แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

ISBN : ๙๗๘-๖๑๖-๑๑-๓๔๐๘-๒
พิมพ์ครั้งที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
จ�ำนวนที่ผลิต : ๓,๐๐๐ เล่ม
พิมพ์ที่ : ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ค�ำน�ำ
ประเทศไทยได้รเิ ริม่ จัดท�ำแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔
เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบและประกาศให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ใช้เป็นแนวทาง
ในการด�ำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เนื่องจากงานอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นการด�ำเนินงานที่มีขอบเขต
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ปัจจุบันประเทศไทยยังคงมีปัญหาและความท้าทายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และแผนยุทธศาสตร์
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แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๑. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบนั รัฐบาลให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาประเทศให้กา้ วพ้นจากประเทศก�ำลังพัฒนาสูก่ ารเป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว เปลี่ยนจากประเทศรายได้ปานกลางสู่ประเทศรายได้สูง จึงได้น�ำเป้าหมายการพัฒนา
ระดั บ สากล โดยเฉพาะเป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable Development Goals: SDGs)
มาเป็นกรอบแนวทางในการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี โดยก�ำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศไทย
ในระยะ ๒๐ ปี ที่มุ่งสู่การพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นศูนย์กลางการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ซึง่ การพัฒนาดังกล่าว
อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพได้ หากขาดความพร้อมในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ
ทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น จังหวัดและประเทศ ส�ำหรับการด�ำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการด�ำเนินงาน
ที่เชื่อมโยงระหว่างสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ มีบทบาทอย่างส�ำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
แต่เนื่องจากงานอนามัยสิ่งแวดล้อมมีขอบเขตงานที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน จ�ำเป็นต้องได้รับความร่วมมือ
จากหลายภาคส่วนในการท�ำงานเชือ่ มโยงกัน ตัง้ แต่การจัดการด้านสิง่ แวดล้อม การป้องกันความเสีย่ งต่อสุขภาพ
ก่อนเกิดความเจ็บป่วย การพัฒนานโยบายและมาตรการทางกฎหมาย และมาตรฐานทางวิชาการบนฐาน
ความรูแ้ ละการสือ่ สารสาธารณะ รวมถึงมีระบบสนับสนุน ติดตาม และประเมินผลการด�ำเนินงานอย่างต่อเนือ่ ง
เพื่ อ ให้ ก ารท� ำ งานมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สามารถสนั บ สนุ น การพั ฒ นาและการเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ สั ง คม
และสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปอย่างมีสมดุลได้อย่างยั่งยืน
สาระส�ำคัญของแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ มุ่งเน้น
การป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ โดยสร้างความเข้มแข็งระบบการบริหารจัดการ
อนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาในระยะยาว เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากร
และองค์กรที่เกี่ยวข้องอย่างครบวงจร ทั้งบุคลากรจากหน่วยงานภาคการผลิตที่อาจเป็นแหล่งก�ำเนิดมลพิษ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการความสะอาดปลอดภัยของเส้นทางการรับสัมผัสสู่ร่างกายและส่งเสริม
พฤติกรรมสุขอนามัย และบุคลากรจากหน่วยงานด้านการดูแลและรักษาสุขภาพ อันเนือ่ งมาจากปัญหามลพิษ
สิง่ แวดล้อม เร่งสร้างความร่วมมือพหุภาคี และส่งเสริมความรับผิดชอบร่วมกันในการพัฒนาอนามัยสิง่ แวดล้อม
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ และความมั่นคงทางสังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพคนไทยอย่างยั่งยืน
๒. หลักการของการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ฯ
การจั ด ท� ำ แผนยุ ท ธศาสตร์ อ นามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
ยึดหลักการส�ำคัญที่ถือเป็นหลักการพื้นฐานของงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
๑) หลักความเสมอภาค (Equity)
๒) หลักการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Intersectorality)
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๓) หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation)
๔) หลักการส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health Promotion)
๕) หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development)
๖) หลักการป้องกันไว้ก่อน (The Precautionary Principle)
๗) หลักการสิทธิและความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Rights and Justice)
๓. วิสัยทัศน์
ประเทศไทยมี ร ะบบการจั ด การอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ ข้ ม แข็ ง และยั่ ง ยื น โดยการมี ส ่ ว นร่ ว ม
ของทุกภาคส่วน
๔. เป้าประสงค์หลัก
ประชาชนได้รบั การคุม้ ครองสิทธิดา้ นสุขภาพและสิง่ แวดล้อม สามารถด�ำรงชีวติ ได้อย่างมีสขุ ภาวะ
และมีส่วนร่วมในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕. เป้าหมายหลัก
๑) ลดผลกระทบต่อสุขภาพจากปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม
๒) มีความร่วมมือการด�ำเนินงานอนามัยสิง่ แวดล้อมระหว่างหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเป็นรูปธรรม
๓) มีระบบการบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมบนฐานความรู้ และข้อมูลเชิงประจักษ์ เพื่อก�ำกับ
ดูแล และป้องกันปัญหา
๖. ตัวชี้วัด
๑) อัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคอันเนือ่ งมาจากมลพิษทางอากาศลดลงร้อยละ ๑๐ และโรคจากอาหาร
และน�้ำเป็นสื่อลดลง ร้อยละ ๕๐
๒) มีกลไกความร่วมมือด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ
(คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการร่วมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง)
๓) มี ร ะบบฐานข้ อ มู ล กลางและสารสนเทศที่ เ ชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มและสุ ข ภาพ
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
๗. กรอบแนวคิดยุทธศาสตร์ และโครงการส�ำคัญ (Flagship Projects)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ มุ่งเน้นการติดตาม
ตรวจสอบ เฝ้าระวังปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้ อ มเชิ ง พื้ นที่ และกลุ ่ ม เป้ า หมายเฉพาะประเมิ นความเสี่ ย ง
และประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากปัจจัยสิง่ แวดล้อม พัฒนาระบบบริหารจัดการ และสือ่ สารเพือ่ เตือนภัยและ
ตอบโต้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม กรณีฉุกเฉิน สาธารณภัยและภัยพิบัติ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและ
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ลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะประเด็นภัยสุขภาพที่ส�ำคัญ ได้แก่ มลพิษทางอากาศ
น�ำ้ บริโภค สุขาภิบาลอาหาร สิง่ ปฏิกลู ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย สารเคมี และการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
โครงการส�ำคัญ:
๑) โครงการติดตามตรวจสอบเพื่อเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
เพื่ อ พั ฒ นาระบบการติ ด ตาม ตรวจสอบ เฝ้ า ระวั ง ปั ญ หาอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มเชิ ง พื้ น ที่ แ ละ
กลุม่ เป้าหมายเฉพาะ เช่น พืน้ ทีห่ า่ งไกล ประชากรกลุม่ อ่อนไหว และประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากปัจจัย
สิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานหลัก: กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงอุตสาหกรรม
๒) โครงการก�ำกับดูแล และพัฒนาระบบการประเมินรับรองมาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
โดยการก�ำกับดูแล สร้างแรงจูงใจและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงมาตรฐานการจัดบริการอนามัย
สิง่ แวดล้อมในสถานทีส่ าธารณะ สถานประกอบการ และสถานบริการสาธารณะ และพัฒนาระบบการประเมิน
รับรองมาตรฐานด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานหลัก: กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวทาง
ประชารัฐ มุ่งเน้นการระดม และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคีทุกภาคส่วนในสังคม ภาคประชาชน ภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคท้องถิน่ ในการร่วมกันคิด วางแผนด�ำเนินงานเพือ่ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม
ครอบคลุมทั้งวงจร ตั้งแต่ควบคุมแหล่งก�ำเนิด ป้องกันการรับสัมผัส และเฝ้าระวัง ดูแลปัญหาด้านผลกระทบ
ต่อสุขภาพ และส่งเสริมการบูรณาการ และเสริมพลังการด�ำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมระหว่างหน่วยงาน
โครงการส�ำคัญ:
๑) โครงการส่งเสริมศักยภาพและการมีส่วนร่วมในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
โดยส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และแกนน�ำชุมชนในการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดล้อม การใช้มาตรการทางสังคมเพื่อสร้างแรงจูงใจ เช่น การยกย่องเชิดชูเกียรติ ผลักดันให้มี
การน�ำเครื่องมือ และกลไกทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการจัดการงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมบทบาท
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และความร่วมมือ
ระหว่างกลุ่มวิชาชีพ ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน
หน่วยงานหลัก: กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม กระทรวงมหาดไทย
๒) โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เพือ่ สร้างความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการด�ำเนินงาน
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
เพื่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้กับทุกภาคส่วนในสังคม
ภาคประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคท้องถิน่ เพือ่ สร้างความเข้าใจและเข้ามามีสว่ นร่วมในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ควบคุมแหล่งก�ำเนิด ป้องกันการรับสัมผัส และเฝ้าระวังดูแลปัญหา
ด้านผลกระทบต่อสุขภาพ
หน่วยงานหลัก: กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม กรมประชาสัมพันธ์
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความเข้มแข็งระบบบริหารจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้น
การพัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ เกณฑ์มาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้องด้านอนามัยสิง่ แวดล้อมให้มคี วามครอบคลุม
ทั น ต่ อ เหตุ ก ารณ์ ตลอดจนก� ำ กั บ ดู แ ลการบั ง คั บ ใช้ ม าตรการทางกฎหมายด้ า นอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม
อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างนโยบายสาธารณะ ศึกษาวิจัยและจัดการความรู้ ผลิตนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมต่อการด�ำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในแต่ละบริบทพื้นที่ และปรับปรุงพัฒนาระบบฐานข้อมูล
และสารสนเทศด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่เชื่อมโยง สามารถชี้น�ำเชิงนโยบายและสร้างความตระหนักรู้
กับประชาชนได้ทันเวลา
โครงการส�ำคัญ:
๑) โครงการพัฒนา ปรับปรุงกฎหมายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
โดยทบทวน พัฒนา และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐาน มาตรการ และแนวปฏิบัติ
ทีเ่ กีย่ วข้องในการก�ำกับดูแลงานด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม เช่น การจัดการขยะมูลฝอย คุณภาพอากาศในอาคาร
และสถานประกอบกิจการในชุมชน เป็นต้น
หน่วยงานหลัก: กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม กระทรวงมหาดไทย
๒) โครงการพัฒนาการวิจยั และจัดท�ำฐานข้อมูลกลาง เพือ่ สนับสนุนการจัดการด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม
โดยส่งเสริมการศึกษาวิจัยและจัดการความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการด�ำเนินงาน
อนามัยสิง่ แวดล้อมในแต่ละบริบทพืน้ ที่ การปรับปรุงพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางและสารสนเทศด้านสิง่ แวดล้อม
และสุขภาพ เพื่อใช้ประกอบในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น
การพัฒนาแนวทางในการบันทึกการวินิจฉัยสภาพแวดล้อมการเกิดโรคที่เกิดจากผลกระทบสิ่งแวดล้อม เช่น
สารเคมี และมลพิษทางอากาศ
หน่วยงานหลัก: กระทรวงสาธารณสุข ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ส�ำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ยุ ท ธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างขีด ความสามารถของประชาชน บุ ค ลากรและภาคี เ ครื อ ข่ า ย
ด้านอนามัยสิง่ แวดล้อมให้มคี วามรอบรูด้ า้ นสิง่ แวดล้อมทีส่ ง่ ผลต่อสุขภาพ โดยพัฒนากระบวนทางปัญญาและ
สังคมเพื่อให้ประชนชน เข้าถึง เข้าใจข้อมูล ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพ สามารถจัดการ
สิ่ ง แวดล้ อ มที่เ อื้อต่อสุขภาพได้ด้วยตนเอง หรื อ ชุ ม ชนหรื อ โดยกลไกประชารั ฐ มุ ่ ง สร้ า งศั ก ยภาพและ
เพิ่มขีดความสามารถประชาชน บุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ทั้งในระดับ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น ให้มีความรอบรู้และทักษะที่จ�ำเป็นต่อการประเมิน ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีแนวโน้มเกิดขึ้นในระยะยาว และส่งเสริมการผลิตบุคลากรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ที่มีสมรรถนะสูง พัฒนาระบบการเรียนการสอน และการฝึกอบรมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมส�ำหรับบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
โครงการส�ำคัญ:
๑) โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมศักยภาพ และเพิ่มขีดความสามารถบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
และอาชีวอนามัยอย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ ในระดับส่วนกลาง ส่วนภูมภิ าคและท้องถิน่ เช่น แพทย์และบุคลากรสาธารณสุข
ด้านเวชกรรมสิ่งแวดล้อม และบุคลากรของท้องถิ่น และส่งเสริมการผลิตบุคลากรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
การจัดท�ำหลักสูตร และการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานหลัก: กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย
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๘. การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
๘.๑ กลไกและแนวทางการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ
ภายหลังจากคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบกับแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ คณะกรรมการอนามัยสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นกลไกระดับประเทศ ที่มีบทบาท
หน้าที่ในการก�ำหนดนโยบาย ทิศทางและยุทธศาสตร์ สนับสนุน ส่งเสริมการด�ำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
ของประเทศที่เชื่อมโยงกับแผนงานขององค์กรระหว่างประเทศ ตลอดจนก�ำกับดูแล ติดตามประเมินผล
การด�ำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ฯ มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการผลักดันให้เกิดกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้
๑) สื่อสารเพื่อสร้างเข้าใจเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ฯให้กับหน่วยงานภาคีเครือข่าย โดยการส่ง
หนังสือราชการและการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์รูปแบบต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่สาระส�ำคัญของแผนยุทธศาสตร์ ฯ
ในวงกว้าง และการสือ่ สารในระดับผูบ้ ริหารหน่วยงาน เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจในสาระส�ำคัญของแผนยุทธศาสตร์ฯ
และสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ และก�ำหนดเป็นกรอบแผนงาน และโครงการ และเตรียมการด้านงบประมาณ
ส�ำหรับสนับสนุนการด�ำเนินงานได้สอดคล้องกับแนวทางของแผนยุทธศาสตร์ฯ
๒) บูรณาการการด� ำเนินงานกั บ หน่ วยงานภาครั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่อให้การด�ำเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์ ฯ บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่มีลักษณะบูรณาการ การแปลงแผนยุทธศาสตร์ ฯ
ไปสูก่ ารปฏิบตั ริ ะดับต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถด�ำเนินการได้ ดังนี้ สนับสนุนการมีสว่ นร่วมของภาคี
ทุกระดับ ทั้งภาครัฐ (ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น) ภาคประชาชน และภาคเอกชนในการด�ำเนินงาน
แบบบูรณาการ เพื่อให้หน่วยงานสามารถด�ำเนินภารกิจของตนเอง ในขณะเดียวกันก็สามารถสนับสนุน
การด�ำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฯ ได้อย่างสอดคล้อง และหนุนเสริมซึ่งกันและกัน
๓) ใช้กลไกคณะกรรมการอนามัยสิง่ แวดล้อม ในการขับเคลือ่ นให้เกิดความร่วมมือในการด�ำเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์ฯ และก�ำกับ ติดตาม และประเมินผลการด�ำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ
๔) ใช้กลไกและระบบงบประมาณบูรณาการ ก�ำหนดให้ส่วนราชการจัดท�ำแผนงาน โครงการ
ให้สอดคล้องกับ Flagship Project ทีก่ ำ� หนดในแผนยุทธศาสตร์ เพือ่ ให้การด�ำเนินงานของแผนงาน โครงการ
กิจกรรมต่าง ๆ มีความสอดคล้อง และมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ฯ
๘.๒ การติดตามประเมินผล
การติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ติดตามความก้าวหน้าการด�ำเนินงานอนามัยสิง่ แวดล้อมของหน่วยงานและ
ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งเป็น ๒ ระยะ ได้แก่ การติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานระยะครึ่งแรก
ของแผน (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) เพือ่ ติดตามประเมินการผลด�ำเนินงาน และจัดท�ำข้อเสนอต่อการขับเคลือ่ น
แผนยุทธศาสตร์ฯ ในช่วงครึ่งหลังของแผน และการติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานในระยะสิ้นสุดแผน
เพือ่ ประเมินการบรรลุเป้าหมายของแผน และเป็นข้อมูลส�ำคัญต่อการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิง่ แวดล้อม
แห่งชาติฉบับต่อไป และก�ำหนดให้รายงานผลการติดตามประเมินผลทั้ง ๒ ระยะต่อคณะกรรมการอนามัย
สิ่งแวดล้อม และคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป
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๑.๑ หลักการและเหตุผล
การก้าวสู่เป้าหมายการพัฒนาระดับโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ ท�ำให้เกิดความตื่นตัวของรัฐบาล
และหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ ทั่วโลก โดยทิศทางใหม่ตามวาระการพัฒนานับจาก ปี ค.ศ. ๒๐๑๖ – ๒๐๓๐
ให้ความส�ำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน และมีดุลยภาพระหว่าง ๓ เสาหลัก
ของการพัฒนา ได้แก่ การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ส�ำหรับประเทศไทย ผลจากการประเมิน
ความก้าวหน้าการด�ำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals:
MDGs) เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รายงานว่า
ยังมีปัญหาท้าทายหลายประการที่ประเทศไทยจ�ำเป็นต้องเร่งรัดการพัฒนาต่อไป อาทิ การป้องกันโรคส�ำคัญ ๆ
การลดอัตราการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ การเพิ่มสัดส่วนการน�ำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่
เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีปัญหาท้าทายใหม่ ๆ ที่อาจส่งผลกระทบ หากไม่ได้รับการจัดการหรือแก้ไขอย่างมี
ประสิทธิภาพเพียงพอ อาทิ ความท้าทายด้านสังคมทีม่ คี วามเหลือ่ มล�ำ้ ระหว่างกลุม่ คน รวมถึงความเหลือ่ มล�ำ้
ของโอกาสในการเข้าถึงการพัฒนาด้านต่าง ๆ ประเด็นท้าทายด้านเศรษฐกิจ คุณภาพและผลิตภาพแรงงานไทย
ประเด็นท้าทายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงและเติบโตของเมือง
อย่างรวดเร็ว ปัญหามลพิษอากาศ มลพิษทางน�ำ้ ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และการเปลี่ยนโครงสร้าง
ประชากร และการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งจะส่งผลต่อวงจรรายได้ ค่าใช้จ่าย
ของประชากรตลอดช่วงชีวิต และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรนี้ ยังส่งผลต่อการพัฒนาคนตลอด
ช่วงชีวติ รวมถึงประเด็นท้าทายด้านการบริหารจัดการภาครัฐ ในด้านประสิทธิภาพ ความโปร่งใส ธรรมาภิบาล
การค�ำนึงถึงสิทธิมนุษยชนและการมีส่วนร่วมในการพัฒนา การสร้างบุคลากรภาครัฐให้เป็นมืออาชีพและเพียงพอ
ส�ำหรับการด�ำเนินงานด้านต่าง ๆ เป็นต้น
ปั จ จุ บั น รั ฐ บาล ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การพั ฒ นาประเทศให้ ก ้ า วพ้ น จากประเทศก� ำ ลั ง พั ฒ นา
สูก่ ารเป็นประเทศพัฒนาแล้ว เปลีย่ นจากประเทศรายได้ปานกลางสูป่ ระเทศรายได้สงู จึงได้นำ� เป้าหมายการพัฒนา
ระดั บ สากล โดยเฉพาะเป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable Development Goals: SDGs)
มาเป็นกรอบแนวทางในการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี โดยก�ำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศไทย
ในระยะ ๒๐ ปี ที่มุ่งสู่การพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นศูนย์กลางการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ซึ่งการพัฒนา
ดังกล่าวอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพได้ หากขาดความพร้อมในการบริหารจัดการ
ด้านต่าง ๆ ทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น จังหวัดและประเทศ ส�ำหรับการด�ำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็น
การด�ำเนินงานที่เชื่อมโยงระหว่างสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ มีบทบาทอย่างส�ำคัญในการสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศ แต่เนื่องจากงานอนามัยสิ่งแวดล้อมมีขอบเขตงานที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน จ�ำเป็นต้องได้รับ
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ความร่วมมือจากหลายภาคส่วนในการท�ำงานเชื่อมโยงกัน ตั้งแต่การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การป้องกัน
ความเสีย่ งต่อสุขภาพก่อนเกิดความเจ็บป่วย การพัฒนานโยบายและมาตรการทางกฎหมาย และมาตรฐาน
ทางวิชาการบนฐานความรู้และการสื่อสารสาธารณะ รวมถึงมีระบบสนับสนุน ติดตามและประเมินผล
การด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การท�ำงานมีประสิทธิภาพ สามารถสนับสนุนการพัฒนาและการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปอย่างมีสมดุลได้อย่างยั่งยืน
แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิง่ แวดล้อมแห่งชาติของประเทศไทย เริม่ จัดท�ำขึน้ ครัง้ แรก เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๐
ภายหลังจากที่ประเทศไทยให้การรับรองกฎบัตรด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออก (Charter on Environment and Health Southeast and East
Asian Countries) จ�ำนวน ๑๔ ประเทศ ซึ่งกฎบัตรฯ ได้กำ� หนดให้ประเทศสมาชิกจัดท�ำแผนระดับประเทศ
ด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม (National Environmental Health Action Plan: NEHAP) เพือ่ เป็นกรอบแนวทาง
การด�ำเนินงานที่บูรณาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประเทศ กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมกันด�ำเนินการในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการจัดท�ำ
แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙
ซึง่ จะสิน้ สุดแผนฯ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ นี้ จึงได้มกี ารเตรียมการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ให้สอดคล้องกับทิศทางยุทธศาสตร์ประเทศระยะ ๒๐ ปี และทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และบรรลุเป้าหมายการพัฒนา
ที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยมี วัต ถุ ประสงค์ เ พื่ อ ใช้ เ ป็ นกรอบแนวทาง
การด�ำเนินงานอนามัยสิง่ แวดล้อมของภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง โดยการมีสว่ นร่วม เพือ่ บรรลุผลส�ำเร็จตามเป้าหมาย
และทิศทางการด�ำเนินงานที่ก�ำหนดร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อส่งผลกระทบให้ประชาชนไทยมีสุขภาวะและคุณภาพ
ชีวิตที่ดีทัดเทียมนานาประเทศ
นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึง่ เป็นปีเริม่ ต้นของแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
ยั ง ตรงกั บ โอกาสอั น เป็ น มงคลยิ่ ง เนื่ อ งจากเป็ น ปี ค รบรอบ ๖๐ พรรษา ของสมเด็ จ พระเจ้ า ลู ก เธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ซึ่งทรงเป็นแบบอย่างและทรงสร้างความก้าวหน้าในวงการ
อนามัยสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และพิษวิทยา อันเป็นงานส�ำคัญที่เกี่ยวข้องและสนับสนุน
การด�ำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐบาลไทยจึงได้ประกาศก�ำหนด
ให้วนั ที่ ๔ กรกฎาคม ของทุกปี ซึง่ เป็นวันคล้ายวันประสูตเิ ป็น “วันอนามัยสิง่ แวดล้อมไทย” เพือ่ กระตุน้ เตือน
ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าและหน่วยงานทุกภาคส่วนส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ฯ และตระหนัก
ถึงความส�ำคัญของการอนามัยสิ่งแวดล้อมและมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุน และร่วมด�ำเนินการ
เพื่อพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ การด�ำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับนี้ ถือได้ว่าเป็น
ส่วนหนึ่งในการสนับสนุนพระปณิธานของพระองค์ท่านเพื่อให้ประชาชนไทยมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดี
๑.๒ นิยามและขอบเขตของการอนามัยสิ่งแวดล้อม
ค�ำว่า “อนามัยสิ่งแวดล้อม” ที่จะกล่าวถึงในแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ นี้
อ้างอิงตามนิยามขององค์การอนามัยโลกว่า หมายถึง การจัดการกับปัจจัยทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ
ที่อยู่ภายนอกตัวคนและปัจจัยเกี่ยวข้องที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
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การประเมินและการควบคุมปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่สามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพ โดยมีเป้าหมายเพื่อ
การป้องกันโรคและการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ ทั้งส�ำหรับคนรุ่นปัจจุบันและรุ่นลูกหลาน
ในอนาคต (WHO, ๒๐๑๔)
ขอบเขตของงานอนามัยสิ่งแวดล้อมตามนิยามข้างต้นครอบคลุมงานส�ำคัญ ๑๗ ประเด็น ได้แก่
การจัดหาน�้ำสะอาด การควบคุมมลพิษทางน�้ำ การจัดการขยะมูลฝอยและสารอันตราย การควบคุมแมลง
และสัตว์น�ำโรค การสุขาภิบาลอาหาร การควบคุมมลพิษทางดิน มลพิษอากาศ มลพิษทางเสียง การป้องกัน
อันตรายทางรังสี อาชีวอนามัย ที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม การวางผังเมือง การคมนาคม การป้องกันอุบัติภัย
การสุขาภิบาลสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การด�ำเนินงานสุขาภิบาลเมื่อเกิดโรคระบาด เหตุฉุกเฉิน ภัยพิบัติ
การอพยพย้ายถิน่ ของประชาชน และมาตรการป้องกันเพือ่ ให้สงิ่ แวดล้อมโดยทัว่ ไปปราศจากความเสีย่ ง หรือ
อันตรายต่างๆ และต่อมาได้เพิ่มเติมงานอีก ๕ ประเด็น ได้แก่ มลพิษข้ามแดน การประเมินผลกระทบ
ต่อสุขภาพ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เหตุร�ำคาญ และสารเคมีและสารอันตราย
อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์สถานการณ์และปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อก�ำหนดยุทธศาสตร์
ด�ำเนินงานในระยะ ๕ ปี ข้างหน้านี้ จะเน้นประเด็นปัญหาส�ำคัญของประเทศที่มีข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์
มีขนาดและความรุนแรงของปัญหาในปัจจุบนั หรืออาจเกิดปัญหารุนแรงในอนาคต หากไม่มกี ารป้องกันแก้ไข
หรื อการบริ ห ารจัดการที่ดี ภายในระยะเวลาของแผนยุ ท ธศาสตร์ ฯ ฉบั บที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
เป็นส�ำคัญ
๑.๓ แนวคิดของการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
การจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ยึดหลัก
การส�ำคัญที่ถือเป็นหลักการพื้นฐานของงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
(๑) หลักความเสมอภาค (Equity) เนื่องจากปัจจัยสิ่งแวดล้อมจะมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทางกาย
และความเป็ นอยู่ที่ดี รวมถึงผลกระทบทางจิ ตใจและสั ง คมของคนในสั ง คม ดั ง นั้ น ในการด�ำเนิ นการ
เพื่อลดและป้องกันปัจจัยสิ่งแวดล้อมก่อนที่จะเกิดผลกระทบ ต้องค�ำนึงถึงความเสมอภาคของประชาชน
กลุ่มต่างๆ
(๒) หลักการบูรณาการระหว่างหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง (Intersectorality) เนือ่ งจากอนามัยสิง่ แวดล้อม
เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานที่อาจจะมีความสนใจหรือเป้าประสงค์ที่ต่างกัน ดังนั้น ในการด�ำเนินงานจึงต้อง
มีการบูรณาการของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้มีการป้องกันและแก้ไขปัญหาร่วมกัน
(๓) หลักการมีสว่ นร่วมของประชาชน (Public Participation) งานอนามัยสิง่ แวดล้อมนัน้ เกีย่ วข้อง
กับประชาชนทุกคน ชุมชน องค์กร เพื่อท�ำให้เกิดการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ ต้องท�ำให้
เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วยการให้ข้อมูล การเสริมอ�ำนาจและความเข้มแข็งให้ประชาชนสามารถ
มีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ รวมถึงการตัดสินใจ และการติดตามประเมินผลแบบมีส่วนร่วมด้วย
(๔) หลักการส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health Promotion) การด�ำเนินงาน
อนามัยสิ่งแวดล้อมต้องค�ำนึงถึงการส่งเสริมป้องกันก่อนที่จะเกิดปัญหา จึงต้องมีมาตรการในการให้ความรู้
ให้การศึกษา รวมถึงการเจรจากับผู้มีอ�ำนาจในการตัดสินใจในการด�ำเนินการเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น
รวมถึงการศึกษาวิจัย กรณีที่ต้องมีความรู้ในเรื่องเฉพาะด้วย
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(๕) หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) เพื่อท�ำให้กรอบนโยบายที่เกี่ยวข้อง
กับอนามัยสิง่ แวดล้อมได้มกี ารพิจารณาอย่างรอบด้านว่าได้คำ� นึงถึงผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและสุขภาพแล้ว
ตั้งแต่กระบวนการวางแผนระดับประเทศจนถึงการปฏิบัติการ เพื่อให้การจัดบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม
มีลักษณะบูรณาการและสามารถปกป้อง คุ้มครองสุขภาพจากปัจจัยสิ่งแวดล้อมได้ และท�ำให้เกิดการพัฒนา
ที่ยั่งยืน
(๖) หลักการป้องกันไว้ก่อน (The Precautionary Principle) ในกรณีที่มีกิจกรรมหรือโครงการ
หรือผลิตภัณฑ์ใดก็ตามที่เป็นสิ่งคุกคามต่อสุขภาพหรือสิ่งแวดล้อม ต้องมีมาตรการลดหรือป้องกันผลกระทบ
นัน้ ก่อน ดังนัน้ ผูร้ บั ผิดชอบงานอนามัยสิง่ แวดล้อมจ�ำเป็นต้องให้ขอ้ มูลเพือ่ ประกอบการตัดสินใจถึงผลกระทบต่อ
สิ่ ง แวดล้ อ มและสุ ข ภาพที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น จากการด� ำ เนิ น กิ จ กรรมหรื อ โครงการหรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ นั้ น ๆ
เพื่ อ เป็นการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นรวมทั้งต้องมีการด�ำเนินการเพื่อป้องกันก่อนที่จะเกิดปัญหาด้วย
(๗) หลักการสิทธิและความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Rights and Justice)
คนในชุมชน ในสังคมมีสิทธิในเรื่องสุขภาพอนามัยและสิทธิที่จะได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สะอาด และเอื้อต่อ
การมี สุข ภาพดี โดยเฉพาะกลุ่มคนที่อ่อ นไหว เช่ น กลุ ่ ม คนที่ มี ร ายได้ น้ อ ย ชนกลุ ่ ม น้ อ ย เด็ ก ผู ้ สู ง อายุ
คนต่างเชื้อชาติ เป็นต้น คนกลุ่มนี้ได้รับผลกระทบก่อนและรุนแรงกว่าคนกลุ่มอื่นรวมถึง กลุ่มคนที่ต้องอยู่ใน
สภาพแวดล้อมทีม่ มี ลพิษ ดังนัน้ จึงต้องค�ำนึงถึงสิทธิของบุคคล สิทธิของชุมชนในการได้อยูใ่ นสภาพแวดล้อมทีด่ ี
โดยการให้ความรูก้ บั ชุมชน การเตือนภัยอย่างทันท่วงที เพือ่ ให้คนในชุมชนอยูร่ ว่ มกันกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ทีจ่ ะเกิดขึน้ ในพืน้ ทีน่ นั้ ๆ การด�ำเนินการจึงต้องเคารพสิทธิของชุมชน และมีวธิ กี ารทีห่ ลากหลาย ทัง้ การป้องกัน
ไว้กอ่ น การประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมและสุขภาพ การปรึกษาหารือร่วมกับชุมชน การดูแลชุมชน เป็นต้น
๑.๔ ขั้นตอนและกระบวนการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
กระบวนการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
ให้ความส�ำคัญกับการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเพือ่ น�ำผลทีไ่ ด้มาใช้ประกอบการปรับปรุงแก้ไขแผนยุทธศาสตร์ฯ ให้มคี วามครบถ้วนและสมบูรณ์
มากยิ่งขึ้น และเป็นสร้างการรับรู้ให้ทุกภาคส่วนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตั้งแต่ในระยะเริ่มต้น โดยอาศัยกลไก
ของคณะท�ำงานจัดท�ำร่างแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
คณะกรรมการอนามัยสิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการร่วมพิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
และน�ำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อเป็นกรอบการด�ำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ของประเทศต่อไป โดยสรุปแผนผังขั้นตอนและกระบวนการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
ดังแผนภูมิที่ ๑
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แผนภูมิที่ ๑ ขั้นตอนและกระบวนการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓
		 พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
วิเคราะห์
สถานการณ์
และแนวโน้ม
วิเคราะห์ปัจจัย
แวดล้อม
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๑. ทบทวนและประเมินผลการด�ำเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๒ ระยะสิ้นสุดแผน

ตุลาคม ๒๕๕๘ –
มีนาคม ๒๕๕๙

๒. ประชุมระดมความคิดเห็นคณะท�ำงานจัดท�ำ
ร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๓ จ�ำนวน ๓ ครั้ง

มีนาคม –
มิถุนายน ๒๕๕๙

๓. ปรับปรุงและจัดท�ำรายละเอียดร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ

มิถุนายน –
กรกฎาคม ๒๕๕๙

๔. จัดประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วน
ต่อร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ

สิงหาคม ๒๕๕๙

๕. น�ำเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับสมบูรณ์
ต่อคณะกรรมการอนามัยสิ่งแวดล้อมพิจารณาเห็นชอบ

กันยายน ๒๕๕๙

๖. น�ำเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ ต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและมอบหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องน�ำแผนไปปฏิบัติ

เมษายน พฤษภาคม ๒๕๖๐

แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔

บทที่

๒

กฎหมาย นโยบายและแผนระดับประเทศ
ที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
ในช่วงระยะเวลา ๕ ปีข้างหน้า (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

๒.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
รัฐธรรมนูญซึ่งถือเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศได้วางหลักการพื้นฐานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพทั้งสิทธิและหน้าที่ของรัฐและประชาชน บุคคลมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐ
และรัฐต้องด�ำเนินการให้ประชาชนได้รบั บริการสาธารณสุขทีม่ ปี ระสิทธิภาพอย่างทัว่ ถึง เสริมสร้างให้ประชาชน
มีความรูพ้ นื้ ฐานเกีย่ วกับการส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค รัฐต้องจัดหรือด�ำเนินการให้มสี าธารณูปโภค
ขัน้ พืน้ ฐานทีจ่ ำ� เป็นต่อการด�ำรงชีวติ ของประชาชนอย่างทัว่ ถึงตามหลักการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน และการด�ำเนินการใด
ของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้ผู้ใดด�ำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวติ หรือส่วนได้สว่ นเสียส�ำคัญอืน่ ใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิง่ แวดล้อมอย่างรุนแรง
รัฐต้องด�ำเนินการให้มกี ารศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิง่ แวดล้อมและสุขภาพของประชาชนหรือ
ชุมชน และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องก่อน
และก�ำหนดให้บคุ คลมีหน้าทีร่ ว่ มมือและสนับสนุนการอนุรกั ษ์และคุม้ ครองทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
และประเด็นการปฏิรูปประเทศ ระบุให้มีระบบจัดการและก�ำจัดขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และสามารถน�ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านอื่น ๆ ได้
๒.๒ พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
มีการออกพระราชบัญญัตทิ มี่ เี จตนารมณ์และหลักการเกีย่ วกับการควบคุมดูแลในด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม
เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน อาทิเช่น
๒.๒.๑ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
			 ส่งเสริมให้ประชาชนและองค์กรเอกชนมีสว่ นร่วมในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม
จัดระบบการบริหารงานด้านสิง่ แวดล้อมให้เป็นไปตามหลักการจัดการคุณภาพสิง่ แวดล้อม ก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่
ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และราชการส่วนท้องถิ่น ให้เกิดการประสานงานและมีหน้าที่ร่วมกันในการส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมและก�ำหนดแนวทางปฏิบตั ใิ นส่วนทีไ่ ม่มหี น่วยงานใดรับผิดชอบโดยตรง ก�ำหนด
มาตรการควบคุมมลพิษด้วยการจัดให้มีระบบบ�ำบัดอากาศเสีย ระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสีย ระบบก�ำจัดของเสีย และ
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับมลพิษก�ำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการก่อให้เกิดมลพิษให้เป็นไปโดยชัดเจน รวมทัง้ ก�ำหนดมาตรการส่งเสริมด้านกองทุนและความช่วยเหลือ
ด้านต่างๆ เพื่อเป็นการจูงใจให้มีการยอมรับที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔

11

๒.๒.๒ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
			 ควบคุมดูแลเกีย่ วกับการด�ำเนินกิจการต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการป้องกันโรค หรือ สิง่ คุกคาม
เช่น มลพิษทีอ่ าจก่อให้เกิดผลต่อสุขภาพ โดยการควบคุมด้านสุขลักษณะการประกอบกิจการ หรือสภาวการณ์
สิ่งแวดล้อมของการอยู่อาศัยตั้งแต่ระดับครัวเรือน ชุมชน ตลอดจนกิจการขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ อาทิ หาบเร่
แผงลอย สถานที่จ�ำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร ตลาดสดและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
โดยหลักการปกครองแบบการกระจายอ�ำนาจไปสูร่ าชการส่วนท้องถิน่ ในการควบคุมดูแล การประกอบกิจการ
หรือการกระท�ำของประชาชน
๒.๒.๓ พระราชบัญญัตกิ ำ� หนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พ.ศ. ๒๕๔๒
			 ก�ำหนดภารกิจหน้าทีข่ องราชการส่วนท้องถิน่ แต่ละประเภทอย่างชัดเจน โดยก�ำหนดภารกิจ
หน้าทีเ่ กีย่ วกับงานสาธารณสุขไว้หลายด้าน และก�ำหนดให้รฐั (ซึง่ หมายถึงราชการส่วนกลางและ ส่วนภูมภิ าค)
โดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร และองค์การบริหารส่วนต�ำบล
มีอ�ำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตน เช่น
การก�ำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และการบ�ำบัดน�ำ้ เสีย และการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ เป็นต้น
๒.๒.๔ พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
			 ก�ำหนดให้มีคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ซึ่งมีอ�ำนาจหน้าที่
ในการก�ำหนดนโยบาย การจัดท�ำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ บูรณาการพัฒนาระบบ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหว่างหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงาน
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ เกี่ยวกับด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสาธารณภัย ทั้งอัคคีภัย วาตภัย
อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดสัตว์น�้ำ การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจน
ภัยอื่นๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ มีผู้ท�ำให้เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด
ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ
รวมถึงภัยทางอากาศ และการก่อวินาศกรรม โดยเน้นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในด้านของอัคคีภยั
และก�ำหนดหน่วยงานทีจ่ ะต้องปฏิบตั เิ ป็นหน่วยงานเดียวเพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
แนวทางเดียวกัน ตลอดจนเพือ่ ให้เกิดความเป็นเอกภาพในการอ�ำนวยการและบริหารจัดการเกีย่ วกับการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
๒.๒.๕ พระราชบัญญัตริ กั ษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕
			 ก�ำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินมีหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในทีส่ าธารณะและสถานทีส่ าธารณะทีอ่ ยูต่ ดิ อาคารหรือบริเวณของอาคารหรือทีด่ นิ
รวมทั้งการก�ำหนดไม่ให้ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยในที่สาธารณะและสถานที่สาธารณะ
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๒.๒.๖ พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
			 ก�ำหนดเกณฑ์และมาตรฐานในการควบคุมการประกอบกิจการโรงงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการอนุญาต
ตามกฎหมาย ก�ำจัดของเสียหรือสารปนเปือ้ นทีเ่ กิดจากการประกอบกิจการของโรงงาน เช่น การก�ำจัดของเสีย
กากของเสียอันตราย สิง่ ปฏิกลู และมูลฝอย การปล่อยทิง้ น�ำ้ เสีย และอากาศเสียจากโรงงาน อุตสาหกรรม และ
แนวทางการมีระบบบ�ำบัดของเสีย ก�ำหนดมาตรฐานและวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษหรือสิ่งใดๆ
ทีม่ ผี ลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมซึง่ เกิดขึน้ จากการประกอบกิจการโรงงาน และก�ำหนดขัน้ ตอนการใช้อำ� นาจของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ในการออกค�ำสั่งเพื่อบังคับให้โรงงานปฏิบัติตามกฎหมาย
๒.๒.๗ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
			 ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการควบคุมการผลิต การน�ำเข้า การส่งออก การเคลื่อนย้าย
การใช้สอย การเก็บรักษา การท�ำลายและการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย เพื่อการป้องกันและ
ระงั บ อั น ตรายไม่ ใ ห้ เ กิ ด แก่ บุ ค คล สั ต ว์ พื ช ทรั พ ย์ สิ น และสิ่ ง แวดล้ อ ม รวมทั้ ง จั ด ระบบการบริ ห าร
ให้มีการประสานงานกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมวัตถุอันตราย
๒.๓ ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ทิศทางการด�ำเนินงานในระดับสากลได้ให้ความส�ำคัญกับปัจจัยทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ส่งผล
ต่อสุขภาพจะเห็นได้จากความร่วมมือที่ชัดเจนยิ่งขึ้นตามล�ำดับระหว่างองค์การอนามัยโลก และโครงการ
สิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ โดยมีความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ที่สำ� คัญ ดังนี้
๒.๓.๑ การพัฒนาแห่งสหัสวรรษสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development
Goals: SDGs)
			 การพัฒนาแห่งสหัสวรรษสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ถือเป็นวาระส�ำคัญระดับโลก ซึ่งมี
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ลดการป่วยตายจากปัญหามลพิษและการปนเปื้อนของ
สารเคมีอันตราย มลพิษอากาศ มลพิษทางน�้ำและดิน (SDG3.9) ประชาชนได้รับน�้ำดื่มสะอาดอย่างทั่วถึง
(SDG6.1) การเข้าถึงการสุขาภิบาลและสุขอนามัยอย่างเพียงพอ ปลอดภัย ยุติการถ่ายสิ่งปฏิกูลในที่โล่ง
และให้ ค วามส� ำ คัญเป็นพิเ ศษกับประชากรที่ อ ยู ่ ในสถานการณ์ ที่ เ ปราะบาง (SDG6.2) สนั บสนุ นและ
สร้างความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นในการปรับปรุง พัฒนาการจัดการด้านน�้ำและ
การสุขาภิบาล (SDG6.b) จัดการสารเคมีและของเสียอย่างครบวงจร และลดการปล่อยสารเคมีสู่อากาศ
แหล่ ง น�้ำ และดิน เพื่อลดผลกระทบต่อสุ ข ภาพและสิ่ ง แวดล้ อ ม (SDG12.4) ลดการก่ อ ให้ เ กิ ดของเสี ย
โดยการป้องกัน การลด การน�ำไปแปรรูปเพือ่ น�ำมาใช้ใหม่ และการน�ำกลับมาใช้ซำ�้ (SDG12.5) ลดผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (SDG13)
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๒.๓.๒ การประชุมสมัชชาสุขภาพโลก (World Health Assembly: WHA)
			 การประชุมสมัชชาสุขภาพโลก ครั้งที่ ๖๘ ที่จัดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และครั้งที่ ๖๙
ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดให้ความส�ำคัญกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพมากขึ้นตามล�ำดับ เช่น การรับรอง
Road map ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานด้านสุขภาพ และมลพิษอากาศที่เน้นการสร้างความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วน เนื่องจากเห็นว่ามลพิษทางอากาศเป็นสาเหตุส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพ เช่น
โรคระบบทางเดินหายใจ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง โดยมีการก�ำหนดกลยุทธ์ ในการป้องกัน ควบคุม
และลดผลกระทบต่อสุขภาพทีม่ สี าเหตุมาจากมลพิษอากาศ และแนวทางการด�ำเนินงานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการแกไขปัญหาที่ยั่งยืน ส�ำหรับประเทศไทยได้ให้ความส�ำคัญกับผลกระทบต่อสุขภาพ
จากมลพิษทางอากาศ ทัง้ ภายในและภายนอกอาคาร ทีจ่ ำ� เป็นต้องสร้างความตระหนักและอาศัยกระบวนการ
มีส่วนร่วม ทั้งจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยง หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในการป้องกันและ
ลดผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้น
๒.๓.๓ การประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (The United Nations Environment
Assembly: UNEA)
			 การประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ เป็นเวทีในการหารือด้านนโยบาย
สิ่งแวดล้อมที่มีความส�ำคัญระดับโลกและผลักดันให้ประเทศสมาชิกน�ำนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมนั้นไปบรรจุไว้
ในแผนพัฒนาประเทศ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ผลจากการประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ ๒
(UNEA2) ได้ให้ความส�ำคัญกับแนวทางการน�ำมิติสิ่งแวดล้อมของวาระการพัฒนาที่ย่ังยืน ค.ศ. ๒๐๓๐
ไปสู่การปฏิบัติ โดยอาศัยการบูรณาการร่วมกันในทุกมิติ ความร่วมมือระหว่างประเทศ และการส่งเสริม
ให้เกิดหุ้นส่วนใหม่ ๆ และความเชื่อมโยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เน้นถึงความส�ำคัญของการอยู่อาศัย
ในสิ่ ง แวดล้ อ มที่ดีส่งผลให้มีสุขภาพที่ดี รวมถึ ง ส่ ง ผลดี ต ่ อ มิ ติ อื่ น เช่ น ส่ ง เสริ ม ด้ า นเศรษฐกิ จโดยเป็ น
การลดค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จากการรักษาพยาบาลและการสูญเสียจากการขาดรายได้ และด้านสังคมท�ำให้ประชาชน
มีสุขภาพจิตที่ดีส่งผลให้เกิดสังคมที่ดี
๒.๓.๔ อนุสญ
ั ญาและข้อตกลงระหว่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินงานด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม
			 อนุสญ
ั ญาและข้อตกลงระหว่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินงานด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม
มีหลายฉบับ เช่น ๑) อนุสญั ญารอตเตอร์ดมั ว่าด้วยกระบวนการแจ้งข้อมูลสารเคมีลว่ งหน้าส�ำหรับสารเคมีอนั ตราย
และสารเคมีปอ้ งกันก�ำจัดศัตรูพชื และสัตว์บางชนิดในการค้าระหว่างประเทศ (Rotterdam Convention on
the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in
International Trade: PIC) มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและรับผิดชอบระหว่างประเทศในด้านการค้า
สารเคมีอันตรายบางชนิด และการใช้สารเคมีอย่างไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม โดยให้มีการแจ้งหรือ
การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของสารเคมีแก่ผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจได้ทราบถึงการน�ำเข้า และส่งออก
สารเคมีอันตรายต้องห้ามหรือจ�ำกัดการใช้อย่างเข้มงวด รวมทั้งสูตรผสมของสารเคมีป้องกันก�ำจัดศัตรูพืช
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และสัตว์ที่เป็นอันตรายอย่างร้ายแรง และให้มีการกระจายข่าวการตัดสินใจนี้แก่ภาคีสมาชิก ๒) อนุสัญญา
สตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน (Stockholm Convention on Persistent Organic
Pollutants: POPs) มีจดุ มุง่ หมายเพือ่ คุม้ ครองสุขภาพอนามัยของมนุษย์และสิง่ แวดล้อมจากสารมลพิษทีต่ กค้าง
ยาวนาน (สาร POPs) โดยการลดและเลิกการผลิต การใช้ และการปลดปล่อยสารมลพิษดังกล่าว ซึ่งเป็นกลุ่ม
สารประกอบอินทรียซ์ งึ่ ถูกย่อยสลายได้ยาก มีคณ
ุ สมบัตเิ ป็นพิษ สะสมในสิง่ มีชวี ติ ตกค้างยาวนานและสามารถ
เคลื่อนย้ายได้ไกลในสิ่งแวดล้อม ๓) อนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของ
ของเสียอันตรายและการก�ำจัด (Basel Convention on the Control of Transboundary Movements
of Hazardous Wastes and Their Disposal) มีจุดมุ่งหมายเพื่อควบคุมการน�ำเข้า-ส่งออก และการน�ำผ่าน
ข้ามแดนของของเสียอันตรายให้เกิดความปลอดภัย ไม่ก่อผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
๔) อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ (National Communication under United Nation
Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) เป็นอนุสัญญาที่เกิดจากความพยายาม
ในการแก้ไขปัญหาการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศทีเ่ ชือ่ ว่ามีสาเหตุมาจากภาวะเรือนกระจก โดยมีการตัง้ เป้าหมาย
ในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Mitigation) จากทัง้ ประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้วและประเทศก�ำลังพัฒนา
และวางมาตรการรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Adaptation Action) จนน�ำมา
สู่ข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) โดยที่ประชุมได้เห็นชอบต่อข้อตกลงใหม่ร่วมกันในการแก้ไขปัญหา
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก โดยมีสาระส�ำคัญ ดังนี้ ควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลก
ให้ตำ�่ กว่า ๒ องศาเซลเซียส เมือ่ เทียบกับยุคก่อนอุตสาหกรรม และมุง่ พยายามควบคุมการเพิม่ ขึน้ ของอุณหภูมิ
ไม่ให้เกิน ๑.๕ องศาเซลเซียส เมือ่ เทียบกับยุคก่อนอุตสาหกรรม เพิม่ ขีดความสามารถในการปรับตัวต่อผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการส่งเสริมการสร้างภูมิต้านทานและความสามารถในการฟื้นตัว
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการพัฒนาประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต�่ำ โดยไม่กระทบต่อ
การผลิตอาหาร และท�ำให้เกิดเงินทุนหมุนเวียนที่มีความสอดคล้องกับแนวทางที่นำ� ไปสู่การพัฒนาที่ปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกต�่ำและการพัฒนาให้มีภูมิต้านทานและความสามารถในการฟื้นตัวจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และ ๕) ข้อตกลงอาเซียนเรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน (ASEAN Agreement on
Transboundary Haze Pollution) เป็นข้อตกลงระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในการป้องกัน ติดตาม
ตรวจสอบ บรรเทา และแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันข้ามแดนโดยอาศัยความพยายามร่วมกันในระดับประเทศ
ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ
๒.๓.๕ กรอบความร่วมมือด้านอนามัยและสิง่ แวดล้อมของประเทศในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และเอเชียตะวันออก
			 เป็นกรอบความร่วมมือของประเทศในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออก
๑๔ ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศสมาชิกอาเซียน ๑๐ ประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ่น
สาธารณรัฐเกาหลี และประเทศมองโกเลีย เพื่อสร้างความร่วมมือและจัดท�ำแผนการด�ำเนินงานที่มีการบูรณาการ
งานด้านสิง่ แวดล้อมและสุขภาพ ทัง้ ในระดับประเทศและระดับภูมภิ าค ส่งเสริมให้มกี ารจัดท�ำและด�ำเนินงาน
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ภายใต้แผนปฏิบตั กิ ารอนามัยสิง่ แวดล้อมระดับประเทศทีเ่ น้นการมีสว่ นร่วมในการวางแผนจากทุกภาคส่วน
โดยมีประเด็นส�ำคัญภายใต้ความร่วมมือในระดับภูมภิ าค ๗ ประเด็น ได้แก่ ๑) คุณภาพอากาศ ๒) น�ำ้ การสุขาภิบาล
และสุขอนามัย ๓) ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ๔) สารเคมีเป็นพิษและสารอันตราย ๕) การเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศ ๖) การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย และ ๗) การประเมิน
ผลกระทบต่อสุขภาพ และให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินงานในพืน้ ทีเ่ สีย่ งด้านอนามัยสิง่ แวดล้อมทีท่ ำ� ให้เกิดโรค
และการตายสูงและประชากรกลุ่มอ่อนไหว
๒.๓.๖ สามเสาหลักอาเซียน
			 เป็น ๓ ความร่วมมือหลักของกลุ่มสมาชิกอาเซียน ที่จะช่วยหล่อหลอมทุกประเทศสมาชิก
อาเซียนมีความเป็นหนึ่งเดียว มีความแข็งแกร่งและเข้มแข็ง สามารถแข่งขันในทุกๆ ด้านกับภูมิภาคอื่นๆ ได้
ประกอบด้วย ๑) ประชาคมการเมืองความมัน่ คงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community; APSC)
๒) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community; AEC) และ ๓) ประชาสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community; ASCC) อาเซียนก�ำลังมุง่ พัฒนาความร่วมมือในสาขาการศึกษา
วัฒนธรรม สาธารณสุข พลังงาน สวัสดิการ สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
๒.๔ นโยบายเกี่ยวกับการด�ำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ส�ำคัญของประเทศไทย
๒.๔.๑ นโยบายรัฐบาล (แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗)
			 เน้นการน�ำยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศว่าด้วยการเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนาตามแนวทาง
พระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาเป็นหลัก โดยในด้านสาธารณสุข
และสิง่ แวดล้อม ให้ความส�ำคัญกับการจัดการขยะมูลฝอย การป้องกันโรคและจัดการสิง่ แวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อสุขภาพ
สนับสนุนการกระจายอ�ำนาจการบริหารจัดการลงสู่ระดับพื้นที่ และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
ในการพัฒนาระบบบริการการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนา
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพือ่ มุง่ สูก่ ารดูแลคุณภาพชีวติ ประชาชน สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรปู ประเทศไทย
ด้านสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อมของสภาปฏิรปู แห่งชาติทเี่ สนอให้สร้างความเสมอภาคทางสุขภาพของประชาชน
สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ สร้างเครือข่ายการด�ำเนินงาน และเพิ่มความเข้มแข็งชุมชนในด้าน
การแก้ไขปัญหามลพิษ เน้นการปรับปรุงกฎหมายและบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทัง้ พัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมรูปแบบใหม่ ๆ
		 ๒.๔.๒ ยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
				 ก�ำหนดวิสัยทัศน์ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว
เน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ไม่สร้างมลภาวะ ส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วน ยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สร้างความเข้มแข็งจากภายในเชื่อมโยงสู่สากล โดยมีวาระการขับเคลื่อนเร่งด่วนเพื่อเตรียมการสู่อนาคต
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ตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐ เกี่ยวกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคต และการพัฒนาอุตสาหกรรม
การเตรียมการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมส�ำหรับทิศทางการพัฒนาดังกล่าว จ�ำเป็นต้องสร้างความตระหนักรู้
และเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถในการเฝ้าระวังผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม
และมลพิษ และการป้องกัน และลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพให้กับประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมทั้งหน่วยงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัดที่เป็นเป้าหมายของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
การคมนาคมและขนส่ง และการพัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และเกิดความสมดุล
ของการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
๒.๔.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
			 กรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
มีประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม ได้แก่ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
ยุทธศาสตร์ดา้ นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยั และนวัตกรรม ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจ
และยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค โดยได้กำ� หนดแนวทางด้านต่างๆ เช่น
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบคมนาคมขนส่งที่เน้นการขนส่งระบบราง การพัฒนาด้านพลังงานที่มี
เป้าหมายเพิม่ สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานขัน้ สุดท้าย การแก้ไขปัญหาวิกฤติสงิ่ แวดล้อม
โดยให้ความส�ำคัญกับการจัดการขยะเป็นล�ำดับแรก การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพน�้ำ การลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ
๒.๔.๔ แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๙๓
			 เป็นกรอบการด�ำเนินงานด้านการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก (Mitigation Actions)
ของแหล่งก�ำเนิดส�ำคัญ และการรองรับการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Adaptation)
โดยมีเป้าหมายเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเสริมสร้าง
ศักยภาพและความตระหนักของภาคีเครือข่ายในทุกระดับ การพัฒนาข้อมูลและองค์ความรูด้ า้ นการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศ การลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศโดยเน้นในภาคพลังงานและขนส่ง
การปรับโครงสร้างการพัฒนาประเทศมุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต�่ำ (Low Carbon Society)
และยุทธศาสตร์การเติบโตสีเขียว (Green Growth Strategy) การเฝ้าระวังโรค และการเปลี่ยนแปลง
ของปัจจัยทางภูมิอากาศที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ และการป้องกันการเกิดและแพร่ระบาดของโรค รวมถึง
การส่งเสริมการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ
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๒.๔.๕ ประเด็นปฏิรูปประเทศไทยด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของสภาปฏิรูปแห่งชาติ
			 ข้อเสนอการปฏิรูปประเทศไทย เสนอให้ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชน ภาครัฐ
ภาคเอกชน สามารถทีจ่ ะร่วมมือกันแก้ไข ป้องกัน และฟืน้ ฟูเพือ่ พัฒนาประเทศเพือ่ น�ำไปสูค่ วามเจริญก้าวหน้า
ทัดเทียมประเทศต่างๆ โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม สรุปได้ดังนี้
			 ๑) ด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการจัดการ
กับภัยคุกคามสุขภาพ มีขอ้ เสนอแนะในการปฏิรปู อาทิ สร้างนโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพ ทีเ่ น้นการด�ำเนินงาน
ของชุมชน การก�ำหนดนโยบายของภาครัฐที่คำ� นึงถึงผลกระทบทางด้านสุขภาพและผลกระทบทางเศรษฐกิจ
อย่างเท่าเทียมกัน สร้างความเสมอภาคทางสุขภาพของประชาชน โดยภาครัฐต้องสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม
ทีเ่ อือ้ ต่อสุขภาพให้กบั ประชาชน ก�ำหนดนโยบายทีเ่ พิม่ โอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการ
ที่สร้างเสริมสุขภาพ และให้ความส�ำคัญกับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเสี่ยง โดยค�ำนึงถึงวัฒนธรรมเฉพาะ
ของกลุม่ คนพืน้ เมืองเดิม ชาติพนั ธุ์ คนกลุม่ น้อย และกลุม่ ผูอ้ พยพย้ายถิน่ ฐาน นอกจากนี้ ควรมีการพัฒนาศักยภาพ
ของแต่ละภาคส่วนในการดูแลและสร้างเสริมสุขภาพโดยการสร้างเครือข่ายพันธมิตรใหม่ๆ เพือ่ ให้เกิดกิจกรรม
ด้านสุขภาพในชุมชนมากยิ่งขึ้น และให้ผู้บริหารทุกระดับตระหนัก และมีวิสัยทัศน์ในการส่งเสริมสุขภาพ
เพื่อการผลักดันนโยบาย และการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
			 ๒) ด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาขยะ และน�้ำเสีย มีข้อเสนอแนะในการปฏิรูป
เพื่อให้การด�ำเนินการจัดการกับขยะ และน�้ำเสียเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับแนวทางการแก้ไข
ที่องค์กรและภาคส่วนต่างๆ เสนอแนะให้ปรับปรุงกฎหมาย ให้มีความทันสมัย ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน
ที่เปลี่ยนแปลงไป อาทิ การจัดการของเสีย ควรปรับปรุงกฎหมายเดิมที่ใช้บังคับอยู่ให้มีมาตรการบังคับ
ในการคัดแยกขยะแต่ละประเภท ณ แหล่งก�ำเนิด พร้อมก�ำหนดให้มีบทลงโทษหากฝ่าฝืนมาตรการดังกล่าว
และควรก�ำหนดให้มรี ะบบบริหารจัดการขยะแต่ละประเภทให้ชดั เจน ประกอบกับควรก�ำหนดให้ผกู้ อ่ ให้เกิดขยะ
ไม่ว่าจะเป็นประเภทใดเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมการก�ำจัดขยะมูลฝอยโดยใช้หลักการ “ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย”
นอกจากนี้ ควรมีการรวบรวมกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องในการจัดการขยะและน�้ำเสีย และจัดท�ำ
เป็นประมวลกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม สนับสนุนให้ภาคีเครือข่าย
เข้ามามีสว่ นร่วมในการติดตามและเฝ้าระวังไม่ให้มกี ารลักลอบทิง้ สารอันตราย กากอุตสาหกรรม และมูลฝอยติดเชือ้
ในสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้เกษตรกรท�ำการเกษตรด้วยระบบเกษตรกรรมยั่งยืน การผลิตที่ใช้เทคโนโลยีการเกษตร
ที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมตามหลักวิธปี ฏิบตั ทิ างการเกษตรทีด่ ี ส่งเสริมการจัดการสิง่ แวดล้อมเมืองอย่างบูรณาการ
และส่งเสริมการเพิม่ ศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้สามารถบริหารจัดการในพืน้ ทีข่ องตนอย่างเหมาะสม
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บทที่

๓

การบริหารจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒
พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙

ภายหลังจากมติการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เห็นชอบ
แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ และประกาศให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องน�ำแผนไปปฏิบัติ โดยให้กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลือ่ นแผนสูก่ ารปฏิบตั ิ และติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานในระยะครึง่ แผนฯ
และสิ้นสุดแผนฯ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย ร่วมกับกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษ ได้ด�ำเนินการประเมินผลการด�ำเนินงานตาม
แผนยุ ท ธศาสตร์ ฯ ระยะครึ่งแผนฯ (พ.ศ. ๒๕๕๗) และระยะสิ้ นสุ ดแผนฯ (พ.ศ. ๒๕๕๙) เพื่ อ ติ ดตาม
ความก้าวหน้าและประเมินผลการด�ำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฯ และจัดท�ำรายงานเสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อทราบความก้าวหน้า และผลการด�ำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ฯ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙
สรุปได้ดังนี้
๓.๑ กระบวนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ
การด�ำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๒ มีผลการด�ำเนินงานได้ดีในระดับหนึ่ง เนื่องจาก
ได้ ก� ำหนดมาตรการที่มีความสอดคล้องกั บนโยบายรั ฐ บาล แผนระดั บชาติ และกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
และมีความพยายามทีจ่ ะสร้างความร่วมมือในการด�ำเนินงานของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฯ
ซึ่งมีมาตรการสนับสนุนการด�ำเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน อย่างไรก็ตาม ยังมีหลายมาตรการ
ที่ยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ก�ำหนด เนื่องจากไม่มีการสนับสนุนงบประมาณเป็นกรณีเพิ่มเติมให้กับหน่วยงาน
เพือ่ ด�ำเนินกิจกรรม/โครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฯ นอกจากนี้ ในด้านบุคลากรและผูร้ บั ผิดชอบงานทีเ่ กีย่ วข้อง
แม้จะได้รับการจัดฝึกอบรม เพิ่มขีดความสามารถในการด�ำเนินงานหลายเรื่อง แต่ยังไม่สามารถด�ำเนินการ
ได้ครอบคลุมเป้าหมายที่ก�ำหนด ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
กระบวนการขับเคลือ่ นและการบริหารจัดการแผนยุทธศาสตร์ในภาพรวมอาศัยกลไกของคณะกรรมการ
ระดับชาติที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการสาธารณสุข คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ คณะกรรมการ
อนามัยสิ่งแวดล้อม และคณะอนุกรรมการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นกลไกการบูรณาการ การด�ำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังมีการลงนามบันทึกความร่วมมือด้านสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อมระดับกรมที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมอนามัยและกรมควบคุมมลพิษ ในฐานะหน่วยงานหลัก
ในการด�ำเนินงานด้านอนามัยสิง่ แวดล้อมและการจัดการมลพิษของประเทศ และการจัดท�ำบันทึกความร่วมมือ
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ระหว่างกรมอนามัย กรมควบคุมมลพิษ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อร่วมมือกันพัฒนาศักยภาพ
และเพิม่ ขีดความสามารถของบุคลากร พัฒนาและเชือ่ มโยงฐานข้อมูลสิง่ แวดล้อมและสุขภาพ พัฒนากฎหมาย
กฎระเบียบ มาตรฐาน มาตรการ และแนวทางการด�ำเนินงานให้สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างการรับรู้ และความเข้าใจในกรอบการด�ำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ
ให้กบั หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในโอกาสต่างๆ เช่น การประชุมผูร้ บั ผิดชอบงานอนามัยสิง่ แวดล้อมระดับภาคและ
ระดับจังหวัด อย่างไรก็ตามอาจกล่าวได้ว่ายังไม่ส่งผลกระทบมากพอ และไม่มีความต่อเนื่องเท่าที่ควร
ผลลัพธ์ของกระบวนการด�ำเนินงานที่เน้นการมีส่วนร่วมและการบูรณาการ ส่งผลให้ผู้รับผิดชอบ
งานอนามัยสิ่งแวดล้อมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีการท�ำงาน ประสานงาน และแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน
เป็นรูปธรรมมากขึ้น แม้ว่าการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ ในภาพรวมยังขาดความต่อเนื่อง เนื่องจาก
ไม่มีการก�ำหนดกลยุทธ์การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนเป็นรายยุทธศาสตร์ ซึ่งต้องอาศัยวิธีการ
ทีแ่ ตกต่างกัน โดยเฉพาะยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่าย และการมีส่วนร่วม
ในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมของทุกภาคส่วน พบว่ายังไม่มีความก้าวหน้าตามเป้าหมายที่กำ� หนดไว้
๓.๒ สรุปผลการด�ำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา
การด�ำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙
แบ่งออกเป็น ๕ ยุทธศาสตร์ และให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินงานใน ๗ ด้าน ได้แก่ ๑) คุณภาพอากาศ
๒) น�้ำ การสุขาภิบาล และสุขอนามัย ๓) การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ๔) การจัดการสารเคมี
เป็นพิษและสารอันตราย ๕) การเตรียมการรองรับภาวะฉุกเฉินด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ๖) การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และ ๗) การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ โดยมีผลการด�ำเนินที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้
๓.๒.๑ การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
			 การพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐาน มาตรการและแนวทางการปฏิบตั ใิ นการบริหาร
จัดการด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม มีการด�ำเนินงานใน ๕ ด้าน คือ ๑) ด้านคุณภาพอากาศ ๒) ด้านน�ำ้ การสุขาภิบาล
และสุ ข อนามัย ๓) ด้านสารเคมีเ ป็นพิษและสารอั นตราย ๔) ด้ า นการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ
๕) ด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ และอยู่ระหว่างการพัฒนามาตรการทางกฎหมายด้านขยะมูลฝอย
เช่ น จั ด ท�ำ กฎกระทรวง มาตรฐาน มาตรการและแนวทางปฏิ บัติ เช่ น กฎกระทรวงด้ า นขยะมู ล ฝอย
ร่างพระราชบัญญัติการจัดการของเสียอันตราย และมีการจัดท�ำแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) เพือ่ ใช้เป็นกรอบนโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ในภาพรวมของประเทศ และบูรณาการการด�ำเนินงานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน
และแนวทางในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย ซึ่งกฎหมาย มาตรการ และ
แนวทางปฏิบัติต่างๆ ดังกล่าว จะช่วยสนับสนุนการด�ำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
			 การพัฒนาฐานข้อมูลและสารสนเทศด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม มีการด�ำเนินงานครบทัง้ ๗ ด้าน
และเริ่ ม เป็ น รู ป ธรรมมากขึ้ น เช่ น การด� ำ เนิ น การพั ฒ นาระบบข้ อ มู ล สุ ข ภาพเพื่ อ การเฝ้ า ระวั ง โรค
โดยมีการจัดท�ำฐานข้อมูลผู้ป่วยโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมที่ส�ำคัญของประเทศ ได้แก่
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โรคพิษสารก�ำจัดศัตรูพชื โรคปอดฝุน่ หิน (Silicosis) โรคปอดจากฝุน่ แร่ใยหิน (Asbestos) โรคประสาทหูเสือ่ ม
จากเสียงดัง โรคพิษสารตัวท�ำละลายอินทรีย์ โรคจากโลหะหนัก มีการประสานข้อมูลจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
เช่น ข้อมูลสถานประกอบการ ข้อมูลการเกิดอุบัติภัยจากสารเคมี เพื่อน�ำมาใช้ในการวิเคราะห์ร่วมกับ
โรคที่พบตามหลักการระบาดวิทยา และเริ่มวางระบบการเก็บข้อมูลด้านโรคจากสิ่งแวดล้อม จากการตรวจ
วินจิ ฉัยของแพทย์ในระบบบันทึกข้อมูล ICD10 รหัสรอง Y96 (โรคจากการท�ำงาน) Y97 (โรคจากสิง่ แวดล้อม)
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และมีการน�ำข้อมูลมาจัดเป็นสารสนเทศ และจัดท�ำรายงานสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ
จากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ และอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบฐาน
ข้อมูลสารสนเทศด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประเทศไทย (NEHIS)
			 การพัฒนาระบบการเฝ้าระวัง ติดตามตรวจสอบ การรายงานผล และแจ้งเตือนสถานการณ์
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม มีการด�ำเนินงานแล้วใน ๔ ด้าน คือ ๑) ด้านคุณภาพอากาศ ๒) ด้านน�้ำ สุขาภิบาล
และสุขอนามัย ๓) ด้านขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และ ๔) ด้านการด�ำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
ในภาวะฉุกเฉิน อย่างไรก็ตาม พบว่า ระบบเฝ้าระวังในบางเรื่อง เช่น การเฝ้าระวังการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
โดยใช้ระบบเอกสารก�ำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ ยังอยู่ในระยะทดลองระบบ และสร้างความเข้าใจให้กับ
ผู้รับผิดชอบในระดับปฏิบัติ ณ หน่วยบริการสุขภาพ และประเมินผลระบบดังกล่าวเพื่อปรับปรุงและพัฒนา
ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเชื่ อ มโยงกั บ ระบบข้ อ มู ล ด้ า นอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มในภาพรวมต่ อ ไป นอกจากนี้
ระบบการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิง่ แวดล้อมในภาวะฉุกเฉิน โดยการก�ำหนดพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัยพิบตั ดิ า้ นอนามัยสิง่ แวดล้อม
ยังอยูใ่ นระยะเริม่ ต้น และจ�ำเป็นต้องสนับสนุนให้มกี ารพัฒนาต่อเนือ่ ง เช่นเดียวกับการเฝ้าระวังความเสีย่ งสุขภาพ
จากสารเคมีเป็นพิษและสารอันตราย การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ และการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
ตามสภาพปัญหาระดับพื้นที่
			 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทีด่ ำ� เนินงานด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม พบว่า มีการด�ำเนินงานพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ส�ำหรับทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งกระทรวงมหาดไทยได้
ด�ำเนินการปรับปรุงหลักสูตรการอบรมบุคลากรท้องถิน่ เพือ่ ผนวกเนือ้ หาเกีย่ วกับการจัดการอนามัยสิง่ แวดล้อม
ให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรด้วย
๓.๒.๒ การป้องกันและลดความเสี่ยงจากปัจจัยด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
			 ด้านคุณภาพอากาศ มีการด�ำเนินงานที่สำ� คัญ ได้แก่ ก�ำหนดมาตรฐานควบคุมสารอินทรีย์
ระเหยง่ายจากแหล่งก�ำเนิด โดยออกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เรือ่ ง ก�ำหนดมาตรฐาน
ควบคุมการปล่อยทิ้งสารเบนซีน และสาร ๑,๓-บิวทาไดอีน จากโรงงานอุตสาหกรรมเคมี ประเภทโรงงาน
ล�ำดับที่ ๔๒ และ ๔๔ และก�ำหนดมาตรการในการควบคุมสารอินทรีย์ระเหยง่ายจากท่าเรือที่มีการเก็บรักษา
ขนถ่าย และ/หรือขนส่งสารเบนซีน สาร ๑,๓-บิวทาไดอีน และสาร ๑,๒-ไดคลอโรอีเทน รวมทั้งจัดตั้ง
ศูนย์อำ� นวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันแห่งชาติ (ศอ.ปกป.ชาติ) ระดับภาค และระดับจังหวัด
เพื่อบูรณาการและสั่งการในช่วงวิกฤตหมอกควัน เป็นต้น และจากการติดตามผลการตรวจวัดมลพิษ
ทางอากาศในบรรยากาศของพื้นที่เสี่ยงในบางพื้นที่ มีปริมาณฝุ่นละออง สารเบนซีน และสาร ๑,๓-บิวตาไดอีน
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ในบรรยากาศ พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานที่ก�ำหนด ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากมีแหล่งก�ำเนิด
มลพิษหลายประเภททั้งแบบไม่เคลื่อนที่และเคลื่อนที่ จึงควรผลักดันให้มีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ก�ำหนดมาตรการ และด�ำเนินการตามมาตรการเพือ่ ลดปัญหามลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในพืน้ ทีเ่ สีย่ ง
อย่างเคร่งครัด
			 การด�ำเนินงานเพือ่ การเข้าถึงน�ำ้ บริโภคอุปโภคอย่างเพียงพอของครัวเรือนไทยและคุณภาพ
น�้ำบริโภค พบว่า มีการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ได้แก่ การตรวจเฝ้าระวังคุณภาพน�ำ้ บริโภคครัวเรือนทั่วประเทศ
และเครือ่ งจ�ำหน่ายน�ำ้ ดืม่ อัตโนมัตดิ ว้ ย ตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๗ พบว่า คุณภาพน�ำ้ บริโภคแต่ละประเภท
มีแนวโน้มดีขึ้น ยกเว้นเครื่องจ�ำหน่ายน�ำ้ ดื่มอัตโนมัติที่คุณภาพน�้ำบริโภคลดลงเรื่อยๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔
โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ พบว่า ครัวเรือนมีนำ�้ บริโภคอุปโภคเพียงพอตลอดปี ร้อยละ ๙๙.๔๖ และพบว่ามีปญ
ั หา
คุณภาพน�ำ้ บริโภคไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ยกเว้นน�ำ้ ประปาจากการประปาส่วนภูมิภาคมากกว่าร้อยละ ๘๐
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน จึงควรส่งเสริมให้มีโครงการพัฒนาคุณภาพน�้ำบริโภคจากแหล่งน�้ำต่างๆ และด�ำเนิน
มาตรการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
			 การพัฒนาสถานประกอบการอาหารได้มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร มีการด�ำเนินโครงการ
พัฒนาตลาดและโครงการสนับสนุนและติดตามการด�ำเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหารและน�้ำอย่างต่อเนื่อง
ผลการด�ำเนินงาน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มีความครอบคลุมสถานประกอบการอาหารได้มาตรฐานแล้วกว่า
ร้อยละ ๘๐
			 การจัดการขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย และมูลฝอยติดเชือ้ พบว่า มีการด�ำเนินงานทีส่ ำ� คัญ
เช่น การสนับสนุนการจัดกลุ่มพื้นที่ (Cluster) เพื่อรองรับการจัดตั้งศูนย์ก�ำจัดขยะมูลฝอยรวม โดยรวมถึงพื้นที่
ที่มีศักยภาพในการแปรรูปขยะมูลฝอยเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าที่เปิดด�ำเนินการแล้ว ได้แก่ เทศบาลนครภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต และเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มี ก ารจั ด การขยะมู ล ฝอยที่ เ หมาะสม โดยการลดและคั ด แยกขยะมู ล ฝอยตั้ ง แต่ ต ้ น ทาง มี ก ารเก็ บ ขน
แบบแยกประเภท และน�ำไปก�ำจัดอย่างถูกต้อง เป็นต้น และจากรายงานสถานการณ์มลพิษ พบว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗
มี มูลฝอยชุ มชนได้รับการก� ำ จัดถูก ต้องตามหลั ก วิ ช าการ ร้ อ ยละ ๓๐ น�ำ ไปใช้ ประโยชน์ ร้ อ ยละ ๑๘
มูลฝอยติดเชื้อถูกก�ำจัดในเตาเผา ร้อยละ ๖๓ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมูลฝอยได้รับการก�ำจัดถูกต้องตาม
หลักวิชาการ เพิม่ ขึน้ เป็นร้อยละ ๓๑ แต่มกี ารน�ำไปใช้ประโยชน์ ลดลงเหลือร้อยละ ๑๗ มูลฝอยติดเชือ้ ถูกก�ำจัด
ในเตาเผามากขึ้นเป็นร้อยละ ๖๕ จึงควรการส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะจากต้นทาง ผลักดันกฎหมายเกี่ยวกับ
การส่งเสริมการลดและน�ำของเสียมาใช้ประโยชน์ ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในการคัดแยกประเภทขยะหรือ
การออกมาตรการจูงใจในการแยกขยะ ให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องการคัดแยกขยะ การผลักดันกฎหมาย
ด้านการจัดการซากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่มีแนวโน้มจะเป็นปัญหามากขึ้น
			 การประเมินความเสี่ยงและการสื่อสารความเสี่ยงผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
จากสารเคมีเป็นพิษและสารอันตรายของหน่วยงานเป้าหมาย พบว่า มีหน่วยงานที่น�ำกระบวนการประเมิน
ความเสีย่ งและการสือ่ สารความเสีย่ ง การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและสิง่ แวดล้อมจากสารเคมีเป็นพิษ
และสารอันตรายไปใช้อย่างจ�ำกัด อาจเนื่องจากการด�ำเนินงานดังกล่าวต้องใช้ทักษะและความรู้ทางวิชาการ
เฉพาะด้าน จึงจ�ำเป็นต้องสนับสนุนการด�ำเนินงานและพัฒนาบุคลากรให้มีความความรู้และทักษะเพียงพอ
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			 การใช้การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ เพือ่ ลดและป้องกันผลกระทบด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม
พบว่า มีการด�ำเนินงานร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายทั้งในระดับกรมและระดับท้องถิ่น แต่ควรผลักดัน
ให้หน่วยงานต่างๆ น�ำการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพไปใช้ในการก�ำหนดนโยบายสาธารณะ และใช้เป็นเครือ่ งมือ
ประกอบการตัดสินใจอนุมัติ อนุญาตการด�ำเนินโครงการในพื้นที่ให้มากขึ้น
๓.๒.๓ การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่าย และการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนและประชาชนในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
			 ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ มีแผนงานโครงการที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
ในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น โดยพบว่ามีหน่วยงานที่ด�ำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมทั้ง ๗ ด้าน
ตามสภาพปัญหาของตน และจ�ำเป็นต้องสร้างความเข้าใจและผลักดันให้หน่วยงานต่างๆ มีการประเมิน
ผลกระทบต่อสุขภาพในการด�ำเนินโครงการที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และการประยุกต์ใช้การประเมิน
ผลกระทบต่อสุขภาพในการออกกฎหมายของท้องถิ่นให้มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
			 การพัฒนาชุมชนต้นแบบการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมอิ ากาศ มีการด�ำเนินงานเพียงบางพืน้ ทีท่ มี่ คี วามอ่อนไหวเท่านัน้ และยังควรส่งเสริมให้มชี มุ ชนต้นแบบ
ด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในพืน้ ทีเ่ สีย่ งมลพิษต่างๆ อีกทัง้ ส่งเสริมให้ชมุ ชนมีการเตรียมการรองรับ
การเปลี่ยนแปลงจากการก�ำหนดเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษด้วย
			 ส�ำหรับการด�ำเนินงานด้านส่งเสริมพฤติกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อม พบว่ามีการด�ำเนินงาน
ระดั บ โครงการ โดยกรมอนามัยเกี่ยวกับส่ ง เสริ ม พฤติ ก รรมการกิ นร้ อ น ช้ อ นกลาง ล้ า งมื อ พฤติ ก รรม
การใช้สว้ มสาธารณะ เพือ่ ลดการสัมผัสเชือ้ โรคต่างๆ โครงการการรณรงค์พฤติกรรมการคัดแยกขยะเนือ่ งในโอกาส
เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นต้น และมีโครงการ
สุ่มส�ำรวจพฤติกรรมของประชาชนในการใช้ส้วมสาธารณะ เพื่อน�ำมาพัฒนาโครงการส้วมสาธารณะไทย
ในระยะต่อไป
		
๓.๒.๔ การส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
			 ด้านการบริหารจัดการเพือ่ รองรับการด�ำเนินงานด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม พบว่าหน่วยงานต่างๆ
รวมทั้ ง องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การด� ำ เนิ น งานด้ า นอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม
ทั้ ง ในด้ า นการบริ ห ารจั ด การ การพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากร การพั ฒ นาระบบงานอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม
และมีความร่วมมือและเชื่อมโยงการด�ำเนินงานร่วมกันระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทั้งในรูปแบบ
ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยท้องถิ่นขนาดใหญ่และขนาดกลางส่วนใหญ่ จัดให้มีส�ำนัก/กอง
ทีร่ บั ผิดชอบงานอนามัยสิง่ แวดล้อม แต่สว่ นใหญ่ยงั ประสบปัญหาจ�ำนวนบุคลากรทีร่ บั ผิดชอบงานอนามัยสิง่ แวดล้อม
ไม่เพียงพอ บุคลากรที่มีอยู่ยังขาดประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการด�ำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
และการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุข งบประมาณด�ำเนินงานไม่เพียงพอ ยังต้องการการสนับสนุนด้านองค์ความรู้
และเทคโนโลยีที่จะช่วยแก้ไขปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่น
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			 มีการด�ำเนินงานทีช่ ดั เจนในการส่งเสริมการด�ำเนินงานอนามัยสิง่ แวดล้อมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ โดยอาศัยกลไกคณะกรรมการสาธารณสุข และพัฒนาระบบและกลไกการด�ำเนินงานตามกฎหมาย
สาธารณสุขในระดับพืน้ ที่ โดยแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ตามพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และมีหน่วยงานราชการและหน่วยงานท้องถิ่นในจังหวัด
ร่วมเป็นคณะท�ำงานขับเคลือ่ นการท�ำงาน เริม่ ด�ำเนินการในจังหวัดทีม่ คี วามพร้อมในจังหวัดน�ำร่อง ๓๒ จังหวัด
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ และขยายผลครบทุกจังหวัดภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๙
			 ด้านการพัฒนาท้องถิ่นต้นแบบด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม พบว่า มีการด�ำเนินงาน
เพือ่ ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พัฒนาเป็นต้นแบบการด�ำเนินงานด้านอนามัยสิง่ แวดล้อมในแต่ละด้าน
ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย อาทิ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยร่วมกับภาคี ส่งเสริมการพัฒนา
เทศบาลไทยมุง่ สูเ่ มืองคาร์บอนต�ำ่ ฯ กรมควบคุมมลพิษส่งเสริมการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พัฒนา
เป็นเมืองสวยใส ไร้มลพิษ และกรมอนามัยร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพระบบบริการอนามัยสิง่ แวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และพบว่ามีเทศบาลระดับต่างๆ และ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้าร่วมด�ำเนินการมากขึน้ ตามล�ำดับ และสามารถพัฒนาเป็นต้นแบบการด�ำเนินงาน
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมแล้วในทุกภูมิภาค เป็นต้น
๓.๒.๕ การพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
			 การพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่หรือการประยุกต์ใช้องค์ความรู้เดิมและเทคโนโลยี
ด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม พบว่า มีงานวิจยั และองค์ความรูใ้ หม่หรือการประยุกต์ใช้องค์ความรูเ้ ดิมและเทคโนโลยี
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นในทุกด้าน เช่น ชุดโครงการวิจัย: ผลกระทบของภาวะโลกร้อนต่อสุขภาพ
การตอบสนองต่อสารเคมีและพยาธิสภาพของร่างกาย และการประเมินผลกระทบจากการรับสัมผัสสารก่อมะเร็ง
ในพนักงานทีป่ ฏิบตั งิ านในการขจัดคราบน�ำ้ มันรัว่ ทีอ่ า่ วพร้าว เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง โดยสถาบันวิจยั จุฬาภรณ์
เป็นต้น
		 การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้อย่างน้อยภาคละ ๑ แห่ง พบว่า
๑) ภาคเหนือ มีศนู ย์การเรียนรูด้ า้ นการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ด้านการสุขาภิบาล และด้านขยะมูลฝอย
และของเสียอันตราย เช่น มีการด�ำเนินงาน “โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบในการจัดการสิง่ แวดล้อม” ด�ำเนินการ
ในพื้นที่น�ำร่องในภาคเหนือ ได้แก่ เทศบาลต�ำบลเกาะคา จังหวัดล�ำปาง ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ด�ำเนินการ
โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ “โครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ (Clean & Green City) ซึ่งมี
การด�ำเนินงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ๒) ภาคกลาง มีศูนย์การเรียนรู้ด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และด้านการสุขาภิบาล เช่น มีศูนย์การเรียนรู้เทศบาลคาร์บอนต�่ำ จ�ำนวน ๔ แห่ง ได้แก่
เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง เทศบาลเมืองพนัสนิคมและ
เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ด�ำเนินการโดยสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยและหน่วยงานภาคี
๓) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีศนู ย์การเรียนรูด้ า้ นการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ด้านการสุขาภิบาล และ
ด้านขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย เช่น มีการด�ำเนินงาน “โครงการสาธารณสุขรวมใจรณรงค์ ลดโลกร้อน
ด้วยการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ มีศูนย์เรียนรู้ในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ จ�ำนวน ๓๓ แห่ง ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จ�ำนวน ๑๓ แห่ง ด�ำเนินการโดยกรมอนามัย และ ๔) ภาคใต้
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มีศูนย์การเรียนรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และด้านการสุขาภิบาล เช่น ศูนย์การเรียนรู้สุดยอดส้วม
“สวนนายด�ำ” จังหวัดชุมพร และ“โครงการสร้างศูนย์เรียนรูจ้ งั หวัดตรัง ของกรมอุตนุ ยิ มวิทยา กระทรวงเทคโนโลยี
และการสือ่ สาร กล่าวได้วา่ การพัฒนาต้นแบบและศูนย์การเรียนรูย้ งั ไม่ครอบคลุมครบทัง้ ๗ ด้าน ในแต่ละภูมภิ าค
จึ ง ควรได้ รั บ การสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารด� ำ เนิ น งานอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และมี ก ารเผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจส�ำหรับพื้นที่อื่นๆ และขยายผลการพัฒนาได้มากขึ้น
๓.๓ การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ฯ
๓.๓.๑ อัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ โรคทีม่ นี ำ�้ และอาหารเป็นสือ่ และ โรคพิษ
จากสารเคมีลดลง เมื่อเทียบปีฐาน พ.ศ. ๒๕๕๔
			 ๑) อัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ จากการรวบรวมข้อมูลของส�ำนักนโยบาย
และยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่า ผู้ป่วยนอกที่เข้ารับการรักษา ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘ พบว่า
โรคระบบทางเดินหายใจเป็นโรคที่มีการเข้ารับการรักษาสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งในทุกปีที่ผ่านมา แต่กล่าวได้ว่า
อัตราป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจมีแนวโน้มลดลง เมื่อเทียบปีฐาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อัตราการเจ็บป่วยด้วย
โรคระบบ
ทางเดินหายใจ
(รายต่อ ๑,๐๐๐
ประชากร)

พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๗ พ.ศ. ๒๕๕๘
๔๘๙.๑๖

๔๗๓.๓๔

๔๑๘.๒๕

๔๐๙.๙๘

๔๐๘.๑๔

			 ๒) อัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคทีม่ นี ำ้� และอาหารเป็นสือ่ จากข้อมูลระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘ พบว่า อัตราการป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษ
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อัตราการป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน มีแนวโน้มลดลง และอัตราการป่วยด้วย
โรคอหิวาตกโรคมีแนวโน้มลดลง เมื่อเทียบปีฐาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อัตราการเจ็บป่วย พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๗ พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕๙
ด้วยโรคที่มีนำ�้ และ
อาหารเป็นสื่อ
(รายต่อแสนประชากร)
โรคอาหารเป็นพิษ
๑๖๐.๓๑ ๑๘๕.๗๘ ๒๐๕.๕๑ ๒๐๗.๕๒ ๑๙๙.๐๖ ๒๑๑.๖๖
โรคอุจจาระร่วง
๒,๐๖๘.๐๙ ๑,๙๑๓.๓๕ ๑,๗๖๔.๗๒ ๑,๗๐๘.๗๕ ๑,๖๘๕.๖๒ ๑,๘๓๘.๔๑
เฉียบพลัน
โรคอหิวาตกโรค
๐.๔๔
๐.๐๗
๐.๐๑
๐.๐๒
๐.๑๗
๐.๐๘
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			 ๓) อัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคพิษจากสารเคมี จากข้อมูลรายงานสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ
จากการประกอบอาชีพและสิง่ แวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗
พบว่ า อั ต ราการป่วยด้วยโรคพิษสารเคมีก�ำ จั ดศั ต รู พื ช และอั ตราการป่ วยด้ วยโรคจากพิ ษ โลหะหนั ก
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบปีฐาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อัตราการเจ็บป่วยโรคพิษจากสารเคมี
(รายต่อแสนประชากร)
พิษจากสารก�ำจัดศัตรูพืช
พิษจากสารโลหะหนัก

พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๗
๕.๙๗
๐.๐๘

๑๒.๕๕
๐.๓๓

๑๑.๖๒
๐.๒๘

๑๒.๒๕
๐.๒๙

๓.๓.๒ ระบบฐานข้อมูลทีเ่ ชือ่ มโยงระหว่างปัจจัยด้านสิง่ แวดล้อมทีม่ ผี ลต่อสุขภาพตามประเด็น
ส�ำคัญ ๗ ด้านในแผนยุทธศาสตร์ฯ โดยระบบฐานข้อมูลสามารถเข้าถึงได้ง่าย ครอบคลุม ถูกต้อง
และมีการปรับปรุงให้ทันสมัย
			 ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ ระบบฐานข้อมูลด้านสุขภาพและสิง่ แวดล้อม ยังเป็นฐานข้อมูล
แบบแยกส่วน การเชื่อมโยงข้อมูลด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการวิเคราะห์เพื่อน�ำไปใช้ประโยชน์
ในการวางมาตรการเชิงป้องกัน ยังด�ำเนินการได้ไม่ครอบคลุมตามประเด็นที่ก�ำหนดในแผนยุทธศาสตร์ฯ
๓.๓.๓ จ� ำ นวนองค์ ก ร และหน่ ว ยงานเครื อ ข่ า ยที่ ร ่ ว มมื อ ด� ำ เนิ น งานอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม
ในแต่ละด้านเพิ่มขึ้น
			 ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ มีองค์กรและหน่วยงานที่ด�ำเนินงานโครงการ กิจกรรม
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้นในแต่ละสาขา โดยเฉพาะการด�ำเนินงานด้านขยะมูลฝอยที่พบว่า
มีการบูรณาการการด�ำเนินงานในทุกภาคส่วนของประเทศ
๓.๓.๔ จ�ำนวนงานวิจยั /องค์ความรูแ้ ละเทคโนโลยีดา้ นอนามัยสิง่ แวดล้อมในแต่ละด้านเพิม่ ขึน้
มีจ�ำนวนงานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมแต่ละด้านเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบปีฐาน
พ.ศ. ๒๕๕๔
๓.๔ ปัญหาอุปสรรคจากการด�ำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ
๑) การบูรณาการแผนงาน และการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ยังไม่สามารถ
ด�ำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒) การด�ำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่นมีข้อจ�ำกัดด้านงบประมาณและบุคลากร
ของท้องถิ่นเอง
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๓) บุคลากรที่ปฏิบัติงานอนามัยสิ่งแวดล้อมยังขาดความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์และทักษะ
การด�ำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหาใหม่ ๆ
๔) ประชาชนยังขาดความตระหนักรู้ การให้ความส�ำคัญและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมในการด�ำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
๓.๕ ข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผล
๓.๕.๑ ด้านกลไกและกระบวนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ
			 ๑) เสริมสร้างความเข้มแข็งบทบาทคณะกรรมการอนามัยสิง่ แวดล้อมให้มอี ำ� นาจเชิงกฎหมาย
เพื่อให้สามารถผลักดันมติของคณะกรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
			 ๒) ก�ำหนดให้มกี ลไกการขับเคลือ่ นแผนยุทธศาสตร์ฯ ระดับภาค และจังหวัด เพือ่ ให้สามารถ
ผลักดันและสนับสนุนการด�ำเนินงานต่อเนื่องถึงท้องถิ่นได้
			 ๓) ส่งเสริมบทบาทและการมีสว่ นร่วมภาคประชาชน สถาบันการศึกษาและเอกชนให้มากขึน้
			 ๔) สร้างความเข้าใจเกีย่ วกับแผนยุทธศาสตร์ฯ และผลักดันให้หน่วยงานระดับกรมและกระทรวง
มีการบูรณาการมาตรการของแผนฯ เข้ากับการด�ำเนินงานตามพันธกิจหน่วยงาน ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๓.๕.๒ ด้านประเด็นยุทธศาสตร์การด�ำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฯ
			 ๑) เร่งรัดการผ่านกฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการบังคับใช้
			 ๒) สนับสนุนการพัฒนาต้นแบบและศูนย์เรียนรู้การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ
ให้มีความครอบคลุมตามที่กำ� หนดในแผน และค�ำนึงถึงความสอดคล้องกับบริบทพื้นที่ด้วย
			 ๓) ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมภาคีตา่ ง ๆ ให้มากขึน้ โดยก�ำหนดกลุม่ เป้าหมายให้ชดั เจน เร่งรัด
การประสานความร่วมมือและสนับสนุนการด�ำเนินงาน
			 ๔) เร่งรัดการด�ำเนินงานด้านการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบต่อสุขภาพ โดยเฉพาะ
ด้านที่เป็นปัญหาส�ำคัญ อาทิ ขยะมูลฝอย สารเคมี และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
			 ๕) เร่ ง รั ด พั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มและสุ ข ภาพที่ มี ค วามเชื่ อ มโยงกั น
สามารถเข้าถึงได้สะดวก และมีการปรับปรุงความทันสมัยของข้อมูลสม�่ำเสมอ
			 ดังนัน้ การจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
จึงได้นำ� ประเด็นปัญหาอนามัยสิง่ แวดล้อมทีย่ งั ด�ำเนินงานไม่บรรลุเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิง่ แวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ และประเด็นจากข้อเสนอแนะดังกล่าว มาประกอบการพิจารณา
ก�ำหนดยุทธศาสตร์ด้วย
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บทที่

๔ สถานการณ์และบริบทส�ำคัญที่มีผลต่อการจัดการงาน
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในอนาคต

๔.๑ สถานการณ์และประเด็นปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
๔.๑.๑ คุณภาพอากาศ
			 ปัญหามลพิษทางอากาศเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ก่อให้เกิดโรคทางเดินหายใจ โรคระบบหัวใจ
และหลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูง และอาจเป็นสาเหตุให้ผู้ที่เป็นโรคเหล่านี้มีอาการก�ำเริบเฉียบพลัน
ถึงเสียชีวิตได้ จากสถิติสุขภาพของประเทศไทยในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ – ๒๕๕๖ พบว่า จ�ำนวนผู้ป่วยในกลุ่มโรคข้างต้น
สูงกว่ากลุ่มโรคอื่นๆ นอกจากนี้ยังพบว่ามีสารมลพิษทางอากาศบางชนิด เช่น สารอินทรีย์ระเหยง่าย
เป็นสารก่อมะเร็ง เป็นต้น
			 จากข้อมูลตรวจวัดมลพิษทางอากาศ พบว่า สารมลพิษทางอากาศมีค่าเกินมาตรฐาน
ในหลายพื้นที่ของประเทศ โดยเฉพาะพื้นที่วิกฤตคุณภาพอากาศ ได้แก่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เขตควบคุมมลพิษหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี เขตควบคุมมลพิษมาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียง จังหวัดระยอง
และพืน้ ทีว่ กิ ฤตหมอกควันใน ๙ จังหวัดภาคเหนือ และปัญหาหมอกควันภาคใต้ จากการเผาป่าในประเทศเพือ่ นบ้าน
และปัญหาจากการจราจรบริเวณด่านชายแดนจากยานพาหนะของประเทศเพื่อนบ้านที่สัญจรไปมา
			 คุณภาพอากาศในอาคาร ประเทศไทยก�ำลังพบปัญหาการจัดการคุณภาพอากาศในอาคาร
จากการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาเมือง เช่น การสร้างอาคารปิดทึบทีเ่ ป็นปัจจัยทีก่ อ่ ให้เกิดผลกระทบ
ต่อผู้ที่อาศัยจากมลพิษที่มีแหล่งก�ำเนิดในอาคาร โดยพบความสัมพันธ์ระหว่างเรดอนกับโรคมะเร็ง อันตราย
ของสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายจากเฟอร์นิเจอร์และวัสดุตกแต่งอาคาร ปัญหาการติดเชื้อจากระบบ
ปรับอากาศ ท�ำให้เกิดกลุ่มอาการป่วยจากอาคาร (Sick Building Syndrome: SBS) ที่พบบ่อยในกลุ่มคนที่ทำ� งาน
ในอาคารส�ำนักงาน
			 นอกจากนี้ ประเทศไทยส่งเสริมให้มกี ารผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน เพือ่ ให้เกิดความมัน่ คง
และความเพียงพอของพลังงาน จากการเพิ่มขึ้นของโรงไฟฟ้าชีวมวลจากนโยบายดังกล่าวส่งผลกระทบ
ต่ อ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบ การเฝ้าระวังผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงจ�ำเป็นต้อง
ด�ำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
๔.๑.๒ น�้ำบริโภค
			 น�ำ้ ประปาในประเทศไทยผลิตขึน้ จากน�ำ้ ดิบในแหล่งน�ำ้ ธรรมชาติ แม่นำ�้ ล�ำคลอง คู บึง สระ ทีไ่ ด้รบั
การป้องกันเป็นพิเศษไม่ให้ปนเปือ้ นสารมลพิษทุกชนิดจากสิง่ แวดล้อม โดยมติคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ
ได้ก�ำหนดเขตอนุรักษ์แหล่งน�้ำดิบเพื่อการประปา โดยให้กรมชลประทานและหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลคลอง
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ในพืน้ ทีป่ รับปรุงและควบคุมการระบายน�ำ้ จากคลองอืน่ ซึง่ อาจมีความสกปรกปนเปือ้ นสูงจนมีผลกระทบต่อ
คุณภาพน�้ำที่จะน�ำไปผลิตน�้ำประปา ทั้งนี้ เพื่อให้น�้ำประปาที่ใช้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
			 ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๗ กรมอนามั ย ได้ มีก ารส� ำรวจและสุ่ ม เก็ บตั วอย่ าง
น�ำ้ บริโภคครัวเรือนทัว่ ประเทศจากทุกแหล่งน�ำ้ บริโภค ได้แก่ น�ำ้ ประปา น�ำ้ บรรจุขวด น�ำ้ บ่อตืน้ น�ำ้ บ่อบาดาล
น�้ำฝน และน�้ำตู้หยอดเหรียญ พบว่า น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพน�ำ้ บริโภคตามที่กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุขก�ำหนด โดยส่วนใหญ่พบว่าไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพน�ำ้ ด้านแบคทีเรีย เนื่องจากตรวจพบ
การปนเปื้อนของโคลิฟอร์มแบคทีเรียและฟีคัลโคลีฟอร์มแบคทีเรีย ซึ่งมีผลท�ำให้เกิดโรคต่าง ๆ อันเนื่องจาก
น�ำ้ เป็นสือ่ เช่น ไทฟอยด์ อุจจาระร่วง อหิวาตกโรค ในด้านการเข้าถึงแหล่งน�ำ้ สะอาด พบว่ามีภาวะขาดแคลนน�ำ้
ในบางพื้นที่ หรือบางช่วงเวลา เนื่องจากภัยแล้ง อุทกภัย และภัยพิบัติอื่น ๆ รวมทั้งปัญหาการเข้าถึงแหล่งน�ำ้ สะอาด
ในพื้นที่ห่างไกล และพื้นที่เสี่ยง เช่น พื้นที่แหล่งศักยภาพแร่
๔.๑.๓ สุขาภิบาลอาหาร
			 ปัจจุบนั ประชาชนหันมาบริโภคอาหารจากสถานประกอบการอาหารมากขึน้ จากการประเมิน
ตามเกณฑ์สุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัย ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ พบว่า มีร้านจ�ำหน่ายอาหารรวมทั้งประเทศ
จ�ำนวน ๕๘,๙๐๑ ร้าน ด�ำเนินการผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste)
จ� ำ นวน ๔๘,๙๒๘ ร้ า น คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๘๓ และแผงลอยจ� ำ หน่ า ยอาหาร จ� ำ นวน ๙๗,๒๖๙ แผง
ด�ำเนินการผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) จ�ำนวน ๘๑,๕๒๗ แผง
คิดเป็นร้อยละ ๘๔ และจากการสุ่มตรวจอาหาร ภาชนะอุปกรณ์ และมือผู้สัมผัสอาหารในร้านอาหาร
แผงลอยจ�ำหน่ายอาหาร ตลาดประเภทที่ ๒ (ตลาดนัด) และรถเร่จ�ำหน่ายอาหาร พบว่า มีการปนเปื้อน
เชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย และจากการสุ่มตัวอย่างอาหารบางชนิด พบสารเคมีที่เป็นพิษที่อาจเกิดอันตราย
ต่อสุขภาพ เช่น ฟอร์มาลีน สารกันรา สารบอแร๊กซ์ และสารฟอกขาว ท�ำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อระบบ
ทางเดินอาหารและน�้ำ ทั้งแบบเฉียบพลัน เช่น โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน โรคอาหารเป็นพิษ และอหิวาตกโรค
และโรคไม่ติดต่อที่เป็นชนิดเรื้อรัง เช่น โรคมะเร็ง
			 สาเหตุสำ� คัญของปัญหาด้านสุขาภิบาลอาหาร มาจากระบบการจัดการทีไ่ ม่เป็นไปตามมาตรฐาน
และปัจจุบันพบว่า การบังคับใช้กฎหมายของท้องถิ่น โดยการออกข้อก�ำหนดท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หมวดที่ ๘ พบว่า ท้องถิน่ มีการออกข้อก�ำหนดในเรือ่ ง สถานทีจ่ ำ� หน่ายอาหารและ
สถานทีส่ ะสมอาหาร ตลาด และสถานทีจ่ ำ� หน่ายอาหาร เพียงร้อยละ ๔๐.๑๗ ๓๒.๗๕ และ ๑๑.๓๗ ตามล�ำดับ
ส่งผลให้ไม่มีการควบคุมก�ำกับให้ร้านอาหารและแผงลอยด�ำเนินการตามมาตรฐาน ประชาชนจึงมีความเสี่ยง
ต่อการบริโภคอาหารที่ไม่สะอาดได้รับเชื้อโรคและสารอันตรายปนเปื้อน และเกิดอันตรายต่อสุขภาพตามมา
และอาจจะส่งผลกระทบต่อนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวและครัวไทยสู่ครัวโลกได้
			
๔.๑.๔ ส้วมและสิ่งปฏิกูล
			 แม้ว่าประชากรของประเทศไทย ทั้งในเมืองและชนบทจะมีและใช้ส้วมแล้ว ร้อยละ ๙๘.๙
แต่ยังพบว่ามีการถ่ายที่โล่งในชนบทในบางพื้นที่ และมีกลุ่มประชาชนที่ไม่มีส้วมใช้อยู่ โดยเฉพาะในพื้นที่
ห่างไกล เข้าถึงยาก หรือในประชาชนทีด่ อ้ ยโอกาสต่าง ๆ อีกทัง้ พบว่าการจัดการสิง่ ปฏิกลู ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ให้บริการสูบสิ่งปฏิกูลและบริการก�ำจัดสิ่งปฏิกูลในระดับเทศบาล ยังไม่มีก�ำกับควบคุม

แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔

29

อย่างเข้มงวด จึงยังคงพบปัญหาการลักลอกทิ้งสิ่งปฏิกูลในที่ทางสาธารณะ ซึ่งเป็นสาเหตุสำ� คัญที่ก่อให้เกิด
การปนเปื้อนเชื้อโรคในแหล่งน�้ำและสิ่งแวดล้อมที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน ปัญหาการขับถ่าย
ในที่โล่งและการปนเปื้อนสิ่งปฏิกูลลงสู่แหล่งน�้ำ เป็นปัจจัยก่อให้เกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี
ของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
			 นอกจากนี้ การเปลีย่ นเป็นสังคมเมืองมากขึน้ ท�ำให้วถิ ชี วี ติ ของคนไทยต้องท�ำงานและใช้ชวี ติ
นอกบ้านมากขึน้ และจ�ำเป็นต้องใช้สว้ มสาธารณะในสถานทีต่ า่ ง ๆ ทีย่ งั พบความสีย่ งต่อการได้รบั เชือ้ โรคติดต่อ
และพบปัญหาเกีย่ วกับพฤติกรรมสุขอนามัย การรักษาความสะอาดส้วมสาธารณะ ซึง่ เป็นเรือ่ งพืน้ ฐานทีจ่ ำ� เป็น
ต่อการมีสขุ ภาพดี และอีกด้านหนึง่ ยังสะท้อนให้เห็นถึงความเจริญและอารยธรรมของคนไทย จากการส�ำรวจ
ข้อมูลส้วมสาธารณะในกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านมาตรฐาน HAS (Healthiness-ความสะอาด, Accessibilityความเพียงพอ และ Safety-ความปลอดภัย) ทั่วประเทศ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ พบว่า ส้วมสาธารณะในโรงพยาบาล
พัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานฯ ร้อยละ ๙๙.๐๘ ของส้วมโรงพยาบาลที่ได้รับการประเมิน รองลงมา คือ
ส้วมห้างสรรพสินค้า และส้วมริมทาง ในขณะที่ พบว่า ส้วมในศาสนสถาน พัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ฯ น้อยที่สุด
เพี ย งร้ อ ยละ ๔๔.๐๓ ของส้ ว มที่ ไ ด้ รั บ การประเมิ น จึ ง ยั ง มี ค วามจ� ำ เป็ น และท้ า ทายต่ อ การพั ฒ นา
ด้านการจัดการสุขาภิบาลพืน้ ฐานของไทยให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้ เพิม่ ภาพลักษณ์ทดี่ ี และส่งเสริม
การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจไทย
๔.๑.๕ ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
			 ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการจัดการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘
อั ต ราการเกิ ด ขยะมู ล ฝอยของประเทศไทยเพิ่ ม ขึ้ น เป็ น ๑.๑๓ กิ โ ลกรั ม ต่ อ คนต่ อ วั น และพบว่ า
ระบบการบริหารจัดการยังไม่มปี ระสิทธิภาพ อาทิ การเผาท�ำลาย การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ที่ไม่ได้มาตรฐานดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และชุมชนโดยรอบสถานที่ก�ำจัดขยะ
พบปัญหาการเผาท�ำลายและแยกส่วนประกอบที่มีค่าจากซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เช่น การหลอมตะกั่วบัดกรีบนแผงวงจรโดยไม่มีเครื่องป้องกัน การทิ้งน�้ำกรดที่ใช้สกัดทองจากแผงวงจร
และการเผาสายไฟและชิน้ ส่วนพลาสติกเพือ่ น�ำทองแดงไปขาย ท�ำให้เกิดการปนเปือ้ นของโลหะหนักและสารพิษ
ลงสู่สิ่งแวดล้อมและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนงานและชุมชนในพื้นที่โดยรอบสถานที่คัดแยก เช่น
การตรวจพบสารตะกั่วในเลือดสูงซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบการย่อยอาหาร ระบบประสาท และการพัฒนา
ทางสติปญ
ั ญาของเด็ก นอกจากนี้ ยังมีปญั หาสารเคมีอนั ตรายจากเภสัชภัณฑ์ หรือยาหมดอายุทถี่ กู ทิง้ ปะปนไปกับ
ขยะมูลฝอยทั่วไปเกิดการปนเปื้อน และสะสมตกค้างในสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
			 การจัดการมูลฝอยติดเชือ้ พบว่า เตาเผามูลฝอยติดเชือ้ ส่วนใหญ่ยงั ไม่มรี ะบบตรวจวัดคุณภาพ
อากาศและมีมลู ฝอยติดเชือ้ หายไปจากระบบ และพบการทิง้ ปะปนไปกับขยะมูลฝอยชุมชน โดยสถานบริการ
สาธารณสุขขนาดเล็กจะรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อและส่งไปก�ำจัดร่วมกับโรงพยาบาลของรัฐที่เป็นแม่ข่าย
เนื่องจากการเก็บรวบรวมและก�ำจัดมีค่าใช้จ่ายสูง จึงมีการน�ำระบบเอกสารก�ำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ
มาใช้ในการเฝ้าระวัง แต่ยงั จ�ำเป็นต้องมีการท�ำสร้างความเข้าใจกับผูเ้ กีย่ วข้องและมีการติดตามประเมินผลระบบ
เพื่อพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการควบคุมบริษัทเอกชนที่รับไปก�ำจัดอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกัน
การลักลอบทิ้งอย่างผิดกฎหมาย
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๔.๑.๖ สารเคมีการเกษตร
			 ประเทศไทยมีการควบคุมสารเคมีทมี่ คี วามเป็นพิษสูงและมีความเป็นอันตราย โดยก�ำหนดเป็น
วัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ การควบคุมตามอนุสัญญาระหว่างประเทศ อาทิ
อนุสัญญารอตเตอร์ดัมว่าด้วยกระบวนการแจ้งข้อมูลข่าวสารล่วงหน้าส�ำหรับสารเคมีอันตรายและสารเคมี
ป้องกันก�ำจัดศัตรูพืชและสัตว์บางชนิดในการค้าระหว่างประเทศ อนุสัญญาสตอกโฮห์มว่าด้วยสารมลพิษ
ที่ ต กค้ า งยาวนาน และส่ ง เสริ ม การใช้ ส ารอิ น ทรี ย ์ แ ทนการใช้ ส ารเคมี ใ นการผลิ ต ทางการเกษตรและ
สร้างขีดความสามารถของชุมชน ในการใช้สารเคมีและการจัดการซากบรรจุภัณฑ์สารเคมีอย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันยังพบปัญหาการผลิต การค้าและการใช้สารเคมีทางการเกษตร
ที่ไม่ถูกต้อง ทั้งเกิดจากความไม่เข้าใจ และการจงใจฝ่าฝืนข้อก�ำหนดทางกฎหมายและค�ำแนะน�ำการใช้สารเคมี
การเกษตร ส่งผลให้มกี ารตกค้างของสารอันตรายในผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและปนเปือ้ นสูส่ งิ่ แวดล้อมและ
ห่วงโซ่อาหาร น�ำไปสู่ความเจ็บป่วยและการเกิดโรคไม่ติดต่อ และโรคเรื้อรัง เช่น โรคการเป็นพิษจาก
สารก�ำจัดศัตรูพืช และโรคมะเร็ง เป็นต้น
๔.๑.๗ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
			 ประเทศไทยได้รบั ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ โดยเฉพาะจากสภาพอากาศ
ที่รุนแรง เช่น ความร้อน น�้ำท่วม ภัยแล้งที่มีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลให้มีผู้ป่วยและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นทุกปี
และได้คาดการณ์ว่าผลกระทบต่อสุขภาพของประเทศไทยจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ถึงแม้ว่าจะมีการด�ำเนินการเพื่อเตรียมรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศต่อสุขภาพ เช่น การพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
แต่ยังพบว่าเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนยังขาดความรู้ ความตระหนักถึงผลกระทบต่อสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับ
การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ และความพร้ อ มด้ า นการสาธารณสุ ข เพื่ อ รองรั บ การเปลี่ ย นแปลง
สภาพภูมิอากาศในบางประเด็น เช่น โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ�้ำ และการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับความร้อน
ยังไม่มกี ารเตรียมการเพียงพอ จึงควรมีการสือ่ สาร สร้างความตระหนัก รวมถึงเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุข
โดยเฉพาะการป้องกัน ควบคุมปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
๔.๒ บริบทส�ำคัญทีม่ ผี ลต่อการจัดการงานด้านอนามัยสิง่ แวดล้อมใน ๕ ปีขา้ งหน้า (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
๔.๒.๑ ประชาคมอาเซียน
			 จากการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนตัง้ แต่ปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ส่งผลให้ประเทศไทยมีการเติบโต
ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็ว โดยรัฐบาลได้ใช้โอกาสจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ออกนโยบาย
ส่งเสริมการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมและการขนส่งสินค้าข้ามแดน การแบ่งกลุ่มจังหวัดและบทบาท
การพัฒนากลุ่มจังหวัดเพื่อรองรับการพัฒนาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น ได้แก่ ศูนย์กลางการบริการหลัก การพัฒนา
ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ การพัฒนาตามเมืองชายแดน การพัฒนาเป็นเมืองเครือข่ายและการพัฒนาพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจ
พิเศษ ซึง่ จะท�ำให้มกี ารใช้ทรัพยากรธรรมชาติและเกิดปัญหาด้านสิง่ แวดล้อมและสุขภาพ เช่น ปัญหาขยะและ
น�้ำเสียในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว และปัญหามลพิษทางอากาศจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคมนาคมขนส่ง
และโลจิสติกส์ ส่งผลให้เกิดการเดินทางไปมาระหว่างประเทศและการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น		
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๔.๒.๒ ความเป็นเมือง (Urbanization)
			 จากการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างทางสังคมทัง้ ในระดับโลกและภายในประเทศทีก่ ำ� ลังเปลีย่ นแปลง
และขยายตัวไปสูค่ วามเป็นเมืองมากขึน้ ทีผ่ า่ นมาประชากรในประเทศไทยมีการย้ายถิน่ ฐานจากชนบทสูเ มือง
เนือ่ งจากปัญหาทางด้านการเกษตร การขาดแคลนน�ำ้ ทีด่ นิ เสือ่ มสภาพ ราคาผลผลิตตกต�ำ่ และเกิดภาระหนีส้ นิ
ในภาคเกษตรกรรม แต่ในปัจจุบันการย้ายถิ่นฐานมีแนวโน้มที่จะขยายพื้นที่กระจายไปในพื้นที่ต่าง ๆ มากขึ้น
เช่น พืน้ ทีแ่ หล่งท่องเทีย่ ว พืน้ ทีต่ งั้ ฐานการผลิตภาคอุตสาหกรรม พืน้ ทีก่ ารค้าชายแดน เป็นต้น จากสถานการณ์
ดังกล่าวท�ำให้ต้องมีการส่งเสริมการลงทุน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การจัดบริการสาธารณะเพื่อรองรับ
การเติบโตของเมือง การส่งเสริมการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่นทั้งปัจจัยการผลิตและแรงงานไปสู่
ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรมการพัฒนาด้านเทคโนโลยี แต่ในอีกด้านหนึ่งความเป็นเมืองได้ส่งผลกระทบ
ทางลบและก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาการขาดแคลนที่อยู่อาศัย การขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหาความเหลื่อมล�ำ้ ทางสังคมและรายได้ ปัญหาการบริการจากภาครัฐที่ไม่ทั่วถึง
และปัญหาจากการอพยพเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าว
๔.๒.๓ นโยบาย “ประเทศไทย ๔.๐”
			 กระบวนการพัฒนาประเทศไทยภายใต้นโยบาย “ประเทศไทย ๔.๐” เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ
๒๐ ปี ภายใต้แนวคิด “ประชารัฐ” เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มั่นคง มั่นคง และยั่งยืนอย่างแท้จริง
โดยเน้นการลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานแห่งอนาคตและการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
เชิงจังหวัดและกลไกประชารัฐเชิงพื้นที่ที่อาศัยความร่วมมือจากภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาในระดับ
ภูมภิ าคโดยเฉพาะจังหวัดเป้าหมาย การพัฒนาให้เกิดเศรษฐกิจระบบรากแก้ว การพัฒนาเทคโนโลยี การส่งเสริม
การวิจัยและพัฒนาอย่างครบวงจรในประเด็นส�ำคัญ เช่น อาหารและเกษตรกรรม สุขภาพ และการปฏิรูป
การเกษตรอย่างยั่งยืนด้วยกลไกประชารัฐ
๔.๒.๔ นโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก (Kitchen of the World)
			 จากมูลค่าการส่งออกอุตสาหกรรมอาหารทีม่ มี ลู ค่าสูงและผลจากการรวมตัวเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนท�ำให้มูลค่าการส่งออกอุตสาหกรรมอาหารของไทยมีแนวโน้มขยายตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
รัฐบาลจึงมีนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารไทยอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะนโยบาย “ครัวไทยสู่ครัวโลก”
(Kitchen of the World) ทีถ่ อื เป็นหนึง่ ในยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ เพือ่ เพิม่ สร้างรายได้เข้าประเทศและท�ำให้
อาหารไทยเป็นทีร่ จู้ กั ในในเวทีโลกมากขึน้ โดยมีการก�ำหนดแผนยุทธศาสตร์สำ� คัญ ๔ ประการ คือ ๑) การสร้าง
นวัตกรรมและส่งเสริมการน�ำเทคโนโลยีมาใช้เพือ่ เสริมสร้างศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ
วิสาหกิจชุมชน ๒) การพัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารทีล่ ำ�้ สมัย เข้าถึงได้งา่ ยและตอบสนอง
ทันต่อเหตุการณ์ ๓) การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตตลอดห่วงโซ่อาหารสูส่ ากล และ ๔) การพัฒนา
สมรรถนะสถาบันเพือ่ สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม ภายใต้แนวคิด From Farm to Table ทีใ่ ห้ความส�ำคัญ
ตลอดทั้งวงจร และมีการประกันคุณภาพที่ค�ำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยของอาหาร คุณภาพด้านรสชาติและ
คุณค่าทางโภชนาการ คุณภาพของขบวนการผลิต การขนส่ง และการจ�ำหน่ายสินค้าจนถึงมือผู้บริโภค
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๔.๒.๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
			 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ได้กำ� หนดเป้าหมาย
ทีจ่ ะเพิม่ ปริมาณการขนส่งสินค้าทางรางและการขนส่งสินค้าทางน�ำ้ การเพิม่ ปริมาณผูใ้ ช้ระบบขนส่งสาธารณะ
ในเขตเมือง และเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารของท่าอากาศยานในกรุงเทพมหานคร
และท่าอากาศยานในภูมิภาค
			 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ มีเป้าหมายที่จะให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันด้านโลจิสติกส์
เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกทางการค้า รวมทัง้ เพิม่ ปริมาณการขนส่งสินค้าผ่านเข้า-ออก ณ ด่านการค้าชายแดนส�ำคัญ
ที่เชื่อมต่อกับโครงข่ายทาง
			 การพัฒนาด้านพลังงาน มีเป้าหมายเพิม่ สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงาน
ขั้นสุดท้าย และลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า
			 การพัฒนาด้านสาธารณูปการ (น�้ำประปา) มีเป้าหมายขยายก�ำลังการผลิตน�้ำประปาและ
กระจายโครงข่ายการให้บริการน�้ำประปาครอบคลุมพื้นที่บริการทั้งในเขตนครหลวงและในภูมิภาค/เทศบาล
และจัดหาน�ำ้ สะอาดหรือก่อสร้างระบบประปาหมูบ่ า้ นให้ครอบคลุมทุกหมูบ่ า้ น ลดอัตราน�ำ้ สูญเสียระบบส่งและ
จ�ำหน่ายน�้ำ และจัดตั้งองค์กรก�ำกับดูแลกิจการประปาที่เป็นเอกภาพ และมีกฎหมายรองรับการด�ำเนินงาน
อย่างเป็นรูปธรรมให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๒
๔.๒.๖ การท่องเที่ยว
			 การท่องเทีย่ วถือเป็นนโยบายส�ำคัญทีร่ ฐั บาลส่งเสริมเพือ่ ให้ประเทศไทยก้าวสูค่ วามมัน่ คง มัง่ คัง่
และยัง่ ยืน เนือ่ งจากมีแหล่งท่องเทีย่ วทีเ่ ป็นทีร่ จู้ กั และนิยมแพร่หลายในตลาดโลก ท�ำให้ประเทศไทยเป็นผูน้ ำ�
ด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน และมีการก�ำหนดทิศทางการท่องเที่ยวที่ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนา
ที่ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชน และ
เป็นจุดหมายปลายทางเพื่อการเดินทางมาพักผ่อนที่มีคุณภาพ (Quality Leisure Destination)
๔.๒.๗ การเปลี่ยนแปลงด้านประชากร
			 ประเทศไทยก�ำลังเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุทสี่ ง่ ผลต่อความพร้อมของการเข้าถึงระบบบริการต่างๆ
ภายใต้การเจริญเติบโตของการพัฒนาเพือ่ มุง่ สูค่ วามเป็นเมือง เช่น ระบบบริการสุขภาพ ระบบบริการสาธารณะ
เป็นต้น ท�ำให้ประเทศเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การส่งเสริมการลงทุน เพือ่ รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ที่จะเกิดขึ้น น�ำมาซึ่งการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรบุคคล อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะประชาชนผู้สูงอายุที่ถือเป็นประชากรกลุ่มเปราะบาง ต้องเตรียม
ความพร้อมในการจัดหาสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี มีเทคโนโลยีและองค์ความรู้
ที่เหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการที่แปรผันตรงกับจ�ำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น
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บทที่

๕

บทวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมและบริบทที่เกี่ยวข้องกับ
การก�ำหนดยุทธศาสตร์

ปัจจัยแวดล้อมและบริบทที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ส�ำคัญ ทั้งปัจจัย
ด้านกฎหมายและนโยบายระดับประเทศในระยะ ๕ ปีข้างหน้า ประกอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ นโยบายรัฐบาลทีแ่ ถลงต่อสภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติ ประเด็นการปฏิรปู ประเทศไทยด้านสาธารณสุข
และสิง่ แวดล้อมของสภาปฏิรปู แห่งชาติ กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable
Development Goals) กรอบความร่วมมือด้านอนามัยและสิง่ แวดล้อมของประเทศในภูมภิ าคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้และเอเชียตะวันออก กรอบความร่วมมืออาเซียนด้านสาธารณสุขและด้านสิง่ แวดล้อม และสถานการณ์
ปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหาท้าทายในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต อันเนื่องมาจากบริบท
ทีเ่ ปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งผลการด�ำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒
พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ในช่วงผ่านมา สามารถวิเคราะห์และสรุปได้ ดังนี้
๕.๑ กฎหมาย นโยบายและแผนระดับประเทศที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายและนโยบายระดับประเทศในระยะ ๕ - ๒๐ ปี ข้างหน้า ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น
จะเป็นปัจจัยก�ำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ ให้มุ่งไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ภายใน ปี พ.ศ. ๒๕๗๙
ดังนั้นทิศทางการด�ำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมของภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ�ำเป็นต้อง
ปรับกระบวนทัศน์จากเดิมทีห่ น่วยงานภาครัฐเป็นผูก้ ำ� หนดแนวทางและด�ำเนินการจัดบริการให้ประชาชนเป็นหลัก
แต่เพียงฝ่ายเดียว เปลี่ยนไปเป็นการเสริมสร้างบทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด�ำเนินงาน
ภายในพื้นที่ของตนเอง และภาครัฐจ�ำเป็นต้องเร่งพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
มีการบังคับใช้กฎหมายทีม่ อี ยูอ่ ย่างมีประสิทธิภาพ และทบทวนกฎหมายให้มคี วามทันสมัย เพือ่ เตรียมการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการโครงการหรือกิจกรรม ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
การเติบโตของเมืองและการให้บริการรูปแบบต่าง ๆ ในอนาคต จัดให้มีระบบการก�ำกับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานด้านสิง่ แวดล้อมและอนามัยสิง่ แวดล้อม รวมถึงการสนับสนุนและบูรณาการการด�ำเนินงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งระดับนโยบายและระดับพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการพื้นฐาน
ที่มีคุณภาพและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาอย่างทั่วถึง และเป็นธรรมตามที่กฎหมายก�ำหนด
แม้วา่ พระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องหลายฉบับได้ให้อำ� นาจ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาครัฐ ในการควบคุมก�ำกับดูแลผู้ประกอบกิจการ และชุมชนเกี่ยวกับ
การอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อคุ้มครองสุขภาพประชาชน อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ผ่านมายังพบว่ามีการละเลย
การบังคับใช้กฎหมายของภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ�ำนวนมากก็ยังประสบปัญหาการบริหาร

34 แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔

จัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามกฎหมาย เนื่องจากขาดบุคลากรที่มีความรู้และทักษะเฉพาะ
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและการใช้กฎหมาย หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจึงจ�ำเป็นต้องให้การสนับสนุน
ด้านเทคนิคและวิชาการ ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างท้องถิ่นที่ด�ำเนินการได้ดีและส่งเสริม
ให้เกิดนวัตกรรมท้องถิ่นและชุมชนในการแก้ไขปัญหาตามบริบทของพื้นที่ตนเอง สนับสนุนการสร้างเครือข่าย
บริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและความร่วมมือระดับพื้นที่ เพื่อช่วยลดปัญหาข้อจ�ำกัดด้านบุคลากรและ
งบประมาณ
๕.๒ บริบทส�ำคัญที่เกี่ยวข้อง
การเปลีย่ นผ่านเป้าหมายการพัฒนาระดับโลกจากเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษมาสูเ่ ป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ที่เป็นเป้าหมายร่วมกันของประชาคมโลก
และประเทศไทย โดยรัฐบาลปัจจุบันให้ความส�ำคัญและจะน�ำมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ
โดยผลักดันผ่านยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี ส่งผลให้การก�ำหนดยุทธศาสตร์ระดับประเทศด้านต่าง ๆ
ต้องให้ความส�ำคัญและสนับสนุนการมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายดังกล่าวของประเทศ การอนามัยสิ่งแวดล้อม
มีบทบาทอย่างมากต่อการบรรลุเป้าหมายที่ ๓ ว่าด้วยการป้องกันและลดความเสี่ยงต่อสุขภาพ อันเนื่องจาก
มลพิษสิ่งแวดล้อม ทั้งจากสารเคมีอันตราย มลพิษอากาศ มลพิษน�้ำและดิน การลดการป่วยและการเสียชีวิต
จากปัญหาดังกล่าว โดยจ�ำเป็นต้องบูรณาการการท�ำงานของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ตัง้ แต่ “ต้นน�ำ้ กลางน�ำ้ และ
ปลายน�ำ้ ” และใช้ขอ้ มูลเชิงประจักษ์ดา้ นสุขภาพและสิง่ แวดล้อม สือ่ สารความเสีย่ ง สร้างความเข้าใจ และชีป้ ระเด็น
ข้อ ห่ ว งใยด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมให้ภาคส่ วนต่ า ง ๆ เข้ า มาร่ วมรับผิ ดชอบและก�ำหนดทางเลื อ ก
ในการด�ำเนินมาตรการที่ค�ำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และเศรษฐกิจ ที่ต้องได้ประโยชน์ร่วมกัน
การเข้ า สู ่ ป ระชาคมอาเซี ย นของประเทศไทย ส่ ง ผลให้ มี น โยบายส่ ง เสริ ม การค้ า และลงทุ น
ของประเทศทั้งในภาคอุตสาหกรรมและการขนส่งสินค้าข้ามแดน และส่งเสริมการท่องเที่ยว อันจะท�ำให้
มี ก ารใช้ ทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อ มเพิ่ ม มากขึ้ น และอาจมี ความเสี่ ย งที่ จะเกิ ด มลพิ ษ เพิ่ ม ขึ้ น
ทั้งจากความเป็นเมือง การเติบโตทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ท�ำให้มีขยายตัวของชุมชน โดยเฉพาะ
ในเขตอุตสาหกรรม เขตเศรษฐกิจพิเศษ พื้นที่ท่องเที่ยว และพื้นที่พัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล นอกจากนี้
การขยายตัวของชุมชนตามแนวพื้นที่ชายแดน จะส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดังกล่าว
ต้องแบกรับภาระการบริหารจัดการอนามัยสิง่ แวดล้อมมากขึน้ รัฐบาลโดยหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องจ�ำเป็นต้องก�ำหนด
มาตรการจัดการมลพิษ ทั้งด้านน�้ำ อากาศ ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย เตรียมการด้านสุขาภิบาลและ
อนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนแรงงานข้ามชาติ เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดต่อต่าง ๆ และส่งเสริมให้เกิด
ความร่วมมือของ ทุกภาคส่วนและมีกลไกประสานงานทีช่ ดั เจนระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และ
ภาคประชาชน เตรียมความพร้อมบุคลากรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ทั้งระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จังหวัด
และท้องถิ่น รวมทัง้ สร้างแกนน�ำภาคประชาชนให้เข้มแข็ง เพือ่ สนับสนุนให้เกิดการบริหารจัดการด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมในทุกระดับมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับนโยบายการพัฒนาประเทศได้ดียิ่งขึ้น
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม อันเป็นผลจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
แห่งอนาคตและการพัฒนาอุตสาหกรรม การขับเคลื่อนวาระเร่งด่วนเพื่อเตรียมการสู่อนาคตตามนโยบาย
“ประเทศไทย ๔.๐” และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ การเชื่อมโยงการเดินทางและ
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ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ ท�ำให้มีความจ�ำเป็นในการเตรียมการตั้งรับ
และปรับตัวทางสังคม วัฒนธรรมและสิง่ แวดล้อมของชุมชน รวมทัง้ ระบบบริการสุขภาพและอนามัยสิง่ แวดล้อม
ของภาครัฐและท้องถิ่นที่ต้องรักษาความสมดุลของสภาพแวดล้อมกับการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดด
และการเตรียมการระดับพื้นที่ เช่น สถานที่พักอาศัย สภาพแวดล้อมชุมชน อากาศ อาหารและน�้ำสะอาด
การจั ด การขยะมูลฝอยและของเสียต่าง ๆ ส�ำ หรั บประชาชนพื้ นถิ่ นที่ อ ยู ่ อ าศั ย ในพื้ นที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
และแรงงานต่างถิน่ เพือ่ ไม่กอ่ ให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ โดยต้องมีการวางแผนระยะยาวและเตรียมความพร้อม
ด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม สร้างภูมคิ มุ้ กันทางสังคม สร้างความตระหนักรูใ้ ห้กบั ประชาชน และเพิม่ ศักยภาพและ
ขีดความสามารถให้กับชุมชนและท้องถิ่น ในการเฝ้าระวังผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม
อย่างรวดเร็ว ส่งเสริมมาตรการเชิงรุกเพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะจังหวัด
เป้าหมายของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม และขนส่ง รวมถึงการพัฒนาอุตสาหกรรม ทั้งนี้
เพือ่ การอยูร่ ว่ มกันอย่างมีความสุข ได้รบั ผลประโยชน์จากการพัฒนาร่วมกัน ในขณะเดียวกัน ควรมีการเตรียมการ
เชิงรุก เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการและการท่องเที่ยว โดยปรับปรุง
พัฒนาระบบการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และก�ำกับดูแลและรับรองมาตรฐาน
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของสถานที่และสถานบริการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับนักลงทุน และความปลอดภัย
กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ อันจะน�ำมาซึ่งความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากและเพิ่มโอกาส
การแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
นโยบายการท่องเที่ยวของรัฐบาล จะส่งผลให้จ�ำนวนนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น
จึงต้องมีการก�ำหนดแนวทางในการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ต้นทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และก�ำกับดูแลให้ผู้ประกอบการ เช่น โรงแรม ร้านค้า สถานบริการต่าง ๆ ให้มีการยกระดับ
มาตรฐานบริการและการอนามัยสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขอนามัยที่ถูกต้อง เช่น
การใช้ส้วมสาธารณะและรักษาความสะอาดสถานที่ท่องเที่ยว นอกจากนี้ นโยบายครัวไทย สู่ครัวโลก
ทีม่ งุ่ ให้ประเทศไทยเป็นผูน้ ำ� ในการผลิตและส่งออกสินค้าอาหารและบริการด้านอาหาร อันดับ ๑ ใน ๑๐ ของโลก
ที่มีความปลอดภัยและสุขอนามัยสูง มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความยั่งยืนและมั่นคง
ทางอาหารของประเทศ ส่งผลให้ต้องมีการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร สุขาภิบาล
สิ่ ง แวดล้ อ ม และความปลอดภั ย ของอาหาร ให้ ป ลอดภั ย จากการปนเปื ้ อ นทางชี ว ภาพและสารเคมี
โดยการท�ำงานร่วมกันของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ตลอดเส้นทางการผลิตและจ�ำหน่ายอาหาร เพื่อท�ำให้
มั่นใจได้ถึงคุณภาพ ความสะอาด และความปลอดภัยของอาหาร
ปัจจัยด้านเทคโนโลยีการสื่อสารที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกในระยะเวลา
อันรวดเร็ว ส่งผลให้การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนสะดวกและง่ายขึ้น สามารถน�ำมาเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริ ห ารจั ด การด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ ง ่ า ยและประหยั ดมากขึ้ นได้ อาทิ การสื่ อ สารความเสี่ ย ง
ด้านสุขภาพและอนามัยสิง่ แวดล้อมผ่านสือ่ ออนไลน์ทเี่ ข้าถึงคนทุกกลุม่ ได้อย่างรวดเร็ว และลดต้นทุนการผลิต
สือ่ สิง่ พิมพ์ ลดขยะมูลฝอย นอกจากนี้ ยังสามารถน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศ (GIS) มาใช้ดำ� เนินงานด้านปัจจัยเสีย่ ง
ต่อสุขภาพจากปัญหามลพิษในพื้นที่ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ในอีกด้านหนึ่งความรวดเร็วของ
การสื่อสารในปัจจุบัน ท�ำให้ภาครัฐต้องมีระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร เพื่อไม่ท�ำให้เกิด
ความตื่นตระหนกมากกว่าตระหนักรู้ หรือการสื่อสารข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง และเกิดผลกระทบทางลบได้
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๕.๓ สถานการณ์ปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ปัญหาด้านอนามัยสิง่ แวดล้อมและผลกระทบต่อสุขภาพทีส่ ำ� คัญในปัจจุบนั และแนวโน้มในอนาคต
อันเป็นผลจากการขยายตัวของเมืองและชุมชน จากปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ได้แก่ ปัญหามลพิษทางอากาศที่พบว่าสารมลพิษทางอากาศบางชนิด เช่น สารอินทรีย์
ระเหยง่ายเป็นสารก่อมะเร็ง ซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคทางเดินหายใจ โรคระบบหัวใจ
และหลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูง และอาจเป็นสาเหตุให้ผู้ที่เป็นโรคเหล่านี้ มีอาการก�ำเริบเฉียบพลัน
ถึงเสียชีวิตได้ จากสถิติสุขภาพของประเทศไทยในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ – ๒๕๕๖ พบว่า จ�ำนวนผู้ป่วยในกลุ่มโรค
ข้างต้นสูงกว่ากลุ่มโรคอื่น จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศ พบว่า หลายพื้นที่ของประเทศไทยมีมลพิษ
ทางอากาศค่าเกินมาตรฐาน ได้แก่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เขตควบคุมมลพิษหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี
เขตควบคุมมลพิษ มาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียงจังหวัดระยอง และพื้นที่วิกฤตหมอกควันใน ๙ จังหวัด
ภาคเหนือ และปัญหาหมอกควันภาคใต้ รวมถึงปัญหาคุณภาพอากาศในอาคารในเขตเมืองทีม่ กี ารจัดพืน้ ที่อาคาร
และการระบายอากาศเป็นไปอย่างจ�ำกัด คุณภาพอากาศเป็นประเด็นที่ทั่วโลกให้ความส�ำคัญและจ�ำเป็นต้อง
วางมาตรการเชิงป้องกันร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ รวมทั้งภาคการเกษตร
ภาคขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากประเทศไทยก�ำลังมุ่งหน้าไปสู่การเติบโตและขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ
น�้ ำบริโภคของคนไทยส่วนใหญ่ เ ป็ นน�้ ำ ประปา น�้ำ บรรจุ ข วด น�้ำบ่ อ ตื้ น น�้ ำ บ่ อ บาดาล น�้ำ ฝน
และน�ำ้ จากเครือ่ งจ�ำหน่ายน�ำ้ ดืม่ อัตโนมัติ จากการสุม่ ตรวจคุณภาพน�ำ้ บริโภคดังกล่าว พบว่า คุณภาพน�ำ้ บริโภค
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กรมอนามัยก�ำหนด น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ และขาดแคลนน�้ำบริโภคในบางพื้นที่หรือ
บางช่วงเวลาเนือ่ งจากภัยแล้ง อุทกภัย และภัยพิบตั อิ นื่ ๆ รวมทัง้ ปัญหาการเข้าถึงแหล่งน�ำ้ สะอาดในพืน้ ทีห่ า่ งไกล
และพื้นที่เสี่ยง เช่น พื้นที่แหล่งศักยภาพแร่ จ�ำเป็นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกันด�ำเนินการ เนื่องจาก
น�้ำสะอาดเป็นปัจจัยพื้นฐานส�ำหรับการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
การสุขาภิบาลอาหารในประเทศไทย ยังพบร้านอาหารและแผงลอยจ�ำหน่ายอาหารทีไ่ ม่ถกู สุขลักษณะ
ตามเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหารจ�ำนวนมากที่ส�ำคัญตลาดนัดและรถเร่จ�ำหน่ายอาหารที่มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้น
ยังไม่ผา่ นเกณฑ์มาตรฐาน ฯ เกือบทุกแห่ง นอกจากนี้ เมือ่ สุม่ ตรวจอาหารและภาชนะใส่อาหาร พบว่า มีการปนเปือ้ น
ทางชีวภาพและเคมี สาเหตุส�ำคัญของปัญหาด้านสุขาภิบาลอาหารมาจากการจัดการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
และการบังคับใช้กฎหมายของท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ยังท�ำได้ไม่ดีนัก
ส่งผลให้ไม่มกี ารควบคุมก�ำกับให้รา้ นอาหารและแผงลอยจ�ำหน่ายอาหารด�ำเนินการตามมาตรฐาน ประชาชน
จึงมีความเสีย่ งต่อการบริโภคอาหารทีไ่ ม่สะอาด ได้รบั เชือ้ โรคและสารอันตรายปนเปือ้ น เกิดอันตรายต่อสุขภาพ
และจะส่งผลกระทบต่อนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวและครัวไทย สู่ครัวโลกได้
นอกจากนี้ แม้ว่าคนไทยจะมีและใช้ส้วมครอบคลุมทั่วทั้งประเทศแล้ว แต่ปัญหาด้านสุขาภิบาล
ยังคงพบปัญหาการจัดการสิ่งปฏิกูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่สามารถด�ำเนินการได้ถูกต้อง
ยังพบปัญหาการลักลอบทิ้งสิ่งปฏิกูลในที่สาธารณะและปนเปื้อนในแหล่งน�้ำและสิ่งแวดล้อม เป็นสาเหตุ
ก่อให้การเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับกับมะเร็งท่อน�้ำดี ปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคพยาธิใบไม้ในตับมากกว่า ๖ ล้านคน
โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและมีผู้ป่วยมะเร็งท่อน�้ำดี ปีละประมาณ ๖ หมื่นคน จึงจ�ำเป็นต้อง
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการด�ำเนินการ รวมทั้งควบคุมก�ำกับการจัดการสิ่งปฏิกูลให้ถูกต้อง
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และส่ ง เสริ มพฤติก รรมสุขอนามัยให้กับประชาชนในชนบทห่ า งไกลยุ ติ ก ารถ่ า ยในที่ โ ล่ ง เพื่ อ ตั ดวงจร
การเกิดโรคดังกล่าว
จากปัญหาการผลิตและใช้สารเคมีที่ไม่ถูกต้อง ส่งผลให้มีการปลดปล่อยมลพิษจากสารอันตราย
จากแหล่งก�ำเนิดต่าง ๆ ออกสูส่ งิ่ แวดล้อม และปนเปือ้ นหรือตกค้างของสารอันตรายทีอ่ าจน�ำไปสูก่ ารเกิดโรค
จากสิ่งแวดล้อม และปัญหาขยะมูลฝอย ของเสียอันตรายและมูลฝอยติดเชื้อ ที่ยังไม่ได้รับการจัดการแก้ไข
อย่างมีประสิทธิภาพ และพบการทิง้ ปะปนไปกับขยะมูลฝอยชุมชน รวมทัง้ ปริมาณมูลฝอยติดเชือ้ ในชุมชนทีม่ ี
แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ที่ท�ำให้มีการรักษาพยาบาลคนไข้เรื้อรังที่เป็นผู้สูงอายุที่บ้าน
เพิม่ ขึน้ ด้วยนัน้ ท�ำให้รฐั บาลก�ำหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนทีท่ กุ หน่วยงานต้องร่วมด�ำเนินการ โดยให้สอดคล้อง
ตามบทบาทภายใต้แผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔ อย่างไรก็ตาม
ประเด็นที่ต้องเน้นหนักภายใต้แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ คือ การสร้างความตระหนักและ
ส่วนร่วมของครัวเรือนในการจัดการขยะมูลฝอยทีแ่ หล่งก�ำเนิด โดยเฉพาะมูลฝอยติดเชือ้ และมูลฝอยอันตราย
จากชุมชน และการดูแลไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ รวมถึงการพัฒนา ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เพือ่ หนุนเสริมการท�ำงานของส่วนราชการส่วนกลางและส่วนท้องถิน่ และสนับสนุนให้มกี ารบังคับใช้กฎหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยกลไกระดับจังหวัดและท้องถิ่น
๕.๔ การบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในช่วงที่ผ่านมา
จากการประเมินผลการด�ำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒
พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ พบว่าการด�ำเนินงานหลายด้านยังไม่บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ก�ำหนด เช่น
ระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงปัญหาสิ่งแวดล้อมกับผลกระทบต่อสุขภาพ การน�ำกฎหมายไปบังคับใช้ของท้องถิ่น
ไม่มคี วามชัดเจน เนือ่ งจากขาดการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถ
ของบุคลากรที่รับผิดชอบการด�ำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะบุคลากรระดับท้องถิ่นไม่สามารถ
ท�ำได้อย่างครอบคลุม กลไกการขับเคลื่อนเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อน�ำแผนไปสู่การปฏิบัติยังไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอ
ดั ง นั้ น ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ภ ายใต้ แ ผนยุ ท ธศาสตร์ อ นามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๓
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ จึงได้นำ� ประเด็นงานส�ำคัญทีย่ งั ไม่บรรลุเป้าหมายมาพิจารณาประกอบกับสถานการณ์
ในปัจจุบนั เพือ่ ก�ำหนดยุทธศาสตร์และผลักดันให้บรรลุเป้าหมายภายใน ๕ ปี และควรมุง่ เน้นการป้องกันและ
ลดปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ โดยสร้างความเข้มแข็งระบบการบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
เพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาในระยะยาว เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
อย่างครบวงจร ทั้งบุคลากรจากหน่วยงานภาคการผลิตที่อาจเป็นแหล่งก�ำเนิดมลพิษ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด้านการจัดการความสะอาดปลอดภัยของเส้นทางการรับสัมผัสสู่ร่างกายและส่งเสริมพฤติกรรมสุขอนามัย
และบุคลากรจากหน่วยงานด้านการดูแลและรักษาสุขภาพ อันเนือ่ งมาจากปัญหามลพิษสิง่ แวดล้อม เร่งสร้าง
ความร่วมมือพหุภาคีและส่งเสริมความรับผิดชอบร่วมกันในการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุน
การพัฒนาเศรษฐกิจ และความมั่นคงทางสังคม สิ่งแวดล้อมและสุขภาพคนไทยอย่างยั่งยืน
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๖ ยุทธศาสตร์และแนวทางการด�ำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

ยุ ท ธศาสตร์ ก ารด� ำ เนิ น งานภายใต้ แ ผนยุ ท ธศาสตร์ อ นามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๓
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ มีกรอบคิดตามหลักการพืน้ ฐานส�ำคัญของงานอนามัยสิง่ แวดล้อมทีเ่ น้นการป้องกันไว้กอ่ น
คุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม หลักการส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อม หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน และ
หลักการบูรณาการระหว่างหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง โดยก�ำหนดยุทธศาสตร์ทมี่ งุ่ วางระบบการอนามัยสิง่ แวดล้อม
สนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
รองรับและสนับสนุนการด�ำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development
Goals: SDGs) ตอบสนองการแก้ไขปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน และป้องกันปัญหาที่มีแนวโน้ม
จะเกิดในอนาคต รวมทั้งน�ำประเด็นการด�ำเนินงานส�ำคัญที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ฯ
ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ มาพิจารณาด�ำเนินการต่อเนื่อง
แผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ฉบับนี้ จะใช้เป็นกรอบแนวทางการด�ำเนินงาน
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในอีก ๕ ปีข้างหน้า มีวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์หลัก
เป้าหมายหลัก ตัวชี้วัด และยุทธศาสตร์ ดังนี้
๖.๑ วิสัยทัศน์
ประเทศไทยมี ร ะบบการจั ด การอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ ข้ ม แข็ ง และยั่ ง ยื น โดยการมี ส ่ ว นร่ ว ม
ของทุกภาคส่วน
๖.๒ เป้าประสงค์หลัก
ประชาชนได้รบั การคุม้ ครองสิทธิดา้ นสุขภาพและสิง่ แวดล้อม สามารถด�ำรงชีวติ ได้อย่างมีสขุ ภาวะ
และมีส่วนร่วมในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๖.๓ เป้าหมายหลัก
๖.๓.๑ ลดผลกระทบต่อสุขภาพจากปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม
๖.๓.๒ มีความร่วมมือการด�ำเนินงานอนามัยสิง่ แวดล้อมระหว่างหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเป็นรูปธรรม
๖.๓.๓ มีระบบการบริหารจัดการอนามัยสิง่ แวดล้อมบนฐานความรู้ และข้อมูลเชิงประจักษ์ เพือ่ ก�ำกับ
ดูแล และป้องกันปัญหา
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๖.๔ ตัวชี้วัด
๖.๔.๑ อัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคอั นเนื่ อ งมาจากมลพิ ษ ทางอากาศ ลดลงร้ อ ยละ ๑๐ และ
โรคจากอาหารและน�้ำเป็นสื่อลดลง ร้อยละ ๕๐
๖.๔.๒ มีกลไกความร่วมมือด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม ทัง้ ในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ
(คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการร่วมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง)
๖.๔.๓ มีระบบฐานข้อมูลกลางและสารสนเทศที่เชื่อมโยงข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
๖.๕ กรอบแนวคิดยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ
มุง่ เน้นการติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวังปัญหาอนามัยสิง่ แวดล้อมเชิงพืน้ ทีแ่ ละกลุม่ เป้าหมายเฉพาะ
ประเมินความเสี่ยง และประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากปัจจัยสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบบริหารจัดการ
และสื่ อ สารเพื่ อ เตื อ นภั ย และตอบโต้ ด ้ า นอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม กรณี ฉุ ก เฉิ น สาธารณภั ย และภั ย พิ บั ติ
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะประเด็นภัยสุขภาพ
ที่ส�ำคัญ ได้แก่ มลพิษทางอากาศ น�ำ้ บริโภค สุขาภิบาลอาหาร สิ่งปฏิกูล ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
สารเคมี และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวทางประชารัฐ
มุ่งเน้นการระดมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคีทุกภาคส่วนในสังคม ภาคประชาชน ภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคท้องถิน่ ในการร่วมกันคิดวางแผน ด�ำเนินงานเพือ่ ป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม
ครอบคลุมทั้งวงจร ตั้งแต่ควบคุมแหล่งก�ำเนิด ป้องกันการรับสัมผัส และเฝ้าระวัง ดูแลปัญหาด้านผลกระทบ
ต่อสุขภาพ และส่งเสริมการบูรณาการและเสริมพลังการด�ำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมระหว่างหน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความเข้มแข็งระบบบริหารจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
มุง่ เน้นการพัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ เกณฑ์มาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้องด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม
ให้มีความครอบคลุม ทันต่อเหตุการณ์ ตลอดจนก�ำกับ ดูแลการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างนโยบายสาธารณะ ศึกษาวิจัยและจัดการความรู้ ผลิตนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการด�ำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในแต่ละบริบทพื้นที่ และปรับปรุงพัฒนาระบบ
ฐานข้ อ มู ล และสารสนเทศด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มและสุ ข ภาพที่ เ ชื่ อ มโยง สามารถชี้ น� ำ เชิ ง นโยบายและ
สร้างความตระหนักรู้กับประชาชนได้ทันเวลา
ยุ ท ธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างขีด ความสามารถของประชาชน บุ ค ลากรและภาคี เ ครื อ ข่ า ย
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้มีความรอบรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพ
โดยพัฒนากระบวนทางปัญญาและสังคมเพือ่ ให้ประชนชน เข้าถึง เข้าใจข้อมูล ความรูเ้ รือ่ งสิง่ แวดล้อม
ที่ส่งผลต่อสุขภาพ สามารถจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพได้ด้วยตนเอง หรือชุมชนหรือโดยกลไกประชารัฐ
มุ่งสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถประชาชน บุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
และอาชีวอนามัย ทั้งในระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น ให้มีความรอบรู้และทักษะที่จ�ำเป็น
ต่อการประเมิน ป้องกันและแก้ไขปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีแนวโน้มเกิดขึ้นในระยะยาว และส่งเสริม
การผลิตบุคลากรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีสมรรถนะสูง พัฒนาระบบการเรียนการสอน และการฝึกอบรม
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมส�ำหรับบุคลากรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
40
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แนวคิดของการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

มาตรการส�ำคัญ
๑. พัฒนา และส่งเสริม สนับสนุนการบังคับใช้กฎหมาย
๒. ส่งเสริมการศึกษาวิจัยที่ตอบสนองต่อการจัดการงานอนามัย
สิ่งแวดล้อม
๓. พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลกลางและสารสนเทศ
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย:
๑. มีกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรการเชิงกฎหมายด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการด�ำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
๒. มีระบบฐานข้อมูลกลางและสารสนเทศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
เพื่อสนับสนุนการก�ำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่ จังหวัด
และประเทศ
๓. มีการศึกษาวิจัยที่ตอบสนองต่อการจัดการงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
๔. ภายใน ๕ ปี ๗๗ จังหวัดในประเทศไทย สามารถบริหารจัดการ
อนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์: มีระบบบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
อย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓
สร้างความเข้มแข็งระบบบริหารจัดการ
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

กลไกและแนวทางการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ

มาตรการส�ำคัญ
๑. เสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการเฝ้าระวังและจัดการปัญหาด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม
๒. สร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
๔. สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน
๕. สร้างความร่วมมือระหว่างกลุ่มวิชาชีพ ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย:
๑. จ�ำนวนชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ /อปท. ในการ
ด�ำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบปีฐาน พ.ศ. ๒๕๕๙ และ
จ�ำนวนชุมชนที่มีศักยภาพสามารถจัดการปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้เอง
๒. ภายใน ๕ ปี ร้อยละ ๗๐ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ระดับเทศบาล)
มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้ประชาชนมีสุขภาพดี
๓. ภายใน ๕ ปี ร้อยละ ๕๐ ของเทศบาลทุกระดับ (๑,๒๐๐ แห่ง)
มีโครงสร้างและบุคลากรรับผิดชอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
๔. จ�ำนวนหน่วยงานภาครัฐ (ระดับกรม) ที่มีแผนงาน/โครงการ
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบปีฐาน พ.ศ. ๒๕๕๙

เป้าประสงค์: มีความร่วมมือระหว่างประชาชน ชุมชน ท้องถิ่นและ
ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ในการด�ำเนินงานอนามัย
สิ่งแวดล้อมตามแนวทางประชารัฐ และประชาชน ชุมชน ตระหนักรู้
และสามารถจัดการปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้เอง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
สร้างความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามแนวทางประชารัฐ

มาตรการส�ำคัญ
๑. พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูง
๒. เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. เสริมสร้างความรอบรู้และขีดความสามารถของภาคประชาชน.

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย:
๑. ร้อยละ ๕๐ ของบุคลากรที่รับผิดชอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและ
อาชีวอนามัยได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้านที่เกี่ยวข้อง
๒. จ�ำนวนหน่วยงาน สถาบันการศึกษา สถาบันฝึกอบรมและสถาบันวิจัยที่มี
แผนงาน/โครงการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐหรือภาคอื่นๆ ในการด�ำเนินงาน
หรือพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม หรืออาชีวอนามัย
๓. มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน ๑,๐๐๐,๐๐๐ คน
มีความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม สามารถเป็นแกนน�ำในการลด
การคัดแยกขยะในครัวเรือนและชุมชน รวมถึงการจัดการสิ่งแวดล้อม
ที่เอื้อต่อสุขภาพได้

เป้าประสงค์: ประชาชน บุคลากรและหน่วยงานภาคีเครือข่าย ที่เกี่ยวข้อง
สามารถด�ำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
เสริมสร้างขีดความสามารถของประชาชน บุคลากรและ
ภาคีเครือข่ายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้มีความรอบรู้
ด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพ

สื่อสารเพื่อสร้างเข้าใจเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ฯให้กับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ๒. บูรณาการการด�ำเนินงานกับหน่วยงานภาครัฐ ๓. ใช้กลไกคณะกรรมการอนามัยสิ่งแวดล้อม ๔.ใช้กลไกและระบบงบประมาณบูรณาการ

มาตรการส�ำคัญ
๑. เฝ้าระวัง ประเมินความเสี่ยง และจัดการเพื่อลดผลกระทบต่อ
สุขภาพจากสิ่งแวดล้อม
๒. ยกระดับมาตรฐานการจัดบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม
๓. พัฒนาสุขาภิบาลในพื้นที่ห่างไกลและประชากรกลุ่มเปราะบาง

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย:
๑. มีระบบเฝ้าระวังอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยงมลพิษสิ่งแวดล้อม
๒. มีระบบการประเมินรับรองมาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
๓. ภายใน ๕ ปี อัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ
ลดลงร้อยละ ๑๐ เหลือ ๓๖๗ รายต่อพันประชากร
๔. ภายใน ๕ ปี อัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน
ลดลงร้อยละ ๕๐ เหลือ ๙๐๐ รายต่อแสนประชากร

เป้าประสงค์: มีระบบป้องกันและลดผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและพื้นที่
อย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
ป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ

๑. หลักความเสมอภาค (Equity)
๒. หลักการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Intersectorality)
ระดับภาค และระดับประเทศ (คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการร่วมทุกภาคส่วน ๓. หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation)
๔. หลักการส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health Promotion)
ที่เกี่ยวข้อง)
เป้าหมายหลัก ๑. ลดผลกระทบต่อสุขภาพจากปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม
๕. หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development)
๒. มีความร่วมมือการด�ำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรม
๓. มีระบบฐานข้อมูลกลางและสารสนเทศที่เชื่อมโยงข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ๖. หลักการป้องกันไว้ก่อน (The Precautionary Principle)
๓. มีระบบการบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมบนฐานความรู้ และข้อมูลเชิงประจักษ์ เพื่อก�ำกับ ดูแล และป้องกันปัญหา และสุขภาพ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
๗. หลักการสิทธิและความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Rights and Justice)

ตัวชี้วัด ๑. อัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคอันเนื่องมาจากมลพิษทางอากาศ
เป้าประสงค์หลัก ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม สามารถด�ำรงชีวิตได้อย่างมี ลดลงร้
อยละ ๑๐ และโรคจากอาหารและน�ำ้ เป็นสื่อลดลง ร้อยละ ๕๐
สุขภาวะ และมีส่วนร่วมในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. มีกลไกความร่วมมือด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับจังหวัด

วิสัยทัศน์ ประเทศไทยมีระบบการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เข้มแข็งและยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

๖.๖ ผังความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๖.๗ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมายและมาตรการส�ำคัญ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ
เป้าประสงค์: มีระบบป้องกัน และลดผลกระทบจากปัจจัยเสีย่ งด้านอนามัยสิง่ แวดล้อมทีส่ อดคล้อง
				
กับสภาพปัญหาของพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย:
๑. มีระบบเฝ้าระวังอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยงมลพิษสิ่งแวดล้อม
๒. มีระบบการประเมินรับรองมาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
๓. ภายใน ๕ ปี อัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ ลดลงร้อยละ ๑๐
		 เหลือ ๓๖๗ รายต่อพันประชากร
๔. ภายใน ๕ ปี อัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ลดลงร้อยละ ๕๐
		 เหลือ ๙๐๐ รายต่อแสนประชากร
มาตรการส�ำคัญ

แนวทางปฏิบัติ/กิจกรรมหลัก

หน่วยงาน หน่วยงาน
หลัก
สนับสนุน
ทส.
สธ.
๑. ติดตามและตรวจสอบปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่เสี่ยง
๑. เฝ้าระวัง ประเมิน
ความเสี่ยง และจัดการเพื่อ เช่ น พื้ น ที่ วิ ก ฤตมลพิ ษ ทางอากาศ พื้ น ที่ ป นเปื ้ อ นสารเคมี
ลดผลกระทบต่อสุขภาพ ทางการเกษตร เป็นต้น
จากสิ่งแวดล้อม
สธ.
มท.
๒. เฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เป้าหมายการพัฒนา
ทส.
กก.
ตามนโยบายรั ฐ บาล โดยเน้ น พื้ น ที่ เ ขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ
อก.
เขตอุตสาหกรรมหลัก พืน้ ทีท่ อ่ งเทีย่ วส�ำคัญ และกิจการส�ำคัญตาม
พน.
นโยบายรัฐบาล เช่น กิจการโรงไฟฟ้า
สธ.
มท.
๓. ก�ำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยง ประเมินผลกระทบต่อ
ทส.
อก.
สุขภาพในพื้นที่เสี่ยง และกิจการที่เสี่ยงต่อการเกิดมลพิษและ
ภาคเอกชน
ผลกระทบต่อสุขภาพ
๔. จัดให้มีระบบเฝ้าระวังผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ มท.(จังหวัด)
สธ.
ในระดับจังหวัดที่มีปัญหาเฉพาะ เช่น การลักลอบทิ้งสิ่งปฏิกูล
กษ.
ทส.
ที่ส่งผลกระทบในวงกว้าง การใช้สารเคมีในพื้นที่การเกษตร
อก.
สธ.
อก.
๕. พั ฒ นาแนวทางการบั น ทึ ก การวิ นิ จ ฉั ย สภาพแวดล้ อ ม
การเกิ ด โรคที่ เ กิ ด จากผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม (เช่ น สารเคมี
มลพิษทางอากาศ ภัยร้อน เป็นต้น)
๖. ติ ด ตามเฝ้ า ระวั ง คุ ณ ภาพน�้ ำ เพื่ อ การบริ โ ภคในภาพรวม
สธ.
มท.
ระดับประเทศ
๗. ก�ำกับดูแลการอนุญาตและควบคุมคุณภาพน�้ำบริโภค เช่น น�ำ้ ดื่ม มท.(อปท.)
สธ.
จากเครือ่ งจ�ำหน่ายอัตโนมัติ ประปาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
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มาตรการส�ำคัญ

แนวทางปฏิบัติ/กิจกรรมหลัก

หน่วยงาน หน่วยงาน
หลัก
สนับสนุน
๘. จัดหาน�้ำบริโภคที่ปลอดภัยส�ำหรับกลุ่มเสี่ยง (เช่น พื้นที่
มท.
สธ.
ศักยภาพแร่ พื้นที่ที่มีการปนเปื้อน) และพื้นที่ทุรกันดาร
สธ.
๙. จัดให้มีระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา
อนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉิน ภัยพิบัติ สาธารณภัย หรือ มท.(อปท.)
กรณีแหล่งชุมนุมชนหนาแน่น (เหตุการณ์ไม่ปกติ)
๑๐. สื่อสารความเสี่ยงและเตือนภัยด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
สธ.
ทส.
สธ.
ทส.
๑๑. สร้างนโยบายสาธารณะด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับพื้นที่
มท.
และระดับ ประเทศ เพื่อให้เกิดความร่ว มมือของทุกภาคส่ว น
อก.
ในการแก้ไขปัญหาส�ำคัญ
มท.
สธ.
๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พัฒนา ปรับปรุง ยกระดับคุณภาพ
๒. ยกระดับมาตรฐาน
ทส.
และมาตรฐานการจัดการด้านสุขาภิบาลอาหารและน�ำ้ สุขาภิบาล
การจัดบริการอนามัย
หน่วยงาน
สิ่งแวดล้อม (ส้วม ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น�้ำเสีย) ในสถานที่
สิ่งแวดล้อม
ภาคเอกชน
สาธารณะ สถานประกอบการ และสถานบริ ก ารสาธารณะ
ตามเกณฑ์ที่กำ� หนด
๒. พัฒนาแนวทางปฏิบัติและระบบการประเมินรับรองมาตรฐาน
สธ.
สถาบัน
มท.
การศึกษา
ด้ า นอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ในด้ า นสุ ข าภิ บ าลอาหารและน�้ ำ สุ ข าภิ บ าลสิ่ ง แวดล้ อ ม
(ส้วม ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น�้ำเสีย)
๓. ประเมินรับรองคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และสร้างแรงจูงใจ มท.(อปท.)
สธ.
เพื่อการรักษาระดับมาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ศธ.
สธ.
๔. สร้างเสริมความรู้ประชาชนในการเลือกใช้บริการอนามัย
มท.
สิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน และมีพฤติกรรมสุขอนามัยที่ดี
วธ.
รักษาความสะอาดสถานที่สาธารณะ และชุมชน
มท.
สธ.
๓. พัฒนาสุขาภิบาลในพืน้ ที่ ๑. จัดหาน�้ำสะอาด และส้วมที่ถูกสุขลักษณะส�ำหรับประชาชน
ในพื้นที่ห่างไกล พื้นที่ที่เข้าถึงยาก และถิ่นทุรกันดาร
ห่างไกลและประชากร
กลุ่มเปราะบาง
๒. สร้างเสริมพฤติกรรมสุขอนามัยให้กับประชาชนและเยาวชน
สธ.
มท.
เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพและลดการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม
ศธ.
มท.
สธ.
๓. จัดให้มีบริการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม อาทิ น�้ำบริโภคสะอาด
พม.
ส้วมถูกสุขลักษณะ และบริการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่
ถูกสุขลักษณะ ส�ำหรับประชาชนกลุ่มที่อยู่ในสภาวะยากล�ำบาก
ผู้พิการ และกลุ่มด้อยโอกาส ทั้งในพื้นที่ห่างไกล พื้นที่เขตเมือง
และชนบท
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ตามแนวทางประชารัฐ
เป้าประสงค์ : มีความร่วมมือระหว่างประชาชน ชุมชน ท้องถิน่ และภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน
				 ในการด�ำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมตามแนวทางประชารัฐ และประชาชน ชุมชน
				
ตระหนักรู้และสามารถจัดการปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้เอง
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย:
๑. จ�ำนวนชุมชนทีเ่ ข้ามามีสว่ นร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ /อปท. ในการด�ำเนินงานด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม
		
เพิม่ ขึน้ เมือ่ เทียบปีฐาน พ.ศ. ๒๕๕๙ และจ�ำนวนชุมชนทีม่ ศี กั ยภาพสามารถจัดการปัญหาอนามัย
		 สิ่งแวดล้อมได้เอง
๒. ภายใน ๕ ปี ร้อยละ ๗๐ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ระดับเทศบาล) มีการจัดการอนามัย
		 สิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้ประชาชนมีสุขภาพดี
๓. ภายใน ๕ ปี ร้อยละ ๕๐ ของเทศบาลทุกระดับ (๑,๒๐๐แห่ง) มีโครงสร้างและบุคลากรรับผิดชอบ
		
งานอนามัยสิ่งแวดล้อม 					
๔. จ�ำนวนหน่วยงานภาครัฐ (ระดับกรม) ที่มีแผนงาน/โครงการ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
		 เมื่อเทียบปีฐาน พ.ศ. ๒๕๕๙
มาตรการส�ำคัญ

แนวทางปฏิบัติ/กิจกรรมหลัก

หน่วยงาน หน่วยงาน
หลัก
สนับสนุน
๑. เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพ ๑. เพิ่มศักยภาพแกนน�ำชุมชนในการเฝ้าระวังประเมินความเสี่ยง มท.(อปท.)
สธ.
ชุมชนในการเฝ้าระวังและ เบื้องต้น ป้องกันและด�ำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม อาทิ
ทส.
การปนเปื ้ อ นสารเคมี เ กษตร มลพิ ษ จากกองขยะถู ก ไฟไหม้
จัดการปัญหาอนามัย
มท.
สิ่งแวดล้อม
การทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลในแหล่งน�้ำของชุมชน การปนเปื้อน
(กรมการ
สารเคมีของอาหารและน�้ำบริโภค เป็นต้น
พัฒนาชุมชน)
๒. พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครประจ�ำหมูบ่ า้ นในการเป็นนักจัดการ
สธ.
มท.
อนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชน
มท.
ทส.
๓. สนั บ สนุ น ให้ ชุ ม ชนมี โ ครงการ/ด� ำ เนิ น งานด้ า นอนามั ย
สธ.
กษ.
สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับพื้นที่ อาทิ การวิเคราะห์ปัญหาและ
ท�ำแผนชุมชน สร้างกลุม่ สายสืบเยาวชนเพือ่ เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหา
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและหน่วยงานรัฐ เป็นต้น
มท.
มท.
๔. สนับสนุนให้มีการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีชุมชน และ
สธ.
(กรมพัฒนา
ใช้ภมู ปิ ญ
ั ญาชาวบ้านในการจัดการอนามัยสิง่ แวดล้อม ยกย่องและ
ชุมชน)
เผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ผ ลงานของชุ ม ชนที่ มี ก ารจั ด การที่ ดี
เพื่อเป็นเป็นแหล่งเรียนรู้ส�ำหรับชุมชนอื่น ๆ
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หน่วยงาน หน่วยงาน
หลัก
สนับสนุน
ทส.
๕. จัดหาแหล่งงบประมาณ เพื่อสนับสนุนชุมชนในการเฝ้าระวัง
มท.
กษ
ประเมินความเสี่ยงอย่างง่าย ป้องกันและจัดการปัญหาอนามัย สปสช.
สิง่ แวดล้อมชุมชน อาทิ ป้องกันสุขภาพจากมลพิษอากาศ สารเคมี
สธ.
การเกษตรปนเปือ้ น ของเสียอันตรายจากชุมชน และมูลฝอยติดเชือ้
ในพื้นที่เสี่ยง
สธ.
๒. สร้างความเข้มแข็งและ ๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างเครือข่ายการด�ำเนินงาน อปท.
ทส.
อนามัยสิ่งแวดล้อมในลักษณะเป็นโครงการร่วมระหว่างท้องถิ่น
ส่งเสริมบทบาทองค์กร
ใกล้เคียง เพื่อขยายขีดความสามารถในการบริหารจัดการอนามัย
ปกครองส่วนท้องถิ่น
สิ่งแวดล้อมระดับท้องถิ่น
มท.
สธ.
๒. สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีการจัดการสิง่ ปฏิกลู
ทส.
และขยะมูลฝอย ในรูปแบบเครือข่าย หรือบริหารจัดการร่วมใน
ระดับท้องถิ่น
มท.
๓. สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด�ำเนินการตามเกณฑ์
สธ.
คุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครอง (กรมส่งเสริม
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ พั ฒ นาโดยกรมอนามั ย ร่ ว มกั บ กรมส่ ง เสริ ม การปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ท้องถิ่น)
สธ.
มท.
๔. ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการก�ำหนดนโยบาย
มาตรการ หรือข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ในการควบคุม ก�ำกับ การจัดการ
ขยะมูลฝอย การจัดการสิ่งปฏิกูล การสุขาภิบาลอาหาร คุณภาพ
น�ำ้ ดืม่ จากเครือ่ งจ�ำหน่ายน�ำ้ ดืม่ อัตโนมัติ และกิจการทีเ่ ป็นอันตราย
ต่อสุขภาพตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
๕. ก� ำ หนดให้ มี โ ครงการร่ ว มระหว่ า งกระทรวงสาธารณสุ ข
มท.
สธ.
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมกับกระทรวงมหาดไทย
ทส.
ในการด�ำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพในระดับท้องถิ่น
๓. สร้างความร่วมมือ
๑. หน่วยงานภาครัฐมีการจัดท�ำบันทึกความร่วมมือ ก�ำหนดตัวชี้วัดร่วม/
กษ
มท
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ โครงการ/กิจกรรมทีส่ นับสนุนการด�ำเนินงานด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม
อก.
สธ.
ทส.
โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีโครงการพัฒนาตามนโยบายส�ำคัญของรัฐ
๒. ให้มีระบบงบประมาณบูรณาการสนับสนุนการด�ำเนินงาน
ทส.
มท.
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
สธ.
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หน่วยงาน
หลัก
๓. ให้คณะกรรมการระดับประเทศที่เกี่ยวข้องกับการอนามัย
ทส.
สธ.
สิง่ แวดล้อม อาทิ คณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ คณะกรรมการ
สาธารณสุข คณะกรรมการอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เป็นกลไก
ขับเคลือ่ นและบูรณาการการด�ำเนินงานทีเ่ กีย่ วข้องกับสิง่ แวดล้อม
และสุขภาพในระดับประเทศ
๔. ใช้กลไกคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการในระดับภูมิภาค
มท.
สธ.
หรือระดับจังหวัด ในการขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานอนามัยสิง่ แวดล้อม
ทส.
ที่เป็นปัญหาของพื้นที่
รง.
๔. สร้ า งความร่ ว มมื อ กั บ ๑. ให้ภาคเอกชน โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดใหญ่มีส่วนร่วม
สธ.
ภาคเอกชน
ในการด�ำเนินงานอนามัยสิง่ แวดล้อม อาทิ การเฝ้าระวังผลกระทบ
ของชุมชนรอบสถานประกอบการ และส่งเสริมสภาพแวดล้อมทีด่ ี
ในสถานประกอบการ (Healthy and Safety Workplace) อาทิ
สถานที่ออกก�ำลังกายส�ำหรับพนักงาน สถานที่ส�ำหรับมารดา
ให้นมบุตรที่สะอาด ปลอดภัย และสถานที่ ปรุง ประกอบ และ
จ�ำหน่ายอาหารและน�้ำ พัฒนาส้วมในสถานบริการสาธารณะให้
ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำ� หนด เป็นต้น
สธ.
๒. ส่งเสริมมาตรการต่างๆ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนและ
กท.
ผูป้ ระกอบการปฏิบตั ติ ามเกณฑ์มาตรฐานด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม
พน.
อาทิ ผูป้ ระกอบการร้านอาหาร ผูป้ ระกอบการธุรกิจน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง
โรงพยาบาลเอกชน ผู้ประกอบการด้านโรงแรมและการท่องเที่ยว
เป็นต้น
สธ.
๓. ใช้มาตรการทางสังคมเพื่อสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน
พน.
เช่น การยกย่องเชิดชูเกียรติสถานประกอบการที่มีการจัดการ
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดี
กรม
๑. สือ่ สาร ประชาสัมพันธ์ถา่ ยทอดองค์ความรูใ้ ห้กบั กลุม่ เป้าหมาย
๕. สร้างความร่วมมือ
ระหว่างกลุ่มวิชาชีพ
และสาธารณะเพื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจ ความตระหนั ก รู ้ และ ประชาสัมพันธ์
ภาคประชาสังคม
ให้ความร่วมมือด� ำเนินงาน และเปลี่ยนพฤติกรรมสุขอนามัย กสทช.
และสื่อมวลชน
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
กรม
๒. เผยแพร่ รู ป แบบ/ตั ว อย่ า งการด� ำ เนิ น งานที่ ดี เพื่ อ สร้ า ง
ความตระหนั ก และจิ ต ส� ำ นึ ก ร่ ว มในการด� ำ เนิ น งานอนามั ย ประชาสัมพันธ์
กสทช.
สิ่งแวดล้อม
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หน่วยงาน
สนับสนุน
มท.
กษ.
อก.
ศธ.
พน.
กษ.
อก.
ทส.
มท.
สภา
หอการค้า
แห่ง
ประเทศไทย
มท.

สธ.
ทส.
ศธ.
สธ.
ทส.

มาตรการส�ำคัญ

แนวทางปฏิบัติ/กิจกรรมหลัก
๓. ส่งเสริมกลุ่มวิชาชีพ สมาคม ชมรม ภาคประชาสังคม
น�ำแนวทางการด�ำเนินงาน ชุดความรู้ แนวทางปฏิบัติ และ
เกณฑ์มาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมไปด�ำเนินการกับพื้นที่
และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่รับผิดชอบ
๔. สื่อมวลชน ร่วมติดตามตรวจสอบและสื่อสารสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
บนฐานความเข้าใจและข้อมูลที่ถูกต้อง

หน่วยงาน
หลัก
สธ.
ทส.
มท.

หน่วยงาน
สนับสนุน

สมาคม
ผู้สื่อข่าว

สธ.
ทส.

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความเข้มแข็งระบบบริหารจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์: มีระบบบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
๑. มี ก ฎหมาย กฎระเบี ย บ และมาตรการเชิ ง กฎหมายด้ า นอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ อื้ อ
		 ต่อการด�ำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
๒. มีระบบฐานข้อมูลกลางและสารสนเทศด้านอนามัยสิง่ แวดล้อมเพือ่ สนับสนุนการก�ำหนดนโยบาย
		 และยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่ จังหวัดและประเทศ
๓. มีการศึกษาวิจัยที่ตอบสนองต่อการจัดการงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
๔. ภายใน ๕ ปี ๗๗ จังหวัดในประเทศไทย สามารถบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ
		
และมีประสิทธิภาพ
มาตรการส�ำคัญ
๑. พัฒนา และส่งเสริม
สนับสนุนการบังคับใช้
กฎหมาย

แนวทางปฏิบัติ/กิจกรรมหลัก

หน่วยงาน
หลัก
สธ.
๑. ออกกฎหมาย มาตรฐาน มาตรการและแนวปฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วข้องใน
ทส.
การก�ำกับ ดูแลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม อาทิ คุณภาพอากาศ
มท.
การจั ด การขยะมู ล ฝอยและของเสี ย อั น ตราย มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ
สุขาภิบาลอาหาร ในตลาด ร้านอาหารและแผงลอยจ�ำหน่าย
อาหาร และสถานประกอบกิจการในชุมชน เป็นต้น
มท.
๒. ใช้กลไกคณะกรรมการต่าง ๆ ในระดับจังหวัด สนับสนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีการออกข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ระเบียบ (จังหวัด)
แนวทางปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อก�ำกับ ดูแล ป้องกันปัญหาและบริหาร
จัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมตามความเหมาะสมแต่ละพื้นที่

หน่วยงาน
สนับสนุน
-

สธ.
ทส.
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๒. ส่งเสริมการศึกษา
วิจัยที่ตอบสนองต่อ
การจัดการงานอนามัย
สิ่งแวดล้อม

แนวทางปฏิบัติ/กิจกรรมหลัก

หน่วยงาน
หลัก
สธ.
๓. จั ด ท� ำ แนวทางการด� ำ เนิ น งานและชุ ด ความรู ้ ด ้ า นอนามั ย
ทส.
สิ่ ง แวดล้ อ มและกฎหมายอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ สนั บ สนุ น
การด�ำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔. ก�ำกับ ติดตาม และประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
มท.
กับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
สธ.
ทส.
วช.
๑. สนับสนุนให้มีการวิจัยในด้านผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษ
สกว.
ทางอากาศ สารเคมีเป็นพิษและสารอันตราย การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และประเด็นปัญหาใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต สวรส.
เป็นต้น
สถาบันวิจัย

อก.
สธ.
ทส.
มท.

สถาบัน
การศึกษา

๒. ศึกษาวิจัย จัดการความรู้ ถอดบทเรียนจากชุมชน ท้องถิ่น และ
วช.
หน่ ว ยงานภาคเอกชนและภาครั ฐ ที่ มี ผ ลการด� ำ เนิ น งานเด่ น
สกว.
ทางวิ ช าการ หรื อ นวั ต กรรมด้ า นอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม อาทิ
การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ การสื่อสารความเสี่ยง การใช้
สารทดแทนสารเคมีอันตรายในภาคการเกษตร ภาคครัวเรือน
และภาคสาธารณสุข เป็นต้น และเผยแพร่ให้กับประชาชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓. ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบตั กิ าร
สธ.
เพื่ อ สามารถเป็ น แหล่ ง อ้ า งอิ ง ด้ า นอนามั ย สิ่งแวดล้อม
๔. ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อจัดการ
ศธ.
ปัญหาอนามัยสิง่ แวดล้อมในปัจจุบนั และแนวโน้มปัญหา ในอนาคต
๕. ก�ำหนดให้มปี ระเด็นด้านอนามัยสิง่ แวดล้อมในกรอบยุทธศาสตร์
วช.
การวิจัยของประเทศ
สกว.
๑. พัฒนาฐานข้อมูลกลางและสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านอนามัย
สธ.
๓. พัฒนาและปรับปรุง
ทส.
ระบบฐานข้อมูลกลางและ สิง่ แวดล้อมของประเทศทีห่ น่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องสามารถเข้าถึงข้อมูล
ดท.(สสช.)
สารสนเทศด้านอนามัย
และน�ำไปใช้ประโยชน์ในการท�ำงาน
สิ่งแวดล้อม
๒. สร้างช่องทางการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและ ดท.(สสช.)
สธ.
สุ ข ภาพ รวมทั้ ง สถิ ติ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ หน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบ
ทส.
เพือ่ ใช้ประโยชน์ขอ้ มูลร่วมกันในการพัฒนางานอนามัยสิง่ แวดล้อม
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หน่วยงาน
สนับสนุน
มท.
อก.

สธ.
ทส.
ศธ.
มท.

ทส.
วท.
มท.
วท.
(สทอภ.)
กษ
มท.

ยุ ทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างขีด ความสามารถของประชาชน บุ ค ลากรและภาคี เ ครื อ ข่ า ย
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้มีความรอบรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพ
เป้าประสงค์:
				
				
				

ประชาชนเข้าถึง เข้าใจ ข้อมูลความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพ สามารถ
จัดการสิง่ แวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อสุขภาพได้ดว้ ยตนเอง หรือชุมชนหรือโดยกลไกประชารัฐ
บุคลากรและหน่วยงานภาคีเครือข่ายทีเ่ กีย่ วข้องมีความรอบรูแ้ ละสามารถด�ำเนินงาน
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
๑. ร้อยละ ๕๐ ของบุคลากรทีร่ บั ผิดชอบงานอนามัยสิง่ แวดล้อมและอาชีวอนามัยได้รบั การพัฒนา
		 ศักยภาพในด้านที่เกี่ยวข้อง
๒. จ�ำนวนหน่วยงาน สถาบันการศึกษา สถาบันฝึกอบรมและสถาบันวิจัยที่มีแผนงาน/โครงการ
		 ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ หรื อ ภาคอื่ น ๆ ในการด� ำ เนิ น งานหรื อ พั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากร
		 ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม หรืออาชีวอนามัย
๓. มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมูบ่ า้ น ๑,๐๐๐,๐๐๐ คน มีความรอบรูด้ า้ นอนามัยสิง่ แวดล้อม
		 สามารถเป็นแกนน�ำในการลดปริมาณขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะในครัวเรือนและชุมชน
		 รวมถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพได้
มาตรการส�ำคัญ
๑. พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรที่รับผิดชอบงาน
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูง

แนวทางปฏิบัติ/กิจกรรมหลัก

หน่วยงานหลัก

หน่วยงาน
สนับสนุน
สธ.
ทส.

๑. จัดให้มีการเรียนการสอนเรื่องอนามัยสิ่งแวดล้อมใน ส�ำนักงาน
สาขาที่เกี่ยวข้องด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
๒. ร่วมกับสถาบันการศึกษาในการจัดท�ำหลักสูตร และ
ศธ.
สธ.
จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านอนามัย
ทส.
สิ่งแวดล้อม ทั้งส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น
๓. สร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง
สธ.
ศธ.
ด้ า นอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม เช่ น แพทย์ แ ละบุ ค ลากร
ทส.
ด้านเวชกรรมสิง่ แวดล้อม ระบาดวิทยาอนามัยสิง่ แวดล้อม
และพิษวิทยา เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เป็นต้น
๔. จัดให้มีการวางแผนก�ำลังคนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
สธ.
มท.
และอาชีวอนามัยทั้งระบบ เพื่อให้มีบุคลากรเพียงพอ
และกระจายก�ำลังคนอย่างเหมาะสม
๕. สนับสนุนความก้าวหน้าให้กบั ผูป้ ฏิบตั หิ น้าที่ ในสายงาน
สธ.
นร.
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
(ส�ำนักงาน ก.พ.)
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มาตรการส�ำคัญ

แนวทางปฏิบัติ/กิจกรรมหลัก

๒. เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพ ๑. วิเคราะห์ความต้องการและความจ�ำเป็น และวางแผน
ของบุคลากรขององค์กร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของ
ปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. อบรมให้ความรูบ้ คุ ลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ทั้งระดับบริหาร และระดับปฏิบัติการในการด�ำเนินงาน
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
๓. ก�ำหนดให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทีร่ บั ผิดชอบงานอนามัยสิง่ แวดล้อม ต้องได้รบั การฝึกอบรม
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมตามหลักสูตรที่สถาบันการศึกษา
หรือหน่วยงานภาครัฐด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง
๔. จัดให้มีหรือปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้สามารถรองรับงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
๕. ให้สถาบันการศึกษาในพืน้ ทีด่ ำ� เนินการพัฒนาศักยภาพ
และขีดความสามารถบุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับ
บริบทของพื้นที่
๓. เสริมสร้างความรอบรู้ ๑. จัดให้มี หรือบูรณาการโครงการ/กิจกรรมด้านอนามัย
และขีดความสามารถของ สิง่ แวดล้อม เพือ่ เสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข
ภาคประชาชน
ประจ� ำหมู่บ ้าน อาสาสมัค รภาคประชาชนอื่น ๆ หรือ
แกนน�ำชุมชนในการด�ำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
๒. ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด กระบวนการทางปั ญ ญาและสั ง คม
ที่เอื้อให้ประชาชนเข้าถึง เข้าใจ ข้อมูลข่าวสาร ความรู้
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และสามารถเลือกและตัดสินใจ
มีพฤติกรรมทีถ่ กู ต้อง ทีจ่ ะส่งผลดีตอ่ สุขภาพและสิง่ แวดล้อม
๓. ผลิตสื่อความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีเนื้อหา รูปแบบ
และช่องทางการสือ่ สารทีเ่ หมาะสมตามกลุม่ เป้าหมาย เพือ่
ให้ประชาชน แกนน�ำชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ�ำหมู่บ้าน หรืออาสาสมัครประจ�ำหมู่บ้านอื่น ๆ หรือ
แกนน�ำชุมชน เข้าถึง เข้าใจ และสามารถน�ำไปปฏิบตั ิ และ
บอกต่อได้
๔. ส่งเสริม สร้างแรงจูงใจให้ประชาชน แกนน�ำชุมชน และ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมูบ่ า้ น พัฒนาตนเอง ชุมชน
ให้เป็นแบบอย่างที่ดีด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
๕. สนับสนุนให้มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน
เชี่ยวชาญด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และการสร้างคนรุ่นใหม่
รวมทั้ ง เด็ ก และเยาวชนให้ มี จิ ต ส� ำ นึ ก รั ก สุ ข ภาพ
รักษ์สิ่งแวดล้อมชุมชน
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หน่วยงานหลัก
มท.

หน่วยงาน
สนับสนุน
สธ.
ศธ.

มท.
ศธ.
สธ.
มท.

ทส.

มท.

-

ศธ.

สธ.
ทส.

สธ.
ทส.

มท.

ศธ.
สธ.

มท.
สธ.
ทส.
สธ.
ทส.

มท.

สธ.
มท.

ดท.

สธ.
ทส.

มท.
ศธ.

๖.๘ โครงการส�ำคัญ (Flagship Projects)
เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม สามารถตอบสนองต่อตัวชี้วัด
และค่าเป้าหมายในแต่ละยุทธศาสตร์ และเป็นกรอบในการขอรับการจัดสรรงบประมาณประจ�ำปีของหน่วยงาน
งบประมาณในลักษณะบูรณาการ และอื่นๆ จึงให้มีโครงการส�ำคัญ (Flagship Projects) ที่จะด�ำเนินการใน
๔ ยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ดังนี้
๖.๘.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ
			 โครงการส�ำคัญ:
			 ๑) โครงการติดตามตรวจสอบเพื่อเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
				 เพื่อพัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวังปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่
และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น พื้นที่ห่างไกล ประชากรกลุ่มอ่อนไหว และประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจาก
ปัจจัยสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสิ่งแวดล้อม
				 หน่วยงานหลัก: กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม
			 ๒) โครงการก�ำกับดูแล และพัฒนาระบบการประเมินรับรองมาตรฐานด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม
				 โดยการก�ำกับดูแล สร้างแรงจูงใจและสนับสนุนให้มกี ารปรับปรุงมาตรฐานการจัดบริการ
อนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานที่สาธารณะ สถานประกอบการ และสถานบริการสาธารณะ และพัฒนาระบบ
การประเมินรับรองมาตรฐานด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อม
				 หน่วยงานหลัก: กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย
๖.๘.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ตามแนวทาง

ประชารัฐ
			 โครงการส�ำคัญ:
			 ๑) โครงการส่งเสริมศักยภาพและการมีส่วนร่วมในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
				 โดยส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และแกนน�ำชุมชน
ในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม การใช้มาตรการทางสังคมเพื่อสร้างแรงจูงใจ เช่น การยกย่องเชิดชูเกียรติ
ผลักดันให้มกี ารน�ำเครือ่ งมือและกลไกทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการจัดการงานอนามัยสิง่ แวดล้อม ส่งเสริมบทบาท
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และความร่วมมือ
ระหว่างกลุ่มวิชาชีพ ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน
				 หน่วยงานหลัก: กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงมหาดไทย
			 ๒) โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจและให้ความร่วมมือ
ในการด�ำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
				 เพื่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้กับทุกภาคส่วน
ในสังคม ภาคประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้าใจและเข้ามามีส่วนร่วม
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ควบคุมแหล่งก�ำเนิด ป้องกันการรับสัมผัส
และเฝ้าระวังดูแลปัญหาด้านผลกระทบต่อสุขภาพ
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				 หน่วยงานหลัก: กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมประชาสัมพันธ์
๖.๘.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความเข้มแข็งระบบบริหารจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
			 โครงการส�ำคัญ:
			 ๑) โครงการพัฒนา ปรับปรุงกฎหมายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
				 โดยทบทวน พัฒนา และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐาน มาตรการ และ
แนวปฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วข้องในการก�ำกับดูแลงานด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม เช่น การจัดการขยะมูลฝอย คุณภาพอากาศ
ในอาคาร และสถานประกอบกิจการในชุมชน เป็นต้น
				 หน่วยงานหลัก: กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงมหาดไทย
			 ๒) โครงการพัฒนาการวิจัย และจัดท�ำฐานข้อมูลกลาง เพื่อสนับสนุนการจัดการ
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
				 โดยส่งเสริมการศึกษาวิจัยและจัดการความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ต่อการด�ำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในแต่ละบริบทพื้นที่ การปรับปรุงพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางและ
สารสนเทศด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เพื่อใช้ประกอบในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้มีความสอดคล้อง
กับสถานการณ์ปจั จุบนั เช่น การพัฒนาแนวทางในการบันทึกการวินจิ ฉัยสภาพแวดล้อมการเกิดโรคทีเ่ กิดจาก
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เช่น สารเคมี และมลพิษทางอากาศ
				 หน่วยงานหลัก: กระทรวงสาธารณสุข ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ ส�ำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๖.๘.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างขีดความสามารถของประชาชน บุคลากรและภาคีเครือข่าย
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้มีความรอบรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพ
			 โครงการส�ำคัญ:
			 ๑) โครงการเสริมสร้างความรอบรู้และพัฒนาขีดความสามารถของประชาชน และ
บุคลากรในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
				 ส่งเสริมศัก ยภาพและเพิ่ ม ขี ด ความสามารถประชาชน บุ ค ลากรที่ รั บผิ ด ชอบงาน
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น เช่น
แพทย์และบุคลากรสาธารณสุขด้านเวชกรรมสิ่งแวดล้อม และบุคลากรของท้องถิ่น และส่งเสริมการผลิต
บุคลากรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม การจัดท�ำหลักสูตรและการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
				 หน่วยงานหลัก: กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย
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บทที่

๗

แนวทางการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล

แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ กระทรวงสาธารณสุข
และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม อาศัยมติคณะรัฐมนตรีเป็นกลไกหลักในการบริหารจัดการ
แผนสู่การปฏิบัติ โดยมุ่งท�ำความเข้าใจ และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้นำ� ยุทธศาสตร์
มาตรการและแนวทางภายใต้แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับนี้ ไปเป็นกรอบการจัดท�ำ
แผนปฏิบัติการประจ�ำปี และสนับสนุนการด�ำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในทุกระดับ
๗.๑ กลไกและแนวทางการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ
แผนยุทธศาสตร์ ฯ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ จะสามารถน�ำไปสูก่ ารปฏิบตั ไิ ด้อย่างเป็นรูปธรรม
มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลได้ จ�ำเป็นต้องมีกระบวนการประสานเพื่อการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ
โดยหน่วยงานทุกระดับทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น มาตรการการด�ำเนินงานที่ก�ำหนดไว้ใน
แผนยุทธศาสตร์ ฯ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน�ำไปพิจารณาจัดล�ำดับ
ความส�ำคัญ และจัดท�ำแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองได้
ภายหลังจากคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบกับแผนยุทธศาสตร์ ฯ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
คณะกรรมการอนามัยสิง่ แวดล้อมซึง่ เป็นกลไกระดับประเทศทีม่ บี ทบาทหน้าทีใ่ นการก�ำหนดนโยบาย ทิศทาง
และยุทธศาสตร์ สนับสนุนส่งเสริมการด�ำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศที่เชื่อมโยงกับแผนงาน
ขององค์กรระหว่างประเทศ ตลอดจนก�ำกับดูแล ติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ฯ
ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการผลักดันให้เกิดกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้
๗.๑.๑ สื่อสารเพื่อสร้างเข้าใจเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ฯ ให้กับหน่วยงานภาคีเครือข่าย
โดยการส่ ง หนั ง สื อ ราชการและการสื่ อ สาร ประชาสั ม พั น ธ์ รู ป แบบต่ า ง ๆ เพื่ อ เผยแพร่ ส าระส� ำ คั ญ
ของแผนยุทธศาสตร์ ฯ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ในวงกว้าง และการสือ่ สารในระดับผูบ้ ริหารหน่วยงาน
เพื่อให้เกิดความเข้าใจในสาระส�ำคัญของแผนยุทธศาสตร์ ฯ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และสามารถ
น�ำไปใช้ประโยชน์และก�ำหนดเป็นกรอบแผนงานและโครงการ และเตรียมการด้านงบประมาณ ส�ำหรับสนับสนุน
การด�ำเนินงานได้สอดคล้องกับแนวทางของแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๗.๑.๒ บูรณาการการด�ำเนินงานกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การด�ำเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่มีลักษณะบูรณาการ
การแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติระดับต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถด�ำเนินการได้ ดังนี้
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			 ๑) สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีทุกระดับ ทั้งภาครัฐ (ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ
ส่วนท้องถิ่น) ภาคประชาชน และภาคเอกชน ในการด�ำเนินงานแบบบูรณาการ เพื่อให้หน่วยงานสามารถ
ด�ำเนินภารกิจของตนเอง ในขณะเดียวกันก็สามารถสนับสนุนการด�ำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฯ ได้อย่าง
สอดคล้องและหนุนเสริมซึ่งกันและกัน
				 (๑) ราชการส่วนกลาง
				 กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมเป็นหน่วยงาน
หลักในการประสานงาน ชี้แจงสาระส�ำคัญพร้อมสนับสนุนองค์ความรู้ สร้างความเข้าใจ และให้ค�ำแนะน�ำ
แก่สว่ นราชการอืน่ ๆ สนับสนุนเชิงนโยบายและการด�ำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
ส่วนหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องตามมาตรการ และแนวทางภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
จัดท�ำแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปีที่สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และ
ผลักดันการด�ำเนินงานตามแผนในระดับหน่วยงาน
				 ส่วนราชการส่วนกลางในภูมภิ าค ได้แก่ ศูนย์อนามัยที่ ๑ - ๑๓ และส�ำนักงานสิง่ แวดล้อม
ภาค ๑ - ๑๖ ให้น�ำแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ไปจัดท�ำแผนปฏิบัติการอนามัย
สิ่งแวดล้อมระดับภาค และสนับสนุนการด�ำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฯ ผ่านกลไกแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด และคณะกรรมการต่าง ๆ ระดับภาคและจังหวัด และจัดท�ำฐานข้อมูล
ระดับภาคและวิเคราะห์สถานการณ์เกี่ยวกับปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมและอุบัติการณ์ของการเจ็บป่วย
ที่อาจมีสาเหตุจากมลพิษ เพื่อใช้เป็นข้อมูลส�ำหรับการจัดท�ำแผนปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับภาค
				 (๒) ราชการส่วนภูมิภาค
				 ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจังหวัด
เป็นหน่วยประสานงานการน�ำแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ไปบูรณาการหรือใช้เป็นกรอบ
ในการจัดท�ำแผนปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด โดยผ่านกลไกการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนากลุม่ จังหวัดและจังหวัด และร่วมกันจัดท�ำฐานข้อมูลระดับจังหวัดและวิเคราะห์สถานการณ์เกีย่ วกับ
ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมและอุบัติการณ์ของการเจ็บป่วยที่อาจมีสาเหตุจากมลพิษเพื่อใช้เป็นข้อมูลส�ำหรับ
การจัดท�ำแผนปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด
				 (๓) ราชการส่วนท้องถิ่น
				 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดตั้งคณะท�ำงานระดับท้องถิ่นเพื่อจัดท�ำแผนปฏิบัติการ
อนามัยสิ่งแวดล้อมระดับท้องถิ่น (Local Environmental Health Action Plan: LEHAP) และติดตาม
ผลการด�ำเนินงาน โดยคณะท�ำงานชุดดังกล่าว ควรมีผู้แทนจากส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ส�ำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และผู้แทนหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะท�ำงานด้วย
ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคธุรกิจเอกชน อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) อาสาสมัครพิทักษ์
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มหมู ่ บ ้ า น (ทสม.) องค์ ก รเอกชนด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม องค์ ก รเอกชน
ด้านสาธารณสุข ชุมชนและประชาชน มีส่วนร่วมในการด�ำเนินงานด้วย
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				 (๔) ภาคเอกชน
				 สนับสนุนและด�ำเนินการตามหลักการความรับผิดชอบต่อสังคมเกี่ยวกับการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของผู้บริโภค (Corporate Social Responsibility: CSR) ของผู้ประกอบการ
ในทุกระดับ โดยค�ำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน ผู้รับบริการ มีการจัดการที่โปร่งใส เป็นธรรม และ
มีบทบาทร่วมกับภาครัฐ นอกจากนี้ หน่วยงานด้านสื่อมวลชนควรมีบทบาทในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร และการด�ำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฯ ให้กับประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
และสะท้อนข้อมูลจากประชาชน และชุมชนให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องได้รบั ทราบ เพือ่ ใช้ประกอบการปรับปรุง
ด�ำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
				 (๕) ภาคสถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยและพัฒนา
				 สถาบันการศึกษาทุกระดับมีบทบาทส�ำคัญในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาที่ให้
ความส�ำคัญกับการเรียนการสอนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และด้านที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผลิตบุคลากร
ที่ มี ความรู้ด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน และมีบทบาทในการศึกษา
วิ จั ย และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ เผยแพร่ ค วามรู ้ ให้ กั บหน่ วยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ น�ำ ไปใช้ ประโยชน์
ในการพัฒนาการด�ำเนินงาน
				 (๖) ภาคประชาชน
				 มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ประเมิน ป้องกันและจัดการสภาพแวดล้อมของชุมชนและ
ลดการสร้างมลพิษ การใช้สารเคมีอันตราย และร่วมแสดงความคิดเห็น วางแผน และด�ำเนินการในโครงการ
และกิจกรรมด้านอนามัยสิง่ แวดล้อมของชุมชน ท้องถิน่ และหน่วยงานต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ในระดับพืน้ ทีแ่ ละ
ระดับประเทศ ร่วมติดตาม ตรวจสอบ และสะท้อนข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การพัฒนางานอนามัยสิง่ แวดล้อม
และแสวงหาความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากสื่อช่องทางต่างๆ เพื่อให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการมีสุขภาพดีและอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ
๗.๑.๓ ใช้ ก ลไกคณะกรรมการอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม ในการขั บ เคลื่ อ นให้ เ กิ ด ความร่ ว มมื อ
ในการด�ำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ก�ำกับติดตาม และประเมินผลการด�ำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ
ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๗.๑.๔ ใช้ ก ลไกและระบบงบประมาณบู ร ณาการ ก� ำ หนดให้ ส ่ ว นราชการจั ด ท� ำ แผนงาน
โครงการให้สอดคล้องกับ Flagship Project ทีก่ ำ� หนดในแผนยุทธศาสตร์ เพือ่ ให้การด�ำเนินงานของแผนงาน
โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ มีความสอดคล้องและมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๓
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
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๗.๒ การติดตามประเมินผล
การติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ฯ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ติดตามความก้าวหน้าการด�ำเนินงานอนามัยสิง่ แวดล้อมของหน่วยงานและภาคีเครือข่าย
ที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งเป็น ๒ ระยะ ได้แก่ การติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานระยะครึ่งแรกของแผน
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) เพื่อติดตามประเมินการผลด�ำเนินงาน และจัดท�ำข้อเสนอต่อการขับเคลื่อน
แผนยุทธศาสตร์ฯ ในช่วงครึ่งหลังของแผน และการติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานในระยะสิ้นสุดแผน
เพือ่ ประเมินการบรรลุเป้าหมายของแผน และเป็นข้อมูลส�ำคัญต่อการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิง่ แวดล้อม
แห่งชาติฉบับต่อไป
กลไกการติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ฯ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
อาศัยกลไกคณะกรรมการอนามัยสิง่ แวดล้อม มีหน้าทีก่ ำ� หนดนโยบาย ทิศทาง และยุทธศาสตร์ การด�ำเนินงาน
อนามัยสิง่ แวดล้อม และแต่งตัง้ คณะท�ำงานติดตามประเมินผล โดยมีหน้าทีต่ ดิ ตามประเมินผลการด�ำเนินงาน
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ฯ ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ โดยมีองค์ประกอบของคณะท�ำงานมาจากผู้แทน
หน่วยงานทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฯ เพือ่ มีสว่ นร่วมในการติดตามประเมินผลการด�ำเนินงาน
ตลอดจนร่วมวิเคราะห์ปญั หาอุปสรรค และร่วมให้ขอ้ เสนอแนะต่อการขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานอนามัยสิง่ แวดล้อม
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผน และก�ำหนดให้รายงานผลการติดตามประเมินทั้ง ๒ ระยะต่อคณะกรรมการ
อนามัยสิ่งแวดล้อม และคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก.
บัญชีอักษรย่อ
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
ตัวย่อ
กก.
กษ.
ทส.
พน.
พม.
มท.
วท.
วธ.
ศธ.
สธ.
อก.
ดท.
กสทช.

ชื่อหน่วยงาน

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
นร.
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี
วช.
ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สปสช.
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สช.
ส�ำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
สกว.
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สวรส.
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
สสช.
ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
ส�ำนักงาน ก.พ. ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
สทอภ.
ส�ำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
อปท.
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ภาคผนวก ข.
ส�ำเนาค�ำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๒๑๓๑/๒๕๕๘
เรื่อง คณะท�ำงานจัดท�ำร่างแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
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ภาคผนวก ค.
ส�ำเนาค�ำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๑๙๒๘/๒๕๕๗
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอนามัยสิ่งแวดล้อม
ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
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ภาคผนวก ง
ส�ำเนาหนังสือส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๑๙๕๐๑
ลงวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
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