ความก้าวหน้าการขับเคลื่อน
แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
โดย
นางณีรนุช อาภาจรัส
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
สํานักอนามัยสิ่งแวดล้อม
การประชุมคณะกรรมการบริหารแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔
และการคลังและงบประมาณ กรมอนามัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑
วันอังคารที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสมบูรณ์ วัชโรทัย อาคาร ๑ ชั้น ๒ กรมอนามัย

ความเป็นมาของการจัดทําแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ
WHO & UNEP & 14 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออก (2๕๕๐)
ประชุมรัฐมนตรีดา้ นอนามัยและสิ่งแวดล้อมของประเทศ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออก
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๙ ส.ค. ๕๐ ณ กรุงเทพฯ

ประชุมรัฐมนตรีดา้ นอนามัยและสิ่งแวดล้อมของประเทศ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออก
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๕ ก.ค. ๒๕๕๓ ณ เจจู สาธารณรัฐเกาหลี
ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๐ ก.ย. ๒๕๕๖ ณ กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย

ประชุมรัฐมนตรีดา้ นอนามัยและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ
เอเชียตะวันออก
ครั้งที่ ๔ วันที่ ๖ ต.ค. ๒๕๕๙
ณ กรุงมะนิลา ฟิลิปปินส์

“Health and
Environment
at the centre of
development”

“กฎบัตรด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อม”
ปฏิญญากรุงเทพฯว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ปฏิญญาเจจู
ว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ปฏิญญากัวลาลัมเปอร์
ว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ปฏิญญามะนิลา
ว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

คณะกรรมการอนามัยสิ่งแวดล้อม (ประธานร่วม : ปลัด ก.สธ. และ ปลัด ก.ทส. และกระทรวง/หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
แห่๒๒/๐๑/๖๑
งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔

แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 2

สาระสําคัญแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
(แผนพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
วิสัยทัศน์
เป้าประสงค์หลัก

เป้าหมายหลัก

ตัวชี้วัด

ประเทศไทยมีระบบการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เข้มแข็งและยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมสามารถดํารงชีวิตได้อย่าง
มีสุขภาวะ และมีส่วนร่วมในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑. ลดผลกระทบต่อสุขภาพจากปัจจัยเสี่ยงด้านสิง่ แวดล้อม
๒. มีความร่วมมือการดําเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมระหว่างหน่วยงานที่เกีย่ วข้องอย่างเป็นรูปธรรม
๓. มีระบบการบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมบนฐานความรู้และข้อมูลเชิงประจักษ์ เพือ่ กํากับดูแลและป้องกันปัญหา
๑. อัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคอันเนือ่ งมาจากมลพิษทางอากาศลดลงร้อยละ ๑๐ และโรคจากอาหารและน้ําเป็นสื่อลดลงร้อยละ ๕๐
๒. มีกลไกความร่วมมือด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ทุกระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ
๓. มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อมโยงข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม

๔ ยุทธศาสตร์หลักของแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ป้องกันและลดปัจจัย
เสี่ยงด้านสิง่ แวดล้อมต่อสุขภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความร่วมมือ
พหุภาคีและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามแนวทางประชารัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความเข้มแข็ง
ระบบบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้าง
ขีดความสามารถของประชาชน
บุคลากรและภาคีเครือข่ายด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมให้มีความรอบรู้ด้าน
สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพ

ี่ งมลพิษสงิ่ แวดล ้อม
๑. มีระบบเฝ้ าระวังอนามัยสงิ่ แวดล ้อมในพืน
้ ทีเ่ สย
๒. มีระบบการประเมินรับรองมาตรฐานด ้านอนามัยสงิ่ แวดล ้อม
๓.อัตราป่ วยด ้วยโรคระบบทางเดินหายใจ ลดลงร ้อยละ ๑๐
๔.อัตราป่ วยด ้วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ลดลงร ้อยละ ๕๐
ภายในใน ๕ ปี
๑.ชุมชนสามารถดําเนินงานด ้านอนามัยสงิ่ แวดล ้อมเพิม
่ ขึน
้
๒.ร ้อยละ ๗๐ ของเทศบาลจัดการอนามัยสงิ่ แวดล ้อมตามาตรฐาน
อวล.
๓. ร ้อยละ ๕๐ ของเทศบาลทุกระดับมีโครงสร ้างและบุคลากรด ้าน
อนามัยสงิ่ แวดล ้อม
๔. หน่วยงานภาครัฐ (ระดับกรม) มีแผนงาน/โครงการด ้านอนามัย
สงิ่ แวดล ้อมเพิม
่ ขึน
้ เมือ
่ เทียบปี ฐาน พ.ศ. ๒๕๕๙
๑.มีกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรการทางกฎหมาย อวล.
๒. มีระบบฐานข ้อมูลกลางและสารสนเทศด ้านอนามัยสงิ่ แวดล ้อม
ึ ษาวิจัยทีต
๓. มีการศก
่ อบสนองการจัดการ อวล.
๔. ๗๗ จังหวัด บริหารจัดการอนามัยสงิ่ แวดล ้อมอย่างบูรณาการ
ิ ธิภาพ
และมีประสท
๑. ร ้อยละ ๕๐ บุคลากรด ้านอนามัยสงิ่ แวดล ้อมและอาชวี อนามัย
ั ยภาพ
ได ้รับการพัฒนาศก
ึ ษา สถาบันฝึ กอบรมและสถาบันวิจัยที่
๒. หน่วยงาน สถาบันการศก
มีแผนงาน/โครงการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐหรือภาคอืน
่ ๆ ในการ
ั ยภาพบุคลากรด ้านอนามัยสงิ่ แวดล ้อม
ดําเนินงานหรือพัฒนาศก
หรืออาชวี อนามัย
๓.อสม. ๑ ล ้านคน รอบรู ้ อวล. เป็ นแกนนํ าลด คัดแยกขยะใน
ครัวเรือนและชุมชน จัดการสงิ่ แวดล ้อมทีเ่ อือ
้ ต่อสุขภาพได ้

ประชาชนได้รบั
การคุม้ ครองสิทธิ
ด้านสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม
สามารถ
ดํารงชีวิตได้
อย่างมีสุขภาวะ
และมีส่วนร่วม
ในการจัดการ
อนามัย
สิ่งแวดล้อม

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

ประเด็นเน้นหนัก
-ขยะ และของเสียอันตราย
-มลพิษอากาศและสุขภาพ
-น้ําบริโภคและสุขาภิบาลอาหาร
-สารเคมีอันตรายและสุขภาพ
-พฤติกรรมสุขอนามัย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
ป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงด้าน
สิ่งแวดล้อมต่อสุุขภาพ

พ.ศ. ๒๕๖๐-๖๑

๑. ระบบเฝ้าระวังและ
ประเมินความเสี่ยง
อนามัยสิ่งแวดล้อม
๒. ระบบการรับรอง
มาตรฐานอนามัย
สิ่งแวดล้อมสําหรับ
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
ดํารงชีวิตได้
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

ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนแผนฯ สู่การปฏิบัติ

1

ครม.เห็นชอบแผนฯ วันที่ ๖ มิ.ย ๒๕๖๐

• แจ้งมติ ครม. และแผนยุทธศาสตร์ฯ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
16 หน่วยงาน และกรมต่าง ๆ ภายใน สธ. เพื่อนําไป
ประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติการ (ส.ค.๖๐)
• ขับเคลื่อนและสร้างการรับรู้ภาคีเครือข่าย ในงานแถลงข่าว“
๔ กรกฎาคม วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย” (ก.ค. ๖๐)
• สื่อสารแผนยุทธศาสตร์ฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ
เว็บไซด์ สว. และ group line เครือข่ายท้องถิ่น ชมรมฯ
• ชี้แจงและสร้างความเข้าใจการนําแผนยุทธศาสตร์ฯ ไปปฏิบัติ
ให้กับ บุคลากร อวล. ระดับ ศอ. และ สสจ.

3 จัดประชุมคณะกรรมการอนามัยสิง่ แวดล้อม

 ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (วันที่ ๒๖ ม.ค. ๖๑)
• รับทราบมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ฯ และความก้าวหน้า
การจัดทํา(ร่าง)แผนปฏิบตั กิ ารภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฯ ปี 2560-2564
• พิจารณา(ร่าง)แนวทางขับเคลือ่ นแผนฯ และการติดตามประเมินผล และ
เห็นชอบแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการขับเคลือ่ น ติดตาม และประเมินผลแผน
ยุทธศาสตร์ฯ

๒๕61

2560
2

ก.ย.-ธ.ค. ๒๕60

ประสานข้อมูลแผนปฏิบัตกิ ารฯ รวบรวมและ
วิเคราะห์แผนปฏิบัติการของหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
เพื่อจัดทําร่างกรอบแผนปฏิบัตกิ ารฯเสนอ
คณะกรรมการ อวล. และใช้สําหรับการวางแผน
ขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผล

4

จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ
(แผนจัดประชุมไตรมาสละ ๑ ครั้ง ภายหลัง คกก.อนามัยสิ่งแวดล้อมแต่งตัง้ )
 ครั้งที่ 1/2561 : ก.พ. ๖๑
 พิจารณาร่างแผนปฏิบัติการฯ ปี 2560-2561 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฯ และแนวทางการติดตาม
 ครั้งที่ ๒/2561 : เม.ย. 61
 รับรองแผนปฏิบัตกิ ารฯ ปี 2562-2564 และเตรียมการเสนอ คกก.อนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อพิจารณา

การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ.2560-2564
สุขาภิบาล
อาหารและน้ํา

อากาศ

ขยะ และมูลฝอยติดเชื้อ

สารเคมี

สิ่งปฏิกูล

Climate Change

แผนทีเ่ กี่ยวข้อง
 แผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ.25592564/ร่างแผนปฏิบัติการการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
พ.ศ.2562-2564
 ร่างแผนแม่บทการจัดการส้วมและสิง่ ปฏิกูลของประเทศ
พ.ศ. 2561-2573
 ร่างแผนการจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ 5
 ร่างแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ด้านสาธารณสุขพ.ศ.2561-2573

โครงการสําคัญ (Flagship Projects)
๑) โครงการติดตามตรวจสอบเพื่อ
เฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
2) โครงการกํากับดูแล และพั ฒนาระบบการ
ประเมิ นรั บรองมาตรฐานด้ านอนามั ย
สิ่งแวดล้อม

แผนปฏิบัตกิ าร
ปี 256๐-2562
ภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์ฯ

3) โครงการส่งเสริมศักยภาพและการมีส่วน
ร่วมในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
4) โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เพื่อ
สร้างความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการ
ดําเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
5) โครงการพั ฒนา ปรั บปรุ ง กฎหมายด้ า น
อนามัยสิ่งแวดล้อม
6) โครงการพั ฒ นาการวิ จั ย และจั ด ทํ า
ฐานข้ อ มู ล กลาง เพื่ อ สนั บ สนุ น การจั ด การ
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
7) โครงการเสริมสร้างความรอบรู้และพัฒนา
ขี ด ความสามารถของประชาชน และ
บุคลากรในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย 5 ปี
ของแผนยุทธศาสตร์ฯ
โรคระบบทางเดินหายใจ ลดลง ร้อยละ ๑๐
โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ลดลง ร้อยละ ๕๐

แผนปฏิบัตกิ าร
ปี 2563-2564
ภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์ฯ

-ระบบอนามัยสิง่ แวดล้อมเข้มแข็ง
-จังหวัดจัดการตนเองด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม
-อปท. ร้อยละ ๗๐ จัดบริการ อวล.คุณภาพ
-อสม. ๑ ล้านคน รอบรู้และจัดการ อวล. ชุมชน
- บุคลากรด้าน อวล. และอาชีวอนามัยได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ
- กฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรการกฎหมาย อวล.
และบังคับใช้มปี ระสิทธิภาพ
- ระบบฐานข้อมูลกลางและสารสนเทศ อวล.

คณะกรรมการอนามัยสิ่งแวดล้อม (ประธานร่วม : ปลัด ก.สธ. และ ปลัด ก.ทส. และกระทรวง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และคณะอนุกรรมการขับเคลือ่ น ติดตาม และประเมินผลแผนยุทธศาสตร์

การติดตามประเมินผลระยะครึ่งแผนฯ ปี 2562 และสิน้ สุดแผนฯ ปี 2564

