ชื่อหนังสือ สถานการณ์อนามัยสิ่งแวดล้อม
			
ในประเทศไทย พ.ศ. 2548-2550

ISBN

978-974-13-4491-8

จัดทำโดย
			
			
			

สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข
โทรศัพท์ 0-2590-4316
โทรสาร 0-2590-4321

พิมพ์ครั้งที่ 1

กันยายน 2550    จำนวน  6,000 เล่ม

จัดพิมพ์โดย

สำนักงานกิจการโรงพิมพ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

สถานการณ์อนามัยสิ่งแวดล้อม
ในประเทศไทย
ปี 2548 - 2550

สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ค ำน ำ
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย มีการ
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และการสืบทอดเผ่าพันธุ์มนุษย์ สัตว์และพืช รวมทั้งระบบนิเวศน์ทั้งหมดด้วย
การติดตามสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ จะช่วยนำมาซึง่ ความสามารถ
ในการ “ควบคุมกระบวนการ  อิทธิพล และปัจจัยต่าง ๆ ด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ ที่จะกระทำ หรือ
อาจกระทำให้เกิดผลเสียทั้งโดยทางตรง และทางอ้อมต่อสุขภาพร่างกาย จิตใจ และการดำรงชีพอยู่ใน
สังคมอย่างปกติสุข” หรือทีเ่ รียกว่า “อนามัยสิง่ แวดล้อม” ตามคำนิยามขององค์การอนามัยโลก ซึง่ ปัจจุบนั
จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสร้างความร่วมมือระหว่างฝ่ายต่างๆ ตั้งแต่ร ะดั บ ปั จ เจกชน ถึ ง ระดั บ องค์ ก ร โดย
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ทุติยภูมิ เกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนไทย และ         
งานวิ จั ย ที่ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น สถานการณ์ ปั ญ หาด้ า นสุ ข ภาพ และการเปลี่ ย นแปลงของปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ           
สุขภาพที่เป็นผลกระทบจากปัญหามลพิษและการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม รวมถึงสถานการณ์ความ
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เอกสารฉบับนี้ได้พยายามที่จะเชื่อมโยงข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ ซึ่งจะต้องมีการ
ศึกษาเพิ่มเติม เพื่อความครบถ้วนของข้อมูลต่างๆ ให้สามารถใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ เพื่อกำหนด
แนวทางการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม
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สถานการณ์ ด้ า นอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม
ในประเทศไทย
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลาง ที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และเป็น
ประเทศกำลังพัฒนาประเทศหนึ่งที่ต้องเผชิญปัญหาผลกระทบจากการพัฒนาประเทศ อันเนื่องมาจาก
นโยบายการผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์ ด้วยรูปแบบและวิธีการต่างๆ รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงสภาวะ
แวดล้อมของโลกที่คาดไม่ถึง นอกจากนั้นยังได้รับอิทธิพลจากกระแสโลกาภิวัตน์ที่ทำให้การติดต่อสื่อสาร
เป็นไปได้อย่างสะดวกรวดเร็ว จึงส่งผลต่อการแพร่กระจาย และขยายขอบเขตของปัญหาสิ่งแวดล้อม           
ได้อย่างรวดเร็ว และกว้างขวางขึ้นด้วย ปัจจุบันผลกระทบที่เกิดจากสภาวะแวดล้อมถูกทำลาย ได้ส่งผล     
อย่างชัดเจนต่อสุขภาพประชาชน และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ที่อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อม 
จากการรวบรวมรายงานสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อม ของประเทศไทย
ในช่วงปี 2548-2550 สรุปได้ดังนี้

1. สรุปสถานการณ์ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ปัจจุบันประเทศไทยมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และเป็นประเทศกำลังพัฒนาประเทศ
หนึ่งที่กำลังเผชิญปัญหาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ทำให้มีปัญหาต่าง ๆ  มากขึ้น โดยสรุป  ได้แก่
1.1 ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ โดยพบว่า มีการสูญเสียพื้นที่ป่าไม้จำนวน
มาก และเกิดการลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพ ประเทศไทยสูญเสียพื้นที่ป่าไม้มาอย่างต่อเนื่อง
โดยไฟป่าเป็นหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดการสูญเสียความสมบูรณ์ของป่าไม้ จากข้อมูลของส่วนควบคุมไฟป่า
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชในปีงบประมาณ 2550 (1 ตุลาคม 2549 – 22 เมษายน
2550) พบว่า ความถี่ของการเกิดไฟป่าและพื้นที่เสียหายมีมากขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2550 เกิดไฟป่ารวม
7,575 ครั้ง มีพื้นที่เสียหายประมาณ 115,261 ไร่ ภาคเหนือเป็นพื้นที่ที่มีการเกิดไฟไหม้ป่ามากที่สุด         
คิดเป็นร้อยละ 47.35 ของพื้นที่เสียหายทั้งหมด ทั้งนี้สาเหตุของการเกิดไฟป่า นอกจากจะมาจากมนุษย์
แล้วยังเกิดมาจากสภาพภูมอิ ากาศที่เปลี่ยนแปลงไป   เกิดสภาวะอากาศที่แห้งและร้อนกว่าปกติจากทุกปีท             ี่
ผ่านมา ประเทศไทยเป็นแหล่งที่มีความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์โลกประมาณร้อยละ 7
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อย่างไรก็ตาม จากสายพันธุ์สัตว์ป่าทั้งหมด 3,978 ชนิด ได้สูญพันธุ์ไปแล้ว 14 สายพันธุ์   ใกล้จะสูญพันธุ์
572 สายพันธุ์  และเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์ อีก 63 สายพันธุ์
1.2 ปัญหาด้านพื้นที่เพาะปลูก จากข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินของประเทศไทย
โดยการรวบรวมของกรมพัฒนาที่ดิน ในปี พ.ศ. 2548 พบว่า ประมาณ ร้อยละ 37.85 ของพื้นที่ทั้ง
ประเทศ เป็นพื้นที่ถือครองการเกษตร รองลงมาร้อยละ 32.66 เป็นพื้นที่ป่าไม้ ปัญหาที่พบจากการใช้
ประโยชน์ที่ดินที่ไม่เหมาะสม ทำให้ต้องประสบกับปัญหาการกัดเซาะและพังทลายของดินเป็นอย่างมาก      
รวมทั้งการใช้ปุ๋ยเคมีในอัตราที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
1.3 ปั ญ หาด้ า นมลภาวะ พบว่ า ประเทศไทยประสบปั ญ หามลพิ ษ มากขึ้ น โดย                     
ในปี พ.ศ. 2548 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำในแม่น้ำ            
สายหลัก 46 สาย (ยกเว้น 2 สาย ได้แก่ แม่น้ำปัตตานี และแม่น้ำสายบุรี เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ความ                        
ไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้) และแหล่งน้ำนิ่ง 4 แหล่ง (กว๊านพะเยา บึงบอระเพ็ด หนองหาน
และทะเลสาบสงขลา) โดยพิจารณาตามดัชนีคุณภาพน้ำทั่วไป พบว่า มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ดีร้อยละ 17
พอใช้ร้อยละ 49 เสื่อมโทรมร้อยละ 29 และเสื่อมโทรมมากร้อยละ 5 
อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. 2549 โดยการประเมินจากมาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน      
ร่วมกับดัชนีคุณภาพน้ำทั่วไป พบว่า การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำโดยภาพรวมของแหล่งน้ำทั่วประเทศดีขึ้น
เมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพน้ำในปี พ.ศ. 2548 โดยมีแหล่งน้ำที่มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดีและพอใช้เพิ่มขึ้น
ส่วนแหล่งน้ำที่มีคุณภาพเสื่อมโทรมและเสื่อมโทรมมากลดลง
ปัญหามลพิษทางน้ำ พบมากในพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น ปัจจุบันประเทศไทย
มีโรงงานบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง 80 แห่ง  และอยู่ระหว่างการก่อสร้างอีก 15 แห่ง ซึ่งโรงบำบัดน้ำเสียที่มี
อยู่นี้ ครอบคลุมเพียง 1 ใน 3 ของพื้นที่เมือง หรือเขตเทศบาลเท่านั้น ความรับผิดชอบในการรวบรวม
และบำบัดน้ำเสีย เป็นหน้าที่ของเทศบาล แต่เทศบาลยังประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรและศักยภาพทาง
เทคนิคในการใช้เครื่องมือการเดินระบบและการบำรุงรักษา รวมทั้งมีปัญหาในการเก็บค่า ธรรมเนียม
กฎระเบียบและการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เพียงพอ   เป็นผลให้การบริหารงานและการจัดการน้ำเสียเกิด
ความไม่เหมาะสม
สำหรับปัญหามลพิษที่ได้รับการร้องเรียนมากที่สุดในปี พ.ศ. 2549 คือ มลพิษทาง
อากาศและเสียง ปัญหาหลักด้านมลพิษอากาศในประเทศไทยยังคงเป็นมลพิษจากฝุ่นขนาดเล็ก (ขนาดเล็ก
กว่า 10 ไมครอน) ที่สามารถเข้าไปกับลมหายใจไปถึงปอดชั้นใน ในปี พ.ศ. 2549 พบว่า ฝุ่นขนาดเล็ก   
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ในบรรยากาศสูงเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่ของประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นปัญหาในพื้นที่เขตเมือง         
และแหล่งอุตสาหกรรม เช่น กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ บริเวณหน้าพระลานจังหวัดสระบุรี เชียงใหม่
ลำปาง ชลบุรี ระยอง เมื่อพิจารณาคุณภาพอากาศจากดัชนีคุณภาพอากาศรายวัน ในปี พ.ศ. 2549 พบว่า
จังหวัดสมุทรปราการ สระบุรี และกรุงเทพมหานคร มีคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
คิดเป็นร้อยละ 44.9 43.2 และ 31.8 ของจำนวนวันทั้งหมดในรอบปี
สำหรับมลพิษทางเสียง เมื่อพิจารณาสถานการณ์ระดับเสียง ในปี พ.ศ. 2549 โดย               
ภาพรวมส่วนใหญ่มีปัญหาบริเวณริมถนนใหญ่ในกรุงเทพมหานคร มีระดับเสียงดังเฉลี่ย 24 ชั่วโมง                  
อยู่ระหว่าง 58.4 - 88.1 เดซิเบลเอ (ค่ามาตรฐานเท่ากับ 70 เดซิเบลเอ)
1.4 ปัญหามูลฝอยและของเสีย ประเทศไทยประสบปัญหาปริมาณมูลฝอยหรือของ
เสียเพิ่มมากขึ้น มีปริมาณของเสียในปี พ.ศ. 2548 ประมาณ 14.3 ล้านตัน โดยพบว่า มูลฝอยร้อยละ 21
เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 32 เกิดขึ้นในเขตเทศบาล และเมืองพัทยา และร้อยละ 47 เกิดขึ้น     
นอกเขตเทศบาล โดยในกรุงเทพมหานคร มูลฝอยและของเสียที่เกิดขึ้นสามารถนำไปกำจัดได้ทั้งหมด         
แต่ในเขตพื้นที่เทศบาลเก็บได้เพียง 1 ใน 3 เท่านั้น
ประเทศไทยยังประสบปัญหาขยะพิษและของเสียอันตราย ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มีขยะ
พิษและของเสียอันตรายเพิ่มขึ้นในแต่ละปี จาก 0.9 เป็น 1.8 ล้านตัน ซึ่งในจำนวนนี้พบว่า 3 ใน 4              
เกิดขึ้นจากอุตสาหกรรม และส่วนที่เหลือเกิดจากครัวเรือน ปริมาณของเสียอันตรายในชุมชน ในปี        
พ.ศ. 2548 กว่าร้อยละ 34 ยังคงเกิดขึ้นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่พบมาก ได้แก่ น้ำมัน
หล่อลื่นใช้แล้ว แบตเตอรี่รถยนต์ ถ่านไฟฉาย และหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ การบริหารจัดการและ                     
สิ่งอำนวยความสะดวกในการบำบัดมีเพียงพอสำหรับการจัดการของเสียจากภาคอุตสาหกรรมเท่านั้น แต่
ไม่เพียงพอสำหรับภาคครัวเรือน   ของเสียซึ่งเกิดจากอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ เช่น คอมพิวเตอร์ และ
โทรศัพท์มือถือ กำลังเป็นเรื่องที่น่าห่วงใย เนื่องจากยังไม่มีระบบการจัดการที่เหมาะสม (อ้างอิงใน
ประเทศไทย : การประเมินและสถานการณ์, องค์การสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย, 2548)
1.5 ปั ญ หาสารเคมี แ ละสารอั น ตราย ประเทศไทยมี ก ารใช้ ส ารเคมี ทั้ ง ในภาค
อุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรม รวมทั้งการใช้ในชีวิตประจําวัน ที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
สาเหตุมาจากนโยบายเร่งรัดพัฒนาประเทศที่เน้นภาคอุตสาหกรรม พบว่า สารเคมีที่นํามาใช้ในภาคการ
ผลิตแบ่งออกเป็น วัตถุดิบที่มีการนําเข้า และวัตถุดิบที่ผลิตได้ภายในประเทศ โดยแบ่งประเภทสารเคมี
ออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่ 1) เชื้อเพลิง 2) เคมีภัณฑ์ 3) ปุ๋ยและยากําจัดศัตรูพืช 4) ผลิตภัณฑ์เวชกรรม
และเภสัชกรรม 5) อาวุธยุทธปัจจัย 6) สินค้าอื่นๆ  ซึ่งมีสถิติการผลิตและการนำเข้าสารเคมีเพิ่มขึ้นทุกปี 
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ในปี พ.ศ. 2549 มีปริมาณความต้องการใช้สารเคมีและสารอันตรายประมาณ 29.34              
ล้านตัน ซึ่งมาจากการนำเข้าสารอันตรายกลุ่มสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์จากต่างประเทศ ประมาณ 5.26
ล้านตัน และผลิตในประเทศ ประมาณ 26 ล้านตัน การนําเข้าสินค้าเคมีภัณฑ์อันตรายประเภทเชื้อเพลิง                    
มีแนวโน้มและปริมาณการนําเข้าเพิ่มสูงขึ้น รองลงมา ได้แก่ ปุ๋ยและเคมีภัณฑ์อนินทรีย์ ในขณะที่ประชาชน
ยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องพิษภัยจากการใช้สารเคมี รวมถึงการป้องกันตัวเองจากอุบัติภัยทีเ่ กิดขึน้ จาก
สารเคมี 
ปั ญ หาจากสารอั น ตรายส่ ว นใหญ่ เ กิ ด จากความประมาทในการขนส่ ง และการจั ด เก็ บ               
ในปี พ.ศ. 2549 มีการเกิดอุบัติภัยจากสารอันตราย 30 ครั้ง เฉลี่ย 2.5 ครั้งต่อเดือน เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.
2548 ที่มีการเกิดอุบัติเหตุจากสารอันตราย 23 ครั้ง เฉลี่ย 2 ครั้งต่อเดือน โดยอุบัติภัยส่วนใหญ่เกิดจาก
การลักลอบทิ้งกากสารเคมี รองลงมาเป็นอุบัติภัยที่เกิดขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรมและอุบัติเหตุจากการ
ขนส่งสารเคมี ตามลำดับ 
การลักลอบทิ้งกากสารเคมี ในปี พ.ศ. 2549 มีการลักลอบนำกากสารเคมีมาทิ้งบริเวณ
หุบเขารางเฆ่ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี และบริเวณเขาตั้งสุ่ม ตำบลห้วยใหญ่
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ทั้งสองกรณีก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น ส่งผลให้ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมามี
อาการแสบจมูกและระคายเคืองระบบทางเดิ น หายใจ และกากสารเคมี มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะแพร่ ก ระจายสู่
ธรรมชาติ

2. สรุปสถานการณ์ปัญหาด้านสุขภาพอนามัย
หากพิจารณาสาเหตุการป่วยและการตายที่สำคัญในสังคมไทย จะเห็นได้อย่าง
ชัดเจนถึงระบาดวิทยาสามแบบที่ปรากฏซ้อนทับกัน ได้แก่ การดำรงอยู่ของโรคในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ   
ความยากจน เช่น โรคโภชนาการบกพร่อง โรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหาร อาหารเป็นพิษ รวมทั้งติดเชื้อ
ในระบบทางเดินหายใจ ที่ยังเป็นความเจ็บป่วย ที่พบบ่อย แม้ไม่ได้ทำให้เสียชีวิตก็ตาม แต่ถือเป็นระบาด
วิทยาช่วงที่ 1 ของสังคมมนุษย์ที่เกิดหลังจากมีการตั้งรกรากเป็นชุมชนอยู่เป็นหลักแหล่ง ปัญหาด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม และสุขาภิบาลได้ทำให้เกิดอุบัติการณ์ของกลุ่มโรคติดเชื้อในสังคมก่อนสมัยใหม่ ซึ่งยัง
พบมากในกลุ่มคนด้อยโอกาส เช่น คนยากจน ชนกลุ่มน้อย แรงงานต่างด้าว หรือแรงงานอพยพ  เป็นต้น
ขณะเดียวกันสังคมไทยปัจจุบันยังมีกลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาไปสู่ความ              
ทันสมัยที่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและการบริโภค ที่ทำให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง
มะเร็ง รวมทั้งอุบัติเหตุ เป็นต้น นอกจากนี้ยังต้องเผชิญกับกลุ่มโรคที่เกิดขึ้นและแพร่ระบาดไปอย่าง
รวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีการเคลื่อนย้ายคน แรงงาน สินค้า บริการ ทุน และข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ว  
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โรคกลุ่มนี้ได้แก่ ไข้หวัดนก ซาร์ส โรควัวบ้า หรือการกลับมาของวัณโรคที่ดื้อยาอย่างรุนแรงที่ทำให้            
การควบคุมโรคเอดส์มีความซับซ้อนและยากลำบากขึ้น (อ้างอิงใน ยุทธศาสตร์สุขภาพพอเพียง  ทิศทางใน
ช่วงในแผนฯ 10 เอกสารประกอบการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติปี พ.ศ. 2549)

3.  สรุปสถานการณ์ปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
3.1 สถานการณ์อนามัยสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพอากาศและเสียง
มลพิษทางอากาศและเสียงยังคงเป็นปัญหาหลักด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ
ในเขตชุ ม ชนขนาดใหญ่ และพื้นที่พัฒนาต่ า ง ๆ ในประเทศไทย เช่ น กรุ ง เทพฯ เชี ย งใหม่ ลำปาง
สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง และสระบุรี เป็นต้น ทั้งนี้ส่วนใหญ่เกิดจากแหล่งมลพิษที่สำคัญ ได้แก่             
ยานพาหนะ กิจกรรมการก่อสร้าง/การขนส่ง และโรงงานอุตสาหกรรม
เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ได้รับมลพิษด้านอากาศและเสียงอยู่เสมอใน
ชี วิ ต ประจำวั น ซึ่ ง อาจจะมากน้ อ ยแตกต่ า งกั น อย่ า งไรก็ ต าม ในชุ ม ชนเมื อ งโดยเฉพาะเมื อ งใหญ่ ๆ
ประชาชนอาจเกิดความเคยชินต่อการสัมผัสมลพิษทางอากาศและเสียงดังจนไม่ได้ใส่ใจต่อผลกระทบ             
ที่มีต่อสุขภาพ ปัจจุบัน อัตราการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจ และโรคภูมิแพ้อากาศ เพิ่มขึ้นหลายเท่าเมื่อ               
เปรี ย บเที ย บกั บ สภาพการณ์ เ มื่ อ สิ บ กว่ า ปี ที่ ผ่ า นมา จากสถิ ติ สาธารณสุข ปีพ.ศ. 2548 ได้มีการจัด
ลำดับของกลุ่มสาเหตุการตาย 10 กลุ่มแรก ของประเทศไทย โดยพบว่า การตายจากกลุ่มโรคระบบ           
ทางเดินหายใจ เป็นสาเหตุการตายที่สำคัญอันดับ 5 ของประเทศไทย มีอัตราต่อประชากรแสนคน เท่ากับ
40.1 ซึ่งมีอัตราเพิ่มสูงขึ้น ร้อยละ 2.4 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2544
ประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่เขตเมืองในปัจจุบัน กำลังเผชิญปัญหา
มลภาวะอากาศ ซึ่งคุกคามชีวิตมนุษย์ ที่สำคัญ คือ สารก่อมะเร็ง ได้แก่ PAHs (Polycyclic aromatic
hydrocarbons), benzene  และ 1,3-butadiene  เป็นต้น จากการศึกษาของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ด้านพิษ
วิทยา ที่ได้ศึกษาการได้รับสาร PAHs และ benzene ในตำรวจจราจร แม่ค้าข้างถนน และเด็กนักเรียน เพื่อ
ติดตามตรวจสอบด้านสารพิษในอากาศและปริมาณสารที่ผู้คนได้รับ โดยศึกษาปริมาณที่แท้จริงที่เข้าสู่
ร่างกายและผลกระทบต่อสุขภาพ ผลการศึกษาพบว่า ระดับ PAHs และ benzene ค่อนข้างสูงบริเวณ         
ถนนและบาทวิถี ผู้ที่ใช้เวลาค่อนข้างมากใกล้แหล่งจราจร   เช่น ตำรวจจราจร แม่ค้าข้างถนน จะเป็น             
ผู้ได้รับสารก่อมะเร็งสูง กว่าคนอื่นอย่างมีนัยสำคัญ นักเรียนในกรุงเทพมหานคร ได้รับสาร PAHs และ
benzene มากกว่านักเรียนในชนบท ถึง 6 และ 2 เท่า ตามลำดับ ความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการได้รับสาร       
ดังกล่าวโดยพิจารณาจากการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของ PAH3DNA adducts เป็นดัชนีความเสี่ยงมะเร็งมี
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ค่าสูงถึง 4 เท่าของนักเรียนในชนบท   การทำลาย
DNA มีมากขึ้นในกลุ่มที่ได้รับสารก่อมะเร็งในระดับ
สูง ในขณะที่ศักยภาพในการซ่อมแซม DNA ลดลง
เป็ น การยื น ยั น ความเสี่ ย งที่ เ พิ่ ม ขึ้ น กั บ นั ก เรี ย นที่
อาศัยในอยู่กรุงเทพมหานคร
นอกจากมลภาวะอากาศเขตเมืองแล้ว
ประเทศไทยยั ง ได้ รั บ ผลกระทบจากปั ญ หาหมอก
ควันข้ามพรมแดน หมอกควัน (Haze) หมายถึง
ความชื้นในบรรยากาศ ฝุ่นควันและละอองแขวนลอย
ในอากาศ ซึ่งก่อให้เกิดสภาวะกึ่งทึบแสง และบดบัง
ทั ศ นวิ สั ย หมอกควั น ที่ เ กิ ด จากการเผาพื้ น ที่ ป่ า         
ขนาดใหญ่ มีลักษณะความหนาแน่นของฝุ่นละออง
ขนาดเล็กสูง ซึ่งส่งผลในการลดระยะการมองเห็น
และส่งผลต่อสุขภาพด้านอื่นๆ เนื่องจากลักษณะจำเพาะของการแพร่กระจายมลภาวะที่เกิดไฟป่า หมอก
ควันจะประกอบด้วยละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ทำให้มีระยะแขวนลอยในอากาศยาวนาน (มากถึง
สัปดาห์) และเคลื่อนที่ได้ไกล (หลายร้อย หลายพันกิโลเมตร) โดยเฉพาะช่วงต้นปี พ.ศ. 2550 เหตุการณ์
หมอกควันมีความรุนแรงมากกว่าปีที่ผ่านๆ มา เนื่องจากเกิดปรากฏการณ์เอลนินโญ่ ซึ่งเริ่มก่อตัวมาตั้งแต่
เดือนกันยายน พ.ศ. 2549 และคงอยู่จนถึงต้นปี พ.ศ. 2550 ทำให้เกิดภาวะแห้งแล้งกว่าปกติ ประกอบ
กับปริมาณการสะสมของเชื้อเพลิงในป่ามีเพิ่มขึ้นมากกว่าฤดูไฟไหม้ป่าที่ผ่านมาอย่างมีนัยสำคัญ โดยพบว่า
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2550 เป็นต้นมา
เกิ ด สถานการณ์ หมอกควั น ปกคลุ ม                
ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ภาคเหนื อ ตอนบนใน                 
8 จั ง หวั ด ได้ แ ก่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่
เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา ตาก น่าน
แม่ฮ่องสอน และจังหวัดกาญจนบุรี โดย
เฉพาะที่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ และลำปาง
ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า
10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ในเดือน
มีนาคม มีค่าสูงสุดถึง 383 ไมโครกรัม/
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ลูกบาศก์เมตร ที่สถานีตรวจวัดโรงเรียนยุพราช จังหวัด
เชียงใหม่ และมีค่า 274 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
ที่สถานีตรวจวัดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปาง ซึ่งมีค่า
สูงเกินมาตรฐาน ทั้ง 2 สถานี เหตุการณ์หมอกควัน
ในภาคเหนื อ ได้ ส่ ง ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพของ
ประชาชน โดยมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาด้วยโรคที่เกิด
จากหมอกควันอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ โรคระบบทาง
เดินหายใจ จำนวน 3,257 ราย รองลงมา คือ โรค
ทางตา จำนวน 103 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2550) ยอดผู้ได้รับผลกระทบจากหมอกควัน
ใน 8 จังหวัดภาคเหนือ และจังหวัดกาญจนบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2550) มีจำนวนทั้งสิ้น
64,804 ราย โดยจังหวัดเชียงรายมีผู้ได้รับผลกระทบมากที่สุด จำนวน 19,130 ราย รองลงมา คือ
จังหวัดลำพูน 16,076 ราย จังหวัดเชียงใหม่ 10,654 ราย (สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม, 2550: 126-127) โดยผลกระทบของมลภาวะอากาศต่อสุขภาพ   พบว่า ฝุ่นละอองที่
ตกค้างอยู่จะถูกขับออกมาพร้อมกับเสมหะ ส่วนที่ไม่สามารถขจัดออกมาได้จะสะสมในเนื้อเยื่อปอดและ
ทำให้เกิดโรค เช่น โรคปอดแข็งจากภาวะฝุ่นจับปอด (pneumoconiosis) ถ้าฝุ่นละอองสามารถละลายน้ำ                
ได้ ดี อ าจซึ ม เข้ า สู่ ร ะบบน้ ำ เหลื อ งหรื อ เลื อ ด ซึ่ ง จะมี ผ ลต่ อ ระบบทางเดิ น หายใจ โดยก่ อ ให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงกลไกการหายใจ (หลอดลมหดเกร็ง หายใจขัด หอบหืด หลอดลมอักเสบเรื้อรัง และ
หลอดลมอักเสบเฉียบพลันในเด็ก) ลดปริมาณออกซิเจน (ส่งผลต่อสมองและหัวใจ ทำลายเนื้อเยื่อหลอด
เลือดฝอยของถุงลมปอด) ทำให้เจ็บคอ แน่นหน้าอก มีน้ำมูก และหายใจไม่สะดวก ลดความสามารถ
ต้านทานเชื้อ ทำให้ปอดมีสภาพแก่ตัวลง เป็นโรคเรื้อรังของปอด ตลอดจนเป็นมะเร็งปอดหรือส่งผลกับ
อวัยวะอื่น ๆ เช่น หัวใจ หลอดเลือด และผิวหนัง (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, 2549 : 17)
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การควบคุมแก้ไขปัญหามลพิษอากาศและเสียงนั้น ขึ้นอยู่กับการดำเนินงานของภาครัฐ
เป็นหลัก ในการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพอากาศอย่างต่อเนือ่ ง รวมทั้งการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน               
ผู้เป็นเจ้าของแหล่งกำเนิดมลพิษในการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศและเสียง ทั้งในส่วนของยานพาหนะที่ควร
ดูแลรักษาสภาพเครื่องยนต์ กิจการก่อสร้าง/การขนส่งวัสดุที่ควรดูแลรักษาความสะอาด และความ
ปลอดภัยในพื้นที่ ตลอดจนโรงงานอุตสาหกรรมที่ควรใส่ใจในการลดฝุ่น ควัน และก๊าซพิษจากปล่องควัน
ปัจจุบัน การเผาในที่โล่งแจ้งทั้งในเขตชุมชน และในพื้นที่การเกษตร นับเป็นแหล่งมลพิษทางอากาศ                   
ที่สำคัญแหล่งหนึ่ง ที่ภาครัฐควรกำหนดนโยบาย ออกกฎหมาย และมาตรการในการควบคุมป้องกันปัญหา
ในเรื่องนี้อย่างจริงจัง
3.2 สถานการณ์อนามัยสิ่งแวดล้อมด้านน้ำสะอาด สุขอนามัย 
และการสุขาภิบาล
การมี น้ ำ สะอาดปลอดภั ย เป็ น น้ ำ บริ โ ภค นับเป็นความจำเป็นพื้นฐานของการ
ดำรงชีวิตและสุขภาพ เป็นสิทธิที่ทุกคนควรได้รับ และเป็นการบ่งชี้ถึงความเจริญของประเทศอีกด้วย
อย่างไรก็ตามในภาพรวมของประเทศ ประชาชนส่วนหนึ่งยังขาดแคลนน้ำสะอาดสำหรับบริโภค โดยความ
รุนแรงของการขาดน้ำสะอาดในชนบทสูงกว่าในเขตเมือง โดยเฉพาะในฤดูแล้ง มีหมู่บ้านที่ประสบภัยแล้ง
ซ้ำซากจากทั่วประเทศ จากการสำรวจของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขด้านความครอบคลุมอัตรา       
ของครัวเรือนที่มีน้ำสะอาดสำหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปี ซึ่งกำหนดเกณฑ์ไว้ ร้อยละ 95 แยกตาม
รายภาค พบว่า ในปี พ.ศ. 2549 ทุกภาคได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด 
อย่างไรก็ตาม  หากแยกเป็นรายจังหวัดแล้วพบว่า ใน พ.ศ.  2549  มีจังหวัดที่ยังไม่
ผ่านเกณฑ์ครัวเรือนมีน้ำสะอาดสำหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปี ร้อยละ 95 อยู่ 10 จังหวัด โดยอยู่
ในภาคเหนื อ 4 จั ง หวั ด ได้ แ ก่ เชี ย งใหม่ น่ า น แม่ ฮ่ อ งสอน ตาก และภาคใต้ 6 จั ง หวั ด ได้ แ ก่
นครศรี ธ รรมราช พังงา ภูเก็ต สุราษฎร์ธ านี ชุ ม พร และสตู ล (กรมอนามั ย , 2549 : 115) ความ
ครอบคลุมของน้ำสะอาดเพื่อการบริโภค ยังขาดแคลนในชนบทสูงกว่าในเมือง และพบว่าแหล่งน้ำฝนยัง
เป็นแหล่งน้ำดื่มที่สำคัญ ส่วนคุณภาพน้ำยังเป็นปัญหาสำคัญทั้งด้านกายภาพ เคมี และแบคทีเรีย ซึ่ง      
หมายถึงจะมีคนส่วนหนึ่งบริโภคน้ำที่ไม่สะอาดปลอดภัยและชี้ให้เห็นว่ายังมีประชาชน ที่ยังขาดแคลน
แหล่งน้ำสะอาดอันเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต โดยพบว่าส่วนใหญ่ คุณภาพน้ำไม่อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน เช่นกัน สาเหตุเนื่องมาจากการปนเปื้อนจากแบคทีเรีย การปนเปื้อนจากสารเคมี ได้แก่ สังกะสี
แคดเมียม ตะกั่ว แมงกานีส เหล็ก ฟลูออไรด์ และมีปัญหาทางกายภาพ คือ ความขุ่น และสีเกินเกณฑ์
มาตรฐาน ปัญหาคุณภาพน้ำดังกล่าว ทำให้ประชาชนในชนบทเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยจากโรคระบบทางเดิน
อาหารได้แก่ อุจจาระร่วง บิด ไทฟอยด์ พยาธิฯลฯ และการได้รับสารเคมีต่าง ๆ เช่น โรคฟันตกกระ
เนื่องจากฟลูออไรด์ พิษจากสารหนู พิษจากแคดเมียม และพิษจากตะกั่วเป็นต้น

บทสรุปผู้บริหาร : สถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยปี 2548-2550



รัฐบาลมีแผนการดำเนินงานจัดหาน้ำสะอาดของ
ประเทศ โดยมีเป้าหมาย ให้ครัวเรือนมีน้ำสะอาดบริโภค
อย่างพอเพียงตลอดปี ปริมาณ 5 ลิตรต่อคนต่อวันร้อยละ
95 ด้วยรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ ระบบประปา  น้ำบ่อบาดาล  
น้ ำ บ่ อ ตื้ น   ถั ง เก็ บ น้ ำ ฝนและโอ่ ง น้ ำ   ซึ่ ง ได้ เ พิ่ ม ความ
ครอบคลุมของน้ำสะอาดมากขึ้นเป็นลำดับ พบว่า ในเขต
เทศบาลและนอกเขตเทศบาลมีน้ำสะอาดสำหรับบริโภค
อุปโภค ครอบคลุมร้อยละ 90.6 และ 83.6 ตามลำดับ 

สำหรั บ คุ ณ ภาพน้ ำ บริ โ ภค กรมอนามั ย
กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สุ่มตรวจสอบคุณภาพน้ำจากแหล่งน้ำบริโภคของครัวเรือน
ระหว่างปี พ.ศ. 2544 - 2548 ได้แก่ น้ำประปา น้ำบ่อ
บาดาล น้ำบ่อตื้น และน้ำฝน เปรียบเทียบเกณฑ์เสนอแนะ
คุณภาพน้ำบริโภคขององค์การอนามัยโลก พ.ศ. 2527
และเกณฑ์ คุ ณ ภาพน้ ำ ประปากรมอนามั ย พ.ศ. 2543         
พบว่า น้ำประปาส่วนใหญ่ยังไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ยกเว้นน้ำประปาซึ่งผลิตโดยการประปานครหลวง และ
การประปาส่ ว นภู มิ ภ าค มากกว่ า ร้ อ ยละ 70 อยู่ ใ นเกณฑ์ ม าตรฐาน อย่า งไรก็ต ามการดำเนิ น งาน            
โครงการน้ำประปาดื่มได้ ทำให้คุณภาพน้ำประปา    
มีแนวโน้มดีขึ้น  
ปั ญ หาคุ ณ ภาพน้ ำ บริ โ ภคส่ ง ผลต่ อ     
การเจ็ บ ป่ ว ยด้ว ยโรคระบบทางเดิ น อาหารและ            
อื่นๆ จากรายงานการเฝ้าระวังโรคของกระทรวง
สาธารณสุ ข ปี พ.ศ. 2548 (กรมควบคุ ม โรค,
2548) พบว่า อัตราป่วยสูงสุดของโรคอุจาระร่วง
เฉี ย บพลั น คื อ กลุ่ ม อายุ 0 - 4 ปี คิ ด เป็ น
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9453.27 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ กลุ่มอายุ 65 ปีขึ้นไป คิดเป็น 2373.46 ต่อประชากร             
แสนคน และกลุ่มอายุ 5 – 9 ปี คิดเป็น 2076.84 ต่อประชากรแสนคน โดยมีอัตราป่วยสูงสุดใน              
ภาคเหนือ รองลงมา คือ ภาคอีสาน ภาคใต้ และภาคกลาง พบผู้ป่วยสูงในเดือนมิถุนายน รองลงมา คือ
เดือนมกราคม และต่ำสุดในเดือนธันวาคม สำหรับกลุ่มอาชีพ พบผู้ป่วยมีอาชีพเกษตรกรรมมากที่สุด        
ร้อยละ 25.11 รองลงมา คือ รับจ้างร้อยละ 15.59 และนักเรียนร้อยละ 9.2 นอกจากนี้ ยังมีโรคต่างๆ
อาทิ
โรคอหิวาตกโรค ในปี พ.ศ. 2548 มีแนวโน้มอัตราป่วยลดลง 3 เท่าของปีที่ผ่านมา
เหลือเพียง 0.45 ต่อประชากรแสนคน  พบว่า อัตราป่วยสูงสุด คือ กลุ่มอายุ 0 – 4 ปี คิดเป็น 1.48 ต่อ
ประชากรแสนคน รองลงมา คือ กลุ่มอายุ 5 – 9 ปี คิดเป็น 0.7 ต่อประชากรแสนคน  และอายุ 65 ปี          
ขึ้นไป คิดเป็น 0.46 ต่อประชากรแสนคน โดยมีอัตราป่วยสูงสุดในภาคเหนือ รองลงมาคือ ภาคใต้                
ภาคกลาง และภาคอีสาน พบผู้ป่วยสูงในเดือนเมษายน ถึงเดือนกรกฎาคม 
โรคบิด  ในปี พ.ศ. 2548 มีแนวโน้มอัตราป่วยลดลง พบว่า อัตราป่วยสูงสุด คือ กลุ่ม
อายุ 0 – 4 ปี คิดเป็น 197.93 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ อายุ 65 ปีขึ้นไป คิดเป็น 40.05 ต่อ
ประชากรแสนคน  และกลุ่มอายุ 5 – 9 ปี คิดเป็น 32.56 ต่อประชากรแสนคน โดยมีอัตราป่วยสูงสุดใน
ภาคอีสาน รองลงมา คือภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคกลาง พบผู้ป่วยสูงในเดือนมิถุนายน และต่ำสุดใน
เดือนธันวาคม 
โรคไข้เอนเทอริค ในปี พ.ศ. 2548 มีแนวโน้มอัตราป่วยลดลง พบว่า อัตราป่วยสูงสุด
คือ กลุ่มอายุ 0 – 4 ปี คิดเป็น 19.87 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ กลุ่มอายุ 5 – 9 ปี คิดเป็น
16.09 ต่อประชากรแสนคน  และอายุ 10 – 14 ปี คิดเป็น 12.40 ต่อประชากรแสนคน โดยมีอัตราป่วย
สูงสุดในภาคเหนือ รองลงมา คือ ภาคใต้ ภาคอีสาน และภาคกลาง พบผู้ป่วยสูงในเดือนพฤษภาคม ถึง
สิงหาคม และต่ำสุดในเดือนธันวาคม
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3.3 สถานการณ์อนามัยสิ่งแวดล้อมด้านมูลฝอยและของเสียอันตราย
ในอดีตที่ผ่านมาปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากชุมชนทั่วประเทศ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ทุ ก ปี โดยปี พ.ศ. 2548 มี ป ริ ม าณมู ล ฝอย
39,221 ตั น /วั น ลดลงจากปี ที่ ผ่ า นมา
ประมาณ 735 ตั น /วั น มู ล ฝอยเกิ ด ขึ้ น ใน             
เขตเทศบาลและเมืองพัทยาประมาณ 12,635
ตัน/วัน (ร้อยละ 32.2) นอกเขตเทศบาลและ
ในเขตองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลประมาณ
18,295 ตั น /วั น (ร้ อ ยละ 46.7) และ
กรุ ง เทพมหานครประมาณ 8,291 ตั น /วั น
(ร้อยละ 21.1) ปริมาณมูลฝอยทั่วประเทศที่
ลดลงอาจเนื่ อ งจากกรุ ง เทพมหานครซึ่ ง เป็ น
แหล่ ง ผลิ ต มู ล ฝอยมากที่ สุ ด ลดลงประมาณ
1,065 ตั น /วั น อั น เป็ น ผลมาจากนโยบาย            
ของกรุงเทพมหานครที่มเี ป้าหมายลดปริมาณ
มู ล ฝอยให้ ไ ด้ ร้ อ ยละ 10 โดยส่ ง เสริ ม ให้
ประชาชนคั ด แยกมู ล ฝอยเพื่ อ ลดปริ ม าณ
มูลฝอย รวมถึงการดำเนินการของหน่วยงาน
ส่ ว นกลางต่ า งๆ เช่ น การเรี ย กคื น ซากบรรจุ
ภั ณ ฑ์ แ ละผลิ ต ภั ณ ฑ์ การรณรงค์ ล ดการใช้
พลาสติ ก และโฟม ในห้ า งสรรพสิ น ค้ า และ              
ร้ า นสะดวกซื้ อ ในเขตกรุ ง เทพมหานคร และ             
ปริมณฑล โดยกรมควบคุมมลพิษ แต่ถ้าหาก
พิจารณาในพื้นที่อื่นๆ จะพบว่าปริมาณมูลฝอย
ยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
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ปริมาณมูลฝอยที่ตกค้างตามสถานที่
ต่างๆ หรือที่กองทับถมกันโดยไม่มีการกำจัดตาม
หลักการสุขาภิบาลนั้น ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัยของประชาชน เช่น การเผาขยะมูลฝอย
กลางแจ้งทำให้เกิดควันพิษลอยขึ้นสู่อากาศ และ
ทัศนวิสัยที่ไม่ดีเนื่องจากหมอกควัน การทิ้งขยะลง
ในแม่นํ้าลำคลองโดยตรง หรืออาจเกิดจากนํ้าขยะ
ไหลลงสู่แหล่งนํ้า  ซึ่งเกิดจากการชะล้างโดยนํ้าฝน

ปั ญ หานี้ ส่ ง ผลกระทบโดยตรงต่ อ สิ่ ง มี ชี วิ ต           
ที่อาศัยอยู่ในนํ้า และประชาชนที่อาศัยอยู่ตลอด
ลำนํ้าที่ใช้นํ้าในการอุปโภค บริโภค นอกจากนี้
มูลฝอยที่ลงไปในแหล่งน้ำ ยังเป็นแหล่งอาหาร
และแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรคด้วย ส่วนมูลฝอย
ที่ไม่ได้รับการกำจัดอาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์
และแมลงพาหะนำโรค เช่น หนูที่เป็นพาหะของ
โรคฉี่หนู หรือเลปโตสไปโรซีส และแมลงวันเป็น
พาหะของโรคระบบทางเดินอาหาร นอกจากนี้
มู ล ฝอยที่ ต กค้ า งจะก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หากลิ่ น เหม็ น
รบกวน และเหตุรำคาญต่อประชาชนได้
ปริ ม าณมู ล ฝอยอั น ตรายชุม ชน        
ในปี พ.ศ. 2548 มี ป ระมาณ 0.40 ล้ า นตั น     
ส่ ว นใหญ่ ยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ การจั ด การอย่ า งถู ก ต้ อ ง
ยกเว้ น มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ซึ่ ง ในปี พ.ศ. 2549 มี
มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ประมาณ 0.02 ล้ า นตั น หรื อ
ประมาณร้ อ ยละ 5 ของมู ล ฝอยอั น ตรายจาก
ชุ ม ชน มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จะถู ก กำจั ด ใน
สถานพยาบาลเอง ร้อยละ 62 ส่งเอกชนเผากำจัด
ร้อยละ 23 ส่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เผากำจัด ร้อยละ 5 ส่งโรงพยาบาลอื่นเผากำจัด ร้อยละ 4 และ
กำจัดด้วยวิธีอื่นที่ไม่ระบุอีกร้อยละ 6 (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, 2549) สำหรับมูลฝอยอันตรายจาก
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ชุ ม ชนอื่ น ๆ เช่ น หลอดฟลู อ อเรสเซนต์         
(มี ส ารปรอท) บั ล ลาสต์ (มี ส ารพี ซี บี )          
ถ่านไฟฉาย (มีสารแมงกานีส ปรอท และ
โลหะหนัก) แบตเตอรี่ (มีสารไฮโดรคาร์บอน
และโลหะหนัก) เป็นต้น ส่วนใหญ่จะทิ้งรวม
กับมูลฝอยชุมชนทั่วไป และถูกนำไปกำจัด
ในสถานที่กำจัดมูลฝอยชุมชนทั่วไป ซึ่งไม่
ได้ถูกออกแบบมาให้กำจัดมูลฝอยอันตราย
ทำให้ ส ารเคมี ที่ เ สื่ อ มสภาพในมู ล ฝอย
อันตรายไหลออกมาปนเปื้อนสู่ระบบนิเวศน์ และห่วงโซ่อาหาร ผ่านทางดิน น้ำ และอากาศ ก่อให้เกิดผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพอนามัยของผู้ได้รับสารพิษ ถ้าได้รับสารพิษในปริมาณที่สูงอาจทำให้เกิด
การเจ็บป่วยและเสียชีวิต ในระยะเวลาอันสั้น และถ้าได้รับในปริมาณน้อย ก็จะสะสมในร่างกาย ส่งผลต่อ
สุขภาพในระยะยาว    
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ตารางที่ 1 แสดงผลกระทบของสารพิษจากผลิตภัณฑ์ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ชื่อสาร

สูตร
แหล่งที่พบ
เคมี
กลุ่มที่ไม่ใช่โลหะหนัก
As แบตเตอรี่ ปลอกสายเคเบิล 
สารหนู
หลอดแก้ว แผ่นตะกั่วในหม้อ
(Arsenic)
ไอน้ำ

ผลกระทบ

- เป็นสารก่อมะเร็งและก่อให้เกิดผล
การกลายพันธุ์ในเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิต
- ผลกระทบระยะยาว : ผิวหนังอักเสบ
อ่อนเพลีย เมื่อยล้า
- ผลกระทบระยะยาว : ระคายเคืองทาง
Se อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จาน
ซิลิเนียม
เครื่องถ่ายเอกสาร แกนแม่เหล็ก เดินหายใจ และช่องปาก อ่อนเพลีย
(Selenium)
ในเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ความดันโลหิต ลดต่ำลง มีจุดแดงเกิดขึ้น
เครื่องเคลือบเซรามิค 
ที่เล็บ ฟัน

กลุ่มสารโลหะหนัก
แคดเมียม Cd ถ่านนาฬิกาควอทซ์ 
(Cadmium)
ยาฆ่าเชื้อรา สีเคลือบเซรามิค

ตะกั่ว
(Lead)

Pb

ปรอท
Hg
(Mercury)

เงิน
(Silver)

Ag

แมงกานีส Mn
(Manganese)

- เป็นพิษต่อระบบหายใจจากฝุ่นหรือ
ไอตะกั่วเป็นสารก่อมะเร็ง
- ผลกระทบระยะยาว : สะสมในตับ ไต
ตับอ่อน และต่อมไทรอยด์ ส่งผลให้ความ
ดันโลหิตสูง
ที่หุ้มสายเคเบิล สีทาบ้าน
- ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย ปวดเมื่อยตาม
กระดาษฟอล์ย แบตเตอรี่
กล้ามเนื้อ ปวดท้อง เป็นพิษต่อระบบย่อย
รถยนต์ หมึกพิมพ์ ยาปราบ
อาหารและระบบหายใจจากฝุ่นและไอปรอท
ศัตรูพืช
- ผลกระทบระยะยาว : มีผลต่อไตและ
ความพิการแต่กำเนิด
โลหะผสมระหว่างปรอท
- ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย อารมณ์
กับโลหะอื่นๆ หลอดนีออน
แปรปรวน จิตใจไม่สงบ ประสาทหลอน
หลอดฟลูออเรสเซนต์
- ผลกระทบระยะยาว : เป็นพิษต่อระบบ
ยาฆ่าแมลง สารเคลือบกระจกเงา ประสาทส่วนกลางและการพิการแต่กำเนิด
หม้อไอน้ำ
อุตสาหกรรมที่ใช้ซิลเวอร์ไนเตรท - ผลกระทบระยะยาว : มีผลทำให้
และซิลเวอร์โบรไมต์ ในการผลิต ผิวหนังตากล้ามเนื้อมีการเปลี่ยนเป็นสีเทา
เช่น ร้านถ่าย/ล้างภาพ การทำ อย่างถาวร
น้ำกลั่น และด้านทันตกรรม
เช่น สารอุดฟัน
ถ่ายไฟฉาย ตะกอนสี เครื่อง
- ปวดศีรษะ ง่วงนอน อ่อนเพลีย
เคลือบดินเผา
ซึมเซา อารมณ์แปรปรวน จิตไม่สงบ
ประสาทหลอน เกิดตะคริวที่แขน ขา
สมองอักเสบ สมองสับสน

ทีม่ า : เจิม ตรงนิตย์ http://www.eeit.or.th/articles/garbage_Management.html
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3.4 สถานการณ์อนามัยสิ่งแวดล้อมด้านสารเคมีเป็นพิษและสารอันตราย 
ประเทศไทยมี ก ารใช้ ส ารเคมี ทั้ ง ภาคอุ ต สาหกรรมและภาคเกษตรกรรม รวม
ทั้ ง ในชี วิ ต ประจำวั น ปริ ม าณเพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และพบว่ า สารเคมี ที่ น ำมาใช้ ใ นภาคการผลิ ต                
แบ่งออกเป็นวัตถุดิบที่มีการนำเข้า และวัตถุดิบที่ผลิตได้ภายในประเทศ ซึ่งจากข้อมูลการนำเข้าและ         
ส่ ง ออกในกรณี เ คมี ภั ณ ฑ์ อั น ตรายเพื่ อ นำมาใช้ เ ป็ น เชื้ อ เพลิ ง การผลิ ต ของภาคอุ ต สาหกรรม
เกษตรกรรม และการสาธารณสุขพบว่าปริมาณการนำเข้าสินค้าเคมีภัณฑ์อันตรายประเภทเชื้อเพลิง
มีแนวโน้มและปริมาณการนำเข้าเพิ่มสูงขึ้นเป็นอันดับ 1 รองลงมาได้แก่ ปุ๋ยและเคมีภัณฑ์อนินทรีย์
มีขอ้ มูลรายงานว่า เกษตรกรไทยมีการใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืชเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
ทําให้เห็นว่าเกษตรกรไทยเป็นกลุ่มเสี่ยงในสังคมที่มีโอกาสได้รับผลกระทบจากการใช้สารเคมีกําจัดศัตรู
พืชมาก โดยเฉพาะหากเปรียบเทียบกับต่างประเทศที่มีการใช้สารเคมีอย่างระมัดระวัง และใช้เครื่องมือใน
การฉีดพ่นสารเคมีที่ทันสมัย เช่น ใช้เครื่องบินฉีดพ่นสารเคมีแทนแรงงานคน การโฆษณาและส่งเสริมการ
ขายสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในสังคมไทย ปัจจัยสําคัญหนึ่งที่ส่งผลให้เกษตรกรไทยมีการใช้สารเคมีกําจัด         
ศัตรูพืชกันอย่างแพร่หลายและใช้มากเกินความจําเป็น (พัฒนพงศ์ จาติเกตุ, 2548)  
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จากรายงานฉบับสมบูรณ์การประเมินผล
แผนแม่ บ ทพั ฒ นาความปลอดภั ย ด้ า นสารเคมี                   
แห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 2 (พ.ศ. 2545 - 2549)               
ภัยและผลกระทบ (นันทนา ทราบรัมย์, 2548)
พบว่า พฤติกรรมการใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืชของ
เกษตรกรไทยที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งและเหมาะสมที่ มั ก
พบเห็นเสมอ ๆ ได้แก่

• ใช้สารเคมีเกินขนาดกว่าที่กําหนดไว้ในฉลาก
• ผสมสารเคมีหลายชนิด (หรือที่เรียกว่า คอกเทล) ในการฉีดพ่นแต่ละครั้ง ปฏิบัติตนไม่
ถูกต้องในระหว่างการใช้สารเคมีฯ เช่น ไม่แต่งกายมิดชิด หรือไม่สวมชุดป้องกันที่เหมาะสม สูบบุหรี่ขณะ
ฉีดพ่น หรือไม่ล้างมือหลังสัมผัสสารเคมี
• การจัดเก็บสารเคมีฯ เกษตรกรส่วนมากมักเก็บสารเคมีไว้ในบ้านเรือนตนเอง หรือเก็บไว้ที่
ทุ่งนา/สวน โดยไม่ได้มีการแยกเก็บไว้อย่างมิดชิด ซึ่งเป็นอันตรายต่อสมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะ               
เด็ก ๆ
• การกําจัดภาชนะสารเคมีหลังการใช้แล้ว เกษตรกรมักทิ้งภาชนะบรรจุสารเคมีที่ใช้แล้ว        
ไว้ตามหัวไร่ปลายนา ตามโคนต้นไม้ และบางส่วนเก็บไว้ใช้งานอย่างอื่นต่อ เช่น เก็บขวดที่ใช้แล้วไว้ขาย
หรือนําไปล้างทําความสะอาดแล้วใช้บรรจุน้ำดื่ม น้ำใช้ 
• นอกจากนี้ พบว่ า กลุ่ ม ที่ เ สี่ ย งได้ รั บ อั น ตรายจากการประกอบอาชี พ เกษตรกรรม            
กลุ่ ม เสี่ ย งหลั ก คื อ ผู้ ป ระกอบอาชี พ ในภาคเกษตรกรรม และผู้ รั บ จ้ า งฉี ด พ่ น สารเคมี ก ำจั ด ศั ต รู พื ช            
กลุ่มเสี่ยงรอง คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ใต้ทางลมในช่วงที่มีการฉีดพ่นสารเคมี   
กลุ่ ม สารอั น ตรายที่ มี ค วามเสี่ ย งต่ อ
สุขภาพอนามัยของประชาชนผู้ใช้แรงงานในภาค
อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ได้แก่ กลุ่มของก๊าซ
พิษและไอระเหย สารโลหะหนัก เช่น แมงกานีส
ปรอท สารหนู สารตะกั่ว และสารเคมีป้องกันและ
กำจั ด ศั ต รู พื ช และสั ต ว์ นอกจากนี้ ยั ง พบการ             
ปนเปื้อนของสารอันตรายในสิ่งแวดล้อม เช่น การ
ปนเปื้ อ นของสารเคมี ป้ อ งกั น ศั ต รู พื ช และสั ต ว์       
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ในพื้นที่สวนส้ม ภาคเหนือ (แต่ปริมาณค่อนข้าง
ต่ำและไม่เกินค่ามาตรฐาน) การปนเปื้อนของ
สารแคดเมียมในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพอนามั ย
ของผู้ใช้สารอันตราย จากการสำรวจข้อมูลของ
สำนั ก ระบาดวิ ท ยา กระทรวงสาธารณสุข ใน            
ปี พ.ศ. 2548 พบว่ า มี ผู้ ป่ ว ยจากการได้ รั บ             
สารอั น ตรายทั้ ง ในภาคอุ ต สาหกรรมและ              
ภาคเกษตรกรรม จำนวน 1,640 ราย อัตราป่วย
2.64 ต่อประชากรแสนคน ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยที่ได้รับพิษจากสารกำจัดแมลงศัตรูพืช จำนวนสูงสุดถึง
1,321 ราย หรื อ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 80.54 ของจำนวนผู้ ป่ ว ยที่ ไ ด้ รั บ สารอั น ตรายทั้ ง หมด โดยภาค
เกษตรกรรม มีผู้ป่วยและเสียชีวิตที่มีสาเหตุมาจากการได้รับสารเคมีกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต คาร์บาเมต
และออร์กาโนคลอรีน จำนวน 1,312 และ 9 ราย ตามลำดับ โดยมีอัตราป่วยสูงสุดในภาคเหนือ รองลงมา
คือ ภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคใต้ 
ด้านอุบัติภัยจากสารเคมี ในปี พ.ศ. 2548 มี อุ บั ติ ภั ย จากสารเคมี เ กิ ด ขึ้ น 23 ครั้ ง           
โดยเป็นเหตุที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม อุบัติภัยจากการขนส่งสารเคมี 11 ครั้ง การลักลอบทิ้งสารเคมี
7 ครั้ง จากอุบัติภัยที่เกิดขึ้นทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 215 ราย เสียชีวิต 3 ราย สาเหตุส่วนใหญ่ของการเกิด
อุบัติเหตุเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือความประมาทเลินเล่อ (กรมควบคุมมลพิษ, 2548 : 30)
3.5 สถานการณ์อนามัยสิ่งแวดล้อมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หมายถึง ความแปรปรวนของภูมิอากาศที่เกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่องเป็นช่วงเวลายาวนาน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกนั้นเกิดจากสภาวะเรือนกระจก                                        
ในบรรยากาศของโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งภายหลังจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมเป็นต้นมา ได้มีการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม และมีการใช้พลังงานจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงจำนวนมากก่อให้เกิด
การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ เพิ่มขึ้น ส่งผลต่อสมดุลของพลังงานโลก
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ทำให้สภาพภูมอิ ากาศของโลกมีการเปลีย่ นแปลง และสลับซับซ้อนมากขึ้น โดยในปี พ.ศ.
2548 ได้เกิดภัยพิบัติจากธรรมชาติ และมีเหตุการณ์รุนแรงจากภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ                 
ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก เช่น พายุ   เฮอริเคน ไต้ฝุ่น โคลนถล่ม และน้ำท่วมอย่างหนัก กระหน่ำ
ภูมิภาคเอเชีย และอเมริกากลาง ในขณะที่ยุโรปก็ถูกคุกคามด้วยภัยจากคลื่นความร้อน ปรากฏการณ์                
ดังกล่าวเกิดขึ้นค่อนข้างถี่ในช่วงเวลาติดต่อกัน และนับวันจะมีความรุนแรงมากขึ้น
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ประเทศไทยได้เห็นความสำคัญของปัญหาโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และได้ให้สัตยาบันเข้าร่วมเป็นภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(United Nation Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม          
พ.ศ. 2537 และลงนามให้สัตยาบันในพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) ซึ่งเป็นพิธีสารภายใต้อนุสัญญาฯ             
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2545 แต่ยังไม่ได้รับผลกระทบจากอนุสัญญาฯ และพิธีสารฯ โดยมีสำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยประสานงานกลางของภารกิจ
ด้านอนุสัญญาฯ ขณะนี้ และความสำคัญของอนุสัญญาฯ ต่อประเทศมี 2 ประเด็นคือการมีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก และในฐานะที่เป็นประเทศที่มีโอกาสได้รับผล
กระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ถึงแม้ว่าประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา และ
ไม่ ถู ก จำกั ด การปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจก ภายใต้ พิ ธี ส ารเกี ย วโต อย่ า งไรก็ ต าม มี ภ ารกิ จ สำคั ญ ที่ ต้ อ ง                 
ดำเนินการคือ การจัดทำรายงานแห่งชาติภายใต้อนุสัญญาฯ และแสดงให้ประเทศภาคีต่างๆ ทราบถึงการมี
ส่วนร่วมของประเทศไทยในการดำเนินการร่วมกับประชาคมโลกเพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ          
ภูมิอากาศโลก เช่น การดำเนินโครงการลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งจะครอบคลุมถึงกลไกการพัฒนาที่สะอาด
รวมทั้งการสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้ตระหนักถึงปัญหา และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศโลกที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสุขภาพอนามัยของมนุษย์ ได้แก่ ปัญหาภัยแล้ง
วาตภัย การกัดเซาะชายฝั่ง และโรคระบาดที่มีแมลงและหนูเป็นพาหะ เป็นต้น เพื่อพิจารณาเตรียมการ
ป้องกันและเตรียมรับมือกับปัญหาอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่กำลังกลายเป็นภัยใกล้ตัว
อยู่ในปัจจุบันได้อย่างทันท่วงที
จากการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาล ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC) ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 29
มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ได้คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคตว่า
อุ ณ หภู มิ เ ฉลี่ ย ของโลกจะเพิ่ ม ขึ้ น ต่ ำ สุ ด 1.8 องศาเซลเซี ย ส และเพิ่ ม ขึ้ น สู ง สุ ด 4.0 องศาเซลเซี ย ส
(สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม, 2550 : 134)
ปัจจัยสำคัญที่เป็นสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกคือ ก๊าซเรือน
กระจก โดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ นับเป็นก๊าซเรือนกระจกที่มีความสำคัญที่สุด เนื่องจากมี
ปริมาณที่เกิดขึ้นมากกว่าก๊าซอื่นๆ หลายเท่า และแหล่งกำเนิดก็มาจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจของแต่ละ
ประเทศ โดยเฉพาะประเทศอุตสาหกรรม ที่มีการใช้พลังงานมากกว่าประเทศกำลังพัฒนา ประเทศไทย                
มี ก ารปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจก สู่ บ รรยากาศโลกในสั ด ส่ ว นที่ น้ อ ยมากเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ประเทศ
อุตสาหกรรม โดยพบว่า ประเทศไทยมีสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไม่ถึงร้อยละ 1 ของโลก แต่ก็
ประสบปัญหาภัยธรรมชาติอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกด้วยเช่นกัน ถึงแม้ว่าสภาพ
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ปัญหาจะไม่รุนแรงมากเท่าที่เกิดในต่างประเทศ
แต่ ก็ มี ป ระเด็ น ที่ ส ำคั ญ และเร่ ง ด่ ว นที่ ค วร
พิ จ ารณาถึ ง ได้ แ ก่ ภาวะโรคระบาด ภั ย แล้ ง           
น้ำท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง และการเพิ่มขึ้นของ
ระดับน้ำทะเล เป็นต้น
จ า ก ร า ย ง า น พ ลั ง ง า น ข อ ง
ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2548 พบว่ า มี ก าร
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก คือ คาร์บอนไดออกไซด์
และมีเทน เป็นจำนวน 189,803,000 ตัน และ 64,000 ตัน ตามลำดับ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถูก
ปล่อยออกมาจากการผลิตไฟฟ้า (ยกเว้นการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ) มากที่สุด  คือ ร้อยละ 40 รองลงไป คือ
การขนส่ง ร้อยละ 28.9 อุตสาหกรรมการผลิต ร้อยละ 22.9 และ ก๊าซมีเทน  ถูกปล่อยจากบ้านที่อยู่อาศัย
และธุรกิจการค้ามากที่สุด คือ ร้อยละ 76.6 สำหรับสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจำแนกตามสาขา
เศรษฐกิ จ ของไทย พบว่ า สาขาพลั ง งาน (Energy) เป็ น สาขาที่ ป ล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกมากที่ สุ ด ถึ ง                  
ร้อยละ 56 ของปริมาณทั้งหมด รองลงมา คือภาคเกษตร (Agriculture) และภาคของเสีย (Waste)               
ในอัตราส่วนร้อยละ 24 และ 8 ของปริมาณการปล่อยทั้งหมด
การเพิ่มขึ้นของก๊าซเรือนกระจก คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้อุณหภูมิในบรรยากาศโลกสูงขึ้น ซึ่ง                 
ส่งผลกระทบต่อเนื่องนานัปการที่เป็นภัยพิบัติต่อมนุษยชาติ และได้มีความรุนแรงมากขึ้น ปรากฏการณ์
อย่างเช่น พายุที่รุนแรงและมีความถี่เพิ่มขึ้น ภาวะอุณหภูมิที่ร้อนและหนาวมากขึ้น การกัดเซาะและน้ำท่วม
ชายฝั่ง โรคระบาดที่มีแมลงและหนูเป็นพาหะ ภาวะน้ำท่วมและภัยแล้ง รวมทั้งไฟป่าที่เกิดได้ง่ายขึ้น               
เป็นปรากฏการณ์ที่ได้เกิดขึ้นในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก
สำหรั บ ประเทศไทย ปั ญ หาสาธารณสุ ข จะเป็ น ปั ญ หาอั น ดั บ ต้ น ๆ ที่ ส ะท้ อ นสภาพ                   
ภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง ผนวกกับปัญหามลพิษในสิ่งแวดล้อม การเกิดของโรคและอัตราชุกของโรคจะ
เพิ่มมากขึ้นจากปัจจัยดังกล่าวเป็นตัวสนับสนุน   ซึ่งมีโอกาสทำให้ประชากรจำนวนมากมีปัญหาสุขภาพ
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สามารถส่งผลกระทบต่อปัจจัยกำหนดสุขภาพของประชาชน
เช่น น้ำดื่มที่สะอาดและพอเพียง ที่อยู่อาศัย สภาพสังคม สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมในการควบคุมเชื้อโรค
ติดต่อ เป็นต้น นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศที่รุนแรงหรือบ่อยขึ้น เช่น คลื่นความร้อน
อุทกภัย สภาวะแห้งแล้ง ก็เป็นภัยคุกคามและอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต สภาวะขาดอาหาร
เนื่องจากการลดลงของผลผลิตทางการเกษตร การระบาดของโรคและปัญหาสุขภาพจิต ทั้งนี้ ผลกระทบ
ต่อสุขภาพที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศต่อสุขอนามัยเกิดได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนี้
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ผลกระทบทางตรง ได้แก่
1) อุ ณ หภู มิ ที่ เ ปลี่ ย นไปเป็ น ผลต่ อ ความถี่ ข องการเกิ ด คลื่ น ความร้ อ น อุ ณ หภู มิ ที่
เปลี่ ย นแปลงอย่ า งมาก มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ อั ต ราการเกิ ด การเจ็ บ ป่ ว ยและการตาย ในกลุ่ ม ประชากร            
ผู้สูงอายุ เด็กทารก และประชากรที่มีความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ และหลอดเลือดหัวใจ
2) ความถี่ของการเกิดภาวะที่อากาศเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมีความสัมพันธ์ต่อสถิติ
ด้านสุขภาพ เช่น อัตราการเจ็บป่วย อัตราการตาย การบาดเจ็บ ทั้งยังทำให้เกิดภาวะเครียดจากการ             
ต้องย้ายถิ่นฐาน
ผลกระทบทางอ้อม ได้แก่
1) เกิดโรคติดเชื้อ เนื่องจากปัจจัยด้านสุขอนามัยได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เช่น สูญเสียประสิทธิภาพด้านการสุขาภิบาล ขาดแคลนน้ำสะอาด ขาดการเฝ้าระวังทาง
ระบาดวิทยา คุณภาพชีวิตต่ำลงจากสภาวะน้ำท่วมอย่างรุนแรง  เป็นต้น
2) โรคที่เกิดจากแมลงเป็นพาหะ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคมาลาเรีย โรคอหิวาตกโรค
เปลี่ยนแปลงรูปแบบและแพร่กระจาย เนื่องจากพาหะของเชื้อมีความไวต่อการผันแปรของอุณหภูมิ
อุ ณ หภู มิ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น เร่ ง วงจรชี วิ ต ของแมลงที่ เ ป็ น พาหะนำโรค ทำให้ ร ะยะฟั ก ตั ว ของเชื้ อ สั้ น ลง และ                       
แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้อุณหภูมิยังส่งผลต่อพฤติกรรมมนุษย์ในการสัมผัสเชื้อ จากการ
ศึกษาเชื้ออหิวาตกโรคบริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยา ท่าจีน แม่กลอง และบางปะกง พบว่า หากอุณหภูมิ      
ของน้ำสูงขึ้นเพียง 0.5 องศาเซลเซียส จะทำให้เชื้อไวรัสบางชนิด เข้าไปอยู่ในเชื้ออหิวาตกโรคสายพันธุ             ์
ที่ไม่ก่อโรค และทำให้เชื้อนั้นกลายพันธุ์เป็นเชื้อที่ก่อโรคได้ ซึ่งจะเป็นสาเหตุให้เกิดโรคอหิวาตกโรคระบาด
ได้ตลอดทั้งปี แทนที่จะระบาดเฉพาะในช่วงหน้าร้อน ดังเช่นที่ผ่านมา นอกจากนี้จะพบว่า เมื่อระดับ
คาร์บอนไดออกไซด์ในน้ำเพิ่มสูงขึ้น จะทำให้วงจรการฟักตัวของไข่ยุงเร็วขึ้น จนทำให้ประชากรยุงลายเพิ่ม
มากขึ้น ส่งผลให้การระบาดของไข้เลือดออกในช่วง 3 – 4 ปี ที่ผ่านมาเพิ่มมากขึ้น 
3) ปริ ม าณน้ ำ ฝนที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ทำให้ เ กิ ด การกระจายของน้ ำ ผิ ว ดิ น และภาวะน้ ำ ท่ ว ม                    
เพิ่มความเสี่ยงของการปนเปื้อนเชื้อที่ทำให้เกิดโรคอุจจาระร่วงในอาหารและน้ำ เช่น โรคซัลโมเนลโลซิส
(Salmonellosis) หรือเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับน้ำท่วมขัง เช่น โรคน้ำกัดเท้า โรคฉี่หนู (Leptospirosis)                  
โรคตาแดง การถูกสัตว์มีพิษต่อย
4) เกิดการเปลี่ยนแปลงปริมาณ คุณภาพ และรูปแบบผลิตภัณฑ์การเกษตร ปศุสัตว์
และการประมงอย่างมีนัยสำคัญ แนวโน้มของผลผลิตทางการเกษตรที่ลดลงจากภัยธรรมชาติ อาจนำไปสู่
ภาวะขาดแคลนอาหาร เช่น ทำให้ผลผลิตตกต่ำ ดินเค็ม สารอาหารลดลง ส่งผลในระยะยาวต่อสุขภาพ
ทำให้เกิดภาวะขาดสารอาหารและภูมิต้านทานร่างกายต่ำ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและคนชรา
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5) ภาวะจิตของประชากรที่ได้รับความกระทบกระเทือน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อม และสภาพภูมิอากาศ การต้องย้ายถิ่นฐาน และการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ เช่น                       
น้ำสะอาด ส่งผลกระทบต่ออัตราการเกิดปัญหาสังคม ปัญหาทางโครงสร้างประชากร และความมั่นคงทาง
จิตใจของประชาชน
6) เกิดโรคหอบหืด ภูมิ แ พ้ และโรคทางเดิ น หายใจจากสารพิ ษ ทางอากาศประเภท             
ปฐมภูมิ เช่น สารคาร์บอนมอนอกไซด์ ไนโตรเจนออกไซด์ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไฮโดรคาร์บอน และ          
ฝุ่นละอองที่เพิ่มมากขึ้นในเขตเมือง นอกจากนี้โรคทางเดินหายใจเหล่านี้ยังเกิดจากการก่อรูปของสารพิษ
ทางอากาศประเภททุติยภูมิจำพวก Photochemical oxidants ที่เพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิ และส่งผลต่อสภาพ
ภูมิอากาศโดยทำปฏิกิริยาทางเคมีกับชั้นบรรยากาศ
7) โรคจากมลภาวะทางอากาศในเมือง อุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศจะเร่งอันตรายจากมลภาวะทางอากาศในเมือง เนื่องจากความร้อนที่สะสมมากอยู่ในเขตเมือง
(โดมความร้อน) จากสิ่งก่อสร้างและการใช้พลังงาน ก่อให้เกิดปัญหาทางสุขอนามัยของผู้อยู่อาศัยในเมือง
มากขึ้น ในรูปแบบของคลื่นความร้อน (Heat wave) ถือเป็นอันตรายที่สูงมากต่อสุขภาพโดยเฉพาะในเด็ก
และผู้สูงอายุ ในประเทศไทยอันตรายที่เกิดจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นในหน้าร้อนจะเพิ่มขึ้นหากความชื้นสัมพัทธ์
ในอากาศสูง เนื่องจากในสภาพบรรยากาศเช่นนี้ เหงื่อจะไม่สามารถระเหยและพาความร้อนออกจาก
ร่างกายได้ ส่งผลให้ระบบเมตาบอลิซึมในร่างกายล้มเหลวเป็นอันตรายถึงชีวิต คาดว่ามีผู้เสียชีวิตจากความ
ร้อนสูงเป็นจำนวนไม่น้อย แต่จากรายงานการเสียชีวิตจากคลื่นความร้อนของไทยนั้นต่ำกว่าความเป็น             
จริงมาก เนื่องจากการเสียชีวิตด้วยเหตุนี้ วินิจฉัยได้ยาก กอปรกับประชาชนขาดความตระหนักถึงภาวะ              
ดังกล่าว นอกจากนี้ความร้อนที่สูงขึ้นสามารถทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างก๊าซพิษต่างๆ เพิ่มขึ้นตาม
ระดับอุณหภูมิ เช่น คาร์บอนมอนอกไซด์ ไนโตรเจนออกไซด์ ทำให้เกิดหมอกควันและโอโซน ซึ่งเป็น           
ก๊าซพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยตรง กล่าวคือทำให้เกิดอาการระคายเคืองของระบบทางเดินหายใจ
และเยื่อบุตา ในระยะยาวอาจก่อให้เกิดโรคเรื้อรังของระบบทางเดินหายใจ และระบบหายใจล้มเหลวได้
8) โรคอุบัติใหม่ โรคใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโรคซาร์ ไข้หวัดนก ซึ่งมีความรุนแรง
มากขึ้น ก็อาจเป็นผลจากการปรับเปลี่ยนสายพันธุ์ตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยนายกรัฐมนตรี
ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ กล่าวในพิธีประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือในการลดภาวะโลกร้อน
เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี 2550 (วันที่ 5 มิถุนายน 2550) ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม
อิ ม แพคเมื อ งทองธานี ว่ า วั น สิ่ ง แวดล้ อ มโลก ประจำปี 2550 นี้ มี ป ระเด็ น ในการรณรงค์ เ รื่ อ งการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันเนื่องมากจากภาวะโลกร้อน โดยมีคำขวัญว่า “Melting Ice a hot Topic”
เนื่องจากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ปัญหาโลกร้อนหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นประเด็นที่ได้รับ
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การตระหนักถึง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change) เป็นผลจากกิจกรรมของมนุษย์ที่
เปลี่ยนองค์ประกอบของบรรยากาศโลก นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าการเผาผลาญเชื้อเพลิงฟอสซิลอันเป็น
แหล่งพลังงานสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมช่วง 200 ปีที่ผ่านมา เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ความเข้มข้น
ของก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gas) ในบรรยากาศเพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดปรากฎการณ์เรือนกระจกหรือ
ภาวะโลกร้อน ในประเทศไทย ภาวะโลกร้อนส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์และชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนอย่างเห็นได้ชัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำท่วม ดินถล่ม ภาวะภัยแล้ง ไฟป่า ซึ่งรัฐบาลตระหนัก               
ในปัญหามหันตภัยโลกร้อนและพร้อมที่จะผนึกกำลังร่วมกับประชาคมโลก เพื่อแสวงหาทางออกและแก้ไข
ปัญหาโลกร้อนในทุกระดับ
สำหรับการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการสร้างความสามารถในการปรับตัว
เพื่อแก้ไขปัญหาและลดความรุนแรงอันเนื่องมาจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้แก่
การเตรียมการป้องกันการสูญเสียจากทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อมที่จะได้รับผลกระทบโดยตรงทั้ง
ทรัพยากรชายฝั่งทะเล ป่าไม้ สัตว์ป่า และที่ดิน ให้พ้นจากความเสียหายจากสภาพแห้งแล้งและน้ำท่วม              
ทั้ ง ในระยะสั้ น และระยะยาว ความเสี ย หายอั น เนื่ อ งจากการเพิ่ ม ขึ้ น ของอุ ณ หภู มิ แ ละระดั บ น้ ำ ทะเล                 
การฟื้นฟูและปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการเพิ่มความทนทานและมีความ
สามารถในการปรับตัว ตลอดจนให้ความสำคัญในแง่สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของประชาชนที่ได้
รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากแหล่งกำเนิด และการเพิ่มแหล่ง
ดูดซับก๊าซเรือนกระจก (Carbon sink) อันเป็นประเด็นที่รัฐบาลต้องดูแลและให้ความสำคัญอย่างยิ่ง โดย
เฉพาะในเรื่องกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism: CDM) การเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา และการปรับตัวเพื่อรับมือกับผลกระทบจากภาวะ
โลกร้อน
3.6   สถานการณ์อนามัยสิ่งแวดล้อมด้านสาธารณภัยต่างๆ
ปั จ จุ บั น การเกิ ด สาธารณภั ย ต่ า งๆ มี แ นวโน้ ม สู ง ขึ้ น และมี ค วามรุ น แรงมาก                 
ยิ่งขึ้นด้วย แต่ละครั้งนำมาซึ่งความสูญเสียทั้งทรัพย์สินและชีวิต ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการพัฒนา           
ทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในภาวะที่ทรัพยากรต่าง ๆ มีอยู่อย่างจำกัด
สำหรับประเทศไทย ปัญหาสาธารณภัยที่รุนแรง เกิดขึ้นบ่อย ๆ  ได้แก่
1) อุทกภัย ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคมปี พ.ศ. 2549 ประเทศไทยประสบ
ปัญหาอุทกภัยรุนแรงทั่วทุกภาค โดยเฉพาะในช่วงตั้งแต่วันที่ 27 เดือนสิงหาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.
2549 มี พื้ น ที่ ป ระสบอุ ท กภั ย ถึ ง 47 จั ง หวั ด โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง จั ง หวั ด ในภาคเหนื อ ตอนล่ า งและ          
ภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ อ่างทอง ชัยนาท สิงห์บุรี
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ในปี พ.ศ. 2550 ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคม ประเทศไทยประสบปัญหา
อุทกภัยรุนแรง จำนวน 6 ครั้ง ในช่วงวันที่ 28 มีนาคม ถึง 4 เมษายน พ.ศ. 2550 ได้เกิดพายุดีเปรสชั่น
พัดเข้าสู่อ่าวไทยในช่วงเดือนเมษายน นับเป็นปรากฎการณ์ที่ไม่ค่อยเกิดขึ้น นอกจากนี้ ในวันที่ 14
เมษายน พ.ศ. 2550 ได้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดตรัง จนทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากอย่างรวดเร็ว และ
รุนแรง พัดพานักท่องเที่ยวที่เล่นน้ำอยู่บริเวณน้ำตกสายรุ้งและน้ำตกไพรสวรรค์ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
เขาบรรทัด จังหวัดตรัง ทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 38 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 20 ราย (สำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2550 : 109)
2) ภัยแล้ง เป็นปรากฎการณ์ทที่ ำให้เกิดความขาดแคลนน้ำในทุกพืน้ ทีข่ องประเทศไทย  
ซึ่ ง เกิ ด จากฝนแล้ง   การตัดไม้ทำลายป่า นำความสู ญ เสี ย ให้ พื้ น ที่เกษตรกรรม มนุษย์ และสัตว์ โดย
เฉพาะในพื้นที่ชนบทขาดแคลนน้ำดื่ม น้ำใช้ ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและสุขภาพ สำหรับช่วงฤดูแล้ง
ของปี พ.ศ. 2550 (เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2550) กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำ ได้กำหนดพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง โดยวิเคราะห์
ข้อมูล 6 ปัจจัยหลักประกอบด้วย 1) จังหวัดที่มีฝนน้อยกว่าฝนเฉลี่ย 30 ปี 2) เหตุการณ์ฝนทิ้งช่วง 3)
จังหวัดที่มีน้ำท่าอยู่ในภาวะวิกฤต 4) อ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำวิกฤต 5) จังหวัดที่มีระบบประปาหมู่บ้าน
น้อย และ 6) ศักยภาพของบ่อบาดาลในพื้นที่ขาดแคลนระบบประปา ผลการศึกษาวิเคราะห์รว่ มกันระหว่าง
กรมอุตนุ ยิ มวิทยา กรมชลประทาน และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พบว่า มีพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิด
ภัยแล้งรวม 47 จังหวัด (สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 2550 : 112)
เมื่อเปรียบเทียบพื้นที่ประสบภัยแล้งในช่วงปี พ.ศ. 2548 – 2550 พบว่า ปี พ.ศ. 2548
มีพื้นที่ประสบภัยแล้งสูงที่สุด โดยมีจำนวนหมู่บ้านที่ประสบภัยแล้ง ทั้งสิ้น 44,519 หมู่บ้าน สำหรับ                      
ปีพ.ศ. 2550 มีพื้นที่ประสบภัยแล้งลดลงจากปี พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 โดยมีจำนวนหมู่บ้านที่
ประสบภัยแล้งทั้งสิ้น 26,720 หมู่บ้าน (สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,
2550 : 113)
3) แผ่นดินไหว จากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา ตั้งแต่ พ.ศ. 2518 จนถึง ปี พ.ศ.
2549 พบว่า ประเทศไทยมีการเกิดแผ่นดินไหว 83 ครั้ง ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้างใน
บริเวณที่เกิดแผ่นดินไหวมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับขนาดและความรุนแรงของแผ่นดินไหวในแต่ละครั้ง                 
ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยได้เกิดแผ่นดินไหวที่มีขนาดตั้งแต่ 5 ริกเตอร์ขึ้นไป จำนวน 8 ครั้ง          
โดยครั้งล่าสุดเกิดเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2549 จากรอยเลื่อนแม่ทา ที่มีศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ที่
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มีขนาดแผ่นดินไหว 5.1 ริกเตอร์ นอกจากนี้เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.
2550 ได้เกิดแผ่นดินไหวขนาดค่อนข้างใหญ่ 6.1 ริกเตอร์ จุดศูนย์กลางอยู่ที่เมืองเชียงขอม ประเทศ
สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว แรงสั่ น สะเทื อ นของแผ่ น ดิ น ไหวครั้ ง นี้ รู้ สึ ก ได้ ใ นภาคเหนื อ         
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ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยมีความรุนแรงสูงสุดที่อำเภอ
เชียงแสน จังหวัดเชียงราย ทำให้พระธาตุจอมกิตติเกิดรอยร้าวและยอดฉัตรหักลงมาและสิ่งก่อสร้างเกิด
รอยร้าวอีกหลายแห่ง (สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2550 : 116 )
4) ดินถล่ม จากข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณี พบว่า ในปี พ.ศ. 2549 เกิดเหตุการณ์
ดิ น ถล่ ม 2 ครั้ ง ซึ่ ง เป็ น ช่ ว งที่ เ กิ ด อุ ท กภั ย ครั้ ง ใหญ่ ใ นพื้ น ที่ ภ าคเหนื อ โดยครั้ ง แรกเกิ ด ขึ้ น ในเดื อ น
พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ที่อำเภอลับแล อำเภอท่าปลา และอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอ
ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย และอำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ความเสียหายครอบคลุมพื้นที่ 1,998 แห่ง
มีผู้เสียชีวิตรวม 83 คน และสูญหายอีก 33 คน ส่วนเหตุการณ์ดินถล่มครั้งที่ 2 เกิดขึ้นในเดือนตุลาคม
พ.ศ. 2549 ที่บ้านยาง ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือน
รวม 29 หลัง และมีผู้เสียชีวิต 8 ราย ในปี พ.ศ. 2550 จนถึงเดือนมิถุนายน ยังไม่เกิดเหตุการณ์ดินถล่ม
ขึ้น (สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2550 : 116)
5) ไฟป่า จากสถิติสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือ พบว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม
พ.ศ. 2549 – 1 เมษายน พ.ศ. 2550 มีการปฏิบัติงานดับไฟป่า 4,194 ครั้ง มีพื้นที่ป่าถูกไฟไหม้
46,956 ไร่ โดยในช่วงวันที่ 1 มีนาคม – 1 เมษายน พ.ศ. 2550 มีการปฏิบัติงานดับไฟป่า 2,518 ครั้ง
พื้นที่ป่าถูกไฟไหม้ 30,204 ไร่ โดยจังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ป่าถูกไฟไหม้มากที่สุด รองลงมาเป็นจังหวัด
แม่ฮ่องสอน  เมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณ์ไฟป่าในภาคเหนือระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึงวัน
ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2550 กับสถานการณ์ไฟป่าระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ถึงวันที่ 22 เมษายน
พ.ศ. 2549  พบว่า ในช่วงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2550 เกิดไฟป่าถึง
4,771 ครั้ง มีพื้นที่ที่ถูกไฟไหม้ 54,580.3 ไร่ ซึ่งมากกว่าการเกิดไฟป่าระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.
2548 ถึงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2549 ที่เกิดไฟป่า 3,129 ครั้ง มีพื้นที่ถูกไฟไหม้ 23,407.95 ไร่
(สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2550 : 127)
การเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ เช่น อุทกภัยและวาตภัย ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ ส่งผลกระทบทางด้านสาธารณสุขโดยอาจก่อให้เกิดการระบาดของโรค
ติดต่อตามมา เนื่องจากการอยู่ร่วมกันของประชาชนที่อพยพหนีภัยเป็นจำนวนมาก และเป็นสาเหตุที่ทำให้
เกิดการแพร่กระจายของโรคติดต่อได้ง่ายขึ้น ดังนี้
1) โรคติ ด ต่ อ ที่ มี อ าหารและน้ ำ เป็ น สื่ อ ในกรณี ที่ มี ก ารอพยพย้ า ยหนี ข องประชากร
เนื่องจากภัยพิบัติโดยเฉพาะภัยจากน้ำ ทำให้ประชาชนมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคทางเดินอาหารและ
น้ำเพิ่มขึ้น เนื่องจากในภาวะฉุกเฉินจะมีข้อจำกัดทั้งสถานที่พักพิงและระบบสุขาภิบาล นอกจากนั้นแหล่ง
น้ำที่ปนเปื้อนเชื้อโรค ยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดแผลติดเชื้อ ผิวหนังอักเสบ (Dermatitis) น้ำกัดเท้า
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และโรคตาแดง ซึ่งเกิดจากการติดต่อสัมผัสโดยตรงกับน้ำ แต่โรคเหล่านี้มักจะไม่มีการระบาดของโรค          
เป็นวงกว้าง
2) โรคติดต่อที่นำโดยแมลง ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะน้ำท่วมจะนำไปสู่การเพิ่ม
ขึ้นของโรคติดต่อที่นำโดยแมลง โดยมีผลกระทบทางอ้อมต่อการแพร่กระจายและแหล่งที่อยู่อาศัยของ
แมลงที่เป็นพาหะของโรค ในบริเวณแหล่งน้ำนิ่งที่เกิดจากฝนตกหนัก หรือการขังของน้ำภายหลังน้ำท่วมจะ
เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงซึ่งเป็นพาหะของหลายโรคด้วยกัน เช่น ไข้เลือดออก และไข้สมองอักเสบ
3) โรคติดต่อที่เกิดจากซากศพ ยังไม่มีหลักฐานหรือเหตุการณ์ใดที่บ่งชี้ถึงการระบาด
ของโรคที่มีสาเหตุจากซากศพภายหลังภัยพิบัติทางธรรมชาติ เนื่องจากเชื้อส่วนใหญ่จะอยู่ในร่างกายของ
มนุษย์ที่เสียชีวิตแล้วได้ไม่นานนัก ยกเว้นเชื้อ HIV อยู่ได้ถึง 6 วัน และแหล่งการติดเชื้อที่ก่อให้เกิดการ
ระบาดส่วนใหญ่จะมาจากผู้รอดชีวิตมากกว่า
4) โรคอื่นๆ ที่เป็นผลจากภัยพิบัติ ได้แก่ บาดแผลที่ได้รับจากการบาดเจ็บ เช่นเชื้อ
Tetanus จะก่ อ ให้ เ กิ ด โรคบาดทะยั ก แต่ พ บได้ ไ ม่ บ่ อ ยนั ก นอกจากนั้ น การที่ ร่ า งกายมี อุ ณ หภู มิ ต่ ำ
(Hypothermia) ก็พบได้บ่อยในผู้ที่ต้องแช่น้ำเป็นเวลานาน ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดต่อโรคในกลุ่ม
ระบบทางเดินหายใจ
นอกเหนือจากภัยพิบัติภัยในภาพรวมแล้ว ยังมี “ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข” โดย
เฉพาะซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีลักษณะร่วม 4 ประการ ดังนี้
1) ทำให้เกิดผลกระทบทางสุขภาพที่มีความรุนแรง ได้แก่ โรคหรือภัยที่ทำให้เกิดการ
ป่วยและการตายจำนวนมาก หรือมีอัตราป่วยตายสูง
2) เป็นเหตุการณ์ที่ผิดปกติหรือไม่เคยเจอมาก่อน โดยทั่วไปหมายถึง โรคติดเชื้ออุบัติซ้ำ
โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ อย่างไรก็ตาม โรคที่พบบ่อยในพื้นที่อาจเปลี่ยนแปลงเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
ได้ เมื่อเกิดการระบาดหรือมีลักษณะทางระบาดวิทยาเปลี่ยนไปจากเดิม
3) มีโอกาสที่จะแพร่ไปสู่พื้นที่อื่น หมายถึง โรคมีศักยภาพหรือแนวโน้มที่จะแพร่ไปสู่
อำเภอ จังหวัดอื่น หรือระบาดข้ามประเทศ
4) อาจต้องมีการจำกัดการเคลื่อนที่ของผู้คนหรือสินค้า โรคติดเชื้อบางโรคมีความ
สัมพันธ์กับความปลอดภัยทางอาหารหรือเป็นโรคติดต่อจากสัตว์ มีการติดต่อได้ง่ายจากการเดินทาง ทำให้
อาจต้องจำกัดการเคลื่อนที่ของผู้คน หรือสินค้า รวมถึงพืชและสัตว์ต่างๆ
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ประเภทของภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข โดยรวมแล้ว อาจจำแนกเป็นกลุ่มได้ดังนี้
• การระบาดของโรคทีพ่ บบ่อยในพืน้ ที่ (Outbreaks หรือ Epidemics) เช่น การระบาด
ของอหิวาตกโรค ไข้เลือดออก โรคเลปโตสไปโรซิส ฯลฯ
• โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ (Emerging diseases) เช่น SARS ไข้หวัดนก
• อาวุธชีวภาพ (Bioterrorism agents) เชื้อที่อาจนำมาใช้ในการก่อการร้ายได้ เช่น
แอนแทรกซ์ ไข้ทรพิษ ฯลฯ
• สารเคมีที่เป็นพิษ (Chemical agents) เช่น Ricin, Phosgene, Sarin ฯลฯ
• วินาศภัยหมู่ (Mass trauma) ที่เป็นอุบัติภัยขนาดใหญ่ เช่น การระเบิด ไฟไหม้               
การบาดเจ็บ ฯลฯ
• สาธารณภัย (Disasters) เป็นภัยที่ก่อผลร้ายแก่สาธารณะ หรือคนหมู่มาก มีผล
กระทบเป็นวงกว้าง และผู้ประสบเหตุไม่อยู่ในฐานะที่จะเยียวยาแก้ไขด้วยกำลังของตนเอง หรือด้วยกำลัง
ของหมู่คณะ เช่น วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย ธรณีพิบัติภัย
• ภาวะฉุกเฉินจากรังสี (Rediation emergencies) ซึ่งเป็นได้ทั้งอุบัติเหตุและการก่อ                              
การร้าย
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขมีทั้งโรคติดเชื้อและภัย เกิดได้ทั้งตามธรรมชาติและจากการ
กระทำของมนุษย์ ส่งผลกระทบทั้งทางสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
ผลของภัยพิบัติทางธรรมชาติ จากอุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง คลื่นยักษ์ ฯลฯ ที่มีต่อระบบ
รองรับด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของภัยพิบัติที่เกิดขึ้น การวางแผนเตรียมความพร้อม
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพจะต้องเป็นแผนเฉพาะสำหรับรับมือต่อเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ
แต่ละประเภท เนื่องจากธรรมชาติที่แตกต่างและผลเสียที่ภัยเหล่านั้นก่อให้เกิดขึ้นมีความแตกต่างกันไป
กล่าวโดยสรุป ปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมดังที่กล่าวมาข้างต้น เป็นปัญหาสำคัญของ
ประเทศไทย และเป็นปัญหาร่วมของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเช่นเดียวกัน   บางปัญหามีผลกระทบ
รุนแรงในเฉพาะพื้นที่ เช่น ปัญหามูลฝอย แต่บางปัญหาส่งผลกระทบในบริเวณกว้างและเกี่ยวข้องกับเรื่อง
อื่นๆ เช่น ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศโลก ซึ่งแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จำเป็นต้อง
อาศัยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ ภูมิภาค และโลก อีกทั้งต้องมี
แผนการดำเนินงานที่ชัดเจนและเป็นแนวทางเดียวกันจึงจะสามารถลดปั ญ หาผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพ
ประชาชนอันเนื่องมาจากสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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4. สถานการณ์การดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
ในประเทศไทย 
การดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม มีความหมายมากกว่าการดำเนินงานตาม
หลักการส่งเสริมสุขภาพ ที่กำหนดให้มีการทำงานในสถานที่ และสถานบริการต่างๆ (Settings) แต่ยัง
หมายรวมถึง การจัดการของเสีย การศึกษาและดำเนินการเพื่อลดผลกระทบของมลพิษต่างๆต่อสุขภาพ
และครอบคลุมถึงปัจจัยแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อชีวิตและสุขภาพของคนรุ่นปัจจุบันและรุ่นหลัง และ
สภาวะที่จำเป็นของการมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี ดังนั้นอนามัยสิ่งแวดล้อมจึงครอบคลุม
หลายด้าน ตั้งแต่ น้ำสะอาด การสุขาภิบาล อาหารสะอาดปลอดภัย คุณภาพอากาศ การจัดการมูลฝอย
และน้ ำ เสี ย เป็ น ต้ น และต้ อ งมี ม าตรการที่ ด ำเนิ น การร่ ว มกั น ระหว่ า งสาขาต่ า งๆ และมี ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งที             ่
หลากหลาย
งานอนามัยสิ่งแวดล้อมจึงประกอบด้วยงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัย
เมื่ อ พิ จ ารณาขอบเขตความรั บ ผิ ด ชอบของหน่ ว ยงานต่ า งๆ ในประเทศไทยตามภารกิ จ แล้ ว พบว่ า                
หน่วยงานหลักประกอบด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงสาธารณสุข แต่ยัง
ต้องครอบคลุมถึงงานตามภารกิจของหน่วยงานอื่นอีก เช่น กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากภาครัฐแล้วยังมีองค์กรเอกชน ทั้งที่
เป็นธุรกิจและองค์กรสาธารณประโยชน์ รวมทั้งประชาชนทุกคนต้องมีส่วนรับผิดชอบกับมลพิษที่แต่ละคน          
ก่อขึ้นด้วย จะเห็นได้ว่า งานอนามัยสิ่งแวดล้อมมีลักษณะเป็น Cross-Cutting Issue ซึ่งรับผิดชอบโดย                   
หน่วยงานหลายหน่วยงาน และเกี่ยวข้องถึงตัวบุคคล
นอกจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องภายในประเทศแล้ว เรื่องอนามัยสิ่งแวดล้อม ยังเกี่ยวข้อง
กับประเทศอื่นๆ อีกด้วย เนื่องจากภาวะมลพิษนั้นไม่มีพรมแดน มีผลกระทบที่เกิดขึ้นจากประเทศหนึ่ง
แพร่กระจายไปประเทศอื่นอีก ทั้งที่อยู่ในเขตชายแดนร่วมกัน ในภูมิภาคเดียวกัน หรือข้ามภูมิภาค จึงมี
ความจำเป็นที่จะต้องทำให้เกิดความร่วมมือกันทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
4.1 ความเคลื่อนไหวระดับภูมิภาคสู่การดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2537 ในการประชุมด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุขครั้งที่ 2 ของ
ประเทศในภูมิภาคยุโรป ที่ประชุมเห็นชอบกับแผนปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของยุโรปและ                 
ให้ ป ระเทศสมาชิ ก จั ด ทำแผนปฏิ บั ติ ก ารอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มของแต่ ล ะประเทศ ที่ เ รี ย กว่ า National
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Environmental Health Action Plan (NEHAP) เพื่อเป็นกลไกการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน         
ด้านสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานด้านสาธารณสุข ซึ่งประเทศในทวีปยุโรปมีความก้าวหน้าในการจัดทำ             
แผนปฏิบัติการมากที่สุด
ส่วนประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ได้มีความก้าวหน้ามากนัก จนเมื่อ
ปี พ.ศ. 2547 ได้มีการประชุมรัฐมนตรีกระทรวงสิ่งแวดล้อม ที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งประเทศไทย
ได้มีผู้แทนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมประชุม ที่ประชุมได้เห็นความจำเป็น
ของการทำงานร่วมกันทั้ง 2 หน่วยงานมากขึ้น ทำให้องค์การระหว่างประเทศในภูมิภาคดังกล่าวได้ให้ความ
สนใจเรื่องอนามัยสิ่งแวดล้อม และได้มีการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสที่เป็นผู้แทนจากกระทรวงสิ่งแวดล้อม
และสาธารณสุ ข ของประเทศต่ า งๆ ในกลุ่ ม ประเทศเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ และเอเชี ย ตะวั น ออก                
ที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2547 เพื่อปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับประเด็น
ปัญหาสำคัญๆ ของภูมิภาคใน 5 ประเด็นได้แก่ คุณภาพอากาศ คุณภาพน้ำ สารเคมีอันตรายและกาก    
ของเสีย ความยากจน ระบบนิเวศน์ที่เปลี่ยนแปลงไป และการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ ซึ่งมีผลกระทบ           
ต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน นอกจากนั้นยังได้ให้ความสนใจกับสิ่งท้าทายที่เกิดขึ้นใหม่และกำลังจะ
เกิดขึ้นซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพประชากร เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและระบบนิเวศน์ ตั้งแต่ระดับประเทศ
ระดับภูมิภาค และระดับโลก
จากการประชุมครั้งนี้ ได้มีข้อเสนอการดำเนินงานทั้งในระดับประเทศและระดับ
ภูมิภาค ได้แก่ ความจำเป็นในการร่วมมือกันด้านการวิจัย การศึกษา และฝึกอบรมที่เกี่ยวกับอนามัย                 
สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการสอดแทรกความรู้ด้านนี้เข้าไปในระบบการศึกษาทุกระดับ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ควรได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีการกระจายข้อมูลข่าวสาร การจัดตั้งและสนับสนุนองค์กร กลไกต่างๆ       
ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
หลั ง จากนั้ น   หน่ ว ยงานสนั บ สนุ น ได้ แ ก่ องค์ ก ารอนามั ย โลก (World Health
Organization, WHO) โครงการสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง สหประชาชาติ (United Nations Environment
Programme, UNEP) ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank, ADB) ได้แต่งตั้งคณะ
ทำงาน (Task force) ที่มีผู้แทนจาก 5 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
สาธารณรัฐเกาหลี  สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และไทย เข้าร่วมประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม - วันที่ 2
เมษายน พ.ศ. 2548 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่   27 - 29 กันยายน พ.ศ. 2548 ณ กรุงมะนิลา ประเทศ
ฟิลิปปินส์ เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงาน ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ
และจัดทำร่างกฎบัตรความร่วมมือด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมระดับภูมิภาค (Draft Charter of the
Regional Forum on Environment and Health - Framework for Cooperation) ขึ้น ซึ่งในร่างกฎบัตร       
ดั ง กล่ า วได้ ใ ห้ ค วามสำคั ญ กั บ ปั ญ หาอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม 6 ประเด็ น ได้ แ ก่ 1) คุ ณ ภาพอากาศ                      
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2) น้ำสะอาด สุขอนามัย และการสุขาภิบาล 3) มูลฝอยและของเสียอันตราย 4) สารพิษและสารเคมี
อันตราย 5) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การลดลงของชั้นโอโซน และการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศน์
วิทยา 6) การวางแผนและการเตรียมการการปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉินด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ต่อมา เมื่อ วันที่ 8 - 11 ธันวาคม พ.ศ. 2548 WHO, UNEP,  UNDB  และ ADB
ร่วมกับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงสาธารณสุข                  
เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อม ชื่อ “Scientific Conference on Asia
Pacific  Environment and Health” ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  ประเทศไทย  ซึ่งเป็นเวทีการประชุมวิชาการ
ที่ ร ะดมนั ก วิ ท ยาศาสตร์ และนั ก วิ จั ย จากประเทศต่ า ง ๆ เพื่ อ แลกเปลี่ ย นความรู้ แ ละประสบการณ์               
การดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม  
จากนั้น ในวันที่ 11-13 ธันวาคม 2548 มีการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสจากกระทรวง
สิ่งแวดล้อม และกระทรวงสาธารณสุข ของ 14 ประเทศ ได้แก่ เนการาบูรไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักร
กัมพูชา สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
มาเลเซีย มองโกเลีย พม่า สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ
ประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนและประเมินความก้าวหน้าการดำเนินงาน ตามที่ 14 ประเทศ
ได้ตกลงร่วมกันในการประชุมครั้งที่ 1 เมื่อปี พ.ศ. 2547 ที่กรุงมะนิลา โดยร่วมกันพิจารณาร่างกฎบัตร
ความร่วมมือด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมระดับภูมิภาค และหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์กลางระดับ
ภูมิภาคด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อม ต่อมาได้มีการจัดตั้ง Thematic working Groups 6 คณะ ตาม
ประเด็นปัญหาสำคัญของภูมิภาคทั้ง 6 ด้านดังกล่าว เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานด้านอนามัยและ                 
สิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับกฎบัตรฯ และนำเสนอขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีฯ 14 ประเทศ ในการประชุม
รัฐมนตรีสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 1 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2550 ผลการประชุม ประเทศสมาชิก
ให้ความเห็นชอบกับวัตถุประสงค์ของความร่วมมือตามประเด็นสำคัญของภูมิภาค และแผนการดำเนินงาน
ด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อม ที่จัดทำโดยคณะทำงานวิชาการ 6 คณะและรัฐมนตรีของ 2 กระทรวงจาก 14
ประเทศ ได้ให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติตามข้อตกลงที่กำหนดในความร่วมมือนี้ พร้อมทั้งผลักดันให้มีการจัดทำ
หรือปรับปรุงแผนปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อม (National Environmental Health Action Plan) หรือ
แผนที่เทียบเท่า 
จากความเคลื่อนไหวดังกล่าว จะเห็นได้ว่า เรื่องอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นประเด็นที่
ประเทศต่างๆ ในภูมิภาค และทั่วโลกให้ความสำคัญเป็นลำดับต้นๆ และมีความพยายามที่จะแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวร่วมกัน
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สำหรับประเทศไทย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมมลพิษ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ได้มีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือและร่วม
กำหนดแนวทางการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย เพื่อให้เป็นไปตามข้อแนะนำและกรอบ
ความร่วมมือด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมระดับภูมิภาค ในปี พ.ศ. 2549 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
อนามัยสิ่งแวดล้อม ที่มีองค์ประกอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันทางวิชาการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนร่วมเป็นกรรมการ เพื่อเป็นกลไกในการผลักดัน  การดำเนินงาน
อนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มในระดั บ ประเทศ ที่ ปั จ จุ บั น มี ปั ญ หาอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มด้ า นต่ า ง ๆ ที่ ต้ อ งอาศั ย            
ความร่ ว มมื อ จากผู้ เ กี่ ย วข้ อ งทุ ก ฝ่ า ย โดยมีก ารจั ด ทำแผนยุ ท ธศาสตร์ อ นามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ                
(พ.ศ. 2550-2554) ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภายในประเทศไทย
4.2 ทิศทางการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2548 - 2550
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 - 2549) รวม
ถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 10 (2550 - 2554) พบว่า แนวคิดและลักษณะของแผน ได้
ปรับจากเดิมที่เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจมาเป็นการเน้น “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มีการเน้นการเสริม
สร้างศักยภาพของคน พัฒนาสภาพสิ่งแวดล้อม และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญเติบโตอย่างมี
เสถียรภาพ มั่นคงและสมดุล โดยยึดกระบวนทัศน์การพัฒนาแบบบูรณาการภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ         
พอเพียง ขณะเดียวกันก็เป็นการวางแผนจากเบื้องล่างสู่เบื้องบน เปิดโอกาสให้คนไทยทุกสาขาอาชีพและ
ทุกภูมิภาคเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและกำหนดทิศทาง การพัฒนาประเทศตั้งแต่เริ่มการจัดทำแผน              
การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการอนามัยสิ่งแวดล้อม ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฯ               
ดังกล่าว มีความก้าวหน้าหลายประการ ที่สำคัญ ๆ สรุป ได้ดังนี้
4.2.1 การดำเนินงานเมืองน่าอยู่
         
การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ได้เริ่มในประเทศไทย มาตั้งแต่แผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ 7 และขยายวงกว้างขึ้นในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 โดยกรมอนามัยได้นำแนวคิดของ
องค์การอนามัยโลกมาเริ่มดำเนินการเป็นโครงการนำร่องในพื้นที่ 5 จังหวัด จากนั้นสำนักงานคณะ
กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้นำแนวคิดดังกล่าวไปผลักดันให้เกิดผลในวงกว้าง
และมีการขับเคลื่อนอย่างจริงจัง รวมทั้งนำแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนมาประยุกต์ปรับใช้ ทำให้ประชาชนได้
มีโอกาสเรียนรู้การดำเนินงาน มีความตื่นตัวอยากร่วมคิด ร่วมทำ ประกอบกับในช่วงเวลาขณะนั้นเป็นช่วง
ของการเตรียมการจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ประชาชนในทุกภูมิภาคจึงได้ร่วมกันสะท้อนแนวคิด และ
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ความต้องการให้มีการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ ที่เน้นความสมดุลของการพัฒนาทั้งด้านกายภาพ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 9 ด้วย   จึงมีการกำหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการสร้างกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง และ
กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ตามศักยภาพความพร้อม
โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม ยึดคนเป็นศูนย์กลางและความเข้มแข็งของชุมชน            
เป็นรากฐานในการพัฒนา ภายใต้แนวทางการพัฒนาที่ครอบคลุมทั้งการสร้างสภาวะแวดล้อมที่ดีเพื่อ
คุณภาพชีวิตและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ และการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ในช่วงแผนพัฒนาฉบับที่ 9
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะหน่วยงานกลางระดับ
นโยบายของประเทศ มีบทบาทสำคัญในการประสานเชื่อมโยงและผลักดันให้เกิดการพัฒนาเมืองน่าอยู่
ชุมชนน่าอยู่ สศช. ได้แต่งตั้งให้มีกลไก “คณะอนุกรรมการประสานการพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ”      
ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นกลไกประสานสนับสนุนการดำเนินงาน
มีบทบาทหน้าที่ในการพิจารณานโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทางและมาตรการในการพัฒนาเมืองน่าอยู่
ชุมชนน่าอยู่ รวมทั้งประสานสนับสนุนการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชุมชน           
น่าอยู่ และการติดตามประเมินผล โดยมีนายแพทย์ดำรงค์   บุญยืน เป็นประธาน อย่างไรก็ตาม กระทรวง
สาธารณสุขโดยกรมอนามัย ยังคงดำเนินงานเมืองน่าอยู่ที่เน้นด้านสุขภาพ และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์       
เมืองไทยแข็งแรง โดยบูรณาการร่วมกับกระทรวงต่างๆ
4.2.2 ความเคลื่อนไหวการปฏิรูประบบสุขภาพ
แนวคิดการ “ปฏิรูประบบสุขภาพ” ที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2543 ถือเป็นจุด
เริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงแนวคิดการพัฒนางานสร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพที่สำคัญ เพื่อให้เท่าทันกับ
สถานการณ์ ปั ญ หา และกระแสโลกที่ แ ปรเปลี่ ย นไปอย่ า งรวดเร็ ว โดยในขณะนั้ น รั ฐ บาลได้ ตั้ ง                          
คณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (คปรส.) ขึ้น เพื่อทำหน้าที่จัดทำร่างพระราชบัญญัติสุขภาพ
แห่งชาติ ให้เป็นแม่บทกฎหมายด้านสุขภาพ มีสำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (สปรส.) เป็นฝ่าย
เลขานุการ แนวคิดดังกล่าวได้เปิดมิติใหม่ของความหมายคำว่า “สุขภาพ” จากเดิมที่ให้ความสำคัญกับ   
การเกิดโรคมามองในมุมของ “ภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย จิต ปัญญา และสังคม เชื่อมโยงกัน
เป็นองค์รวมอย่างสมดุล” แนวคิดในการจัดการสุขภาพจึงเปลี่ยนจากมาตรการตั้งรับเพื่อซ่อมสุขภาพ            
มาเป็นมาตรการเชิงรุกด้วยการ “สร้างนำซ่อม” และเป็นแนวคิดหลักในการยกร่างพระราชบัญญัติสุขภาพ
แห่งชาติ โดยได้มีการนำเสนอต่อรัฐบาลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2550 ได้้ผ่านความ
เห็นชอบจากรัฐสภา และประกาศใช้เมื่อเดือนมีนาคม 2550 และ สปรส. ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสำนักงาน      
คณะกรรมกรรมสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เมื่อ 20 มีนาคม 2550
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สาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมสุขภาพใน พระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ มี 2 ประเด็นสำคัญ คือ
1) การสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพและสร้างกระบวนการประเมินผลกระทบด้าน
สุขภาพจากนโยบายสาธารณะ (HIA) โดยมีกลไกดำเนินการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้
ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ ร่วมเสนอ ร่วมดำเนินการ ร่วมใช้ผลการประเมิน และร่วม
ตัดสินใจ การสร้างสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพอย่างชัดเจน
2) การสร้างสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการสร้างเสริมสุขภาพ เช่น
ชุมชนน่าอยู่  
กลไกสำคัญประการหนึ่งตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ ฉบับนี้ คือ “สมัชชา
สุขภาพ” ซึ่งเป็นกระบวนการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนองค์         
ความรู้ และเรียนรู้อย่างใช้ปัญญาและสมานฉันท์ เพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
หรือการมีสุขภาพดีของประชาชน โดยจัดให้มีการประชุมอย่างเป็นระบบและอย่างมีส่วนร่วม
ภายหลังการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2545 มีการปรับภารกิจ และโอนย้ายงาน
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมบางส่วนของกระทรวงสาธารณสุขไปสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ             
สิ่ ง แวดล้ อ ม แต่ ยั ง คงภารกิ จ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 ไว้ ดั ง นั้ น กระทรวง
สาธารณสุข จึงเปลี่ยนกลยุทธ์การทำงานมามุ่งเน้นการกระจายอำนาจแก่ท้องถิ่นมากขึ้น
4.3 ภาพรวมการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ของกระทรวงสาธารณสุข
ในช่วงปี พ.ศ. 2548 - 2550 กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการพัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพประชาชนนับตั้งแต่การพัฒนา “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” ให้ได้
มาตรฐาน เพื่อให้เด็กได้อยู่อาศัย และเรียนรู้ในสถานที่ที่น่าอยู่ สะอาดปลอดภัย ได้มาตรฐาน ตั้งแต่                 
วัยเยาว์ ก่อนเข้าสู่ “โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ” ซึ่งเน้นความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สมาชิกในชุมชน และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงการดำเนินงาน สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน
พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานที่ท่องเที่ยว และการดูแลด้านความสะอาดและปลอดภัยของอาหารอย่าง
บูรณาการ  ตั้งแต่อาหารสดจากฟาร์มสู่โต๊ะอาหาร 
กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้นำแนวคิดเมืองน่าอยู่ (Healthy City) จาก
องค์การอนามัยโลกมาพัฒนาอนามัยและสิ่งแวดล้อมเขตเมือง ตั้งแต่ปี 2537 เรื่อยมาจนถึงปี 2550               
หลังจากที่สภาพัฒน์ฯ ได้นำแนวทางและมาตรการเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ไปเผยแพร่แล้ว กระทรวง
สาธารณสุขจึงได้ปรับแนวทางการดำเนินงานมาเน้นที่การพัฒนาเมืองน่าอยู่ด้านสุขภาพ ให้เกิดเป็น                   
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รูปธรรม ในการรักษาความสะอาดและจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น มูลฝอย น้ำเสีย นอกจากนี้ยังมีบทบาทใน              
การสร้างความเข้าใจ และเพิ่มศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการทำงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม              
ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน
ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม มีผลการดำเนินงานที่ชัดเจน ในปี พ.ศ. 2549 คือ การดำเนิน
งานส้ ว มสาธารณะ ทำให้ เ กิ ด ความตระหนั ก ของประชาชน และสั ง คมยิ่ ง ขึ้ น ในการใช้ แ ละดู แ ลส้ ว ม               
ในสถานที่สาธารณะ เช่น ส้วมในวัด ส้วมในสถานที่ท่องเที่ยว  และสถานีบริการน้ำมัน เป็นต้น
ด้านสุขาภิบาลอาหาร ได้สนับสนุนให้องค์กรปกครองท้องถิ่นดำเนินการตามบทบาท           
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในการติดตามและรับรองความสะอาดสถานที่จำหน่ายอาหาร
อย่างเป็นระบบ ทั้งตลาดสด ศูนย์อาหาร โรงอาหาร ร้านอาหาร และแผงลอยจำหน่ายอาหาร โดยเน้นการ
มีส่วนร่วมของประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง เช่น ให้ประชาชนร่วมตรวจสอบและแจ้งข้อมูลกลับผ่านสื่อต่างๆ
เช่น รายการวิทยุ รวมถึงส่งเสริมบทบาทชมรมผู้ประกอบการค้าอาหาร ในการดำเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
ด้านการเตรียมการรองรับภาวะฉุกเฉินด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในปีพ.ศ. 2550 มีการ
อบรมภาคี เ ครื อ ข่ า ยจั ด การอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มกรณี ส าธารณภั ย ให้ แ ก่ ส มาชิ ก อาสาสมั ค รป้ อ งกั น ภั ย                
ฝ่ายพลเรือน และบุคลากรสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้          
ด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม และสร้างเครือข่ายการดำเนินงานด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
พร้อมรับสถานการณ์กรณีเกิดสาธารณภัย 
           
นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีศักยภาพในการบังคับใช้กฎหมาย
สาธารณสุข เพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิของประชาชน และสร้างความเป็นระเบียบในสังคม โดยการควบคุม
กำกับการดำเนินงาน ในเรื่องตลาดสด ร้านอาหารและแผงลอย และกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เป็นต้น  
ผลการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ของกระทรวงสาธารณสุข เมื่อสิ้นสุดปี พ.ศ. 2550  พบว่า
• ร้อยละ 76.2 ของเทศบาล และ ร้อยละ 51.4 ขององค์การบริหารส่วนตำบลขนาดใหญ่ดำเนินงาน
ตามกระบวนการเมืองน่าอยู่ด้านสุขภาพ 
• ร้อยละ 88.69 ของศูนย์เด็กเล็กทุกสังกัด พัฒนาได้มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ทุกระดับรวมกัน
และร้อยละ 47.67 ผ่านเกณฑ์ระดับดี และดีมาก
• ร้อยละ 93.6 ของโรงเรียนทั้งหมดผ่านเกณฑ์ประเมินเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง เงิน
และทองแดง
• ร้อยละ 69.71 หรือ 116,476 แห่ง (จากทั้งหมด 167,098 แห่ง) ของร้านอาหารและแผงลอย        
ได้รับป้ายรับรองมาตรฐานความสะอาด
• ร้อยละ 68.55 (จากทั้งหมด 1,523 แห่ง) ของตลาดสดประเภทที่ 1 ผ่านเกณฑ์ตลาดสดน่าซื้อ
ระดับดีและดีมาก  

ที่มา :  กรมอนามัย , 2550

34

บทสรุปผู้บริหาร : สถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยปี 2548-2550

4.4 ความท้าทายการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในอนาคต
จากสถานการณ์ ก ารเปลี่ ย นแปลงของสภาวะสิ่ ง แวดล้ อ มโลก ซึ่ ง ประเทศไทย            
ไม่อาจหลีกเลี่ยงจากผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ ปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกประเทศ
ล้วนมีผลต่อการตัดสินใจกำหนดทิศทางการดำเนินงานในอนาคต
การดำเนินงานอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มในอนาคต จำเป็ น ต้ อ งปรั บ เปลี่ ย นคำนิ ย าม
ปฏิบัติการ ให้มีความหมายและขอบเขตที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้นไปกว่า การดำเนินงานผ่านสถานที่ หรือ
Settings ต่างๆ แต่ยังต้องครอบคลุมไปถึงการดำเนินงานเพื่อเข้าใจปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมที่มีผล
กระทบต่อชีวิตและสุขภาพของมนุษย์ทุกกลุ่ม ทุกวัย ตั้งแต่ น้ำบริโภค คุณภาพอากาศภายในและภายนอก
อาคาร มูลฝอยและของเสียอันตราย สารเคมีและสารอันตราย ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง และแนวทาง              
การป้องกันแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง และการลดลงของชั้นโอโซน และ
การเตรียมการรองรับภาวะฉุกเฉินด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปี 2548 หน่วยงานด้านสาธารณสุข          
ด้านสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ยังค่อนข้างต่างคนต่างทำงานตามภารกิจตนเอง
ความท้าทายในอนาคตจึงเกี่ยวข้องกับประเด็น ต่อไปนี้
1. เมื่อปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม สาธารณสุข พลังงาน การเกษตร และอุตสาหกรรม                       
มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องเชื่อมโยงเป็นลูกโซ่อย่างแยกไม่ออก และมีลักษณะเป็น Cross Cutting Issues
หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกันเป็นเครือข่าย และใช้หลักการ
สหสาขาวิชา (Multidisciplinary)
2. การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ แ ละแผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ
(National Environmental Health Action Plan) ตลอดจนการขับเคลื่อนให้เกิดการยอมรับและนำไป
ปฏิบัติได้จริง เป็นความท้าทายอย่างยิ่งต่อวัฒนธรรมการทำงานของสังคมไทยที่ต่างคนต่างต้องการเป็น
ตัวเอกของเรื่อง และการเห็นว่าแผนกับการปฏิบัติจริง เป็นคนละเรื่องกัน
3. เป็ น ความท้ า ทายของหน่ ว ยงานและองค์ ก รต่ า งๆ ที่ ต้ อ งเตรี ย มความพร้ อ มทั้ ง      
ด้านมาตรการ วิธีการ เครื่องมือ และบุคลากร เพื่อดำเนินงานด้านการประเมินผลกระทบของสิ่งแวดล้อม
ต่อสุขภาพ รวมทั้งการเตรียมข้อมูล เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะ ที่จะช่วยสนับสนุน
การดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในอนาคต
4. กระแสโลกาภิวัฒน์ ยังคงทวีความรุนแรง ต่อเนื่องต่อไป และเชื่อมโยงทุกประเทศให้
มีความใกล้ชิดและส่งผลต่อกันมากขึ้น ปัจจุบันในการประชุมนานาชาติ มีการจัดทำกรอบความร่วมมือ                 
ข้อตกลงระหว่างประเทศ และอนุสัญญาต่างๆ ที่ให้ประเทศสมาชิกดำเนินงานตามความผูกพันหรือ         
ข้อตกลงนั้นๆ เพื่อรักษาประโยชน์ร่วมของแต่ละประเทศ ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องพัฒนาองค์ความรู้     
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ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยกำหนด หรือชี้ทิศทางของประเทศว่าควรยอมรับหรือจะขอแก้ไขข้อตกลง
หรืออนุสัญญาต่างๆ อย่างไร ก่อนที่จะมีการลงนามรับรอง อีกทั้งจะมีแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้อง
ตามกรอบความร่วมมือ ข้อตกลง และอนุสัญญาที่เกี่ยวข้องเมื่อมีการลงนามรับรองไปแล้วได้อย่างไร 

“Our Environment is Our Health”
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คณะผู้จัดทำ
ที่ปรึกษา
		
		
		
		

นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา
นายแพทย์ประเสริฐ หลุยเจริญ
นายสุคนธ์ เจียสกุล
ดร.ทวีสุข พันธุ์เพ็ง
นายพิษณุ แสนประเสริฐ

อธิบดีกรมอนามัย
รองอธิบดีกรมอนามัย
นักวิชาการสาธารณสุข 10 ชช
นักวิชาการสาธารณสุข 10 ชช
ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

เรียบเรียงเนื้อหา
		
		
		
		

นางณีรนุช อาภาจรัส
นางสาวณัฐวดี แมนเมธี
นางสาวพรรนิกาญจน วังกุ่ม
นางสาวอาทิตยา ปทุมทอง
นายธเนศ ปทุมานนท์

นักวิชาการสาธารณสุข 7ว
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข
เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์

บรรณาธิการ
นางวิภาเพ็ญ เจียสกุล
		 นางณีรนุช อาภาจรัส

นักวิชาการสาธารณสุข 8ว
นักวิชาการสาธารณสุข 7ว

ออกแบบโดย
นายมนูญ เพ็ชรศิริ

นักวิชาการช่างศิลป์ 7ว

40

บทสรุปผู้บริหาร : สถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยปี 2548-2550

