ความกาวหนาการขับเคลื่อน
แผนยุทธศาสตรอนามัยสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ ๓
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
โดย
นางสาวสิริวรรณ จันทนจุลกะ
ผูอํานวยการสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
การประชุมคณะกรรมการบริหารแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมฯ พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔
และการคลังและงบประมาณ กรมอนามัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
วันอังคารที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ หองประชุมสมบูรณ วัชโรทัย อาคาร ๑ ชั้น ๒ กรมอนามัย

สาระสําคัญแผนยุทธศาสตรอนามัยสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
วิสัยทัศน
เปาประสงคหลัก

เปาหมายหลัก

ตัวชี้วัด

ประเทศไทยมีระบบการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมที่เขมแข็งและยั่งยืน โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
ประชาชนไดรับการคุมครองสิทธิดานสุขภาพและสิง่ แวดลอมสามารถดํารงชีวิตไดอยาง
มีสุขภาวะ และมีสวนรวมในการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพ
๑. ลดผลกระทบตอสุขภาพจากปจจัยเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม
๒. มีความรวมมือการดําเนินงานอนามัยสิ่งแวดลอมระหวางหนวยงานที่เกีย่ วของอยางเปนรูปธรรม
๓. มีระบบการบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมบนฐานความรูและขอมูลเชิงประจักษ เพื่อกํากับดูแลและปองกันปญหา
๑. อัตราการเจ็บปวยดวยโรคอันเนื่องมาจากมลพิษทางอากาศลดลงรอยละ ๑๐ และโรคจากอาหารและน้ําเปนสื่อลดลงรอยละ ๕๐
๒. มีกลไกความรวมมือดานอนามัยสิ่งแวดลอม ทุกระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ
๓. มีระบบฐานขอมูลสารสนเทศที่เชื่อมโยงขอมูลดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดลอม

๔ ยุทธศาสตรหลักของแผนยุทธศาสตรอนามัยสิ่งแวดลอมแหงชาติ
ยุทธศาสตรที่ ๑ ปองกันและลดปจจัย

เสี่ยงดานสิ่งแวดลอมตอสุขภาพ

ยุทธศาสตรที่ ๒ สรางความรวมมือ

พหุภาคีและองคกรปกครองสวนทองถิน่
ตามแนวทางประชารัฐ

ยุทธศาสตรที่ ๓ สรางความเขมแข็ง

ระบบบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ ๔ เสริมสรางขีด

ความสามารถของประชาชน บุคลากร
และภาคีเครือขายดานอนามัย
สิ่งแวดลอมใหมีความรอบรูดาน
สิ่งแวดลอมที่สงผลตอสุขภาพ

่ งมลพิษสิง่ แวดล ้อม
๑. มีระบบเฝ้ าระวังอนามัยสิง่ แวดล ้อมในพืน
้ ทีเ่ สีย
๒. มีระบบการประเมินรับรองมาตรฐานด ้านอนามัยสิง่ แวดล ้อม
๓.อัตราป่ วยด ้วยโรคระบบทางเดินหายใจ ลดลงร ้อยละ ๑๐
๔.อัตราป่ วยด ้วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ลดลงร ้อยละ ๕๐
ภายในใน ๕ ปี
๑.ชุมชนสามารถดําเนินงานด ้านอนามัยสิง่ แวดล ้อมเพิม
่ ขึน
้
๒.ร ้อยละ ๗๐ ของเทศบาลจัดการอนามัยสิง่ แวดล ้อมตามาตรฐาน
อวล.
๓. ร ้อยละ ๕๐ ของเทศบาลทุกระดับมีโครงสร ้างและบุคลากรด ้าน
อนามัยสิง่ แวดล ้อม
๔. หน่วยงานภาครัฐ (ระดับกรม) มีแผนงาน/โครงการด ้านอนามัย
สิง่ แวดล ้อมเพิม
่ ขึน
้ เมือ
่ เทียบปี ฐาน พ.ศ. ๒๕๕๙
๑.มีกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรการทางกฎหมาย อวล.
๒. มีระบบฐานข ้อมูลกลางและสารสนเทศด ้านอนามัยสิง่ แวดล ้อม
๓. มีการศึกษาวิจัยทีต
่ อบสนองการจัดการ อวล.
๔. ๗๗ จังหวัด บริหารจัดการอนามัยสิง่ แวดล ้อมอย่างบูรณาการ
และมีประสิทธิภาพ
๑. ร ้อยละ ๕๐ บุคลากรด ้านอนามัยสิง่ แวดล ้อมและอาชีวอนามัย
ได ้รับการพัฒนาศักยภาพ
๒. หน่วยงาน สถาบันการศึกษา สถาบันฝึ กอบรมและสถาบันวิจัยที่
มีแผนงาน/โครงการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐหรือภาคอืน
่ ๆ ในการ
ดําเนินงานหรือพัฒนาศักยภาพบุคลากรด ้านอนามัยสิง่ แวดล ้อม
หรืออาชีวอนามัย
๓.อสม. ๑ ล ้านคน รอบรู ้ อวล. เป็ นแกนนํ าลด คัดแยกขยะใน
ครัวเรือนและชุมชน จัดการสิง่ แวดล ้อมทีเ่ อือ
้ ต่อสุขภาพได ้

ประชาชนไดรับ
การคุมครองสิทธิ
ดานสุขภาพ
และสิ่งแวดลอม
สามารถ
ดํารงชีวิตได
อยางมีสุขภาวะ
และมีสวนรวม
ในการจัดการ
อนามัย
สิ่งแวดลอม

Roadmap เปาประสงคการขับเคลื่อนยุทธศาสตรอนามัยสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
วิสัยทัศน: ประเทศไทยมีระบบการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดลอม ที่เขมแข็งและยั่งยืน
โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
หลักการสําคัญ

๑. มีสวนรวมทุกภาคสวน
๒. สงเสริม สรางปจจัยเอื้อ
๓. ปองกันไวกอน
๔. เสมอภาค

ประเด็นเนนหนัก

-ขยะ และของเสียอันตราย
-มลพิษอากาศและสุขภาพ
-น้ําบริโภคและสุขาภิบาลอาหาร
-สารเคมีอันตรายและสุขภาพ
-พฤติกรรมสุขอนามัย

ยุทธศาสตรที่ ๑

ปองกันและลดปจจัยเสี่ยงดาน
สิ่งแวดลอมตอสุขภาพ

พ.ศ. ๒๕๖๐-๖๑

๑. ระบบเฝาระวังและ
ประเมินความเสี่ยง
อนามัยสิ่งแวดลอม
๒. ระบบการรับรอง
มาตรฐานอนามัย
สิ่งแวดลอมสําหรับ
สถานที่ตาง ๆ ชุมชน
และทองถิ่น

พ.ศ. ๒๕๖๒
๑. กฎหมาย
กฎระเบียบ และ
มาตรการกฎหมาย
อวล.และบังคับใชมี
ประสิทธิภาพ
๒. ระบบฐานขอมูล
กลางและสารสนเทศ
อนามัยสิ่งแวดลอม
๓. องคความรู และ
นวัตกรรมจัดการ
อนามัยสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ ๒ สรางความรวมมือ
พหุภาคีและองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตามแนวทางประชารัฐ

พ.ศ. ๒๕๖๓
๑. บุคลากรดาน
อนามัยสิ่งแวดลอม
และอาชีวอนามัย
ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพ
รอยละ ๕๐

ประชาชนไดรับ
พ.ศ.๒๕๖๔
๑.ระบบอนามัยสิ่งแวดลอมเขมแข็ง การคุมครองสิทธิ
๒.ทุกจังหวัดจัดการตนเองดานอนามัย ดานสุขภาพและ
สิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอม
๓. อปท. รอยละ ๗๐
สามารถ
จัดบริการ อวล.คุณภาพ
ดํารงชีวิตได
๔. อสม. ๑ ลานคน รอบรูและ
จัดการอนามัยสิ่งแวดลอมชุมชนได อยางมีสุขภาวะ
๕. ชุมชนสามารถจัดการอนามัย
และมีสวนรวมใน
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
การจัดการ
๖. โรคระบบทางเดินหายใจ
อนามัย
ลดลง รอยละ ๑๐
สิ่งแวดลอมอยาง
๗. โรคอุจจาระรวงเฉียบพลัน
ลดลง รอยละ ๕๐
มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตรที่ ๓ สรางความเขมแข็ง
ระบบบริหารจัดการอนามัย
สิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ ๔ เสริมสรางขีดความสามารถของ
ประชาชน บุคลากรและภาคีเครือขายมีความรอบ
รูดานสิ่งแวดลอมที่สงผลตอสุขภาพ

ความกาวหนาการขับเคลื่อนแผนฯ สูการปฏิบัติ
• แจงมติ ครม. และแผนยุทธศาสตรฯ หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ 16 หนวยงาน และกรมตาง ๆ
ภายใน สธ. เพื่อนําไปประกอบการจัดทํา
แผนปฏิบัติการ (ส.ค.๖๐)
• ขับเคลื่อนและสรางการรับรูภาคีเครือขาย ใน
งานแถลงขาว“๔ กรกฎาคม วันอนามัย
สิ่งแวดลอมไทย” (ก.ค. ๖๐)
• สื่อสารแผนยุทธศาสตรฯ ผานชองทางตาง ๆ
อาทิ เว็บไซด สว. และ group line เครือขาย
ทองถิ่น ชมรมฯ
• ชี้แจงและสรางความเขาใจการนําแผน
ยุทธศาสตรฯ ไปปฏิบัติ ใหกับ บุคลากร อวล.
ระดับ ศอ. และ สสจ.

2560
ครม.เห็นชอบ
วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

จัดประชุมคณะกรรมการอนามัยสิ่งแวดลอม

 ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (วันที่ ๒๖ ม.ค. ๖๑)
• รับทราบมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนยุทธศาสตรฯ
• พิจารณาเห็นชอบรางคําสั่งคณะกรรมการอนามัยสิ่งแวดลอม และแตงตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
ติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตรฯ
• เห็นชอบรางกรอบแผนปฏิบัติการ ภายใตแผนยุทธศาสตรฯ
 ครั้งที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ (เม.ย. ๖๑)
• รับทราบความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ป ๒๕๖๐
 ครั้งที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ (ส.ค. ๖๑)
• รับทราบความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ป ๒๕๖๑ และเห็นชอบแผนปฏิบัติการ ป ๒๕๖๒

ก.ย.-ธ.ค. ๒๕60
•ประสานขอมูลแผนปฏิบัติการฯ รวบรวมและวิเคราะห
แผนปฏิบัติการของหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อจัดทํารางกรอบ
แผนปฏิบัติการฯเสนอคณะกรรมการ อวล. และใชสําหรับการ
วางแผนขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผล

๒๕61
•คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนติดตามประเมินผล
แผนยุทธศาสตรฯ มีแผนจัดประชุมไตรมาส
ละ ๑ ครั้ง (ครั้งแรกภายใน ก.พ. ๖๑)
(ภายหลัง คกก.อนามัยสิ่งแวดลอมแตงตั้ง)

(ร่าง) โครงการสําค ัญของหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข้อง (2561)
ยุทธศาสตรที่ ๑ ปองกันและ
ลดปจจัยเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมตอสุขภาพ

ยุทธศาสตรที่ ๒ สรางความรวมมือ พหุ
ภาคีและองคกรปกครองสวนทองถิ่นตาม
แนวทางประชารัฐ

โครงการติดตามและตรวจสอบปญหาสารอินทรียระเหยในพื้นที่ตําบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง/
ติดตามเฝาระวังปริมาณฝุนละออง (PM10)ชวงวิกฤตในพื้นที่ตําบลหนาพระลาน จ.สระบุรี

กรมควบคุมมลพิษ

โครงการประเมินผลกระทบตอสุขภาพ แคดเมี่ยม ในจังหวัดตาก

รพ.นพรัตนราชธานี
กรมการแพทย

โครงการชุมชนปลอดขยะ Zero Waste/สงเสริมการมีสวนรวมของ อปท.
ในการขับเคลื่อนภาคีเครือขาย 3R ประชารัฐ
การเพิ่มศักยภาพและขึน้ ทะเบียนเครือขายมนุษยดมกลิ่นตามภูมิภาค
การสนับสนุนและสงเสริม อปท. จัดบริการอนามัยสิง่ แวดลอม (EHA) ใหไดมาตรฐาน

ยุทธศาสตรที่ ๓ สรางความเขมแข็งระบบ
บริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ ๔ เสริมสราง
ขีดความสามารถของประชาชน บุคลากร
และภาคีเครือขายมีความรอบรูดาน
สิ่งแวดลอมที่สงผลตอสุขภาพ

กรมสงเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม
กรมควบคุมมลพิษ
กรมสถ.

โครงการพัฒนา กําหนดมาตรฐาน มาตรการ ดานการจัดการคุณภาพอากาศ เสียง และความ
สั่นสะเทือน

กรมควบคุมมลพิษ

โครงการความรวมมือในการพัฒนาระบบตอบสนองและงานวิจัยตออุบตั เิ หตุสารเคมีระหวาง
National Institute of Health

รพ.นพรัตนราชธานี
กรมการแพทย

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานเทคโนโลยีและการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
โครงการอบรมความรูดา นอาชีวเวชศาสตรดา นโรคปอดจากการทํางาน

กรมควบคุมมลพิษ

รพ.นพรัตนราชธานี
กรมการแพทย

7 โครงการสําค ัญของกรมอนาม ัย (2561)
โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

ยุทธศาสตรที่ ๑ ปองกันและ
ลดปจจัยเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมตอสุขภาพ

โครงการน้ําบริโภคปลอดภัยและสุขอนามัยของประชาชน
โครงการเฝาระวังผลกระทบตอสุขภาพจากมลพิษอากาศ
โครงการพัฒนาการจัดการน้ําในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

ยุทธศาสตรที่ ๒ สรางความรวมมือ
พหุภาคีและองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามแนวทางประชารัฐ

โครงการสงเสริมการจัดการขยะและสิง่ แวดลอม และพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอม
ในสถานบริการการสาธารณสุขสู GREEN&CLEAN Hospital
โครงการพัฒนาการจัดการสิง่ ปฏิกูลเพื่อลดการปนเปอนสูแหลงน้าํ

ยุทธศาสตรที่ ๓ สรางความเขมแข็งระบบ
บริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ ๔ เสริมสราง
ขีดความสามารถของประชาชน บุคลากร
และภาคีเครือขายมีความรอบรูดาน
สิ่งแวดลอมที่สงผลตอสุขภาพ

โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการอนามัยสิง่ แวดลอมและการบังคับใชกฎหมายวา
ดวยการสาธารณสุข

โครงการสงเสริมการจัดการขยะและสิง่ แวดลอม และพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอม
ในสถานบริการการสาธารณสุขสู GREEN&CLEAN Hospital

