แนวทางการทาแผนปฏิบตั กิ าร
Cluster อนามัยสิง่ แวดล้อม

SUBGOAL: สร้างสภาพแวดล้อม เพือ่
ประชาชนสุขภาพดีทกุ กลุม่ วัย

GOAL: ประชาชนทุก
กลุม่ วัย อยู่ในสิง่ แวดล ้อม
ทีเ่ อื้อต่อการมีสุขภาพดี

SUBGOAL: ลดปัจจัยเสีย่ งจากสิง่ คุกคามดัง้ เดิม
(Traditional Hazard)

SUBGOAL: ลดปัจจัยเสีย่ งจากสิง่ คุกคาม
สมัยใหม่ (Modern Hazard)

SUBGOAL

Healthy Setting

SUBGOAL

“สร้างสภาพแวดล้อม เพือ่ ประชาชนสุขภาพดีทกุ กลุม่
วัย”
คานิ ยาม
หมายถึง กระบวนการเกื้อหนุน สนับสนุน ส่งเสริมให้
บุคคล กลุม่ บุคคล มีความตระหนัก สามารถดู
สิง่ แวดล้อมได้

กายภาพ

ฝุ่นละออง

PM2.5

สารกัมมันตรังสี

เรดอน

สารกาจัดศัตรูพชื

Hazard

มะเร็ง

ออกาโนฟอสเฟต/ ออกาโนคลอรีน

สารเคมีในครัวเรือน

VOCs,

ไอระเหย

VOCs

สารเคมีในโรงงาน

POPs

ชีวภาพ

เชื้อรา

Aflatoxin

หนอนพยาธิ

OV

เคมี

“ทาเมืองให้น่าอยู่ ทาคนให้รอบรู ้ สูเ่ มืองสุขภาพดี”

GOAL: ประชาชนทุกกลุม่ วัย

อยูใ่ นสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสขุ ภาพดี
(Healthy Environment through quality of life)
SUBGOAL: เสริมสร้างสภาพแวดล้อมเพือ่ ประชาชนสุขภาพดีทกุ กลุม่ วัย (Active Community)

โครงการ : เสริมสร้างพลังประชาชนและเครือข่ายจัดการอนามัยสิง่ แวดล้อมชุมชนอย่างยัง่ ยืน
เป้ าหมาย

1. เสริมสร้างระบบความรอบรู ้
ด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม

กิจกรรมสาคัญ

เป้ าหมายหลัก:
ชุมชนมีความเข้มแข็งในการจัดการอนามัย
สิง่ แวดล ้อม สามารถจัดการตนเองได้

มาตรการ

ตัวชี้วดั : ร้อยละของ อปท. มีการพัฒนาเมืองสุขภาพดี

1.จัดทาสือ่ online ความรอบรูด้ า้ นอนามัย
สิง่ แวดล ้อม
2.จัดทาหลักสูตร onlineความรอบรูด้ า้ น
อนามัยสิง่ แวดล ้อม
3.ผลักดันให้เกิดแกนนาจัดการอนามัย
สิง่ แวดล ้อมชุมชน พร้อมทา QR code อสม.

เป้ าหมายรอง 2:
เป้ าหมายรอง 1:
ประชาชนรูส้ ทิ ธิขนั้ พื้นฐานด้านอนามัยสิง่ แวดล ้อม ชุมชนสามารถประเมินผลกระทบทีเ่ กิดขึ้นจากปัจจัยเสีย่ ง
ด้านอนามัยสิง่ แวดล ้อม

2.สร้างระบบเฝ้ าระวังอนามัย
สิง่ แวดล้อมและสุขภาพชุมชน
1.พัฒนาระบบเฝ้ าระวังอนามัยสิง่ แวดล ้อมชุมชน
2.จัดทาชุดความรอบรูเ้ รื่อง ระบบเฝ้ าระวังฯ
3.ผลักดันให้เกิดการจัดทาฐานข้อมูลสุขภาพและ
สิง่ แวดล ้อมชุมชน (Online)
4.พัฒนาเครื่องมือประเมินความเสีย่ งอย่างง่ายสาหรับ
ประชาชน (แบบธรรมชาติ และแบบดิจติ ลั App)

3.พัฒนาระบบและกลไก การสร้าง
การมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายสามารถ
จัดการด้านอนามัยสิง่ แวดลอ้ มชุมชน

4.ส่งเสริมสภาวะแวดล้อมของชุมชนให้น่าอยู่
และปลอดภัย (Healthy setting: บ้าน
โรงเรียน ทีท่ างาน สถานบริการการสาธารณสุข
ศาสนสถาน และชุมชน)

1. พัฒนาระบบการเข้าถึง ข้อมูล ข่าวสาร และการแจ้ง
สิทธิการร้องเรียนด้านอนามัยสิง่ แวดล ้อม
2.จัดทาข้อตกลงร่วมระหว่างหน่วยงานเครือข่ายทัง้
ภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนเพือ่ การจัดการอนามัย
สิง่ แวดล ้อมชุมชน
3.ผลักดันให้เกิดมาตรการ/ข้อตกลงชุมชนในการจัดการ
อนามัยสิง่ แวดล้อมผ่านการบูรณาการจากทุกภาคส่วน

1. สร้างแนวทางหรือมาตรการ การจัดสภาพแวดล ้อมชุมชนให้
น่าอยู่และปลอดภัย
2. ส่งเสริมให้เกิดต้นแบบชุมชนน่าอยู่ และปลอดภัย
3.พัฒนาศูนย์การแลกเปลีย่ นเรียนรูต้ น้ แบบการจัด
สภาพแวดล ้อมน่าอยู่ น่าปลอดภัยระดับเขตสุขภาพ (EnH
Model Learning center Hup)

SUBGOAL

Traditional Hazard

ี่ งจากสงิ่ คุกคามดงเดิ
Sub gold : ลดปัจจ ัยเสย
ั้ ม (Traditional Hazard)
คานิยาม

ี่ ง หมายถึง การป้ องกัน ควบคุม สงิ่ คุกคามดัง้ เดิมทีอ
ลดปัจจ ัยเสย
่ าจก่อให ้เกิดโรคหรือผลกระทบต่อสุขภาพ
สงิ่ คุกคามดงเดิ
ั้ ม หมายถึง ปั ญหาด ้านสงิ่ แวดล ้อมพืน
้ ฐาน (กายภาพและชวี ภาพ) ทีม
่ ผ
ี ลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชน

ว ัตถุประสงค์

ี โดยปกติสข
เพือ
่ ให ้เกิดการจัดการสงิ่ คุกคามดัง้ เดิมไม่ให ้สง่ ผลกระทบต่อสุขภาพและการดารงชพ
ุ

ขอบเขต

การจัดหาน้ าสะอาดเพือ
่ การอุปโภคบริโภค
การสุขาภิบาลอาหาร
การจัดการสงิ่ ปฏิกล
ู
การจัดการมูลฝอย
ั ว์นาโรค
การควบคุมแมลงและสต
ั
การจัดการทีพ
่ ักอาศย
การจัดการสาธารณภัย (โรคระบาด)
การสุขาภิบาลสถานทีพ
่ ักผ่อนหย่อนใจ

เป้าหมาย

1.
2.
3.
4.

ี่ ง
มีระบบเฝ้ าระวังปั จจัยเสย
ั ยภาพในการจัดการปั ญหาและลดปั จจัยเสย
ี่ ง
อปท.มีศก
สถานประกอบการมัคณ
ุ ภาพและได ้มาตรฐาน
ประชาชนมีความรอบรู ้ สามารถป้ องกันตนเองจากสงิ่ คุกคามดัง้ เดิม

Root of Cause

ประเด็น
สงิ่ ปฏิกล
ู

ประชาชน
•

•
•

อาหาร

•
•

้ (พฤติกรรมการ
ขาดความรู ้ในการใชส้ วม
้
ใชส้ วม)
ิ ทาให ้ขับถ่ายในทีส
ความเคยชน
่ าธารณะ
้
ไม่มส
ี วมเพราะยากจน

•

พฤติกรรมไม่ถก
ู ต ้อง
ขาดความรู ้ในการจัดการสุขาภิบาลอาหาร
ในครัวเรือน

นา้

มลพิษอากาศ •
้ ื นใน •
(การใชฟ
คร ัวเรือน)

ผู ้ประกอบการ/สถานบริการ

ิ /ขาดความรู ้
ความเคยชน
วิถช
ี วี ต
ิ ของประชาชน

อปท./หน่วยงานภาครัฐ
•

•
•

ขาดความรู ้การจัดการสงิ่
ปฏิกล
ู
หลีกเลีย
่ งกฎหมาย
ไม่ตระหนั กถึงผลกระทบ

•
•
•

พฤติกรรมไม่เหมาะสม
ไม่ตระหนั กถึงผลกระทบ
ลดต ้นทุน

• การเฝ้ าระวังไม่ตอ
่ เนือ
่ ง
้
• การบังคับใชกฎหมายไม่
มี
ิ ธิภาพ
ประสท

• ขาดความรู ้ในการผลิตน้ า
• ขาดความตระหนั ก

• การบริหารจัดการไม่ม ี
ิ ธิภาพ
ประสท
• การเฝ้ าระวังไม่ตอ
่ เนือ
่ ง
้
• การบังคับใชกฎหมายไม่
มี
ิ ธิภาพ
ประสท

•
•
•

้
ไม่มก
ี ารบังคับใชกฎหมาย/
้
การบังคับใชกฎหมายไม่
มี
ิ ธิภาพ
ประสท
จนท.ไม่เพียงพอ
จนท.ขาดความรู ้
ไม่มแ
ี บบระบบบาบัดที่
หลากหลาย

่ เสริมการจ ัดการอนาม ัยสงิ่ แวดล้อมขององค์กรปกครองสว
่ นท้องถิน
โครงการสง
่
ว ัตถุประสงค์
เป้าหมายการ
ดาเนินงาน

มาตรการและ
กิจกรรมสาค ัญ

่ ผลกระทบต่อ
้ ฐานไม่ให้สง
เพือ
่ ให้องค์กรปกครองสว่ นท้องถิน
่ สามารถจ ัดการปัญหาสงิ่ แวดล้อมพืน
ี โดยปกติสข
สุขภาพและการดารงชพ
ุ ของประชาชน
1. องค์กรปกครองสว่ นท้องถิน
่ สามารถจ ัดบริการอนาม ัยสงิ่ แวดล้อมมีคณ
ุ ภาพและได้มาตรฐาน

มาตการ

กิจกรรมสาค ัญ

1. สร้างความร่วมมือระด ับนโยบาย
เพือ
่ ผล ักด ันบทบาทของมท.ในการ
่ ปท.
ข ับเคลือ
่ นงานสูอ

• จัดทาข ้อมูลสถานการณ๋
• จัดทาข ้อเสนอเชงิ นโยบาย
• สร ้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้อง

2. พ ัฒนาขีดความสามารถอปท.ใน
การจ ัดบริการอนาม ัยสงิ่ แวดล้อม

•
•
•
•

สร ้างความเข ้มแข็งกลไกระดับจังหวัด (คสจ.)และอาเภอ (พชอ)
ั ยภาพบุคลากร
พัฒนาศก
พัฒนาหลักสูตร
พัฒนาระบบงาน

ึ ษาวิจัยเพือ
3. สน ับสนุนการพ ัฒนาเทคโนโลยีท ี่ • ศก
่ พัฒนาเทคโนโลยีทเี่ หมาะสม
เหมาะสมสาหร ับอปท.
• สง่ เสริมให ้เกิด Academic Body ระดับภาค/Knowledge Network
ึ ษา/หน่วยงานระดับภูมภ
4. สน ับสนุนให้เกิดการเฝ้าระว ังด้าน • สร ้างความร่วมมือกับสถาบันการศก
ิ าค
อนาม ัยสงิ่ แวดล้อม
• สนั บสนุนเครือ
่ งมือและองค์ความรู ้
ื่ สาร
• สง่ เสริมให ้มีระบบข ้อมูล/การจัดการ/การสอ
5. สร้างระบบและกลไกการควบคุม
คุณภาพองค์กรปกครองสว่ น
ท้องถิน
่

• สนั บสนุนให ้เกิด Certification Body เพือ
่ รับรองคุณภาพการ
ดาเนินงานของอปท.

่ เสริมการจ ัดการอนาม ัยสงิ่ แวดล้อมขององค์กรปกครองสว
่ นท้องถิน
โครงการสง
่
ว ัตถุประสงค์
เป้าหมายการ
ดาเนินงาน

มาตรการและ
กิจกรรมสาค ัญ

่ ผลกระทบต่อ
้ ฐานไม่ให้สง
เพือ
่ ให้องค์กรปกครองสว่ นท้องถิน
่ สามารถจ ัดการปัญหาสงิ่ แวดล้อมพืน
ี โดยปกติสข
สุขภาพและการดารงชพ
ุ ของประชาชน
2. องค์กรปกครองสว่ นท้องถิน
่ สามารถควบคุมกาก ับสถานประกอบการให้ดาเนินการตามกฎหมาย

มาตการ

กิจกรรมสาค ัญ

้ ฎหมายให้
่ เสริมการบ ังค ับใชก
1. สง
ิ ธิภาพ
เกิดประสท

•
•
•
•

2. สน ับสนุนเทคโนโลยีทเี่ หมาะสม
สาหร ับสถานประกอบการ

ึ ษาวิจัยเพือ
• ศก
่ พัฒนาเทคโนโลยีทเี่ หมาะสม
• สร ้างความรอบรู ้ผู ้ประกอบการ

3. สร้างระบบและกลไกการควบคุม
คุณภาพของสถานประกอบการ

• พัฒนาระบบงาน
ั ยภาพชุมชนในการเฝ้ าระวังอนามัย
• สนั บสนุนบทบาทและศก
สงิ่ แวดล ้อมระดับชุมชน
ิ ธิ
• สง่ เสริมให ้ประชาชนรู ้สท
• ผลักดันให ้เกิดกลไก/รูปแบบ/แนวทาง การควบคุมคุณภาพโดย
third party

สร ้างความเข ้มแข็งกลไกระดับจังหวัด (คสจ.)และอาเภอ (พชอ)
้
พัฒนาระบบกากับติดตามการบังคับใชกฎหมาย
ั ยภาพบุคลากร
พัฒนาศก
พัฒนาหลักสูตร

SUBGOAL

Modern Hazard

Sub goal 3: ลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสิ่งคุกคามสมัยใหม่ (Modern Hazard)
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสิ่งคุกคามสมัยใหม่สมัยใหม่
2. เพื่อป้องกันผลกระทบและคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากสิ่งคุกคามสมัยใหม่
ขอบเขต:
เชิงประเด็น
• Climate change (ความร้อน ภัยพิบัต)ิ
• สารเคมีและสารอันตราย
• มลพิษทางอากาศ
• กัมมันตรังสี
• เหตุราคาญ

ขอบเขต:
เชิง setting
• กิจการใหม่ ๆ
• สถานพยาบาล

โครงการสาคัญ
1. โครงการพัฒนาระบบและกลไกการจัดการปัจจัยเสีย่ งต่อสุขภาพจากสิ่งคุกคามสมัยใหม่
วัตถุประสงค์:

1. เพื่อประชาชนได้รบั information ความเสี่ยงต่อสุขภาพจากความเสี่ยงสมัยใหม่ เพื่อป้องกันตนเองได้
2. เพือ่ พัฒนาเครื่องมือให้อปท. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนนาไปใช้เพื่อป้องกัน ควบคุมปัจจัยเสี่ยงสมัยใหม่ที่ส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพ

ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด :

1. มีระบบการประเมินและคาดการณ์ความเสี่ยงต่อสุขภาพจากปัจจัยเสีย่ งสมัยใหม่หรือศูนย์ระดับประเทศและระดับภาค
2. ร้อยละของหน่วยงานภาคีที่นาข้อมูล information ประเมิน/คาดการณ์ไปใช้ในการป้องกันความเสี่ยงฯ
3. ร้อยละของ อปท. ที่นาข้อมูล information ที่ประเมิน/คาดการณ์ไปใช้ในการป้องกันความเสี่ยงฯ

มาตรการสาคัญ :

1. พัฒนาระบบข้อมูล เฝ้าระวังและคาดการณ์ความเสี่ยงต่อสุขภาพจากสิ่งคุกคามสมัยใหม่
2. ศึกษา วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพจากสิ่งคุกคามสมัยใหม่
3. พัฒนาค่ามาตรฐานความเสี่ยงต่อสุขภาพจากสิ่งคุกคามสมัยใหม่
4. พัฒนาระบบสื่อสาร แจ้งเตือนและตอบโต้ความเสี่ยงต่อสุขภาพจากสิ่งคุกคามสมัยใหม่
5. พัฒนาเครื่องมือสาหรับประชาชนและอปท. ให้เข้าถึงข้อมูล ความรู้ เพื่อใช้ป้องกันสุขภาพตนเองได้ รวมทั้งสามารถแจ้งข้อมูลความเสี่ยงได้
(application / QRcode)
6. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการประเมินและตอบโต้ความเสี่ยงในทุกระดับ

โครงการสาคัญ
2. โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการปัจจัยเสีย่ งต่อสุขภาพใน settings จากสิ่งคุกคามสมัยใหม่
วัตถุประสงค์:
1. เพื่อให้ settings สามารถจัดการปัจจัยเสี่ยงสมัยใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและระบบบริการของ setting นั้น
อย่างมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ

ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด :

1. ร้อยละของ settings ที่มีการจัดการได้ตามมาตรฐาน

มาตรการสาคัญ :

1. พัฒนาค่ามาตรฐานการจัดการความเสี่ยงต่อสุขภาพจากสิ่งคุกคามสมัยใหม่ ใน setting ต่างๆ
2. ส่งเสริม ประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนามาตรฐานไปใช้เพื่อป้องกัน ควบคุมความเสี่ยง
3. ผลักดันให้เกิดกฎหมาย เช่น ภายใต้ พรบ.การสาธารณสุข
4. ควบคุม กากับ ติดตาม

สรุปภาพรวม

ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม

บทบาทกรมอนามัย Approach เข้าถึงประชาชนจริงหรือไม่
ยังไม่เห็นภาพการพัฒนา อสม. อย่างจริงจัง ซึง่ อสม.อาจได้รบั ภาระได้มาก
เกิน ควรเพิม่ หรือยกระดับ อสม. มีศกั ดิ์ และเกียรติในการทางานอนามัย
สิง่ แวดล ้อม
ข้อเสนอที่ประชุมภาพรวม ประเด็น อปท. (การพัฒนาขีดความสามารถ พัฒนาหลักสูตร) ขอเสนอให้
(ศอ.12)
สร้างเทคโนโลยี เครื่องมือ เพือ่ ทดแทนคนทางานของ อปท.ทีไ่ ม่เพียงพอ ให้
ง่ายต่อการทางาน
การบังคับใช้กฎหมาย (บังคับไม่ได้ในความจริง) ไม่มคี วามชัดเจนแม้จะเป็ น
กฎหมายทีต่ อ้ งใช้ เสนอให้แบ่งขนาดการบังคับใช้

ข้อเสนอที่ประชุมภาพรวม
(ศอ.2 ศอ.6 ศอ.8)

ประเด็น อปท.มีจานวนคนจากัด การพัฒนาศักยภาพอาจไม่สามารถใช้ได้
ต้องหาวิธใี ห้พ้นื ทีม่ คี นทางาน อวล. มากขึ้น
อปท. ไปยังชุมชน ต้องเพิม่ กลไก สสอ. หรือ พชอ. ในระบบ เพือ่ ให้บรรลุ
เป้ าหมายถึงประชาชน
เสนอให้บูรณาการกับภาคเอกชน เช่น ประสานเครือข่ายมือถือหลัก เพือ่ ใช้
ระบบแจ้งเตือน อวล.ผ่านระบบ เพือ่ ให้เข้าถึงประชาชน
ความรอบรูป้ ระชาชน ควรเน้นให้ประชาชนรูเ้ ท่าทัน ควรทาสือ่ สารที่
Impact กับประชาชนให้ประชาชนรูท้ นั สถานการณ์

ข้อเสนอที่ประชุมภาพรวม
(ศอ.7 ศอ. 9 ศอ.12)

ยังไม่เห็นกลไก กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรอย่างมืออาชีพเพือ่ สร้างความเชี่ยวชาญ
เป็ นมืออาชีพด้านสิง่ แวดล ้อม
การดาเนินงานภาพคลัสเตอร์อนามัยสิง่ แวดล้อม ควรบูรณาการงานทุกงานเพือ่ ลด
ภาระให้กบั อปท.
กิจกรรมของบาง SUBGOAL มีความซา้ ซ้อนให้บูรณาการกิจกรรมใน
ภาพรวม
ควรต้องกาหนดบทบาท หน้าที่ และกลไกให้ชดั เจนว่าเรื่องใด เป็ นหน้าทีห่ รือ
บทบาทใคร
ประเด็น Modern Hazard ยังไม่เห็นการสนับสนุนด้านงานวิจยั และควร
ต้องเน้นเรื่องการพัฒนาระบบเตือนภัยให้กบั เมืองให้ชดั เจน

ประเด็น SUBGOAL มีบางกลไก และมาตรการทีท่ บั ซ้อน
กัน น่าจะรวมเป็ นเรื่องเดียวกัน เพราะถือเป็ นปัจจัยเสีย่ งใน
ภาพรวม (อปท.ไม่ได้แยกประเด็นเสีย่ ง)
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ข้อเสนอที่ประชุมภาพรวม
ทางานด้านสิง่ แวดล ้อมคงต้องเสริมศักยภาพทีเ่ หมาะสม
(สอน.และ กอง ป.)
 กระบวนการภายในของงานด้านอนามัยสิง่ แวดล ้อม ควรต้อง
บูรณาการงานกันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ประเด็นการใช้สอ่ื ออนไลน์ ทีบ่ างประเด็นยังเข้าไม่ถงึ ระบบออนไลน์ ควร
เลือกใช้สอ่ื ทีเ่ หมาะสม
ประเด็นความเสีย่ งดัง้ เดิม สมัยใหม่ ต้องมีความชัดเจนของแต่ละประเด็น
ควรโฟกัสไปสู่เป้ าหมายโรคทีก่ าหนดไว้
ข้อเสนอที่ประชุมภาพรวม เพิม่ เรื่องของ สิทธิหน้าที่ ให้ครอบคลุมกับประชาชนทีต่ อ้ งรูส้ ทิ ธิ และหน้าที่
(กองประเมินผลกระทบ
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สานัก ว. และ ศกม.)
ประเด็นงาน ต้องบูรณาการงานกันก่อนจะลงดาเนินการ
ประเด็นศูนย์การคาดการณ์ เรื่องของเฝ้ าระวังควรเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับแต่
ละหน่วยงาน สาหรับใช้คาดการณ์ผลกระทบทางด้านสุขภาพ
ขอให้เชื่อมโยงการดาเนินงานสามกลุม่ งาน และโรคทีส่ ่งผลกระทบให้ชดั เจน
มากขึ้น

ข้อเสนอที่ประชุมภาพรวม
(สานัก ว)

มาตรการของแต่ละ SUBGOAL บางประเด็นรวมกันได้ แต่ยงั ไม่เห็นการ
สะท้อนไปสู่ Outcome ของการลดโรคจากสิง่ แวดล้อม
ทาอย่างไรให้มกี ารบูรณาการงานร่วมกันระหว่าง กรมควบคุมโรค และกรมอนามัย
ควรกาหนด Ladder หรือลาดับขัน้ ของการดาเนินงาน อาจจัดลาดับขัน้ ในการ
พัฒนา เป็ น 3 ขัน้ คือ
1.Mission &Problem Base (Traditional hazard)
การทางานพื้นฐานทีใ่ ช้มาตรฐาน หรือกฎหมายในการกากับ (Traditional
hazard)
2.Development base ทาหน้าทีต่ อบการทางานผ่านพื้นทีเ่ ป็ นฐาน
ใช้ Soft site intervention เพือ่ การพัฒนา
3. Innovation base เป็ นการจัดการด้าน Modern hazard
เน้นการแจ้งเตือนภัย และการศึกษาวิจยั

ข้อเสนอที่ประชุมภาพรวม

ขอให้คานึงถึงปัญหาทีส่ ะท้อนมาจากพื้นที่ ภาระงานควรต้อง
ตอบสนองตามความต้องการและปัญหาพื้นที่
ควรบูรณาการงานกัน เนื่องจากทุกหน่วยงาน เร่งใช้งบประมาณ
ไม่บูรณาการงาน เงิน และคน ทาให้แย่งลูกค้ากันเอง ทาให้งานไม่
มีประสิทธิภาพ
ควรต้องสร้างการตื่นตัว สร้างความตระหนัก และความตื่นกลัวให้
ประชาชนเพือ่ ให้ประชาชน รูเ้ ท่าทัน เริ่มตระหนัก

ข้อเสนอที่ประชุมภาพรวม

ควรเน้นประเด็นให้ประชาชน รูส้ ทิ ธิ์ และรูเ้ ท่าทันปัญหาอนามัย
สิง่ แวดล ้อม และเสริมสร้างระบบการใช้เทคโนโลยีให้มากขึ้น
ควรมีโครงการทีเ่ น้นให้ อปท. สามารถจัดการได้ทงั้ Traditional
และ Modern Hazard
ควรเน้นองค์ความรูใ้ นภาพรวมให้ประชาชนทัง้ สิง่ แวดล ้อมดัง้ เดิม และ
สมัยใหม่ เพือ่ ให้เกิดการปรับตัว
กลยุทธ์ และมาตรการ ควรใช้มาตรการเชิงลบและต้องอาศัยนโยบายของ
อธิบดีกรมอนามัย เพือ่ ช่วยผลักดันในเชิงนโยบาย

 เสนอให้ปรับกระบวนการทางานให้สามารถ Advocate ระดับนโยบาย และประชาชนได้

 ควรเชื่อมโยงประเด็น Health outcome ให้ชดั เจน ก่อนเชื่อมโยงไปยังการจัดการ
สิง่ แวดล้อมทีเ่ ชื่อมโยงไปยังทุกกลุม่ วัย
 การทางานเพือ่ ให้เกิด Health Environmental through quality of life
เป็ นสิง่ สาคัญทีจ่ ะนาเสนอให้เห็นคุณภาพชีวติ เป็ นสิง่ ทีเ่ ป็ นรูปธรรม ควรหยิบยกขึ้นมา

ข้อเสนอจากผูบ้ ริหาร

 เสนอให้มกี ารสือ่ สารกับ อสม. และแกนนาชุมชน ให้ชดั เจน อาจทาบัตร QR Code สาหรับ อส
ม. เพือ่ ส่งข้อมูลตรงเป็ นการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของประชาชน

 การพัฒนา อปท.ควรแยกประเภท อปท. ทีพ่ ร้อม กับ อปท. ทีต่ อ้ งได้รบั การสนับสนุน เพือ่ กาหนด
กลวิธที แ่ี ตกต่างกัน ควรขับเคลือ่ น อป.ทีพ่ ร้อมก่อนเพือ่ สร้างรูปธรรม
 เสนอแนวทางนาเสนอโดย ชี้แจงว่า การขับเคลือ่ นงานความเสีย่ งดัง้ เดิมเป็ นบทบาทในการใช้
กฎหมายสาคัญที่ อปท.มีบทบาทสาคัญ ส่วนสิง่ คุกคามสมัยใหม่ อาจเกี่ยวข้องกับ อปท. บ้างแต่เป็ น
การจัดการสิง่ ทีจ่ ะเกิดขึ้นใหม่ อยู่ใน พรบ สธ บางส่วน และส่งผลกับประชาชน

ข้อเสนอจากผูบ้ ริหาร

การสร้าง คสจ. ให้เข้มแข็ง ต้องกาหนดแนวทางทางานให้ชดั เจน โดย
ต้องกาหนดบทบาทให้ หน่วยงานแต่ละระดับทีช่ ดั เจน ทัง้ หน่วยงาน และ
ศูนย์อนามัย
ศูนย์อนามัย ใช้โมเดลการขับเคลือ่ นงาน อวล.ผ่าน คสจ. แลกเปลีย่ น
ให้กบั หลานพื้นที่ เพือ่ ให้เกิดกระบวนการทางานในแบบเดียวกัน
เน้นสร้างการขับเคลือ่ นภาคประชาชน ในการกดดัน อปท.เพือ่ สร้างพลัง
การจัดการ อวล.ในพื้นที่
เสนอให้ Modern hazard ควรเสนอเรื่องระบบรองรับภัย
ฉุกเฉิน เนื่องจากเป็ นปัญหาทีต่ อ้ งเตรียมพร้อมรับมือ และจัดการอย่าง
ทันท่วงที พร้อมวางมาตรการทีช่ ดั เจน

สิง่ ท้าทายงานคลัสเตอร์
อนามัยสิง่ แวดล ้อม

ขาด Mine set
ขาด Paradigm
ขาด Positive thinking
ขาดมุมมอง วิสยั ทัศน์

นโยบายรองอธิบดี
กรมอนามัย

 ใช้แนวทางหรือกลยุทธ์ PIRAB ในการทางานร่วมกันทัง้ ส่วนกลาง
และศูนย์อนามัย
ทบทวน วิเคราะห์ ค้นหากลุม่ ลูกค้าและเครือข่ายทัง้ รายเดิมให้สร้าง
สัมพันธ์ และหารายใหม่เพือ่ สร้างกลไกในพื้นที่
จัดเตรียมชุดข้อมูลทางวิชาการ ทีเ่ กี่ยวข้อง ทัง้ ผ่านการวิจยั การค้นคว้า
เพือ่ ใช้เป็ นข้อมูลสนับสนุน (Back up) ในการทางาน
เสริมสร้างศักยภาพกลไก คสจ.เพือ่ ขับเคลือ่ นงานระดับจังหวัด พร้อมระบุ
เป้ าหมายการขับเคลือ่ นทีเ่ หมาะสมสาหรับแต่ละจังหวัด
ยกระดับ พัฒนาต่อยอดงานตามนโยบายหรือกิจกรรมทีเ่ ป็ นภารกิจหลัก
ของกระทรวงสาธารณสุข เพือ่ เป็ นการสร้างโมเดลทีด่ ี ของหน่วยงานภาค
การสาธารณสุข (G&C Hospital)

นโยบายรองอธิบดี
กรมอนามัย

ขยาย และสร้างเครือข่ายการทางานร่วมกับหน่วยงานอืน่ ๆ เพือ่
สนับสนุนการทางาน และกรมอนามัยทาหน้าทีเ่ ป็ น หน่วยงานที่
สร้างการ Governance กากับติดตาม และชี้เป้ าในการ
จัดการอนามัยสิง่ แวดล ้อม
จัดกลุม่ และบริหารจัดการโครงการ พร้อมกาหนดบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบทีช่ ดั เจน
สร้างศักยภาพนักอนามัยสิง่ แวดล ้อม อปท. ในเรื่องกฎหมาย และ
ติดตามกฎหมายสมัยใหม่ให้ทนั เพือ่ เตรียมพร้อมรองรับงานใหม่ๆ
เสริมสร้างศักยภาพ ความเข้มแข็งของ สสอ. พร้อมผลักดันกลไก
พชอ. ในการทางานจัดการอนามัยสิง่ แวดล ้อมชุมชน

