ในโอกาสต่าง ๆ เช่น ในการประชุมผูร้ บั ผิดชอบงานอนามัยสิง่ แวดล้อมระดับภาค และจังหวัด
แต่อาจกล่าวได้ว่ายังไม่มีผลกระทบมากพอและไม่ต่อเนื่องเท่าที่ควร
รายงานการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙
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นอกจากนี้ กระบวนการด�ำเนินงานทีเ่ น้นการมีสว่ นร่วมและการบูรณาการส่งผลให้ผรู้ บั ผิดชอบ
งานอนามัยสิง่ แวดล้อม ทัง้ ส่วนกลางและส่วนภูมภิ าคของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมมีการท�ำงานทีใ่ กล้ชดิ ประสานงานและแลกเปลีย่ นข้อมูล
กันมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ โดยรวมยังคงต้องด�ำเนินการ            
อย่างต่อเนือ่ ง โดยก�ำหนดกลยุทธ์การขับเคลือ่ นทีช่ ดั เจนในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่ายและการมีส่วนร่วม               
ของทุกภาคส่วนและประชาชนในการจัดการอนามัยสิง่ แวดล้อม
๔.๑.๓ ผลการด�ำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
มีความก้าวหน้าการด�ำเนินงานด้านพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐาน มาตรการ              
และแนวทางการปฏิบัติในการบริหารจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมแล้ว ใน ๕ ด้าน คือ            
๑) ด้านคุณภาพอากาศ ๒) ด้านน�ำ 
้ การสุขาภิบาล และสุขอนามัย ๓) ด้านสารเคมีเป็นพิษ
และสารอันตราย ๔) ด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ๕) ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย         
เพือ่ ให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ เช่น ร่างพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และปัจจุบันอยู่ระหว่างการน�ำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา และร่าง         
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. .... เป็นต้น รวมทั้ง          
การจัดท�ำกฎกระทรวง มาตรฐาน มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติ เช่น มาตรฐานคุณภาพ
อากาศในอาคารกฎกระทรวงด้านขยะมูลฝอย การจัดการของเสียอันตราย และการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย เป็นต้น
การพัฒนาฐานข้อมูลและสารสนเทศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม มีการด�ำเนินงานครบแล้ว            
ทัง้ ๗ ด้าน เช่น การพัฒนาโปรแกรมเชือ่ มโยงข้อมูลการรายงานผลมลพิษทางอากาศกับข้อมูล
สุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่เสี่ยง (๘ จังหวัดภาคเหนือ) ระบบฐานข้อมูลและ
สารสนเทศด้านประปาสัมปทานเพื่อน�้ำบริโภคอุปโภค ระบบฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการ
ทรัพยากรน�้ำฐานข้อมูลการจัดการระบบบ�ำบัดน�้ำเสียรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ฐานข้อมูลจ�ำนวนสถานประกอบการด้านอาหารที่ได้มาตรฐาน ฐานข้อมูลสถานที่เป้าหมาย    
ทีไ่ ด้มาตรฐานส้วมสาธารณะไทย (HAS) ฐานข้อมูลการจัดการของเสียอันตรายทางการแพทย์
และมูลฝอยติดเชื้อรายพื้นที่ ฐานข้อมูลขยะมูลฝอยของประเทศ ฐานข้อมูลวัตถุอันตราย           
และเคมี ภั ณ ฑ์ ฐ านข้ อ มู ล สิ น ค้ า ต้ อ งห้ า ม-ต้ อ งจ� ำ กั ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ วั ต ถุ อั น ตราย                
พ.ศ. ๒๕๓๕ ฐานข้อมูลและองค์ความรู้ด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
เป็นต้น อย่างไรก็ตามควรเพิ่มเติมการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างปัญหาสิ่งแวดล้อม         
และสุขภาพ โดยเฉพาะฐานข้อมูลของพื้นที่เสี่ยง เป็นต้น
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การพัฒนาระบบการเฝ้าระวัง ติดตามตรวจสอบ การรายงานผล และแจ้งเตือนสถานการณ์
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม มีความก้าวหน้าการด�ำเนินงานแล้ว ๔ ด้าน คือ ๑) ด้านคุณภาพ
อากาศ ๒) ด้านน�้ำ และสุขาภิบาลมีการเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านสุขาภิบาลอาหารในสถานที่
จ�ำหน่ายอาหาร และเฝ้าระวังคุณภาพน�้ำบริโภคในครัวเรือนต่อเนื่องเป็นประจ�ำทุกปี                 
๓) ด้านการด�ำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉิน และ ๔) ด้านขยะมูลฝอยและ           
ของเสียอันตราย ที่มีการน�ำระบบเอกสารก�ำกับการขนส่ง (Manifest System) มาประยุกต์
ใช้ในการเฝ้าระวังและบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเสียอันตราย และมูลฝอยติดเชื้อ                 
ในขณะที่ด้านสารเคมีเป็นพิษและสารอันตราย ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ            
และด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ยังจ�ำเป็นต้องก�ำหนดให้มีแนวทางให้มีการ              
เฝ้าระวังโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงาน         
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม พบว่า มีความก้าวหน้าการด�ำเนินงานในหลายหน่วยงาน อาทิ
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม และกระทรวงมหาดไทย
ส่วนหนึ่งเป็นผลจากมีการจัดท�ำบันทึกความร่วมมือด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ระหว่าง          
กรมอนามัย กรมควบคุมมลพิษ และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และก�ำหนด          
แผนพัฒนาศักยภาพเพิม่ ขีดความสามารถของบุคลากร และเสริมสร้างศักยภาพให้กบั องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคลากรในโรงพยาบาลเกี่ยวกับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม          
ในโรงพยาบาล รวมถึงบุคลากรของส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและอ�ำเภอ
ข้อเสนอแนะการด�ำเนินงานในระยะต่อไป
การพัฒนาระบบบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม ควรส่งเสริมการด�ำเนินงานด้านการ           
เฝ้าระวังด้านสารเคมีเป็นพิษและสารอันตราย ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ             
และด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ การเชื่อมโยงฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
และผลักดันหน่วยงานอื่น ๆ ที่เป็นหน่วยงานเป้าหมายให้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากร           
ด้านอนามัยสิง่ แวดล้อมให้มคี วามครอบคลุมยิง่ ขึน้
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การป้องกันและลดความเสี่ยงจากปัจจัยด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ด้านคุณภาพอากาศ จากการติดตามผลการตรวจวัดมลพิษทางอากาศในบรรยากาศของพืน้ ที่
เสี่ยงมลพิษจากฝุ่นละออง สารเบนซีน และสาร ๑,๓-บิวตาไดอีนในบรรยากาศ พบว่า             
ส่วนใหญ่มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานที่ก�ำหนด ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากมีแหล่งก�ำเนิดมลพิษ
หลายประเภททั้งแบบไม่เคลื่อนที่และเคลื่อนที่ จึงควรผลักดันให้มีการบังคับใช้กฎหมาย         
ที่เกี่ยวข้อง ก�ำหนดมาตรการ และด�ำเนินการตามมาตรการเพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่เสี่ยง  
การเข้าถึงน�้ำ บริโภคอุปโภคอย่ างเพีย งพอของครัวเรือ นไทยและคุณ ภาพน�้ำบริ โภค
จากรายงานคุณภาพชีวติ ของคนไทยในชนบท จากข้อมูลความจ�ำเป็นพืน้ ฐาน (จปฐ.) ปี ๒๕๕๖
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พบว่า ครัวเรือนมีนำ�้ บริโภคอุปโภคเพียงพอตลอดปี ร้อยละ ๙๙.๕๕ และมีการด�ำเนินโครงการ
อนุรักษ์ พัฒนา และบริหารจัดการน�้ำอย่างบูรณาการอย่างต่อเนื่องหลายโครงการ รวมทั้ง
นโยบายรัฐบาลในชุดปัจจุบันให้ความส�ำคัญกับการบริหารจัดการน�้ำแบบบูรณาการ ส�ำหรับ
คุณภาพน�้ำบริโภค พบว่า ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ผลการตรวจเฝ้าระวังคุณภาพพน�้ำบริโภคใน             
ครัวเรือน โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พบว่า น�้ำบริโภคในครัวเรือน ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพน�ำ้ บริโภค กรมอนามัย เพียงร้อยละ ๓๐.๕ และปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานฯ ร้อยละ ๓๕  ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ มีระบบประปาทีไ่ ด้มาตรฐานน�ำ้ ประปาดืม่ จ�ำนวน
๕๖ แห่ง และมีโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพน�้ำบริโภค และโครงการส่งเสริม                
การเฝ้าระวังและพัฒนาคุณภาพน�้ำบริโภคในพื้นที่ขาดแคลนน�้ำสะอาดและในถิ่นทุรกันดาร
อย่างไรก็ตาม ควรส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังและพัฒนาคุณภาพน�้ำบริโภคจากแหล่งน�้ำอื่น            
ที่ไม่ใช่น�้ำประปาด้วย เช่น น�ำ้ ฝน น�ำ้ ดื่มจากตู้นำ�้ หยอดเหรียญ เป็นต้น
การพัฒนาสถานประกอบการอาหารได้มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร มีการด�ำเนินโครงการ
พัฒนาตลาดและโครงการสนับสนุนและติดตามการด�ำเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหารและน�้ำ
อย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ มีความครอบคลุมของตลาดสดได้มาตรฐาน ตลาดสดน่าซื้อ
ร้านอาหาร และแผงลอยจ�ำหน่ายอาหารได้มาตรฐาน Clean Food Good Taste มากกว่า
ร้อยละ ๘๐
การจัดการขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย และมูลฝอยติดเชือ้ จากรายงานสถานการณ์มลพิษ
พบว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ มีมูลฝอยได้รับการก�ำจัดถูกต้องตามหลักวิชาการ ร้อยละ ๒๓.๕๗
น�ำไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ ๒๑.๓๕ มูลฝอยติดเชื้อถูกก�ำจัดในเตาเผาร้อยละ ๗๘.๗๕ และ         
ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ พบว่า ขยะมูลฝอยได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๒๘            
แต่มีการน�ำไปใช้ประโยชน์ลดลงเหลือร้อยละ ๑๙ และมูลฝอยติดเชื้อถูกก�ำจัดด้วยวิธีที่         
เหมาะสมลดลงเหลือ ร้อยละ ๗๕ นอกจากนี้ ยังพบว่ามีข้อร้องเรียนการลักลอบทิ้งมูลฝอย      
ติดเชือ้ ในหลายพืน้ ที่ และเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้บอ่ ขยะในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสมุทรปราการ ปทุมธานี
พระนครศรีอยุธยา และพื้นที่อื่น ๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการจัดการไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ                  
จึงควรส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะจากต้นทาง ผลักดันกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการลด
และน�ำของเสียมาใช้ประโยชน์ ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับการคัดแยกประเภทขยะ          
หรือการออกมาตรการจูงใจในการคัดแยกขยะมูลฝอยให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องการ              
คัดแยกขยะ การผลักดันกฎหมายด้านการจัดการซากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์             
ซึง่ แนวโน้มจะมีปญ
ั หามากขึน้   
การประเมินความเสี่ยงและการสื่อสารความเสี่ยง ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและ               
สิ่งแวดล้อมจากสารเคมีเป็นพิษและสารอันตรายของหน่วยงานเป้าหมาย พบว่า กระทรวง
สาธารณสุข โดยกรมอนามัย กรมควบคุมโรค ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา               
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรม          
ควบคุมมลพิษ มีการน�ำกระบวนการประเมินความเสีย่ งการสือ่ สารความเสีย่ ง และการประเมิน          
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ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมจากสารเคมีเป็นพิษ และสารอันตรายไปใช้          
เช่น ด�ำเนินงานโครงการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช          
ของเกษตรกร อย่างไรก็ตาม ควรผลักดันให้มีการใช้การประเมินความเสี่ยงและการสื่อสาร
ความเสีย่ งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและสิง่ แวดล้อมจากสารเคมีเป็นพิษและสารอันตราย
ในภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และภาคชุมชน ให้มีความชัดเจนและสื่อสารให้สาธารณะ         
รับทราบด้วย  
การใช้การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ เพื่อการลดและป้องกันผลกระทบด้านอนามัย            
สิ่งแวดล้อม พบว่า กระทรวงสาธารณสุขมีการด�ำเนินงานร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย                 
ทั้งระดับกรมและระดับท้องถิ่น เช่น การน�ำแนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ                 
ไปใช้ประกอบการอนุมัต  ิ อนุญาตการด�ำเนินโครงการต่าง ๆ และการประยุกต์การประเมิน
ผลกระทบต่อสุขภาพส�ำหรับออกข้อก�ำหนดท้องถิ่น กรณีกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ         
ตามพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ อย่างไรก็ตาม ควรผลักดันให้หน่วยงาน         
ต่าง ๆ มีการน�ำการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพไปใช้ในการก�ำหนดนโยบายสาธารณะ             
และใช้เป็นเครือ่ งมือประกอบการตัดสินใจอนุมตั ิ อนุญาตการด�ำเนินโครงการในพืน้ ทีใ่ ห้มากขึน้   
ข้อเสนอแนะการด�ำเนินงานในระยะต่อไป
เพื่อให้การด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์ฯ บรรลุเป้าหมาย ควรให้ความส�ำคัญกับการส่งเสริม
การพัฒนาคุณภาพน�้ำบริโภคในครัวเรือน การจัดการขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย และ  
มูลฝอยติดเชื้อให้ถูกต้องตามหลักวิชาการส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง        
ผลักดันกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการลดและน�ำของเสียมาใช้ประโยชน์ ออกข้อบัญญัติ
ท้องถิน่ ในการคัดแยกประเภขยะมูลฝอยหรือการออกมาตรการจูงใจในการคัดแยกขยะมูลฝอย
ให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย การผลักดันกฎหมายด้านการจัดการ
ซากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และส่งเสริมให้ด�ำเนินงานประเมินความเสี่ยงจาก         
สารเคมีเป็นพิษและสารอันตราย รวมทั้งการสื่อสารความเสี่ยงต่อสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่าย และการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนและประชาชนในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ มีจ�ำนวนแผนงานโครงการที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคี         
เครือข่าย ในการจัดการอนามัยสิง่ แวดล้อมเพิม่ ขึน้ ทัง้ ทีเ่ ป็นโครงการริเริม่ ในช่วงเวลาดังกล่าว
และด�ำเนินการสิ้นสุดแล้ว และอยู่ระหว่างด�ำเนินการ โดยพบว่า มีหน่วยงานเครือข่ายที         ่
ด�ำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ครอบคลุม ๖ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านคุณภาพอากาศ ๒) ด้านน�ำ                
้
การสุขาภิบาล และสุขอนามัย ๓) ด้านขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ๔) ด้านสารเคมี        
เป็นพิษและสารอันตราย ๕) ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ ๖) ด้านการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย อย่างไรก็ตาม การด�ำเนินงานด้าน              
การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ยังต้องเร่งสร้างความเข้าใจและผลักดันให้หน่วยงานอื่น ๆ             
นอกภาคสาธารณสุข มีการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในการด�ำเนินโครงการที่อาจ               
รายงานการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙
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ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และการประยุกต์ใช้การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในการ                 
ออกกฎหมายของท้องถิ่น ส่วนการพัฒนาชุมชนต้นแบบการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม               
ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีการด�ำเนินงานในบางพื้นที่ และควร              
ส่งเสริมให้มีชุมชนต้นแบบด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในพื้นที่เสี่ยง ส�ำหรับ             
ด้านพฤติกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อม พบว่า มีโครงการส่งเสริมพฤติกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อม        
หลายโครงการ เช่น ด้านสุขาภิบาลอาหารและน�้ำ  ด้านพฤติกรรมการใช้ส้วมสาธารณะ           
อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการประเมินพฤติกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาพรวมอย่างเป็นระบบ
ข้อเสนอแนะการด�ำเนินงานระยะต่อไป
ทบทวนและก�ำหนดกลุ่มเป้าหมายภาคีเครือข่ายและภาคประชาสังคมที่มีบทบาทส�ำคัญ           
ในการด�ำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม และจัดท�ำแผนการขับเคลื่อนการด�ำเนินงาน และ          
เสริ ม สร้ า งความร่ ว มมื อ ระหว่ า งหน่ ว ยงานภาคี เ ครื อ ข่ า ยทุ ก ภาคส่ ว นและประชาชน                    
ในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม และควรร่วมมือกับหน่วยงานภาคีในการก�ำหนดนิยาม
ขอบเขตของข้อมูล และระบบหรือวิธกี ารรวบรวมข้อมูลทีจ่ ะน�ำมาวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงาน                  
เพือ่ ความเข้าใจทีต่ รงกัน ทัง้ หน่วยด�ำเนินงานและหน่วยติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อม
ด้านการบริหารจัดการเพื่อรองรับการด�ำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ในช่วงระยะ         
ครึ่งแผนยุทธศาสตร์ฯ จากการประมวลผลและรวบรวมข้อมูลการด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้อง          
กับแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับนี้ จะเห็นได้วา่ หน่วยงานต่าง ๆ รวมทัง้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านการบริหารจัดการ            
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การพัฒนาระบบงานอนามัยสิ่งแวดล้อม การร่วมมือและ           
เชือ่ มโยงการด�ำเนินงานร่วมกันระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค ทัง้ ในรูปแบบทีเ่ ป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ เช่น การประชุมหารือร่วมกัน การจัดสัมมนา การจัดฝึกอบรมสัมมนา  
การจัดท�ำบันทึกความเข้าใจ การด�ำเนินโครงการร่วมกัน เพื่อมุ่งไปสู่การบรรลุเป้าหมาย           
ในการยกระดับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งพัฒนาระบบงานอนามัยสิ่งแวดล้อม        
ให้เป็นระบบและได้มาตรฐาน
นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมการด�ำเนินงานอนามัยสิง่ แวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ตามพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยการขับเคลือ่ นผ่านกลไกคณะกรรมการ
สาธารณสุ ข และพั ฒ นาระบบและกลไกการด� ำ เนิ น งานตามกฎหมายสาธารณสุ ข ให้ มี
ประสิทธิภาพ โดยมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดตามพระราชบัญญัติ            
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในจังหวัดน�ำร่อง ๓๒ จังหวัด และจะขยายผลให้มกี ารด�ำเนินการ
ครบทุกจังหวัด ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ และมีการผลักดันให้ทุกจังหวัดมีผู้รับผิดชอบ                       
และจัดตั้งกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมทั้ง 76 จังหวัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ                  
การสนั บ สนุ น และเสริ ม สร้ า งขี ด ความสามารถของหน่ ว ยงานระดั บ จั ง หวั ด และองค์ ก ร         
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ปกครองส่วนท้องถิน่ ให้สามารถจัดการปัญหาอนามัยสิง่ แวดล้อมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

       

ด้านการเป็นต้นแบบการด�ำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ มีความก้าวหน้าการด�ำเนินงาน อย่างน้อย ๓ ประเด็น ได้แก่
๑) การส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้มีการพัฒนาตัวแบบการประเมินผล กระทบ          
ต่อสุขภาพในการด�ำเนินโครงการหรือกิจกรรมทีอ่ าจก่อให้เกิดอันตราย หรือผลกระทบ
ต่อสุขภาพ เพื่อหาแนวทางป้องกัน ควบคุมผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น  พัฒนาให้มีทีม
Special Environmental Health Response Team: SERT ในระดับพื้นที่ รวมทั้ง
ติดตาม ตรวจสอบตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบดังกล่าว
๒) ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีคณ
ุ ภาพระบบบริการอนามัยสิง่ แวดล้อม และ
ส่งเสริมให้ทุกจังหวัดมีตลาดนัดน่าซื้อต้นแบบ เพื่อสนับสนุนการแก้ไขและลดปัญหา
ความเสี่ยงจากการจัดบริการอาหารและคุณภาพน�้ำบริโภคในสถานประกอบการ         
ด้านอาหาร มีการเพิ่มศักยภาพของประชาชนให้มีความรู้และตระหนักในการเลือก
บริโภคอาหารที่ปลอดภัย การลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพตลอดจนเฝ้าระวังและ         
ผลักดันให้ผู้ประกอบการ ผลิต จ�ำหน่ายและปรุงประกอบอาหารที่ถูกสุขลักษณะ
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยการด�ำเนินงาน “โครงการตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย”
และการพัฒนาส้วมสาธารณะให้ได้มาตรฐานความสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย
นอกจากส้วมในโรงเรียน ศาสนสถาน ได้เพิ่มให้ครอบคลุมส้วมสาธารณะได้มาตรฐาน
ทั้งในร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพาะส้วมในสถานบริการน�้ำมันเชื้อเพลิง             
ใน “โครงการปั๊มน�้ำมันโสภา สุขาน่าเข้า” เพื่อพัฒนาเป็นต้นแบบส้วมสาธารณะ
ประเภทต่าง ๆ
๓) ผลักดันแนวคิดการจัดการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืน สู่วิถีพอเพียง ที่เน้นการน�ำของเสีย
กลับมาใช้ประโยชน์ มีเป้าประสงค์ให้ชุมชนและท้องถิ่น รวมถึงโรงพยาบาลสามารถ
จัดการสุขาภิบาลได้อย่างถูกสุขลักษณะ รักษาสิง่ แวดล้อม เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
และพึง่ ตนเองได้ และ  เป็นหน่วยงานต้นแบบการด�ำเนินงานสุขาภิบาลในโรงพยาบาล
ตามแนวคิดการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืน
ในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า เทศบาลต่าง ๆ ได้ร่วมโครงการและกิจกรรม             
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพัฒนาเป็นต้นแบบการด�ำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม              
ในทุกภูมิภาค เช่น มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เป็นต้นแบบด�ำเนินงานด้านอนามัย              
สิ่งแวดล้อมในแต่ละด้าน   เช่น การพัฒนาระบบการจัดการน�้ำบริโภคผ่านเกณฑ์มาตรฐาน             
ที่ก�ำหนด การเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำ� หน่ายอาหารแผงลอย
และตลาดนัด การมีระบบจัดการสุขาภิบาลอาหารได้มาตรฐานตามกระบวนงานรับรองสถาน
ประกอบการเมืองสวยใสไร้มลพิษ ทีเ่ น้นการคัดแยกขยะมูลฝอย ๓ ประเภท คือ มูลฝอยทัว่ ไป                  
มูลฝอยอันตราย และมูลฝอยติดเชื้อ รวมทั้งจัดท�ำแผนการด�ำเนินงานฐานข้อมูล การคัดแยก
เก็บขน และก�ำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกต้อง และการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ นอกจากนี้
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ยังมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นต้นแบบการด�ำเนินงานตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในการบังคับใช้กฎหมายตามอ�ำนาจและหน้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตามกระบวนการปฏิ บั ติ ง านตามกฎหมายสาธารณสุ ข และมี ก ารส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพการ          
ด�ำเนินงาน อาทิ การมอบรางวัลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นต้นแบบการด�ำเนิน
งานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของกรมอนามัยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นต้น
ข้อเสนอแนะการด�ำเนินงานในระยะต่อไป
ปัญหาอนามัยสิง่ แวดล้อมบางเรือ่ ง เช่น คุณภาพอากาศ เป็นปัญหาทีเ่ กิดขึน้ เฉพาะในบางพืน้ ที่
เช่น พื้นที่ในเมือง พื้นที่เขตอุตสาหกรรม พื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่น และปัญหาอนามัย        
สิ่งแวดล้อมแต่ละด้าน แต่ละพื้นที่มีขนาด และความยากง่ายในการแก้ไขปัญหาแตกต่างกัน
เช่น การจัดการสิ่งปฏิกูล การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม       
ในภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัยและการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ องค์กรปกครอง          
ส่วนท้องถิน่ ในแต่ละแห่งแต่ละภูมภิ าคควรน�ำมาตรการไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพปัญหา
ในแต่ละพื้นที่
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
การพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่หรือการประยุกต์ใช้องค์ความรู้เดิมและเทคโนโลยี        
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ มีงานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่หรือการประยุกต์ใช้   
องค์ความรู้เดิมและเทคโนโลยีด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นในทุกด้าน เมื่อเทียบกับ                 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แต่ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จ�ำนวนงานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่หรือการประยุกต์ใช้
องค์ความรู้เดิมและเทคโนโลยีด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมลดลง ส่วนหนึ่งอาจจะมาจากปัญหา         
งบประมาณหน่วยงานขาดการส่ ง เสริ ม และสร้ า งแรงจู ง ใจแก่ ผู ้ ท� ำ วิ จัย รวมทั้ ง ข้ อ จ� ำ กั ด             
ด้านข้อมูลที่ใช้ในการประเมินผลการด�ำเนินงานครั้งนี้ยังไม่ครอบคลุมการด�ำเนินงานทั้งปี
การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้ได้อย่างน้อยภาคละ ๑ แห่ง พบว่า           
๑) ภาคเหนือ มีศูนย์การเรียนรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้านน�ำ 
้ การสุขาภิบาล
และสุขอนามัย และด้านขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ๒) ภาคกลาง มีศูนย์การเรียนรู้         
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ และด้านน�ำ ้ การสุขาภิบาล และสุขอนามัย ๓) ภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ มีศนู ย์การเรียนรูด้ ้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้านน�้ำ การสุขาภิบาล
และสุขอนามัย และด้านขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และ ๔) ภาคใต้ มีศูนย์การเรียนรู้
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และด้านน�้ำการสุขาภิบาล และสุขอนามัย
ข้อเสนอแนะการด�ำเนินงานในระยะต่อไป
การด�ำเนินงานยุทธศาสตร์ฯ นี้ ยังต้องการการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องด้านงบประมาณ           
และการสร้างแรงจูงใจในรูปแบบต่าง ๆ เพือ่ ให้มกี ารพัฒนาโจทย์ และแผนการวิจยั อย่างเป็นระบบ
ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบและศูนย์การเรียนรูด้ า้ นอนามัยสิง่ แวดล้อม ให้ครอบคลุม           
ทุกด้านในแต่ละภูมิภาค โดยมีความสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ด้วย  
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๔.๒ แนวทางการขับเคลือ่ นแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙
ในระยะต่อไป

๔.๒.๑ ด้านกลไกและกระบวนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ
1) เสริมสร้างความเข้มแข็งและบทบาทคณะกรรมการอนามัยสิ่งแวดล้อมให้มีอ�ำนาจ            
เชิงกฎหมาย เพื่อให้สามารถผลักดันมติของคณะกรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น    
2) ก�ำหนดให้มีกลไกการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ระดับภาค              
และจังหวัด เพื่อให้สามารถผลักดันและสนับสนุนการด�ำเนินงานต่อเนื่องถึงท้องถิ่น                  
ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3) ส่งเสริมบทบาทและการมีสว่ นร่วมภาคประชาชน สถาบันการศึกษา และเอกชนให้มากขึน้
4) สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ฯ และผลักดันให้หน่วยงานระดับกระทรวง        
และกรม มีการบูรณาการมาตรการภายใต้แผนฯ กับการด�ำเนินงานตามพันธกิจของ  
หน่วยงาน เพื่อให้มีการด�ำเนินงานตามแผนฯ ได้ดียิ่งขึ้น
๔.๒.๒ ด้านยุทธศาสตร์การด�ำเนินงาน
1) เร่งรัดการผ่านกฎหมายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการบังคับใช้
กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ
2) สนับสนุนการพัฒนาต้นแบบและศูนย์การเรียนรูก้ ารจัดการอนามัยสิง่ แวดล้อมด้านต่าง ๆ
ให้มีความครอบคลุม และสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
3) ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมจากภาคีตา่ ง ๆ ให้มากขึน้ เช่น หน่วยงานรับผิดชอบการด�ำเนินงาน
แต่ละด้านและควรระบุกลุ่มเป้าหมายภาคีเครือข่ายการด�ำเนินงานให้ชัดเจน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการประสานความร่วมมือและสนับสนุนการด�ำเนินงานให้สอดคล้องกับ
บทบาทของภาคีนั้นๆ
4) เร่งรัดและสนับสนุนการด�ำเนินงานด้านการประเมินความเสีย่ งและผลกระทบต่อสุขภาพ  
โดยเฉพาะด้านที่เป็นปัญหาส�ำคัญ เช่น ขยะ สารเคมีเป็นพิษ และการเปลี่ยนแปลง         
สภาพภูมิอากาศ
5) พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านสิง่ แวดล้อมและสุขภาพทีม่ คี วามเชือ่ มโยงกัน สามารถเข้าถึง
ได้สะดวก และมีการปรับปรุงความทันสมัยของข้อมูลสม�่ำเสมอ
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รายชื่อหน่วยงานที่ให้ข้อมูลประกอบการจัดท�ำรายงานฯ
ล�ำดับที่
กรม/หน่วยงาน/สถาบัน
๑.
กรมทางหลวงชนบท

สังกัด/กระทรวง/มหาวิทยาลัย
กระทรวงคมนาคม

๒.

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

๓.

การประปานครหลวง

กระทรวงมหาดไทย

๔.

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๖.

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ส�ำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวล้อม
กรมควบคุมมลพิษ

๗.

กรมทรัพยากรน�้ำ 

๘.

กรมอนามัย

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
กระทรวงสาธารณสุข

๙.

กรมควบคุมโรค

กระทรวงสาธารณสุข

๑๐.

ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

กระทรวงสาธารณสุข

๑๑.

คณะสาธารณสุขศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

๑๒.
๑๓.

คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
และพิษวิทยา

๕.

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
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รายนามผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
ครั้งที่ ๑ การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง “การประเมินผลการด�ำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิง่ แวดล้อม
แห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ (ระยะครึ่ ง แผน)” เมื่ อ วั น ที่ ๒๘-๓๐ มกราคม ๒๕๕๗                                      
ณ โรงแรมภูวนาลี รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

●

วิทยากร
๑. ดร.วิชัย
๒. ดร.กฤษฎา
๓. ดร.ลือชัย
๔.  นายสิทธิพร

กรมอนามัย
๑. นายพิษณุ
๒. นางสาวนพเก้า
๓. นางณีรนุช
๔. นางทิพยา
๕. นางสาวดรรชนี
๖. นางสาวอ�ำพร
๗. นางปิยวรรณ
๘. นางสาวนัยนา
๙. นางสุนทรีย์
๑๐. นางปรียานุช
๑๑. นางจริยา
๑๒. นางจิรพรรณ
๑๓. นางมะลิลา
๑๔. นายภาคภูมิ
๑๕. นางจุรีภรณ์
๑๖. นางสุทธิดา
๑๗. นายมานะ
๑๘. นางศรีอรุณ
๑๙. นางสาวปรียนิตย์  
๒๐. นางสาวปิยมาภรณ์  

รูปข�ำดี
นันทเพ็ชร
วงษ์ทอง
เขาอุ่น

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

แสนประเสริฐ
พรหมมี
อาภาจรัส
เผื่อนพิภพ
มหาชานิกะ
บุศรังษี
กุลโภคิน
หาญวโรดม
รักษามั่นคง
บูรณะภักดี
น�้ำทับทิม
พรหมลิขิตชัย
ตันติยุทธ
องค์สุริยานนท์
คูณแก้ว
ใกล้ชิด
หะสาเมาะ
สุขเจริญ
ใหม่เจริญศรี
ดวงมนตรี

รองอธิบดีกรมอนามัย
ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์หอ้ งปฏิบตั กิ ารกรมอนามัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการ
พยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการ

●
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๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.

นางสาวรุจิรา
นางสาวอมรรัตน์
นางอุทัยวรรณ
นางสาวกรวิภา
นางแสงสุวรรณ
นางพรสุดา
นางสาวอินทิรา
นางสาวปิยะมาศ
นางสาวสุนิสา
นางสาวศวัสมน
นางสาวเทิดแก้ว

กรมควบคุมมลพิษ
๑. นางกัญชลี
๒. นางสาวชมพูนุท
๓. นางนันทิวา
๔. นางสินีนาฏ
๕. นางสาวภัทรดา
๖. นางสาววิชชุลดา
๗. นางสาวภัทราวดี
๘. นางสาวสาวิตรี
๙. นางสาวพันธนัสถ์
๑๐. นางสาวชลาทิพย์
๑๑. นายปิยะภัทร
๑๒. นายเสกสรร
๑๓. นางสาวฐิติรัชช์

ไชยด้วง
จันทร์ชูวงศ์
บุตรแพ
ปุนณศิริ
ศิริพันธ์ุ
ศิริ
สุภาเพ็ชร
ศุภโกศล
แวงชัยภูมิ
ศรีวาจา
พุธสวัสดิ์

นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการ
เจ้าพนักงานสถิติช�ำนาญงาน
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิเทศสัมพันธ์
ผู้ช่วยงบประมาณและแผนงาน

นาวิกภูมิ
โลหิตานนท์
พิทยานิยม
ปรีชามาตย์
กุสุวิมล
อิ่นแก้ว
ศรีละออ
ภมร
พงษ์ขวัญ
รัตสุข
เลิศศิริแสนยากร
แสงดาว
เพ็ญตระกูลชัย

ผู้อำ� นวยการกองแผนงานและประเมินผล
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช�ำนาญการพิเศษ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช�ำนาญการพิเศษ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช�ำนาญการ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช�ำนาญการ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช�ำนาญการ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช�ำนาญการ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช�ำนาญการ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช�ำนาญการ

●

●

ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑. นางสาวจันทร์ทิพย์
นวไชยเสนา
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
๒. นางสาวน�้ำฝน
ผ่องสุวรรณ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
๓. นางสาวเกาวลี
เพียรดี
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายแผน
๔. นางสาวเยาวรินทร์
หลักงาม
พนักงานจ้างเหมามาปฏิบัติงาน
ด้านวิชาการสิ่งแวดล้อม

รายงานการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙
ระยะครึ่งแผน (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗)
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ครั้งที่ ๒  การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง “การประเมินผลการด�ำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิง่ แวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ (ระยะครึ่งแผน) ครั้งที่ ๒” เมื่อวันที่ ๘-๑๐ เมษายน ๒๕๕๗                       
ณ บ้านทิพย์สวนทอง จังหวัดสมุทรสาคร            

●

วิทยากร
๑. ดร.กฤษฎา
๒. อาจารย์สิทธิพร

กรมอนามัย
๑. นางทิพยา
๒. นางสาวอ�ำพร
๓. นางณีรนุช
๔. นางปรียานุช
๕. นางปิยวรรณ
๖. นายภาคภูมิ
๗. นางจิรพรรณ
๘. นางสาวปรียนิตย์
๙. นางสาวรุจริ า
๑๐. นางอุทัยวรรณ
๑๑. นางสาวอมรรัตน์
๑๒. นายผาไท
๑๓. นางสาวปิยมาภรณ์
๑๔. นางสาวกรวิภา
๑๕. นางพรสุดา
๑๖. นางสาวอินทิรา
๑๗. นางสาวละมัย
๑๘. นางสาวสุนิสา
๑๙. นางสาวศวัสมน
๒๐. นางแสงสุวรรณ

นันทเพ็ชร
เขาอุ่น

มหาวิทยาลัยบูรพา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เผื่อนพิภพ
บุศรังสี
อาภาจรัส
บูรณะภักดี
กุลโภคิน
องค์สรุ ยิ านนท์
พรหมลิขติ ชัย
ใหม่เจริญศรี
ไชยด้วง
บุตรแพ
จันทร์ชูวงศ์
จุลสุข
ดวงมนตรี
ปุณนศิริ
ศิริ
สุภาเพ็ชร
ไชยงาม
แวงชัยภูมิ
ศรีวาจา
ศิริพันธ์ุ

นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิเทศสัมพันธ์
เจ้าพนักงานสถิติช�ำนาญงาน

●
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กรมควบคุมมลพิษ
๑. นางสาวชมพูนุท
๒. นางสินีนาฏ
๓. นางสาววิชชุลดา
๔. นางสาวกุลชา
๕. นายมโนรัตน์
๖. นางสาวเบญจวรรณ
๗. นางสาววัลลภา
๘. นางสาวชลาทิพย์
๙. นายพลาวุธ
๑๐. นายปิยะภัทร
๑๑. นางสาวนิตยา

●

●

โลหิตานนท์
ปรีชามาตย์
อิ่นแก้ม
ธนะขว้าง
ฤทธิ์เต็ม
โชคชัยตระกูลโพธิ์
แสนสีดา
รัตสุข
น้อยเคียง
เลิศศิริแสนยากร
ไชยสะอาด

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช�ำนาญการพิเศษ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช�ำนาญการ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช�ำนาญการ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช�ำนาญการ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช�ำนาญการ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช�ำนาญการพิเศษ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช�ำนาญการ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช�ำนาญการพิเศษ

ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		
๑. นางสาวน�ำ้ ฝน
ผ่องสุวรรณ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
๒. นางสาวเกวลี
เพียรดี
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

รายงานการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙
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การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การประเมินผลการด�ำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ (ระยะครึ่งแผน)” ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๘-๓๐ มกราคม ๒๕๕๗
ณ โรงแรมภูวนาลี รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๒
เรื่อง “การประเมินผลการด�ำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ (ระยะครึ่งแผน)” ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๘-๑๐ เมษายน ๒๕๕๗
ณ บ้านทิพย์สวนทอง จังหวัดสมุทรสงคราม
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การประชุมคณะกรรมการอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุมก�ำธร สุวรรณกิจ กรมอนามัย

รายงานการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙
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NOTE

Date......../........./..........

NOTE

Date......../........./..........

NOTE

Date......../........./..........

NOTE

Date......../........./..........

คณะผู้จัดท�ำรายงาน
ที่ปรึกษา

นายพิษณุ      
นางสุณี
นางปริยะดา   
นางกัญชลี     

แสนประสริฐ
ปิยะพันธุ์พงศ์
โชควิญญู
นาวิกภูมิ

รองอธิบดีกรมอนามัย
รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
ผู้อำ� นวยการส�ำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
ผูอ้ ำ� นวยการกองแผนงานและประเมินผล  กรมควบคุมมลพิษ

คณะผูจ้ ดั ท�ำ

กรมอนามัย
นางณีรนุช
นางสาวรุจิรา  
นางสาวอมรรัตน์
นางพรสุดา
นางสาวสุนิสา  

อาภาจรัส
ไชยด้วง
จันทร์ชูวงศ์
ศิริ
แวงชัยภูมิ

      
     
     
     
     

กรมควบคุมมลพิษ
นางสาวชมพูนุท  
นางสินีนาฏ  
นางสาววิชชุลดา  
นางสาวภัทราวดี  

โลหิตานนท์
ปรีชามาตย์
อิ่นแก้ว
ศรีละออ

       นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช�ำนาญการพิเศษ
      นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช�ำนาญการ
       นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

●

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุข

●
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