ยุทธศาสตร์ที่

๓

สร้างความเข้มแข็งระบบบริหาร
จัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์ มีระบบบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดและ
เป้าหมาย

มาตรการ
ส�ำคัญ

โครงการ
ส�ำคัญ
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๑) มีกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรการเชิงกฎหมายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการด�ำเนินงาน
อนามัยสิ่งแวดล้อม
๒) มีระบบฐานข้อมูลกลางและสารสนเทศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการก�ำหนดนโยบาย
และยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่ จังหวัดและประเทศ
๓) มีการศึกษาวิจัยที่ตอบสนองต่อการจัดการงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
๔) ภายใน ๕ ปี ๗๗ จังหวัดในประเทศไทย สามารถบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ
และมีประสิทธิภาพ
๑) พัฒนา และส่งเสริม สนับสนุนการบังคับใช้กฎหมาย
๒) ส่งเสริมการศึกษาวิจัยที่ตอบสนองต่อการจัดการ
งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
๓) พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลกลางและสารสนเทศ
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
๑) โครงการพัฒนา ปรับปรุงกฎหมายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
		
โดยทบทวน พัฒนา และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐาน มาตรการ และแนวปฏิบัติ
ทีเ่ กีย่ วข้องในการก�ำกับดูแลงานด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม เช่น การจัดการขยะมูลฝอย คุณภาพอากาศ
ในอาคาร และสถานประกอบกิจการในชุมชน เป็นต้น
หน่วยงานหลัก : กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
			
กระทรวงมหาดไทย
๒) โครงการพัฒนาการวิจัย และจัดท�ำฐานข้อมูลกลาง เพื่อสนับสนุนการจัดการด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม
		
โดยส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาวิ จั ย และจั ด การความรู ้ นวั ต กรรม และเทคโนโลยี ที่ เ หมาะสม
ต่ อ การด� ำ เนิ น งานอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มในแต่ ล ะบริ บ ทพื้ น ที่ การปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาระบบ
ฐานข้อมูลกลางและสารสนเทศด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เพื่อใช้ประกอบในการปรับปรุง
แก้ไขกฎหมายให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น การพัฒนาแนวทางในการบันทึก
การวินิจฉัยสภาพแวดล้อมการเกิดโรคที่เกิดจากผลกระทบสิ่งแวดล้อม เช่น สารเคมี และมลพิษ
ทางอากาศ
หน่วยงานหลัก : กระทรวงสาธารณสุข
			
ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
			
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
			
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ยุทธศาสตร์ที่

๔

เสริมสร้างขีดความสามารถของประชาชน
บุคลากร และภาคีเครือข่ายด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม
ให้มีความรอบรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพ

ประชาชนเข้าถึง เข้าใจ ข้อมูลความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพ สามารถจัดการสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ ที่เอื้อต่อสุขภาพได้ด้วยตนเอง หรือชุมชนหรือโดยกลไกประชารัฐ บุคลากรและหน่วยงานภาคีเครือข่าย
ที่เกี่ยวข้องมีความรอบรู้และสามารถด�ำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
๑) ร้อยละ ๕๐ ของบุคลากรทีร่ บั ผิดชอบงานอนามัยสิง่ แวดล้อมและอาชีวอนามัยได้รบั การพัฒนาศักยภาพ
ในด้านที่เกี่ยวข้อง
๒) จ�ำนวนหน่วยงาน สถาบันการศึกษา สถาบันฝึกอบรมและสถาบันวิจัยที่มีแผนงาน/โครงการร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐหรือภาคอืน่ ๆ ในการด�ำเนินงานหรือพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม
ตัวชี้วัดและ
หรืออาชีวอนามัย
เป้าหมาย
๓) มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน ๑,๐๐๐,๐๐๐ คน มีความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
สามารถเป็นแกนน�ำในการลดปริมาณขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะในครัวเรือนและชุมชน รวมถึง
การจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพได้

มาตรการ
ส�ำคัญ

๑) พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูง
๒) เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓) เสริมสร้างความรอบรู้และขีดความสามารถของภาคประชาชน

โครงการ
ส�ำคัญ

โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
และอาชีวอนามัยอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น เช่น แพทย์และบุคลากร
สาธารณสุ ข ด้ า นเวชกรรมสิ่ ง แวดล้ อ ม และบุ ค ลากรของท้ อ งถิ่ น และส่ ง เสริ ม การผลิ ต บุ ค ลากร
ด้ า นอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม การจั ด ท� ำ หลั ก สู ต รและการฝึ ก อบรมเพื่ อ พั ฒ นาเจ้ า หน้ า ที่ ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง าน
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานหลัก : กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย

แผนยุทธศาสตร์
อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๓
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่...
ส�ำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
๘๘/๒๒ ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๓๑๗, ๔๓๑๙ โทรสาร ๐ ๒๕๙๐๔๓๒๑
Facebook : https://www.facebook.com/env.health.thai
website : http://env.anamai.moph.go.th
Email : env.anamai@gmail.com
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แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

กฎบัตรความรวมมือด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออก ก�ำหนดให้
ประเทศสมาชิกจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม พร้ อ มเครื อ ข่ า ยประชารั ฐ ร่ ว มกั น จั ด ท� ำ แผนยุ ท ธศาสตร์ อ นามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ
ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ มุ่งเน้นการป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพโดยสร้างความเข้มแข็งระบบการบริหาร
จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาในระยะยาว เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
อย่างครบวงจร เร่งสร้างความร่วมมือพหุภาคีและส่งเสริมความรับผิดชอบร่วมกันในการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคมสิ่งแวดล้อมและสุขภาพคนไทยอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์อนามัย
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน�ำแผนไปสู่การปฏิบัติต่อไป

วิสัยทัศน์

เป้าประสงค์หลัก

เป้าหมายหลัก

ประเทศไทยมีระบบการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เข้มแข็งและยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมสามารถด�ำรงชีวิตได้อย่างมีสุขภาวะ
และมีส่วนร่วมในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑) ลดผลกระทบต่อสุขภาพจากปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม
๒) มีความร่วมมือการด�ำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรม
๓) มีระบบการบริหารจัดการอนามัยสิง่ แวดล้อมบนฐานความรู้ และข้อมูลเชิงประจักษ์ เพือ่ ก�ำกับดูแลและป้องกันปัญหา
๑) อัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคอันเนื่องมาจากมลพิษทางอากาศลดลงร้อยละ ๑๐
และโรคจากอาหารและน�้ำเป็นสื่อลดลง ร้อยละ ๕๐
๒) มีกลไกความร่วมมือด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ
๓) มีระบบฐานข้อมูลกลางและสารสนเทศที่เชื่อมโยงข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด

การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
๑. กลไกและแนวทางการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ

ภายหลังจากคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบกับแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
คณะกรรมการอนามัยสิง่ แวดล้อมซึง่ เป็นกลไกระดับประเทศ มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการผลักดันให้เกิดกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้
๑) สื่อสารเพื่อสร้างเข้าใจเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ฯให้กับหน่วยงานภาคีเครือข่าย
๒) บูรณาการการด�ำเนินงานกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
๓) ใช้กลไกคณะกรรมการอนามัยสิ่งแวดล้อม
๔) ใช้กลไกและระบบงบประมาณบูรณาการ

๒. การติดตามประเมินผล

ติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานระยะครึ่งแรกของแผน เพื่อติดตามผลการด�ำเนินงาน และจัดท�ำข้อเสนอต่อการขับเคลื่อน
แผนยุทธศาสตร์ฯ ในช่วงครึง่ หลังของแผน และการติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานในระยะสิน้ สุดแผน เพือ่ ประเมินการบรรลุเป้าหมายของแผน
และเป็นข้อมูลส�ำคัญต่อการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในระยะต่อไป
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ยุทธศาสตร์ที่

๑

ป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยง
ด้านสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ

เป้าประสงค์

มีระบบป้องกันและลดผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้อง
กับสภาพปัญหาของพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดและ
เป้าหมาย

๑) มีระบบเฝ้าระวังอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยงมลพิษสิ่งแวดล้อม
๒) มีระบบการประเมินรับรองมาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
๓) ภายใน ๕ ปี อัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ ลดลงร้อยละ ๑๐
เหลือ ๓๖๗ รายต่อพันประชากร
๔) ภายใน ๕ ปี อัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ลดลงร้อยละ ๕๐
เหลือ ๙๐๐ รายต่อแสนประชากร

มาตรการ
ส�ำคัญ

๑) เฝ้าระวัง ประเมินความเสี่ยง และจัดการเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพจากสิ่งแวดล้อม
๒) ยกระดับมาตรฐานการจัดบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม
๓) พัฒนาสุขาภิบาลในพื้นที่ห่างไกลและประชากรกลุ่มเปราะบาง

โครงการ
ส�ำคัญ

๑) โครงการติดตามตรวจสอบเพื่อเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
		
เพื่อพัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวังปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่
และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น พื้นที่ห่างไกลประชากรกลุ่มอ่อนไหว และประเมินผลกระทบ
ต่อสุขภาพจากปัจจัยสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานหลัก : กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
			
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม
๒) โครงการก�ำกับดูแล และพัฒนาระบบการประเมินรับรองมาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
		
โดยการก�ำกับดูแล สร้างแรงจูงใจและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงมาตรฐานการจัดบริการ
อนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มในสถานที่ ส าธารณะ สถานประกอบการ และสถานบริ ก ารสาธารณะ
และพัฒนาระบบการประเมินรับรองมาตรฐานด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานหลัก : กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย

๒

ยุทธศาสตร์ที่
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดและ
เป้าหมาย

สร้างความร่วมมือพหุภาคีและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวทางประชารัฐ

มีความร่วมมือระหว่างประชาชน ชุมชน ท้องถิ่นและภาคีเครือข่าย
ภาครัฐ ภาคเอกชนในการด�ำเนินงานอนามัยสิง่ แวดล้อมตามแนวทาง
ประชารัฐ และประชาชน ชุมชน ตระหนักรู้ และสามารถจัดการ
ปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้เอง
๑) จ�ำนวนชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ/อปท.
ในการด� ำ เนิ น งานด้านอนามัยสิ่ง แวดล้อมเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบ
ปีฐาน พ.ศ. ๒๕๕๙ และจ�ำนวนชุมชนที่มีศักยภาพสามารถ
จัดการปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้เอง
๒) ภายใน ๕ ปี ร้อยละ ๗๐ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ระดั บ เทศบาล) มี ก ารจั ด การอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ อื้ อ ให้
ประชาชนมีสุขภาพดี
๓) ภายใน ๕ ปี ร้อยละ ๕๐ ของเทศบาลทุกระดับ (๑,๒๐๐ แห่ง)
มีโครงสร้างและบุคลากรรับผิดชอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
๔) จ�ำนวนหน่วยงานภาครัฐ (ระดับกรม) ที่มีแผนงาน / โครงการ
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบปีฐาน พ.ศ. ๒๕๕๙

มาตรการ
ส�ำคัญ

๑)
๒)
๓)
๔)
๕)

เสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการเฝ้าระวังและจัดการปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อม
สร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน
สร้างความร่วมมือระหว่างกลุ่มวิชาชีพ ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน

โครงการ
ส�ำคัญ

๑) โครงการส่งเสริมศักยภาพและการมีส่วนร่วมในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
		 โดยส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแกนน�ำชุมชนในการ
จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม การใช้มาตรการทางสังคมเพื่อสร้างแรงจูงใจ เช่น การยกย่อง เชิดชูเกียรติ
ผลักดันให้มีการน�ำเครื่องมือและกลไกทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการจัดการงาน อนามัยสิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ การสร้างความร่วมมือระหว่าง หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน
และความร่วมมือระหว่างกลุ่มวิชาชีพ ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน
หน่วยงานหลัก : กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม กระทรวงมหาดไทย
๒) โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการด�ำเนินงาน
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
		
เพื่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้กับทุกภาคส่วน ในสังคม
ภาคประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคท้องถิน่ เพือ่ สร้างความเข้าใจและเข้ามามีสว่ นร่วมในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ควบคุมแหล่งก�ำเนิด ป้องกันการรับสัมผัส และเฝ้าระวัง
ดูแลปัญหาด้านผลกระทบต่อสุขภาพ
หน่วยงานหลัก : กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม กรมประชาสัมพันธ์
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