ความก้าวหน้าการขับเคลื่อน
แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
โดย
นางสาวสิรวิ รรณ จันทนจุลกะ
ผู้อานวยการสานักอนามัยสิ่งแวดล้อม
การประชุมคณะกรรมการบริหารแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔
และการคลังและงบประมาณ กรมอนามัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐
วันพุธที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสมบูรณ์ วัชโรทัย อาคาร ๑ ชั้น ๒ กรมอนามัย

ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนแผนฯ สู่การปฏิบัติ
• แจ้งมติ ครม. และแผนยุทธศาสตร์ฯ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง16 หน่วยงาน และกรม
ต่าง ๆ ภายใน สธ. เพื่อนาไปประกอบการจัดทาแผนปฏิบัติการ (ส.ค.๖๐)
• ขับเคลื่อนและสร้างการรับรู้ภาคีเครือข่าย ในงานแถลงข่าว“๔ กรกฎาคม วันอนามัย
สิ่งแวดล้อมไทย” (ก.ค. ๖๐)
• สื่อสารแผนยุทธศาสตร์ฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ เว็บไซด์ สว. และ group line
เครือข่ายท้องถิ่น ชมรมฯ
• ชี้แจงและสร้างความเข้าใจการนาแผนยุทธศาสตร์ฯ ไปปฏิบัติ ให้กับ บุคลากร อวล.
ระดับ ศอ. และ สสจ.

2560
ครม.เห็นชอบ
วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

จัดประชุมคณะกรรมการอนามัยสิ่งแวดล้อม
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (ม.ค. ๖๑)
• รับทราบมติคณะรัฐมนตรีเห็บชอบแผนยุทธศาสตร์ฯ
• พิจารณาเห็นชอบร่างคาสั่งคณะกรรมการอนามัย
สิ่งแวดล้อม และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ
• เห็นชอบร่างกรอบแผนปฏิบัติการ ภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์ฯ

ก.ย.-ธ.ค. ๒๕60

•ประสานข้อมูลแผนปฏิบัติการฯ รวบรวมและวิเคราะห์แผนปฏิบัติการของ
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง เพื่อจัดทาร่างกรอบแผนปฏิบัติการฯเสนอคณะกรรมการ
อวล. และใช้สาหรับการวางแผนขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผล

๒๕61
ประชุมคณะกรรมการอนามัยสิ่งแวดล้อม
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ (ก.ค. ๖๑)
• รับทราบความก้าวหน้าการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๑

Roadmap เป้าประสงค์การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
วิสัยทัศน์: ประเทศไทยมีระบบการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดล้อม ที่เข้มแข็งและยั่งยืน
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
หลักการสาคัญ
๑. มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
๒. ส่งเสริม สร้างปัจจัยเอื้อ
๓. ป้องกันไว้ก่อน
๔. เสมอภาค

ประเด็นเน้นหนัก
-ขยะ และของเสียอันตราย
-มลพิษอากาศและสุขภาพ
-น้าบริโภคและสุขาภิบาลอาหาร
-สารเคมีอันตรายและสุขภาพ
-พฤติกรรมสุขอนามัย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
ป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงด้าน
สิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ

พ.ศ. ๒๕๖๐-๖๑

๑. ระบบเฝ้าระวังและ
ประเมินความเสี่ยง
อนามัยสิ่งแวดล้อม
๒. ระบบการรับรอง
มาตรฐานอนามัย
สิ่งแวดล้อมสาหรับ
สถานที่ต่าง ๆ ชุมชน
และท้องถิ่น

พ.ศ. ๒๕๖๒
๑. กฎหมาย
กฎระเบียบ และ
มาตรการกฎหมาย
อวล.และบังคับใช้มี
ประสิทธิภาพ
๒. ระบบฐานข้อมูล
กลางและสารสนเทศ
อนามัยสิ่งแวดล้อม
๓. องค์ความรู้ และ
นวัตกรรมจัดการ
อนามัยสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความร่วมมือ
พหุภาคีและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามแนวทางประชารัฐ

พ.ศ. ๒๕๖๓
๑. บุคลากรด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม
และอาชีวอนามัย
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ
ร้อยละ ๕๐

ประชาชนได้รับ
พ.ศ.๒๕๖๔
๑.ระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเข้มแข็ง การคุ้มครองสิทธิ
๒.ทุกจังหวัดจัดการตนเองด้านอนามัย ด้านสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
๓. อปท. ร้อยละ ๗๐
สามารถ
จัดบริการ อวล.คุณภาพ
ดารงชีวิตได้
๔. อสม. ๑ ล้านคน รอบรู้และ
จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนได้ อย่างมีสุขภาวะ
๕. ชุมชนสามารถจัดการอนามัย
และมีส่วนร่วมใน
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
การจัดการ
๖. โรคระบบทางเดินหายใจ
อนามัย
ลดลง ร้อยละ ๑๐
สิ่งแวดล้อมอย่าง
๗. โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน
ลดลง ร้อยละ ๕๐
มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความเข้มแข็ง
ระบบบริหารจัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างขีดความสามารถของ
ประชาชน บุคลากรและภาคีเครือข่ายมีความรอบ
รู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพ

(ร่าง) โครงการสาค ัญของหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข้อง (2561)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ป้องกันและ
ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความร่วมมือ พหุ
ภาคีและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
แนวทางประชารัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความเข้มแข็งระบบ
บริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้าง
ขีดความสามารถของประชาชน บุคลากร
และภาคีเครือข่ายมีความรอบรู้ด้าน
สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพ

โครงการติดตามและตรวจสอบปัญหาสารอินทรีย์ระเหยในพื้นที่ตาบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง/
ติดตามเฝ้าระวังปริมาณฝุ่นละออง (PM10)ช่วงวิกฤตในพื้นที่ตาบลหน้าพระลาน จ.สระบุรี

กรมควบคุมมลพิษ

โครงการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ แคดเมี่ยม ในจังหวัดตาก

รพ.นพรัตนราชธานี
กรมการแพทย์

โครงการชุมชนปลอดขยะ Zero Waste/ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ อปท.
ในการขับเคลื่อนภาคีเครือข่าย 3R ประชารัฐ

กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม

การเพิ่มศักยภาพและขึน้ ทะเบียนเครือข่ายมนุษย์ดมกลิ่นตามภูมิภาค

กรมควบคุมมลพิษ

โครงการพัฒนา กาหนดมาตรฐาน มาตรการ ด้านการจัดการคุณภาพอากาศ เสียง และความ
สั่นสะเทือน

กรมควบคุมมลพิษ

โครงการความร่วมมือในการพัฒนาระบบตอบสนองและงานวิจัยต่ออุบตั เิ หตุสารเคมีระหว่าง
National Institute of Health

รพ.นพรัตนราชธานี
กรมการแพทย์

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีและการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
โครงการอบรมความรู้ดา้ นอาชีวเวชศาสตร์ดา้ นโรคปอดจากการทางาน

กรมควบคุมมลพิษ

รพ.นพรัตนราชธานี
กรมการแพทย์

7 โครงการสาค ัญของกรมอนาม ัย (2561)
โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและพื้นทีร่ ะเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ป้องกันและ
ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ

โครงการน้าบริโภคปลอดภัยและสุขอนามัยของประชาชน
โครงการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษอากาศ
โครงการพัฒนาการจัดการน้าในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความร่วมมือ
พหุภาคีและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามแนวทางประชารัฐ

โครงการส่งเสริมการจัดการขยะและสิง่ แวดล้อม และพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ในสถานบริการการสาธารณสุขสู่ GREEN&CLEAN Hospital
โครงการพัฒนาการจัดการสิง่ ปฏิกูลเพื่อลดการปนเปื้อนสู่แหล่งน้า

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความเข้มแข็งระบบ
บริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้าง
ขีดความสามารถของประชาชน บุคลากร
และภาคีเครือข่ายมีความรอบรู้ด้าน
สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพ

โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการอนามัยสิง่ แวดล้อมและการบังคับใช้กฎหมายว่า
ด้วยการสาธารณสุข

โครงการส่งเสริมการจัดการขยะและสิง่ แวดล้อม และพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ในสถานบริการการสาธารณสุขสู่ GREEN&CLEAN Hospital

