ด้ ว ยส านึ กในพระกรุ ณ าธิ คุ ณ สมเด็ จ เจ้ า ฟ้ า ฯ กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงพระราชทานพระอนุญาตกาหนดให้
วันที่ ๔ กรกฎาคมของทุกปี เป็น “วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย” และ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ มอบให้หน่วยงานที่
เกี่ ยวข้ องจั ดกิ จกรรมส่ งเสริ มการอนามั ยสิ่ งแวดล้ อมในวั นดั งกล่ าว
ของทุ กปี เพื่ อเป็ นการกระตุ้ นเตื อนให้ ประชาชนและหน่ วยงาน
ทุ กภาคส่ วนตระหนั กถึ งความส าคั ญของการอนามั ยสิ่ งแวดล้ อม
และเกิ ดการประสานความร่วมมื อสนั บสนุ นการด าเนิ นงานให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
วั นนี้ (1 กรกฎาคม ๒๕๖2) กระทรวงสาธารณสุ ข ร่ วมกั บ
สถาบั นวิ จั ยจุ ฬาภรณ์ กรมควบคุ มมลพิ ษ กรมส่ งเสริ มคุ ณภาพ
สิ่งแวดล้ อม สมาคมอนามัยสิ่งแวดล้ อมไทย และสมาคมอนามั ยแห่ง
ประเทศไทย ร่ วมจั ดงาน 4 กรกฎาคม วั นอนามั ยสิ่ งแวดล้ อมไทย
ในหัวข้อ “อากาศดี สุขภาพดี ด้วยพลังภาคีทุกภาคส่วน (Better Air
Quality for Better Health” เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระองค์เป็นผู้นาที่เข้มแข็งและ
มีปณิธานอันแน่วแน่ มั่นคง ต่อการดาเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน และเป็นแบบอย่าง สร้างแรงบันดาลใจ
ในการขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
แพทย์หญิงพรรณพิมล วิ ปุลากร อธิ บดี กรมอนามัย กล่ าวว่ า
วันอนามั ยสิ่ งแวดล้ อมไทยถือเป็ นโอกาสในการรวมพลั งทุ กภาคส่ วน
เพื่ อร่วมกันวางแผนป้ องกันและแก้ไขปั ญหาด้ านอนามัยสิ่ งแวดล้ อม
โดยปี นี้ ให้ความส าคั ญในประเด็ นมลพิ ษอากาศ ซึ่ งเป็ นภัยคุกคามที่
ก่ อให้ เกิ ดปั ญหาสุ ขภาพของประชาชน ดั งนั้ นภาคส่ วนที่ เกี่ ยวข้ อง
ทั้งหน่วยงานด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม ภาคการศึกษาการเกษตร การขนส่ง
การอุตสาหกรรม และประชาชน ต้องร่วมกันกาหนดมาตรการเชิงป้องกัน

และแนวทางจัดการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รวมทั้งต้องสร้างความรู้
ความเข้ าใจ สื่ อสารข้อมู ลสู่ ประชาชนให้ ทั นต่ อสถานการณ์ เพื่ อให้
ประชาชนสามารถดูแล ป้องกันตนเองและคนในครอบครัวได้อย่างถูกต้อง
รวมทั้งมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยมลพิษทางอากาศ ทั้งนี้เพื่อให้ทุกพื้นที่
มีอากาศที่สะอาด ประชาชนปลอดภัย สุขภาพดี
ภายในงานมี การมอบรางวั ล “Princess Environmental Health
Award” โดยในปี ๒๕๖2 ผู้ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ได้แก่ นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา จังหวัด
ยะลา และ รางวัลองค์กรดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้แก่ เทศบาลนคร
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น รวมทั้งการมอบรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอ
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงาน
“In(no)cense” จากทีม NIHILISM กรุงเทพฯ รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่
ผลงาน “เปลี่ยนแนว” จากทีมโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี
รองชนะเลิ ศอั นดั บ ๒ ได้ แก่ ผลงาน “หยดน้ า” จากที มโรงเรี ยนอุ ดร
พิ ทยานุ กู ล จั งหวั ดอุ ดรธานี รางวั ลชมเชย ๒ รางวั ล ได้ แก่ ผลงาน
“ตกกระป๋อง” ทีม BSP STUDIO โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า จังหวัดอุทัยธานี
และ ผลงาน “จั ดการไขมันตั วร้ายท้ าท่ อระบายน้าอุดตั น” ที ม AMA
จังหวัดพิษณุโลก
นอกจากนี้ มี การอภิ ปรายในหั วข้ อส าคั ญ ตลอดทั้ ง 2 วั น จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิชาการ อาทิ “มลพิษทางอากาศและ
สุขภาพ: ความส้าคัญและทางออก” “ความร่วมมือในการจัดการมลพิษ
ทางอากาศและสุ ขภาพ: โอกาสและความท้ าทายของประเทศไทย”
“อยู่อย่างไรให้ปลอดภัยจากมลพิษทางอากาศในอาคาร” และ “บทบาท
หน้าที่ของนักอนามัยสิ่งแวดล้อมภายใต้วิชาชีพควบคุม” รวมทั้งการ
จัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เรื่องมลพิษอากาศ และภาพกิจกรรมรณรงค์
เนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทยจากภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

