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สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๔
ระเบียบวาระที่ ๒.๑

สมัชชาสุขภาพ ๑๔ / ร่างมติ ๑ / หารือ ๑
๔ พฤศจิ กายน ๒๕๖๔

การสร้างเสริ มสุขภาวะสิ่ งแวดล้อมที่ยงยื
ั ่ นในวิ กฤตโควิ ด-19
(Promotion of sustainable healthy environment in COVID-19 crisis)
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วิกฤตโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ สิง่ แวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งทิศทางการพัฒนานโยบาย
สาธารณะ ต้องบูรณาการเชิงระบบ ทัง้ ระบบ (สมาคมฟ้ าสีรุ้งแห่งประเทศไทย MI0244001) โดยใช้องค์
ความรู้และนวัตกรรมด้านการจัดการขยะ และการท่องเที่ยวอย่างยังยื
่ น ด้วยการประยุกต์ใช้แนวคิด การ
พัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy; BCG)
(เพิ่ มโดย คณะอนุฯ)การพัฒนาทีอ่ ยู่อาศัยและเมืองอย่างมีสุขภาวะ เมืองอย่างมีสุขภาวะ แก้ไขเป็ น และ
เมืองอย่างมีประสิทธิภาพ (สมาคมฟ้ าสีรงุ้ แห่งประเทศไทย MI0244001) การสร้างจิตสานึกและพฤติกรรม
ใหม่ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคมของทุกภาคส่วน ก่อให้เกิดเครือข่ายพลังพลเมือง
ในการสร้างเสริมสุขภาวะสิง่ แวดล้อม เพือ่ ขับเคลื่อนสู่เป้ าหมายการพัฒนาทีย่ งยื
ั่ น
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สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ทีส่ บิ สี่
ได้พจิ ารณารายงานเอกสารหลัก เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาวะสิง่ แวดล้อมทีย่ งยื
ั ่ นในวิกฤตโควิด-19๑
ตระหนัก ว่า โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์ หม่ ๒๐๑๙ หรือโควิด-19 เป็ นโรคอุบตั ใิ หม่ทม่ี แี นวโน้ม
ทวีความรุนแรงขึน้ ส่งผลกระทบเกิดขึน้ เป็ นวงกว้าง ในมิตดิ า้ นสุขภาพ สิง่ แวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจ ทัง้
ระดับปั จเจกบุคคล ครอบครัว ชุมชนและระดับสาธารณะ เป็ น “วิกฤตสุขภาพ” ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อสุขภาพ๒
รับทราบ ว่า การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๒ เรื่อง “โรคติดต่ออุบตั ิ
ใหม่” และเรื่อง “การจัดการขยะอันตรายจากชุมชนอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน” , ครัง้ ที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖
เรื่อง “การสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อสุขภาพหนึ่งเดียว ของคน-สัตว์-สิง่ แวดล้อม” ,ครัง้ ที่ ๙
พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง “การจัดการและพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุมชน และเมืองเพื่อสุขภาวะ”, (เพิ่ มโดย คณะ
อนุฯ) ครัง้ ที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง “การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแบบมีส่วนร่วมอย่างยังยื
่ น” และครัง้ ที่
๑๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง “การบริหารจัดการวิกฤตสุขภาพแบบมีส่วนร่วม กรณีโรคระบาดใหญ่” ซึ่งมีทงั ้ ที่ได้
ดาเนินการและยังไม่ได้ดาเนินการตามมติฯ ให้เกิดผลตามเป้ าหมาย
เพิม่ ข้อมูลจากมติสมัชชาครัง้ ที่ ครัง้ ที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๕๗ ไว้ดว้ ย การจัดการขยะส่งผลดีต่อสุขภาพ ไม่ใช่
แค่โรคติดเชื้ออย่างเดียว รวมโรคไม่ตดิ เชื้อด้วย และเพิม่ ประเด็น Food waste ในประเทศไทย การกระจาย
อาหารอย่างทัวถึ
่ งรวมทัง้ ให้ความสาคัญกับผูป้ ่ วยที่เป็ นโรคไม่ตดิ ต่อเช่น เบาหวาน ความดัน ในภาวะโรค
ระบาดกลุ่มเหล่านี้มกี ารเจ็บป่ วยรุนแรงสูงกว่ากลุ่มอื่น การขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพ อยากให้ความสาคัญกับ
โรคไม่ระบาดด้วย เนื่องจากมีภาระค่าใช้จ่ายการดูแลสูงขึ้ น อยากให้เชื่อมระหว่างโรคระบาดและโรคไม่
ระบาดเข้าด้วยกัน (สมาคมเครือข่ายโรคไม่ตดิ ต่อไทย MS2403001)
เอกสารสมัชชาสุขภาพ ๑๔ / หลัก ๑
๒ “สุขภาพ” หมายความว่า ภาวะของมนุษย์ทส
่ี มบูรณ์ ทัง้ ทางกาย ทางจิต ทางปัญญาและทางสังคม เชื่อมโยงกันเป็ นองค์รวมอย่างสมดุล
(มาตรา ๓ พระราชบัญญัตสิ ุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐). https://infocenter.nationalhealth.or.th/node/28011
๑

สมัชชาสุขภาพ ๑๔ / ร่างมติ ๑ / หารือ ๑ เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาวะสิง่ แวดล้อมทีย่ งยื
ั ่ นในวิกฤตโควิด-19 หน้าที่ ๑/๑๗
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ชืน่ ชม ว่า ความเข้มแข็งของระบบสาธารณสุขไทย บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมทัง้
ความร่วมมือของ อสม./อสส. จิตอาสาและทุกภาคส่วน ได้ทาหน้าทีอ่ ย่างเข้มแข็งในการป้ องกัน คัดกรอง ส่ง
ต่อการรักษา ฟื้ นฟู เยียวยากับการระบาดใหญ่ของโควิด-19
ห่วงใย ว่า ปั ญหาสิง่ แวดล้อมทีเ่ กิดขึ้น ทัง้ ในช่วงระหว่างและหลังวิกฤตโควิด-19 จะส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม ซึง่ หากไม่มกี ารวางแผน เตรียมการและดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ตัง้ แต่เริม่ ต้นแล้วจะทาให้เป็ นปั ญหาสุขภาพทีส่ ะสมและรุนแรงเพิม่ มากขึน้ ตามลาดับ
เห็น ว่า นโยบายสาธารณะ “การสร้างเสริมสุขภาวะสิง่ แวดล้อมที่ยงยื
ั ่ น ในวิกฤตโควิด-19” มุ่งเน้นให้
เป็ นพลังพลเมืองตื่นรู้ สูว้ กิ ฤตสุขภาพ โดยให้ทุกภาคส่วนมีสว่ นร่วมในการบูรณาการขับเคลื่อนไปสูเ่ ป้ าหมาย
การพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น ในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิง่ แวดล้อม และ “ประชาชนบนผืนแผ่นดินไทยมีสุขภาวะทีด่ ี”
ตามทิ ศทางเส้นทางเดิ นของมติ ฯ๓
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จึงมีมติ ดังต่อไปนี้
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๑. การจัดการสิ่ งแวดล้อมจากปัญหาขยะอย่างยังยื
่ น
๑.๑ ขอให้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม กระทรวงมหาดไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ชุมชน ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง มีสว่ นร่วมบูรณาการวางแผนพัฒนา
ระบบและกลไกการจัดการขยะทุกประเภทที่ได้มาตรฐานอย่างยังยื
่ นตัง้ แต่ต้นทางถึงปลายทาง
และสอดคล้องกับวิกฤตโควิด -19 พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ท่เี ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม สร้าง
แรงจูงใจให้ผผู้ ลิต ผูจ้ าหน่าย ผูข้ นส่งและผูบ้ ริโภค ร่วมทาตามหลักการ 3R (Reduce ลดใช้, Reuse
ใช้ซ้า, Recycle หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่) โดยเน้นการลดปริมาณขยะที่แหล่งกาเนิ ด ซึ่งมีมากเกิ น
การจัดการ ให้เหลือน้อยที่สุดจนเหลือศูนย์ และพิ จารณาขยายบทบาทของภาคเอกชนในการ
จัดการขยะ
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[- มองถึงประเด็นการกาจัดขยะ ปั ญหาที่พบขยะมีปริมาณมากกว่าที่กาจัดได้ รัฐบาลหรือหน่ วยงาน
สนับสนุ นให้บริษัทดาเนินการ บริก ารก าจัดขยะให้มีม าตรฐาน ไม่ปล่ อ ยให้เ ป็ นอั นตรายต่อ สิ่งแวดล้อ ม
(เครือข่ายจังหวัดเชียงใหม่ MA1401001)
- การกาจัดขยะ อยากให้เกิดในชุมชนของตัวเอง ขอให้รฐั บาลส่งเสริมผู้ประกอบการในการทาธุรกิจ
แปรรูปขยะ (สานักงานคณะกรรมการการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยไซเบอร์แห่งชาติ MP3328001)
- การสร้างเสริมสุขภาวะสิง่ แวดล้อมที่ยงยื
ั ่ นในวิกฤตโควิค -19 มติ ข้อที่ 1.บรรทัด 27 เพิม่ ข้อเสนอ
ขอให้รฐั บาลส่งเสริมการลงทุน หรือให้การสนับสนุนต่างๆ ต่อการดาเนินการธุรกิจแปรรูปขยะ เช่น มาตรการ
ด้านภาษี มาตรการด้านกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรการเงินอุดหนุ นจากกองทุนสิง่ แวดล้อมต่างๆ เพิ่ม
ข้อเสนอ รัฐส่งเสริมสนับสนุ นการนานวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินงาน และใช้ ปัญญาประดิษ ฐ์
อย่ า งเหมาะสม โดยทัง้ นี้ ต้ อ งมีม าตรการการรัก ษาความมัน่ คงปลอดภัย ทางไซเบอร์ (ส านั ก งาน
คณะกรรมการการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยไซเบอร์แห่งชาติ MP3328001)
๓

เอกสารสมัชชาสุขภาพ ๑๔ / หลัก ๑ / ผนวก ๑

สมัชชาสุขภาพ ๑๔ / ร่างมติ ๑ / หารือ ๑ เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาวะสิง่ แวดล้อมทีย่ งยื
ั ่ นในวิกฤตโควิด-19 หน้าที่ ๒/๑๗
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- การจัดการขยะในกระทรวงสาธารณสุขมี รพ.สต. ดาเนินการอยู่แล้ว ภายใต้ช่อื โครงการบ้านสะอาด
มีการจัดการขยะและสิง่ แวดล้อมอยู่แล้ว เสนอให้หน่วยปฏิบตั กิ ารในพืน้ ทีท่ งั ้ รพ.สต. และอปท. เป็ นหน่วยที่
เผยแพร่ความรูส้ ู่ชุมชน ซึ่งใน รพ.สต.มี อสม.ในการลงสู่ชุมชน สามารถเชื่อมในแต่ละหมู่บา้ นได้ ส่วนระดับ
อาเภอ มีสาธารณสุขอาเภอทีส่ ามารถเชื่อม รพ.สต. ต่างๆ สามารถเติมเติมองค์ความรู้ นวัตกรรมใหม่ๆ จึง
เสนอโมเดลให้ รพ.สต.และท้องถิน่ มาเป็ นศูนย์ดาเนินการต่างๆ และก็โยงมาระดับประเทศได้ อยากให้มี
โมเดลมีการปฏิบตั งิ านเชิงประจักษ์ได้ (สภาการสาธารณสุขชุมชน MK0503001)
- เพิม่ เติม การจัดการขยะแบบครบวงจร 1.การแยก เก็บ รวมรวม ---ประชาชน /ครัวเรือน /ท้องถิน่ 2.
ขนส่ง บริษทั /ท้องถิน่ 3.การกาจัด บริษทั /ท้องถิน่ (เครือข่ายจังหวัดเชียงใหม่ MA1401001)
- แก้ไขจาก “ร่วมทาตามหลักการ 3R (Reduce ลดใช้, Reuse ใช้ซ้า, Recycle หมุนเวียนกลับมาใช้
ใหม่) โดยเน้นการลดปริม าณขยะ ให้เหลือน้อยที่สุดจนเหลือศูนย์” เปลี่ยนเป็ น “ร่วมทาตามหลักการ 5R
(Reduce ลดใช้, Reuse ใช้ซ้า, Recycle หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่, Refuse ปฏิเสธ, Renewable นากลับมา
หมุ น เวีย น) โดยเน้ น การลดปริม าณขยะที่ห ลีกเลี่ย งได้ ให้เ หลือ น้ อ ยที่สุ ด จนเหลือ ศู น ย์” (สหพัน ธ์นิ ส ิต
นักศึกษาแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย (IFMSA) MS0319001)
- บรรทัด ที่ 3 ต่ อ จากสิ่ง แวดล้อ ม เพิ่ม กระทรวงอุ ต สาหกรรม (ควบคุ ม โรงงาน/ขยะอัน ตราย)
(เครือข่ายจังหวัดลาปาง MA5301001)
- กระทรวงศึกษาได้ดาเนินการศึกษาสิง่ แวดล้อม ขยะ มลพิษในสถานศึกษา ในส่วนของกระทรวง
ศึกษา สปถ. เพื่อให้นโยบายนี้สู่สาธารณะในการเสริมสร้างสิง่ แวดล้อมที่ยงยื
ั ่ น มองว่าสถานศึกษาควรต้อง
ดาเนินการ (สนง.คกก.การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ MP0204001)
- เพิม่ กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้มกี ารสังการไปยั
่
งทุกแห่ง ทาให้นานโยบายไปดาเนินการได้อย่าง
ยังยื
่ น (สนง.คกก.การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ MP0204001)
- ควรลดขยะจากการสังซื
่ ้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ท่มี ปี ริมาณมากตัวอย่าง เช่น หนังสือ 1 เล่ม ใช้
แผ่นพลาสติคกันกระแทก หลายชัน้ เพราะกลัวหนังสือที่ส่งถึงผู้ซ้อื เสียหาย ทาให้การส่งขยะในแต่ล ะครัง้
สร้างขยะย่อยได้และไม่ได้จานวนมาก แม้จะมีการนาขยะเหล่านี้มาเป็ นเชือ้ เพลิงผลิตพลังงานได้กต็ าม แต่ไม่
ทัง้ หมด จึงเห็นว่าการออกแบบกล่องส่งพัสดุเพื่อใส่สนิ ค้าประเภทต่างๆ เป็ นสิง่ สาคัญที่จะช่วยการลดชนิด
และปริมาณขยะ (สานักวิจยั ค้นคว้าพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน, MI0122001)
- เพิ่ม ข้อ ความหลัง () เป็ น "ด้ว ยวิธีก ารก าหนดวาระจัง หวัด และพื้น ที่" ( เครือ ข่ า ยจัง หวัด ตรัง
MA1501001) ]
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๑.๒ ขอให้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม กระทรวงมหาดไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ชุมชน ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดการเลิกใช้พลาสติกบาง
ประเภทหรือ แบบใช้ค รัง้ เดียวให้บรรลุ เป้ าหมายเร็ว ขึ้น ๔ การสร้างและเผยแพร่ องค์ความรู้และ
นวัตกรรมการใช้ว สั ดุอ่ืนทดแทนพลาสติก ไม่นาเข้าเศษพลาสติก และขยะอิ เล็กทรอนิ กส์จ าก
ต่างประเทศ การลดบรรจุภัณ ฑ์แ ละวัส ดุท่ีทาจากพลาสติกโดยทาข้อ ตกลงร่ว มกันกับผู้ผ ลิต ผู้
จาหน่ายและผูส้ ง่ สินค้าหรืออาหารทางออนไลน์ เพือ่ ลดปริมาณขยะพลาสติก
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ตามโรดแมพการจัดการขยะพลาสติก พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๗๓. https://thaimsw.pcd.go.th/newsdetail.php?id=86
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[- แก้ไขจาก “ไม่นาเข้าขยะพลาสติก” เป็ น “ไม่นาเข้าขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์” (สหพันธ์
นิสติ นักศึกษาแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย (IFMSA) MS0319001)
- แก้ไขข้อความ ดังนี้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แก้ไขเป็ น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
ชุมชน แก้ไขเป็ น สถาบันพัฒนาองค์ชุมชน
สถาบันการศึกษา แก้ไขเป็ น กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงอุดมศึกษาฯ
มีส่วนร่วมกันจัดการให้เกิดการกาหนดแผนนโยบายยุทธศาสตร์ทเ่ี ป็ นการเร่งรัดการเลิกใช้พลาสติก...
(ส่วนทีเ่ หลือคงเดิม) (เครือข่ายจังหวัดสมุทรสงคราม MA6101001)
- ควรมีต ัว แทนชุ ม ชนในระดับ ชาติ เช่ น สภาองค์ ก รชุ ม ชน (เครือ ข่ า ยจัง หวัด สมุ ท รสงคราม
MA6101001)
- ช่องกระบวนการ วรรค ๑ เร่งรัดการเลิกใช้ แก้ไขเป็ น กาหนดมาตรการเลิกใช้ (สมาคมฟ้ าสีรุ้งแห่ง
ประเทศไทย MI0244001)
- ช่อ งกระบวนการ วรรค ๖ ไม่นาเข้า แก้ไขเป็ น ลดการนาเข้า (สมาคมฟ้ าสีรุ้งแห่งประเทศไทย
MI0244001)
- วรรค ๑๐ เร่งรัดการเลิกใช้ แก้ไขเป็ น กาหนดมาตรการเลิกใช้ (สมาคมฟ้ าสีรุ้งแห่งประเทศไทย
MI0244001)
- วรรค ๑๒ ไม่นาเข้า แก้ไขเป็ น ลดการนาเข้า (สมาคมฟ้ าสีรงุ้ แห่งประเทศไทย MI0244001)
- กระทรวงทรัพ ยากรฯ ยืนยัน มีก ารสร้างและเผยแพร่อ งค์ค วามรู้แลละนวัต กรรมการใช้ว ัส ดุ อ่ืน
ทดแทนพลาสติก ยืนยันการห้ามนาเข้าขยะ ให้มกี ารใช้ประโยชน์พลาสติกในประเทศภายในระยะเวลา 5 ปี
(กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสงิ่ แวดล้อม MP0901001)
- บรรทัด 9 เพิม่ กระทรวงสาธารณสุข ก่อน อปท. และ บรรทัดที่ 21 ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
เอกชนชุ ม ชน เพิ่ม กระทรวงทรัพ ยากรฯ ร่ ว มกัน จัด การขยะอย่ า งถู ก ต้อ ง (เครือ ข่า ยจัง หวัด สกลนคร
MA5701001)
- ขอให้ท่าน ระบุความชัดเจน ในข้อ 2 คือ หลักการความปลอดภัยในการขน โดยบางแห่งใช้บริษัท
รับจ้าง บางแห่ง ท้องถิน่ ขนเอง (เครือข่ายจังหวัดเชียงใหม่ MA1401001)]
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๑.๓ ขอให้ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ชุมชน ภาคเอกชน
สถาบันการศึกษา และหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง ร่วมกันจัดการขยะติดเชื้อทุกประเภทอย่างเป็ นระบบ
ตัง้ แต่การคัดแยก ทิ้ง เก็บ รวบรวม ขนส่งและกาจัดขยะติดเชื้อ มีค่มู อื แนวทางการจัดการขยะติด
เชื้อทีถ่ ูกต้อง ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะตามหลักวิชาการ ทัง้ จากสถานพยาบาล โรงพยาบาล
สนาม ชุมชนและบ้านหรือสถานทีพ่ กั รักษาผูป้ ่ วยโควิด-19 เพือ่ ไม่ให้ปนเปื้ อนตกค้างในสิง่ แวดล้อม
และลดการแพร่กระจายเชื้อ รณรงค์ส่งเสริมพัฒนาการใช้หน้ากากผ้าหรือวัสดุอ่นื ที่ได้มาตรฐาน
สามารถมาใช้ทดแทนหน้ากากอนามัยแบบใช้ครัง้ เดียว
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[- แก้ไขจาก “รณรงค์ส่งเสริม การใช้หน้ากากผ้าหรือวัสดุอ่นื มาใช้ทดแทนหน้ากากอนามัยแบบใช้ครัง้
เดียว” เป็ น “สนับสนุน การวิจยั และนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อส่งเสริมการใช้หน้ากากผ้าหรือวัสดุอ่นื มาใช้ทดแทน
หน้ากากอนามัยแบบใช้ครัง้ เดียว” เนื่องจาก ปั จจุบนั งานวิจยั ทีส่ นับสนุ นความปลอดภัยของหน้ากากผ้า ยัง
ไม่เพียงพอ การคานึงถึง หลักการวิชาการ ก่อนรณรงค์ส่งเสริม การใช้หน้ากากผ้าหรือวัสดุทดแทนเป็ นสิง่ ที่
สาคัญ (สหพันธ์นิสติ นักศึกษาแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย (IFMSA) MS0319001)
- เพิ่ม เติม ให้ส มบู ร ณ์ เ ป็ น “วัส ดุ อ่ืน มาใช้ท ดแทนหน้ า กากอนามัย แบบใช้ค รัง้ เดีย วที่เ ป็ น มิต รต่ อ
สิง่ แวดล้อมและปลอดภัย” เพื่อเน้นความสาคัญในเรื่องสุขอนามัยและความปลอดภัยของหน้ากากอนามัย
ทางเลือกอย่างครอบคลุมและชัดเจน (สหพันธ์นิสติ นักศึกษาแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย (IFMSA)
MS0319001)
- บรรทัดที1่ 8 ต่อจากทีพ่ กั รักษา เพิม่ (CI/HI) (เครือข่ายจังหวัดลาปาง MA5301001)
- เพิม่ เรื่องการจัดการขยะติดเชื้อจากครัวเรือน เช่น แพมเพอส ซึ่งมีเพิม่ ทุกวัน ไม่มกี ารแยก ทาให้ไป
ปนเปื้ อนกับขยะทัวไป
่ และในภาวะวิกฤตโควิดขยะติดเชื้อจากสถานบริการสาธารณสุข รพ.สนาม LQ CI
เพิม่ มาก เกินศักยภาพการเก็บขนไปกาจัด (เครือข่ายจังหวัดราชบุรี MA5101001)
- ข้อสังเกตประเด็นขยะจากครัวเรือนที่เป็ นผู้ป่วยติดเตียงต้องใช้แพมเพิส ไม่สามารถแยกขยะเพื่อ
กาจัดได้ ขยะเหล่านี้ไปปนเปื้ อนในบ่อขยะทาให้เกิดการแพร่เชื้อ อีกทัง้ ในโรงพยาบาลในสถานการณ์โควิด
ใช้อุ ป กรณ์ ชุ ด PPE ขยะติด เชื้อ โรงงานที่ร ับ ขยะ ไม่ ส ามารถก าจัด ได้ท าให้เ กิ ด ขยะตกค้า งเกิด การ
แพร่กระจายเชือ้ ได้ (องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ MP2803001)
- เพิม่ "และให้มกี ารจัดการชุดตรวจการติดเชื้อโควิด 19 Antigent Test Kit (ATK) ในชุมชนให้ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการภายใต้บริบทของพืน้ ที่ (เครือข่ายจังหวัดยโสธร MA4601001)
- การจัดการเรื่องการจัดการ ATK ควรให้แต่ละพืน้ ทีม่ กี ารพิจารณาการจัดการตามความเหมาะสมของ
บริบทของพืน้ ที่ และเป็ นไปตามหลักวิชาการโดยเป็ นข้อตกลงร่วมกันของหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องโดยคานึงถึง
การมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน (เครือข่ายจังหวัดยโสธร MA4601001)
- เพิม่ เติม ต่อจากการใช้หน้ากากผ้า ในชุมชนมีการใช้ชุดตรวจ ATK มากขึน้ อยากให้มกี ารกาจัดชุด
ตรวจ ATK ให้ถูกต้องภายใต้บริบทของชุมชน หรือผ่านกลไก อปท.สาธารสุขใกล้บ้าน (เครือข่ายจังหวัด
ยโสธร MA4601001)
- จากข้อมูลทางวิชาการในปั จจุบนั ที่มกี ารแพร่ระบาดโควิด -19 ค่อนข้างรุนแรง มีความจาเป็ นต้องใช้
หน้ากากอนามัยแบบใช้ครัง้ เดียว (Surgical mask หรือ KF94 หรือ KN95 หรือ N95) เพือ่ ลดการแพร่กระจาย
และระบาดของเชื้อ โดยกรณีใช้ Surgical mask มีการแนะนาให้ใ ช้หน้ ากากผ้าสวมทับเพิ่มความกระชับ
ดังนัน้ มาตรการใช้ห น้ า กากผ้า ทดแทนหน้ ากากอนามัย แบบใช้ค รัง้ เดียว จึงยังไม่ส ามารถปฏิบัติไ ด้ใ น
สถานการณ์ระบาดโควิด-19 ในปั จจุบนั (สานักอนามัยผูส้ งู อายุ กรมอนามัย MI0258001)
- ข้อ 1.3 ในเรื่องการรณรงค์ส่งเสริมการใช้หน้ากากผ้าหรือวัสดุอ่นื ทดแทนหน้ากากอนามัยแบบใช้
ครัง้ เดียวทิ้ง ตามทีม่ ผี เู้ สนอว่าหน้ากากผ้าไม่สามารถทดแทนหน้ากากอนามัยแบบใช้ครัง้ เดียวทิง้ เนื่องจากมี
ประสิทธิภาพต่าในการป้ องกันไวรัส ขอเสนอว่าเห็นด้วยในการใช้หน้ากากผ้าหรือวัสดุอ่นื ทดแทน แต่ควร
ขยายความเพื่อความเข้าใจมากขึน้ เนื่องจากหน้ากากผ้าที่มขี ายและใช้กนั อยู่ทวไปไม่
ั่
สามารถกันโควิด -19
ได้ หน้ากากที่ดที ่ีสามารถกันไวรัสโควิด -19ได้ ต้องเป็ นชนิดสะท้อนน้ าหรือกัน้ น้ า เช่นเดียวกับ N95 หรือ
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KN95 ปั จจุบนั มีเทคโนโลยีผลิตผ้าทีม่ คี ุณภาพเช่่นนี้และมีการนามาผลิตเป็ นชุด Reusable PPE Level 2, 3
ทีใ่ ช้ทางการแพทย์กบั ผูป้ ่ วยโควิด -19 โดยสามารถซักได้มากกว่า 15 ครัง้ (จานวนขึน้ กับคุณสมบัตขิ องผ้าที่
นามาผลิตและคาแนะนาของผู้ผลิตตามผลการทดสอบตามมาตรฐาน Type 3B,4B,5B,6B สามารถป้ องกัน
อันตรายทางชีวภาพ (เชือ้ โรค) ตามมาตรฐาน EN 14605 และ EN13982-1) สาหรับหน้ากากผ้าทีม่ คี ุณสมบัติ
กัน โควิด -19 นั น้ ต้ อ งผ่ า นการทดสอบ Tested Strains : SARS-CoV-2, H3N2, H1N1 ตามมาตรฐาน
ISO18184:2019 ส่วนจานวนการซักขึ้นอยู่กบั ชนิดของผ้าเช่นกัน เมื่อซักครบจานวนครัง้ แล้ว หน้ากากผ้า
สมารถกาจัดเช่นเดียวกับผ้าชนิดอื่นๆ โดยอาจเผ่าเพือ่ ให้พลังงานก็ได้ ในประเทศไทยหน่วยงานทดสอบผ้า
คือ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิง่ ทอ (Thailand Textile Institute) หรือ THTI (สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย
และอนามัยในการทางาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ MS0809001)
- ประเด็นหน้ากากผ้า ปั จจุบนั ทีข่ ายทัวไปไม่
่
สามารถป้ องกันไวรัสได้ 100 เปอร์เซ็นต์ แต่อุตสาหกรรม
ไทยผลิตได้มาตรฐานที่สามารถป้ องกันไวรัสโควิดได้ เท่าเทียมกับ N95 มีการใช้และนากลับมาใช้ใ หม่ได้
หน้ากากผ้าควรระบุไว้ว่าได้มาตรฐาน (THTI) ที่ผ่านการทดสอบต่างๆ ส่วนใหญ่ซกั ได้ประมาณ 20 ครัง้
หน้ากากผ้าแบบนี้ประหยัดและเมื่อหมดอายุสามารถนาไปใช้กาจัดแบบให้เชือ้ เพลิงได้ (สมาคมส่งเสริมความ
ปลอดภัยและอนามัยในการทางาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ MS0809001)
- เสนอให้ตดั “การรณรงค์การใช้หน้ากากผ้า” เนื่องจากการป้ องกันการติดเชือ้ โควิด-19 ทีด่ ที ส่ี ุดคือการ
ใช้หน้ากากอนามัย การใช้หน้ากากผ้ากรองเชื้อได้ 20 เปอร์เซ็นต์ การกรองเชื้อไวรัสดีทต่ี ้องใช้หน้ากากที่มี
ประสิทธิภาพ กังวลว่าการใช้หน้ากากผ้ากรองเชื้อไวรัสได้น้อย หากจาเป็ นต้องใช้ควรใช้หน้ากากผ้าเป็ น
ทางเลือก และใช้ร่วมกับหน้ากากอนามัย (สานักงานปลัดกรทะรวงกลาโหม MP2201001)
- เสนอเพิม่ เติมการส่งเสริมการป้ องกัน การใช้หน้ากากผ้า ป้ องกันได้น้อยกว่าพลาสติก ควรเพิม่ เรื่อง
กระบวนการวิธกี ารจัดการหน้ากากอนามัยทีย่ งยื
ั ่ น ปลอดภัย เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม และยังยื
่ น (สมาคมฟ้ า
สีรงุ้ แห่งประเทศไทย MI0244001)
- เสนอให้เพิม่ “กลุ่มคนทีเ่ ก็บขยะ” การแยกขยะในชุมชนมีขยะติดเชือ้ มาก คนทีเ่ ก็บขยะต้องสัมผัสเชื้อ
โดยตรง เสนอให้มวี ธิ กี ารรณรงค์ เรื่องการแยกขยะติดเชื้อ ไม่ตดิ เชื้อ มีการจัดการขยะทีเ่ ป็ นระบบ เนื่องจาก
ระบบการแยกขยะเอาไปเทรวมกัน แม้มถี งั เหลืองแต่กเ็ ทใส่รวมกันเหมือนเดิม ทัง้ ขยะจากอาหาร ติดเชือ้ ไม่
ติดเชื้อ ทาอย่างไรให้ค นในชุมชนตระหนักถึงการคัดแยกขยะจากครัว เรือ น ออฟฟิ ศ ซึ่งมีการแยกขยะ
ค่อนข้างน้อย (สมาคมฟ้ าสีรงุ้ แห่งประเทศไทย MI0244001)
- ข้อ ๑.๓ ช่องกระบวนการ เพิม่ การดูแลเจ้าหน้าที่ พนักงานเก็บขยะ ทัง้ ในท้องถิน่ และชุมชน ในการ
ป้ องกันการติดเชือ้ จากการการเก็บขยะติดเชือ้ (สมาคมฟ้ าสีรงุ้ แห่งประเทศไทย MI0244001)
- ข้อเสนอเพิม่ เติม เสริม ทีก่ ารกาจัดขยะติดเชือ้ รายละเอียด โดยให้เพิม่ ความชัดเจน การวางแผนการ
อนุ ญาต/ผู้ประกอบการ/บริษัทรับกาจัดขยะติดเชื้อ การกาหนดค่าใช้จ่าย (ค่าธรรมเนียม/จดทะเบียนกับ
หน่ วยงานของรัฐ เช่น ข้อบัญญัติท้องถิ่นบางแห่งยังไม่ชดั เจน และบริษัทกาจัดขยะไม่เพียงพอกับขยะที่
เพิ่ม ขึ้น และบริษัท รองรับ ภาระการก าจัด และเสีย ค่ า ธรรมเนี ย มที่ค่ อ นข้ า งสูง ผู้ป ระกอบการต้น ทุ น สูง
ภาคเอกชนไม่อยากเพิม่ กิจการ เนื่องจากนวัตกรรมกาจัดขยะค่าใช้จ่ายสูง และปั จจุบนั ยังขาดโรงงานกาจัด
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งขยะอิเล็กทรอนิกส์มจี านวนมากขึน้ เรื่อยๆ การบริหารจัดการ เพิม่ กรมอุตสาหกรรม
หรือหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ ทีม่ นี โยบายหรือส่งเสริมนวัตกรรม ในการกาจัดขยะติดเชื้อควรให้การสนับสนุน
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ภาคเอกชน หรือท้องถิน่ ในการกาจัดขยะทีไ่ ด้มาตรฐาน ไม่เป็ นพิษต่อสิง่ แวดล้อม และมนุษย์ ครอบคลุมทุก
จังหวัด (ทีผ่ ่านมาเชียงใหม่ มีบริษทั รับขยะไปกาจัดทีโ่ รงงานกาจัด จว.นครสวรรค์ ในเชียงใหม่ มีเพียง รพ.
ใหญ่ อบจ. และ เทศบาลนคร ซึง่ ไม่เพียงพอ) (เครือข่ายจังหวัดเชียงใหม่ MA1401001)
- ควรวางแผนการอนุ ญ าต การประกอบการให้มีบริษัทรับกาจัดขยะติดเชื้อ การลดค่ าใช้จ่ายเป็ น
ค่าธรรมเนียมที่จดทะเบียนกับแต่ล ะท้องถิ่ นให้ชดั เจน (ที่ผ่านมามีบริษัทกาจัดขยะไม่เ พียงพอกับ ขยะที่
เพิม่ ขึ้น และบริษัทรองรับภาระการกาจัดและเสียค่าธรรมเนียมที่ค่อนข้างสูง ผู้ประกอบการไม่อยากเพิม่
ขนาด เพราะค่าลงทุนสูงมาก) ในข้อ 3 กระทรวงอุตสาหกรรม หรือหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ ต้องสร้างนโยบาย
รองรับหรือสร้างนวัตกรรมให้มสี ถานทีก่ าจัดทีไ่ ด้มาตรฐาน ไม่เป็ นพิษต่อสิง่ แวดล้อม และมนุษย์ (เครือข่าย
จังหวัดเชียงใหม่ MA1401001) ]
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๑.๔ ขอให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และชุมชน มีส่วนร่วมบทบาทในการจัดการขยะชุมชนอย่างเป็ น
ระบบที่ ถู ก ต้ อ งตามหลั ก วิช าการ ร่ ว มกั บ กระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
กระทรวงมหาดไทย ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยผลักดันให้
เป็ นวาระสาคัญของจังหวัด สร้างความตระหนักและเผยแพร่ความรูผ้ ่านสื่อทีเ่ ข้าใจง่ายและทัว่ ถึง
ทุก กลุ่ มเป้ าหมาย การคัดแยกขยะชุมชนให้ถู กประเภทตัง้ แต่ ต้นทางในครัวเรือนและท าตาม
หลักการ 3R อย่างจริงจัง เพื่อลดปริมาณขยะและมีสร้างรายได้เพิม่ จากขยะให้กบั ชุมชนโดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมและลดการเกิ ดมลพิ ษ ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้การจัดการขยะชุมชนและ
สนับสนุนให้ขยายผลไปในพืน้ ทีอ่ ่นื เพิม่ ขึน้
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[- บรรทัดที่ 22 ต่อจากภาคเอกชน เพิม่ (/สือ่ มวลชน) (เครือข่ายจังหวัดลาปาง MA5301001)
- สาระในข้อนี้เป็ นสิง่ ที่ทากันมานานแล้ว ประชาชนรู้การแยกขยะ การใช้หลัก 3R แต่ขอ้ เท็จจริง คือ
ไม่เกิดการปฏิบตั ทิ งั ้ ในระดับครัวเรือนและระดับท้องถิน่ จึงควรปรับให้มกี ารจัดการสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อ
การคัดแยกขยะอย่างจริงจังตัง้ แต่ในครัวเรือนและชุมชน การเก็บขนโดยท้องถิน่ ให้มกี ารแยกเก็บขยะแต่ละ
ประเภท อาจออกข้อบัญญัตทิ ้องถิน่ บังคับให้มกี ารแยกขยะ และโทษหากฝ่ าฝื น (เครือข่ายจังหวัด ราชบุรี
MA5101001)
- ขอให้เติมหน่วยงานทีท่ าหน้าทีใ่ นเรื่องการประชาาสัมพันธ์เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาสื่อเผยแพร่
(เครือข่ายจังหวัดสมุทรสงคราม MA6101001)
- ควรมีความชัดเจนว่าเป็ นหน่วยงานระดับใด ระดับพืน้ ที่ หรือระดับชาติ การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
อยากให้ทาสื่อใหม่ๆ เข้าถึงประชาชน ผลิตสื่อทีส่ นั ่ กระชับ เผยแพร่เรื่องขยะให้ประชาชนเข้าใจได้ง่าย และ
เข้าถึงกลุ่มคนได้มากขึน้ (เครือข่ายจังหวัดสมุทรสงคราม MA6101001)
- บรรทัด ๒๑ มีส่วนร่วมจัดการขยะชุมชน เพิม่ โดยมีการคัดแยกขยะอย่างเป็ นระบบ (สมาคมฟ้ าสีรุ้ง
แห่งประเทศไทย MI0244001)
- เรื่องขยะ เสนอให้ทาทุกประเภทขยะ และต่อยอดให้เป็ นรายได้ ด้วยการแปลงขยะเป็ นรายได้ ลงลึก
ระดับครัวเรื่อน ชุมชน ท้องถิน่ -การคัดแยกขยะ นาไปสูร่ ไี ซเคิล ทาปุ๋ ย กาจัด ฯลฯ ยกตัวอย่าง โครงการบ้าน
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สะอาดสุขภาพดี ที่ รพ.สต. ดาเนินการอยู่ สภาการสาธารณสุขชุมชน กาลังหารือเพือ่ ร่วมมือกับ SCG ในการ
ทาโครงการด้านขยะ และสิง่ แวดล้อม (สภาการสาธารณสุขชุมชน MK0503001)
- อปท.มีการจัดการขยะอย่างเป็ นระบบ มีการสร้างความรูป้ ระชาสัมพันธ์ กับประชาชนรูเ้ รื่อง 3R แต่
ทีผ่ ่านมายังไม่เกิดการปฏิบตั ใิ นระดับครัวเรือน ยังไม่มสี นับสนุนไม่มกี ารแยกประเภท ไม่มที ใ่ี ห้ทง้ิ เศษอาหาร
โดยเฉพาะชุมชนเขตเมือง มีความรู้แต่ยงั ไม่มแี นวปฏิบตั ิท่ชี ดั เจน อยากให้ อปท.ร่วมกับ รพ.สต.ช่วยกัน
จัดระบบบริหารจัดการเพื่อให้ช่วยกับการแยกขยะ หรือมีการกาหนดบัญ ญัตทิ ้องถิน่ มีการแยกขยะอย่าง
จริงจัง (องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ MP2803001)
- แก้ไขจาก “หลักการ 3R” เป็ น “หลักการ 5R” เนื่องจากหลักการ 5R มีหลักการที่เพิม่ เติมจาก 3R
สองหลักการ คือ refuse คือการปฏิเสธ ณ จุดเริม่ ต้น ไม่นา สิง่ ทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสิง่ แวดล้อมมาใช้ตงั ้ แต่แรก
เป็ นการแก้ไขปั ญหาทีต่ ้นเหตุ และ Renewable เป็ นการหมุนเวียนใช้ซ้า ซึ่งความหมายมีความแตกต่างจาก
recycle และมาช่วยเติมเต็มให้สมบูรณ์และคลอบคลุมยิง่ ขึ้น (สหพันธ์นิสติ นักศึกษาแพทย์ นานาชาติแห่ง
ประเทศไทย (IFMSA) MS0319001)
- เพิม่ คาว่าทีห่ ลีกเลีย่ งได้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันทุกภาคส่วน และสามารถนาไปปรับใช้ได้จริง
มากยิง่ ขึน้ (สหพันธ์นิสติ นักศึกษาแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย (IFMSA) MS0319001)
- เพิม่ “จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ประจาท้อ งถิน่ รวมถึงมีระบบการประเมินและติดตามผลการให้
ความร่วมมือแต่ละครัวเรียนอย่างสม่าเสมอผ่านแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ดว้ ยข้อมูลทีท่ นั สมัย” เพื่อให้เห็น
ความคืบหน้า ประเมินผล และพัฒนาแนวทางนโยบายในแต่ละชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็ นรูปธรรม
หากมีระบบการติดตามที่แ ม่นยาและเชื่อถือได้ (สหพันธ์นิสติ นักศึกษาแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย
(IFMSA) MS0319001)
- เพิม่ กระทรวงพลังงานเรื่องการจัดการขยะอย่างยังยื
่ น คือ การมีนโยบายรับซือ้ ไฟฟ้ าจากขยะจานวน
400 เมกะวั ต ต์ เ ป็ นนโยบายที่ เ ป็ นประโยชน์ ซึ่ ง มู ล นิ ธิ ฯ ได้ ช่ ว ยอปท.ให้ มี ร ายงานเพื่ อเสนอ
กระทรวงมหาดไทย เพื่อให้จดั โรงไฟฟ้ าที่ได้มาตรฐานสามารถจัดการสิง่ แวดล้อมได้หมด แต่ต้องมีการคัด
แยกขยะ มีจุดรับซื้อขยะของประชาชน กก.ละ 50 สตางค์เป็ นขยะแห้ง ซึ่งต้องมีในรายงานการศึกษา เพื่อให้
มีรายได้ขน้ึ มา ถึงแม้มี 3R ก็ไม่สามารถจัดการขยะได้ทงั ้ หมด (มูลนิธพิ ลังงานเพือ่ สิง่ แวดล้อม MS1309001)
เพิม่ ข้อ 1.5
- ขอให้ ผู้ว่ า ราชการจัง หวัด หน่ ว ยงานการปกครองส่ว นท้อ งถิ่น ชุ ม ชน และประชาชนในพื้น ที่
สนับสนุ น การจัดตัง้ กองทุนสิง่ แวดล้อมชุมชน เพื่อร่วมมือจัดการปั ญหาขยะภายในชุมชนอย่างถูกวิธี การ
จาหน่ ายผลิตภัณฑ์รไี ซเคิลจากขยะ และนากาไรมาหมุนเวียนพัฒนาชุมชนต่อไป (สหพันธ์นิสติ นักศึกษา
แพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย (IFMSA) MS0319001) ]
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๒. การจัดการสิ่ งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวอย่างยังยื
่ น
๒.๑ ขอให้ กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ชุมชน ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง มีส่วนร่วมบูรณาการ
วางแผนพัฒนาระบบและกลไกการจัดการการท่องเที่ยวทุกประเภทที่เน้นคุณภาพ รวมถึงวิถชี วี ติ
ชุมชนอย่างยังยื
่ นและสอดคล้องกับสถานการณ์โควิด -19 เผยแพร่ความรู้ สร้างความตระหนักและ
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ั ่ นในวิกฤตโควิด-19 หน้าที่ ๘/๑๗
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ความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างหน่ วยงาน ชุมชนและนักท่องเที่ยวในการอนุ รกั ษ์ รกั ษาทรัพยากร
และลดมลพิษผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยงยื
ั ่ น ทัง้ สิง่ แวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม
และสุขภาพอย่างสมดุล
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[- การดาเนินงานในข้อที่ 2.2) การจัดการสิง่ แวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวอย่างยังยื
่ น ควรเพิม่ ประเด็น
การส่งเสริมแนวทางการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ หรือ Ecotourism (สานักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม MP0901001)
- เเก้ ไ ขจาก “สร้ า งความตระหนั ก และความรับ ผิด ชอบร่ ว มกัน ระหว่ า งหน่ ว ยงาน ชุ ม ชนและ
นัก ท่อ งเที่ยว” เพิ่มเติมเป็ น “สร้างความตระหนักและความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างหน่ ว ยงาน ชุมชน
ผู้ประกอบการภาคเอกชน เเละนักท่องเที่ยว” เนื่องจากการท่องเที่ยวอย่างยังยื
่ นจาเป็ นต้องอาศัยความมี
ส่วนร่วมของทุกฝ่ าย ซึง่ หนึ่งในฝ่ ายทีข่ าดไม่ได้ คือ ผูป้ ระกอบการทีม่ สี ว่ นช่วยในการพัฒนาธุรกิจให้สามารถ
ดาเนินการไปพร้อ มกับสิ่งเเวดล้อ มที่ยงั ยืนได้ (สหพันธ์นิสติ นักศึกษาแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย
(IFMSA) MS0319001)
- เพิ่ม ประโยคหลัง ค าว่ า สิ่ง แวดล้อ ม ดัง นี้ "เน้ น การท่ อ งเที่ย งเชิง นิ เ วศ" (ส านัก ปลัด กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม MI0105001)
- ขาดการอ้างถึง กระทรวงพลังงาน มีสว่ นช่วยลดปั ญหาสิง่ แวดล้อมวิกฤติโควิดเป็ นปั ญหาชัวคราว
่
ใน
อนาคตอาจมีไ วรัส อื่นอีก ภาวะสิ่ง แวดล้อ มที่ยงยื
ั ่ น เริ่มได้ท่ีต นเอง เช่น การออกกาลังกาย พักผ่ อ นให้
เพียงพอ ดื่มน้ าอุ่น เพื่อสร้างภูมคิ ุ้มกันสาหรับตนเอง มีการดูแลตนเองอย่างดี ส่วนตัวไม่กงั วลเรื่องการติด
เชื้อ เนื่องจากดูแลตนเองเป็ นอย่างดี พักผ่อนไม่เปิ ดเครื่องปรับอากาศ ไม่สร้างมลพิษให้กบั สิ่ งแวดล้อ ม
เสนอเรื่องการท่องเที่ยวมีการให้คะแนนผู้มาพัก สาหรับผู้มาพักที่ประหยัดทรัพยากรด้วย หากมีการเก็บ
ข้อ มู ล กลุ่ ม นั ก ท่ อ งเทีย วลัก ษณะนี้ แ ล้ว เป็ น ส่ ว นลดก็จ ะเกิด ประโยชน์ ใ นอนาคต (มู ล นิ ธิพ ลัง งานเพื่อ
สิง่ แวดล้อม MS1309001) ]
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๒.๒ ขอให้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา และหน่วยงาน
ทีเ่ กี่ยวข้อง สนับสนุนให้ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาและผู้มี
ส่วนได้สว่ นเสีย ศึกษาวิจยั การท่องเที่ยวอย่างยังยื
่ น รวมถึงความสามารถในการรองรับของพื้นที่
เพื่อ ก าหนดจ านวนนัก ท่ อ งเที่ย วที่เ หมาะสมกับ พื้น ที่ กิจ กรรมและระยะเวลา มีก ารปิ ด แหล่ ง
ท่องเที่ยวบางช่วงเวลา พัฒนามาตรฐาน หลักเกณฑ์และคู่มอื แนวทางการท่องเที่ยวที่เป็ นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้อม ส่งเสริ มสนับสนุนให้ชุมชนมีความสามารถในการจัดการท่องเทีย่ วโดยชุมชนได้อย่าง
แท้จริ ง การพัฒนาเทคโนโลยีการท่องเทีย่ วเสมือนจริงทางสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
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[- เเก้ไ ขจาก สนับสนุ นให้ชุมชนมีก ารจัดการท่อ งเที่ยวโดยชุม ชน เป็ น “สนับสนุ น อบรม พัฒนา
โครงสร้ า งพื้น ฐาน เเละจัด หางบประมาณให้ ชุ ม ชนสามารถจัด การท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชนได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ” ชุมชนที่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการท่องเที่ยว ที่รองรับทัง้ นักท่องเที่ยวชาวไท ยเเละ
ชาวต่างชาติได้นัน้ นอกจากจะมีวฒ
ั นธรรมเเละเเหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม ยังต้องมีบุคลากรที่มคี ุ ณภาพ
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เชีย่ วชาญ เเละโครงสร้างพื้นฐานของชุมชมที่จะสามารถดึงดูดให้นักท่องเทีย่ วเข้ามาเยีย่ มชมเเละเก็บเกี่ยว
ประสบการณ์ทด่ี ไี ด้ (สหพันธ์นิสติ นักศึกษาแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย (IFMSA) MS0319001)
- ขอให้เติม กระทรวงการอุดมศึกษาฯ เพื่อส่งเสริมการสนับสนุ นเรื่องการวิจยั ของชุมชน (เครือข่าย
จังหวัดสมุทรสงคราม MA6101001)
- ขอให้กระทรวงทรัพยากร เติม “กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตรกรรม” (อว.)
เนื่องจากมีเนื้อหา สนับสนุชุนชน อปท. ให้ทาวิจยั ความสามารถในการรองรับของพืน้ ที่ หากมีหน่วยงาน อว.
ด้วยจะเป็ นการสนับสนุน สามารถนานักศึกษาทีล่ งมาในพืน้ ทีท่ าให้เกิดการมีสว่ นร่วมได้ จึงขอเติมหน่วยงาน
นี้ ไ ปด้ว ยเพื่อ ให้เ กิด การศึก ษาวิจ ัย ในพื้น ที่เ พื่อ ศึกษาความเป็ น ไปได้ ( เครือ ข่า ยจัง หวัด สมุ ท รสงคราม
MA6101001)
- บรรทัด 4 เพิม่ ข้อความ “ระยะเวลาในการท่องเทีย่ ว” (สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
สิง่ แวดล้อม MP0901001)
- บรรทัดที่ 1 ขอให้กระทรวงทรัพยากรฯ กระทรวงการท่องเทียวและกีฬา และ (เพิม่ เติม) กระทรวง
อุดมศึกษา (เครือข่ายจังหวัดสกลนคร MA5701001)
- ข้อสังเกตในมติขอ้ 2.2 เนื่องจากกระทรวงทรัพยากรฯ จะเกีย่ วข้องในส่วนของอุทยานแห่งชาติ เขต
รักษาพันธุส์ ตั ว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า แต่แหล่งท่องเทีย่ วอื่นๆ กระทรวงทรัพยากรฯ อาจจะไม่ได้ควบคุมเรื่อง
การปิ ดแหล่งท่องเทีย่ ว (สานักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม MP0901001)
- เพิม่ ข้อ 2.3
- ขอให้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา เเละหน่วยงาน
ทีเ่ กี่ยวข้อง จัดทาเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินผลการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยังยื
่ น รวมถึงประเมินผล
เเละตรวจสอบอย่ า งสม่ า เสมอ (สหพัน ธ์ นิ ส ิต นั ก ศึก ษาแพทย์ น านาชาติแ ห่ ง ประเทศไทย ( IFMSA)
MS0319001)
- เพิม่ ข้อ 2.4
- ขอให้ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เเละหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดระเบียบ
การสือ่ สารในเรื่องการจัดการสิง่ แวดล้อมในแหล่งท่องเทีย่ วของภาครัฐให้มคี วามชัดเจน ลดความคลุมเครือใน
การสื่อ สารเเละการประชาสัม พัน ธ์ พัฒ นาระบบสื่อ สารกับ ประชาชน ผู้ป ระกอบการ นั ก ลงทุ น เเละ
นักท่องเที่ยว อย่างมีมปี ระสิทธิภาพ (สหพันธ์นิสติ นักศึกษาแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย (IFMSA)
MS0319001)
- เพิม่ ข้อ 2.5
- ขอให้ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา และองค์การบริหารการพัฒนาพืน้ ทีพ่ เิ ศษเพื่อการท่องเที่ยว
อย่างยังยื
่ น เเละหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตัง้ หรือมอบหมายให้มหี น่ วยงานบริหารความเสี่ยงสาหรับการ
ท่องเทีย่ วโดยเฉพาะ เพื่อป้ องกันและแก้ปัญหาวิก ฤตทางภัยธรรมชาติ วิกฤตทางการเงิน วิกฤตโรคระบาด
ซึ่งมีเเนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอีกในอนาคต (สหพันธ์นิสติ นักศึกษาแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย (IFMSA)
MS0319001)
- เพิม่ ข้อ 2.6
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- ขอให้ กรมสรรพากร กรมการกงสุล กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เเละหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกันส่งเสริมการฟื้ นตัวการท่องเทีย่ ว โดยให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่แหล่งท่องเทีย่ ว ทัง้ การลดภาษี
และให้เงินช่วยเหลือ รวมทัง้ งดเว้นวีซาสาหรับนักทองเทีย่ วบางกลุ่ม (สหพันธ์นิสติ นักศึกษาแพทย์นานาชาติ
แห่งประเทศไทย (IFMSA) MS0319001) ]
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๓. การจัดการสิ่ งแวดล้อมในการพัฒนาเศรษฐกิ จชีวภาพ-เศรษฐกิ จหมุนเวียน-เศรษฐกิ จสีเขียว
๓.๑ ขอให้ คณะกรรมการบริห ารการพัฒนาเศรษฐกิจ ชีว ภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเ ขียว
ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ชุมชน ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
มีส่วนร่วมบูรณาการวางแผนพัฒนาระบบ กลไกและทบทวน “ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนา
โมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๙” ๕ และให้สอดคล้องกับแผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง และ
ปรับแผนปฏิบตั กิ าร ให้สอดคล้องกับวิกฤตโควิด-19 และโรคอื่นๆ โดยคานึงถึงสิง่ แวดล้อม สุขภาพ
สังคม เศรษฐกิจอย่างสมดุลและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและบริบทของพื้นที่ โดย
เน้นการมีส่วนร่วม ตัง้ แต่วางแผน ดาเนินการ ติดตามประเมินผลและปรับปรุง การส่งเสริมศูนย์
เรียนรูแ้ ละขับเคลื่อน BCG ระดับพืน้ ที่
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[- ขอให้ระบุให้ชดั เจนว่า คณะกรรมการ BCG หน่วยงานเดียวหรือทุกๆ หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง มีส่วน
ร่วมในการปรับแผนปฏิบตั ใิ ห้สอดคล้องวิกฤติโควิด-19 โดยยึดโมเดล BCG (เครือข่ายจังหวัดสมุทรสงคราม
MA6101001)
- เห็นด้วยกับการใช้ “ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาโมเดล BCG” แต่ยงั ขาดความรูค้ วามเข้าใจ
การก าหนดแผนการดาเนินงานควรมีก ารทาความเข้าใจว่าหน่ ว ยงานใดที่ต้อ งนา BCG มาใช้ประโยชน์
(เครือข่ายจังหวัดสมุทรสงคราม MA6101001)
- แก้ไขบรรทัดที่ 9 ขอให้....ส่งเสริมสนับสนุ นให้ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ชุมชน เอกชน
สถาบันการศึก ษา ได้เ ข้าไปมีส่ว นร่ว มบูรณาการยุทธศาสตร์การมีส่ว นร่ว ม (เครือ ข่ายจังหวัด สกลนคร
MA5701001)
- เพิม่ ข้อความหลังคาว่า...ขอให้...เป็ น "สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ" (เครือข่ายจังหวัดตรัง
MA1501001)
- เพิม่ ข้อความหลังค าว่า...ภาครัฐ...เป็ น "เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงวัฒนธรรม" (เครือข่ายจังหวัดตรัง MA1501001)
- เพิม่ ข้อความหลังปี ...พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๙...เป็ น "และเชื่อมโยงกับแผนแม่บทเกษตรอินทรีย์
แห่งชาติ และ" (เครือข่ายจังหวัดตรัง MA1501001) ]

31

๓.๒ ขอให้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
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๕

ดันโมเดลเศรษฐกิจ BCG เป็ นนโยบายขับเคลื่อนประเทศไทย. https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/38369
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ั ่ นในวิกฤตโควิด-19 หน้าที่ ๑๑/๑๗

1
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ชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว ใช้ทรัพยากรทีค่ ุม้ ค่า ย่อยสลายได้งา่ ย ลดมลพิษและ
น ากลั บ มาใช้ ใ หม่ สร้ า งแรงจู ง ใจให้ เ ป็ นไปตามเป้ าหมายการพัฒ นาอย่ า งยัง่ ยื น ให้
ภาคอุต สาหกรรม สถานประกอบการ เกษตรกรรม ท่อ งเที่ยว คมนาคม พลังงานและชุม ชน
นาไปใช้อย่างมีหลักธรรมาภิบาล เพิม่ นวัตกร/ธุรกิจใหม่ และมีชุมชนคาร์บอนต่าเพิม่ ขึน้
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[- ข้อ 3.2 บรรทัด 17 ตัดหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องโดยระบุหน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงงาน ส่งเสริมการสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ (เครือข่ายจังหวัด
สกลนคร MA5701001)
- จากหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องมีภาคอุตสาหกรรม อยากให้เพิม่ “สถานประกอบการ” นอกเหนือจาก
ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งหมายรวมถึง โรงแรม ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ปั ม๊ น้ ามัน เพื่อให้การสร้ างเสริมสุข
ภาวะได้ครอบคลุมทุกภาคส่วน รวมทัง้ เพิม่ กระทรวงแรงงานในข้อ 3 และ 4 เพิม่ เติมเป็ นหน่วยงานหนึ่งใน
การขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาวะสิง่ แวดล้อม เพื่อสร้างการรับรู้ ทีผ่ ่านมาดาเนินการไปบางส่วนอยู่แล้ว
เนื่องจากมีการจัดการเพื่อให้เกิดสุขาภาวะและสิง่ แวดล้อมตามระบบมาตรฐาน ISO 140000 ซึ่งเชื่อมโยงกับ
การสร้างเสริมสุขภาวะและสิง่ แวดล้อม (กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน MP1104001)
- เพิม่ ข้อความท้ายข้อ เป็ น "พัฒนาตามหลัก SCG" (เครือข่ายจังหวัดตรัง MA1501001) ]
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๔. การจัดการสิ่ งแวดล้อมในการพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมืองอย่างมีสุขภาวะ
๔.๑ ขอให้ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์ องค์กรปกครองส่วน
ท้อ งถิ่น ชุมชน ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และหน่ ว ยงานที่เ กี่ยวข้อ ง มีส่ว นร่ว มบูรณาการ
วางแผนพัฒนาระบบและกลไกการพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมืองอย่างมีสุขภาวะ โดยยึดหลักการให้
ประชาชนเป็ นศูนย์กลาง พัฒนาพืน้ ที่และผังเมืองให้สอดคล้องกับปั ญหา ความต้องการและบริบท
ของพื้นที่และครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่ม ปรับปรุงและจัดบ้านเรือน ชุมชนและสิง่ แวดล้อมที่
เอื้ออานวยต่อการมีสุขภาพทีด่ ี พัฒนาศักยภาพให้มคี วามยืดหยุ่นและปรับตัวเตรียมความพร้อมต่อ
การแพร่ระบาดของเชือ้ โควิด-19 และโรคอื่นๆ ภัยพิ บตั ิ และปัจจัยเสี่ยงในด้านต่างๆ
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[- การดาเนินงานในข้อที่ 4) การจัดการสิง่ แวดล้อมในการพัฒนาทีอ่ ยู่อาศัยและเมืองอย่าง มีสุขภาวะ
ในประเด็นการเพิม่ พื้นที่สเี ขียวเพื่อสุขภาวะ ควรคานึงถึงปริมาณ คุณภาพ และการเข้าถึงพื้นที่สเี ขียวและ
โครงสร้างพืน้ ฐานทีเ่ กี่ยวข้องสาหรับทุกคน โดยเฉพาะ เด็ก ผูห้ ญิงคนชรา และ ผูพ้ กิ าร อาทิ สวนสาธารณะ
ริม ถนน ทางเท้ า และทางจัก รยานด้ ว ย (ส านั ก ปลัด กระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้ อ ม
MP0901001)
- ทีม่ หี น่วยงาน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์ ประเด็นทีร่ ะบุว่ามีการการพัฒนาที่
อยู่อาศัยและเมืองที่มสี ุขภาวะที่เน้นการพัฒนาระดับปั จเจกบุคคล ต้องให้ความสาคัญการจัดการขยะระดับ
ครัวเรือน ขณะนี้ก้าวเข้าสู่สงั คมผู้สูงอายุ มีขยะจากครัวเรือนในส่วนนี้ด้วย แต่ยงั ไม่มกี ารจัดการในส่ว นนี้
หากมีการจัดการแล้วก็ลดภาระในการจัดการในระดับชุมชน จึงจาเป็ นต้องให้องค์ความรู้การจัดการขยะใน
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ั ่ นในวิกฤตโควิด-19 หน้าที่ ๑๒/๑๗
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ระดับ ครัว เรือ นให้ม ากขึ้น (กรมกิจ การผู้สูง อายุ กระทรวงการพัฒ นาสัง คมและความมัน่ คงของมนุ ษ ย์
MP0103001)
- เสนอให้ตดั “ใช้วสั ดุผา้ มาทาหน้ากากอนามัย” (สานักงานปลัดกรทะรวงกลาโหม MP2201001)
- ข้อ 4 บรรทัด 24 ขอให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์ และ
กระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนและส่งเสริมให้ อปท. ชุมชน ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา (ตัด) หน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง มีสว่ นร่วมในการบูรณาการในเมืองใหญ่ และสุขภาวะ (เครือข่ายจังหวัดสกลนคร MA5701001)
- เพิม่ กระทรวงสาธารณสุข และให้การส่งเสริมการจัดการขยะในระดับครัวเรือน (กรมกิจการผูส้ ูงอายุ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์ MP0103001)
- ข้อ 4.1 บรรทัด 27 ขอให้พจิ ารณาปรับแก้ขอ้ ความ พัฒนาพืน้ ทีใ่ ห้สอดคล้องกับปั ญหา โดยเสนอขอ
แก้ไขเป็ น การพัฒนาพื้นที่ชุมชน เมือง และชนบท ให้มคี วามพร้อมเชิงรุก โดยคานึงถึงปั จจัยการพร้อมรับ
ความเสีย่ งและวิกฤตในอนาคต และให้สอดคล้องกับการรองรับ การจัดการ ในทุกมิตอิ ย่างมีสว่ นร่วม เหตุผล
ในการเสนอ ปั จจุบนั การพัฒนาชุมชน เมือง และชนบท เป็ นการพัฒ นาที่บูรณาการโดยพิจารณาทัง้ ปั ญหา
ข้อจากัด โอกาส และความเสีย่ ง และพัฒนาให้มคี วามพร้อม มากกว่าการพิจารณาแค่สภาพปั ญหา และมีการ
นาแนวคิดเมืองทีพ่ ร้อมรับการเปลีย่ นแปลงมาในการพัฒนาเมืองอย่างมีส่วนร่วม เพื่อเปลีย่ นวิกฤติเป็ นการ
สร้างโอกาส ความเข้มแข็ง และความพร้อม (เครือข่ายวางแผนและผังเมืองเพือ่ สังคม MK1802001)
- ข้อ 4.1 บรรทัด 27 พัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับปั ญหา ควรพิจารณาแก้ข้อความ เป็ นการพัฒนา
พื้น ที่ชุ ม ชนเมือ ง และชนบท โดยค านึ ง ถึง การพร้อ มรับ ความเสี่ย งและวิกฤติใ นอนาคต และเหมาะสม
สอดคล้องกับการรองรับการจัดการทุกมิติ (เครือข่ายวางแผนและผังเมืองเพือ่ สังคม MK1802001)
- เพิม่ ข้อความหลังคาว่า...อย่างมีสุขภาวะ...เป็ น "โดยคานึงถึงอารยะสถาปั ตย และ" (เครือข่ายจังหวัด
ตรัง MA1501001)
- เพิม่ ข้อความหลังคาว่า...และโรคอื่นๆ...เป็ น "และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ" (เครือข่าย
จังหวัดตรัง MA1501001) ]
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๔.๒ ขอให้ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์ สนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ชุมชน ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วม
พัฒนาที่อยู่อาศัยและเมืองอย่างมีสุขภาวะ ปรับเปลี่ยนวิถชี วี ติ ความเป็ นอยู่ การคมนาคมขนส่ง
การส่งเสริ มธุรกิ จใหม่ผ่านอัตลักษณ์ ของชุมชน การทางาน สภาพแวดล้อมและกิจกรรมต่างๆ
ให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย ปลอดพิษ ปลอดโรค ลดการแพร่เชื้อโควิด-19 ใช้วสั ดุผา้ มาทา
หน้ากากอนามัย ลดขยะและทากิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก เพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียว ส่งเสริมการผลิตและ
การบริโภคทีย่ งยื
ั ่ นให้เกิดการพึง่ ตนเองและมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี
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[- เพิม่ กระทรวงสาธารณสุข และให้การส่งเสริมการจัดการขยะในระดับครัวเรือน (กรมกิจการผูส้ ูงอายุ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์ MP0103001)
- ข้อที่ 4.2 เรื่องการใช้วสั ดุผ้าในการทาอนามัย ควรเป็ นข้อความเพิม่ ให้เห็นถึงการใช้ประโยชน์ ท่ี
นอกเหนือจากผ้า เป็ นวัสดุทส่ี ามารถใช้ทดแทนได้ เพราะจะทาให้เกิดนวัตกรรมของหน้ากากป้ องกันโรคได้

สมัชชาสุขภาพ ๑๔ / ร่างมติ ๑ / หารือ ๑ เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาวะสิง่ แวดล้อมทีย่ งยื
ั ่ นในวิกฤตโควิด-19 หน้าที่ ๑๓/๑๗
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เพราะคาดว่าการป้ องกันโรคติดต่อ จะต้องอยู่ด้วยประชาชนไปอีกนาน (เครือข่ายจังหวัด สมุทรสงคราม
MA6101001)
- ข้อ 4.2 บรรทัดที่ 2 ใช้วดั สดุผา้ มาทาหน้ากากอนามัย อาจมีวสั ดุอ่นื ๆ หรือมีนวัตกรรมใหม่ท่ชี ุมชน
ผลิตขึน้ มาอยากเปิ ดให้กว้าง (เครือข่ายจังหวัดสมุทรสงคราม MA6101001)
- เพิม่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เพราะมีประเด็นเรื่องการลดก๊าซเรือนกระจก และ
การผลิตและบริโภคทีย่ งยื
ั ่ น (สานักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม MP0901001)
- เพิม่ ข้อ 4.3
- ขอให้ กรมการขนส่งทางราง กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ เเละหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง สร้างระบบขนส่งสาธารณะระหว่างเมือง ให้มคี วามเหมาะสม
เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม สร้างสุ ขภาวะที่ดใี ห้กบั ประชาชน เเละพัฒนาในระดับพื้นที่โดยร่วมมือกับ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ในการเพิม่ รถเมล์ เรือ ให้เหมาะสมกับพืน้ ที่ เนื่องจากการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเป็ น
สิง่ สาคัญต่อการพัฒนาสุขภาวะที่ดขี องประชากรทัง้ ประเทศ จึงได้เพิม่ ข้ อเสนอนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน ซึง่ จะส่งผลให้มกี ารกระจายตัวของความเจริญ เเละประชากรทีเ่ หมาะสม เเละส่งผลกระทบ
ในระยะยาวในการจัดการกับปั ญหาการเเพร่ระบาดของโรคต่างๆ (สหพันธ์นิสติ นักศึกษาแพทย์นานาชาติ
แห่งประเทศไทย (IFMSA) MS0319001)
- เพิม่ ข้อ 4.4
- ขอให้ กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมที่ดนิ กรมการปกครอง กรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิน่ กระทรวงมหาดไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เเละหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง กระจาย
ธุรกิจ ลดพื้นที่ธุรกิจในเขตเมือง ปรับผังเมืองใหม่ทงั ้ ประเทศ เพิม่ พื้นที่สเี ขียว และส่งเสริมการสร้างพื้นที่
สาธารณะ เช่น ห้องสมุด หรือศูนย์การเรียนรูท้ ่จี ะเสริมสร้างสุขภาวะอย่างรอบด้าน (สหพันธ์นิสติ นักศึกษา
แพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย (IFMSA) MS0319001)
- เพิม่ ข้อ 4.5
- ขอให้ กรมการพัฒนาชุม ชน กระทรวงมหาดไทย กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝี มือ แรงงาน
กระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
เเละหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการกระจายงาน และส่งเสริมการสร้างธุรกิจใหม่ ผ่านอัตลักษณ์ของ
ชุมชน เพิม่ โอกาสให้คนได้อ ยู่ใกล้ค รอบครัว เพื่อ รักษาไว้ซ่ึงสุ ขภาพใจที่ดี (สหพันธ์นิสติ นักศึกษาแพทย์
นานาชาติแห่งประเทศไทย (IFMSA) MS0319001) ]
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๕. การจัดการสิ่ งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมเป็ นเครือข่ายพลังพลเมือง เพื่อสร้างเสริ มสุขภาวะที่ยงยื
ั่ น
๕.๑ ขอให้ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ร่วมกันส่งเสริม สร้างกลไกให้เกิ ด
การมีส่วนร่วม และสนับสนุ นการดาเนินงานของกลุ่ม/องค์กร/ชุมชน/สมัชชา/ภาคีเครือข่าย/เด็ก/
เยาวชน/อาสาสมัครในระดับพื้นที่ ทัง้ ด้านความรู้ สื่อ ทรัพยากร แหล่งเรียนรู้ งบประมาณจาก
แหล่งต่าง ๆ เครื่องมือ และอื่นๆ อย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อรวมกันเป็ นเครือข่ายพลังพลเมืองที่

สมัชชาสุขภาพ ๑๔ / ร่างมติ ๑ / หารือ ๑ เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาวะสิง่ แวดล้อมทีย่ งยื
ั ่ นในวิกฤตโควิด-19 หน้าที่ ๑๔/๑๗
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เข้มแข็งในการสร้างเสริมสุ ขภาวะสิ่งแวดล้อ มที่ยงยื
ั ่ น ให้มีค วามพร้อ มรับมือ และปรับตัวต่อการ
เปลีย่ นแปลง ทัง้ ในช่วงการระบาดและหลังวิกฤตโควิด-19
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[- ประเด็นการจัดการขยะ พลังพลเมืองจาเป็ นต้องมีองค์ความรู้เรื่องการจัดการขยะ รวมทัง้ นักเรียน
นักศึกษาทีอ่ ยู่ในระบบและนอกระบบ มองว่าควรให้ความสาคัญระดับปั จเจก ครัวเรือน และระดับชุมชน (กรม
กิจการผูส้ งู อายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์ MP0103001)
- ในการเสริมสร้างสุขภาวะสิง่ แวดล้อมทีย่ งยื
ั ่ นควรจะเริม่ จากครอบครัว ชุมชน โรงเรียน และหน่วยงาน
ราชการ และเอกชน ต่างๆ โดยให้เน้นการเสริมสร้างสุขภาวะด้านการประกอบอาชีพและการดารงชีวติ (กรม
ส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ MP0810001)
- เพิ่ม กระทรวงศึก ษาธิการด้วย เพื่อ เสริมสร้างสุ ขภาวะที่ยงยื
ั ่ น (สนง.คกก.การศึกษาขัน้ พื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ MP0204001)
- แก้ไขข้อความบรรทัดที่ 2 ต่อกระทรวงสาธารณสุข...เข้าไปมีส่วนร่วมและสนับสนุ นในกลุ่มองค์กร
ชุมชน (เครือข่ายจังหวัดสกลนคร MA5701001)
- ขอให้ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง ร่วมกันส่งเสริมและ สนับสนุนการดาเนิน
งานของกลุ่ม/องค์กร/ชุมชน/สมัชชา/ภาคีเครือข่าย/เด็ก/เยาวชน/อาสาสมัคร ทัง้ ด้านความรู้ สื่อ ทรัพยากร
แหล่งเรียนรู้ งบประมาณ เครื่องมือ ตัดคาว่า "และอื่นๆ" และเพิม่ "นโยบาย งานวิจยั นวัตกรรม และอื่นๆ
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง" (สหพันธ์นิสติ นักศึกษาแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย (IFMSA) MS0319001)
- หน้าที่ 4/4 บรรทัดที่ 2 ต่อจากกระทรวงมหาดไทย เพิม่ กระทรวงทรัพยากรแห่งชาติและสิง่ แวดล้อม
(เครือข่ายจังหวัดลาปาง MA5301001)
- จากหน่ วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมันคง
่
ของมนุษย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง หน่วยงาน
ต่างๆ เหล่านี้ควรเน้นการทางานในระดับพื้นที่ มีผแู้ ทนจากหน่วยงานอื่นๆ มาทาข้อตกลงร่วมกันเพื่อทาให้
เป็ นเครือข่ายของพลเมืองระดับพืน้ ที่ (เครือข่ายจังหวัดสมุทรสงคราม MA6101001)
- วิกฤติโควิดเกี่ยวกับสิง่ แวดล้อม อยากเสนอประเด็นท้ายเรื่องขยะและเรื่องอื่นๆ สามารถที่จะสร้าง
รูปธรรมและนาไปปฏิบตั แิ ก้ไขปั ญหาวิกฤติได้ คือสิง่ แวดล้อมกับการมีสว่ นร่วม เมื่อวิเคราะห์ในมิตติ ่างๆ แล้ว
ทัง้ ขยะ สิง่ แวดล้อม เศรษฐกิจ มีขอ้ เสนอจากท่านอื่นในข้อย่อยแล้ว แนวทางการนาไปสูก่ ารแก้ไขปั ญหา คือ
“คน” พลังองค์กรแบบมีส่วนร่วม เครือข่าย ภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะสมัชาสุขภาพและเครือข่าย พยายาม
สร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วม สมัชชาสุขภาพระดับจังหวัดดาเนินการนโยบายสาธารณะ มีธรรมนูญ
สุขภาพเป็ นกรอบกฎหมาย สามารถสร้างฐานรากไปสู่ดา้ นบนในระดับนโยบายได้ เสนอให้เติมข้อสุ ดท้ายการ
จัดการสิง่ แวดล้อมเพือ่ สร้างเสริมสุขภาพอย่างยังยื
่ น โดยมีแนวทางการปฏิบตั ทิ เ่ี ริม่ จาก “การมีสว่ นร่วมระดับ
ล่าง” ที่มี stakeholder ในระดับท้องถิน่ ท้องที่ ระดับอาเภอมี พชอ. เรื่อยไปจนถึงระดับประเทศ (เครือข่าย
จังหวัดระยอง MA5001001)
- เพิม่ หน่วยงานหลังคาว่า...กระทรวงมหาดไทย...เป็ น "กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม"
(เครือข่ายจังหวัดตรัง MA1501001)

สมัชชาสุขภาพ ๑๔ / ร่างมติ ๑ / หารือ ๑ เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาวะสิง่ แวดล้อมทีย่ งยื
ั ่ นในวิกฤตโควิด-19 หน้าที่ ๑๕/๑๗
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- เพิ่ม ข้อ ความหลัง ค าว่ า ...หลัง วิก ฤตโควิด -19...เป็ น "และการเปลี่ย นแปลงสภาพภู มิอ ากาศ”
(เครือข่ายจังหวัดตรัง MA1501001) ]
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๕.๒ ขอให้ กลุ่ม/องค์กร/สมัชชา/ภาคีเครือข่าย/เด็ก/เยาวชน/อาสาสมัคร ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วน
ท้อ งถิ่น ภาคเอกชน ชุมชน อาสาสมัค ร สถาบันการศึกษา สื่อ มวลชน ผู้นาทางศาสนา และ
หน่ ว ยงานที่เ กี่ยวข้อ ง เป็ นเครือข่ายพลัง พลเมืองที่ มีพ ันธะสัญ ญาร่ว มกัน โดยกลไกสมัช ชา
สุขภาพ ธรรมนูญสุขภาพ หรือกลไกอื่น ๆ ที่เหมาะสม ในการสร้างจิตสานึก ความรับผิดชอบ
และปรับพฤติกรรมใหม่ทด่ี ตี ่อสังคม เพิม่ ความรอบรู้ กระบวนการเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพ ทักษะ
และขีดความสามารถ สื่อสารสาธารณะ เข้าร่วมโครงการโดยประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสิง่ แวดล้อมทีย่ งยื
ั ่ น พัฒนาให้เกิดศูนย์เรียนรูเ้ พื่อขยายผลไปสู่พน้ื ทีอ่ ่นื เพื่อ
การพัฒนาทีย่ งยื
ั่ น
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[- เพิม่ บทบาทของพระสงฆ์ /วัด มีสว่ นร่วมในการจัดการเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีทต่ี อ้ งปรับเปลีย่ น
ที่พกั คอย อาหาร และงานสุดท้ายคือการจัดการศพ ของผู้ป่วย โควิด 19 และที่พ่งึ ของชุมชน การจัดการ
สิง่ แวดล้อม มลพิษ ขยะติดเชือ้ ก็มสี ว่ นสาคัญ (เครือข่ายจังหวัดนนทบุรี MA2401001)
- เพิม่ ข้อ 5.3
- ขอให้ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และ นวัตกรรม กรมส่งเสริม
คุณภาพสิง่ แวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม โรงเรียน มหาวิทยาลัย ชุมชนเมือง ชุมชน
ท้องถิน่ และผูท้ เ่ี กี่ยวข้อง ส่งเสริมการเรียนรู้จากระดับชุมชนสู่ระดับประเทศ ปรับ เปลีย่ นหลักสูตร เพิม่ องค์
ความรู้และปั ญหาสถานการณ์ด้านสุขภาวะสิง่ แวดล้อมในปั จจุบนั และเพิม่ การมีส่วนร่วมของเยาวชนที่มี
ความหมาย (สหพันธ์นิสติ นักศึกษาแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย (IFMSA) MS0319001)
- เพิม่ ข้อ 5.4
- ขอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม กระจายโอกาสการเข้าถึงกองทุนสิง่ แวดล้อม
โดยการแต่ ง ตัง้ คณะกรรมการบริห ารจัด การกองทุ น ระดับ จัง หวัด พื้น ที่ (สหพัน ธ์นิ ส ิต นัก ศึกษาแพทย์
นานาชาติแห่งประเทศไทย (IFMSA) MS0319001) ]
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๖. ขอให้ ส มาชิ กสมัช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ และทุ กภาคส่ วนของสัง คมร่ วมกัน ขับ เคลื่ อ นนโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพในประเด็นนี้ อย่างเต็มความสามารถ โดยเป็ นไปตามแนวทาง ทิ ศทาง
กระบวนการ และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องในเส้นทางเดิ นของมติ ฯ
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๗. ขอให้ เลขาธิก ารคณะกรรมการสุ ขภาพแห่งชาติ รายงานความก้าวหน้ าต่อ สมัชชาสุ ขภาพแห่งชาติ
ครัง้ ที่ ๑๕

33
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[เสนอแก้ไขเอกสารหลัก

สมัชชาสุขภาพ ๑๔ / ร่างมติ ๑ / หารือ ๑ เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาวะสิง่ แวดล้อมทีย่ งยื
ั ่ นในวิกฤตโควิด-19 หน้าที่ ๑๖/๑๗
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- หน้ า ที่ 3/10 ข้อ 2.1.4 เสนอให้มีข้อ มูล สนับ สนุ น จากแหล่ ง ที่เ ชื่อ ถือ ได้ (ไม่ มีข้อ มูล สนับ สนุ น )
(เครือข่ายจังหวัดลาปาง MA5301001)
- หน้าที่ 4/10 ข้อ 2.2.7 เสนอให้มขี ้อมูลสนับสนุ นจานวนปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ จากแบตเตอรี่
(เครือข่ายจังหวัดลาปาง MA5301001)
อื่นๆ
- กรมประชาสัม พัน ธ์ ได้พ ิจ ารณาร่ า งระเบีย บวาระแล้ว มีค วามเห็น ว่ า กรมประชาสัม พัน ธ์ เ ห็น
ความสาคัญต่อร่างระเบียบวาระดังกล่าว โดยหากถูกกาหนดเป็ นมติสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติแล้ว จะทาให้
ประชาชน ในประเทศมีสุขภาวะทีด่ ี และกรมประชาสัมพันธ์ยนิ ดีให้การสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์สร้าง
การรับรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับร่างระเบียบวาระ ผ่านโครงการประชาสัมพันธ์การรักษาสิง่ แวดล้อมเพื่อ
สร้างการเติบโตอย่างยังยื
่ น ทีก่ รมประชาสัมพันธ์ดาเนินการอยู่ (กรมประชาสัมพันธ์ MP2001001)
- เปลี่ยนคาว่าหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องเป็ นระบุช่อื หน่ วยงานโดยเฉพาะหน่ วยงานที่มอี านาจสังการและ
่
หน่วยงานในพืน้ ที่ เพือ่ ให้การขับเคลื่อนมติเป็ นไปอย่างรวดเร็ว (Facebook วันประชุมออนไลน์) ]

สมัชชาสุขภาพ ๑๔ / ร่างมติ ๑ / หารือ ๑ เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาวะสิง่ แวดล้อมทีย่ งยื
ั ่ นในวิกฤตโควิด-19 หน้าที่ ๑๗/๑๗

