สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ ๒
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สมัชชาสุขภาพ ๒ / หลัก ๕
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

การจัดการขยะอันตรายจากชุมชนอยางมีสวนรวมของทุกภาคสวน
สถานการณปญหาและผลกระทบ
๑. ในที่นี้ ขยะอันตรายจากชุมชน หมายถึง วัสดุหรืออุปกรณทไี่ มใชแลว ซึง่ มีสารอันตรายเปนสวนประกอบ
ที่ใชอยูในบานเรือน ชุมชน และภาคการเกษตร เชน กระปองสเปรย ภาชนะบรรจุภัณฑสารเคมีที่ใชในการปองกัน
กำจัดศัตรูพืชและสัตว ซากถานไฟฉาย ซากหลอดไฟ แบตเตอรี่มือถือ และซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส เปนตน
๒. กรมควบคุมมลพิษรายงานปริมาณขยะอันตรายจากชุ มชนไว ใ นสรุปรางรายงานสถานการณมลพิษ
ของประเทศไทย ป พ.ศ. ๒๕๕๑ พบวามีปริมาณขยะอันตรายจากชุมชนเกิดขึ้นประมาณ ๖๘๑,๐๐๐ ตันตอป
นอกจากนี้ในสภาวการณปจจุบันการดำเนินชีวิตในสังคมที่มีการสงเสริมและสนับสนุนใหมีการเรงบริโภคสินคา
เพื่อตอบสนองความกาวล้ำของเทคโนโลยี สงผลใหเกิดปญหาซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ซึ่ง
ขอมูลจากสถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส พบวา ในป พ.ศ. ๒๕๔๙ และพ.ศ. ๒๕๕๐ มีปริมาณซากเครื่องใชไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกสเกิดขึ้นประมาณ ๒๔๒,๑๐๕ ตันตอป และ ๒๘๒,๘๕๔ ตันตอป ตามลำดับ๑
๓. ขยะอันตรายจากชุมชนสวนใหญยังไมไดรับการจัดการอยางถูกตอง โดยยังคงถูกนำไปกำจัดรวมกับ
ขยะมูลฝอยทั่วไป เนื่องจากหนวยงานทองถิ่นสวนใหญที่รับผิดชอบดานการจัดการขยะมูลฝอยไมมีระบบคัดแยก
และเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน ประชาชนจึงเก็บขยะอันตรายบางสวนไวภายในที่พักอาศัย เชน ซาก
ถานไฟฉาย ซากหลอดฟลูออเรสเซนต สำหรับขยะอันตรายจากชุมชนบางชนิดสามารถนำกลับมาใชประโยชนได
เชน ซากแบตเตอรี่รถยนต อยางไรก็ดีการนำกลับไปใชประโยชนยังไมเปนที่แพรหลาย เนื่องดวยเทคโนโลยียังคงมี
ราคาสูงและขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ นอกจากนีก้ ฎหมายทีเ่ กีย่ วของยังไมเอือ้ อำนวยใหมีการจัดการขยะอันตราย
จากชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งการจัดการบางขั้นตอนยังขาดกฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน เชน ขาด
กลไกการเรียกคืนซากผลิตภัณฑ
๔. สำหรับซากผลิตภั ณฑเครื่องใชไ ฟฟ า และอิ เ ล็ กทรอนิ กส นั้ นในปจ จุบันประเทศไทยอยูระหวางการ
พัฒนาระบบการจัดการที่เหมาะสม ปรากฏการณ ที่ เ กิดขึ้นในปจ จุบั นคื อ ซากผลิ ตภัณฑ เ ครื่ อ งใช ไ ฟฟ า และ
อิเล็กทรอนิกสจากบานเรือนจะถูกรวบรวมโดยผูรับซื้อของเกา และบางสวนมีการนำไปบริจาคใหสถานที่ตาง ๆ
แลวผูรับซื้อของเกาหรือผูรับบริจาคนำไปคัดแยกชิ้นสวนเปนวัสดุชนิดตาง ๆ แลวนำไปขายตอ สวนวัสดุที่ขายไมได
จะถูกทิ้งไปโดยไมไดรับการจัดการที่ถูกตอง สิ่งที่เกิดขึ้นดังกลาวสงผลใหการควบคุมการจัดการซากผลิตภัณฑ
เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสใหเปนไปในทิศทางที่ถูกตองปลอดภัยนั้นทำไดยาก เนื่องจากระบบบริหารจัดการ
และกำกับดูแลยังไมมีประสิทธิภาพ และเปนสวนที่ทำใหเปนปญหาในการเก็บรวบรวมขอมูลปริมาณซากผลิตภัณฑ
เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศที่คาดวาจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นทุกป ซึ่งเปนขอมูลที่สำคัญในการ
วางแผนการจัดการที่ดีได
๑

ขอมูลจากสถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

๑๒๔ รวมมติิสมััชชาสุขภาพแหงชาติิ ครั้ังที่ี ๑ - ครั้ังที่ี ๗

๕. ผลกระทบที่สำคั ญอีกประการหนึ่ งจากการจัดการขยะอั นตรายจากชุ มชนที่ ไ มถูกตอง โดยเฉพาะ
ในกรณีขยะอันตรายจากชุมชนที่มีสารมลพิษเปนสวนประกอบนั้น ไดแก การปนเปอนของสารพิษในสิ่งแวดลอม
และสงผลเสีย ต อสุ ขภาพอนามั ย ของประชาชนและสภาพแวดล อ ม จากกรณี ศึกษาในพื้ นที่ ต ำบลโคกสะอาด
อ.ฆองชัย จ.กาฬสินธุ๒ ซึ่งเปนหมูบานที่ประชาชนประกอบอาชีพคาของเกาคือ รับซื้อของเกามาคัดแยกชิ้นสวน ซึ่ง
ในแตละเดือนมีซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่นำเขามาคัดแยกประมาณ ๖๔ ตัน ประกอบดวย
พัดลม ตูเย็น โทรทัศน คอมพิวเตอร เครื่องซักผา เครื่องปรับอากาศ หมอหุงขาว และเครื่องเลนซีดี เรียงตามลำดับ
ปริมาณจากมากไปนอย สวนที่เปนเศษเหลือจะถูกนำไปทิ้ง เศษเหลือบางอยางถูกนำไปเผาเพื่อแยกวัสดุมีคา เชน
เศษสายไฟ เศษชิ้นสวนพลาสติกที่มีโลหะติดอยู การกองเผากลางแจงทำใหเกิดการสะสมและแพรกระจายของสาร
พิษที่เปนองคประกอบในเครื่องใชไฟฟาเหลานี้ออกมาปนเปอนสิ่งแวดลอม จากการตรวจวิเคราะหดินในดินบริเวณ
ที่มีการกองเผาเศษเหลือ พบวา มีปริมาณตะกั่วสูงถึง ๗๙,๕๒๐ มิลลิกรัม/กิโลกรัม และทองแดง ๓๙,๑๖๑
มิลลิกรัม/กิโลกรัม ซึ่งสารโลหะหนักที่สะสมอยูในดินนี้อาจแพรกระจายเขาสูประชาชนที่เขาไปเก็บเศษที่เหลือจาก
การเผาโดยใชมือเปลาและเขาสูหวงโซอาหารตอไปได นอกจากนี้ ยังมี ร ายงานการวิ จั ยของมหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช ในโครงการสงเสริมสุขภาพอนามัยและสภาวะแวดลอมของแรงงานคุยขยะและแรงงานที่เกี่ยวของ
ศึกษาในกลุมประชากร ๒๗๖ คน ที่ประกอบดวย กลุมแรงงานคุยขยะ กลุมครอบครัวของแรงงานคุยขยะ และกลุม
คนขับซาเลง ผลการศึกษาที่สำคัญ พบวา กลุมตัวอยางประชากรที่ทำการศึกษาทุกคนมีปริมาณสารแมงกานีสสูง
รองลงมาคือ สารหนู ตะกั่ว และโครเมียม ตามลำดับ ซึ่งสารดังกลาวเปนสารที่สงผลกระทบโดยตรงตอสุขอนามัย
ของประชาชน
๖. ขยะอันตรายจากชุมชน เชน ซากแบตเตอรี่ กระปองสเปรย และซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส เปนตน โดยสวนใหญขยะอันตรายเหลานี้มีสารอันตรายเปนองคประกอบรวมอยูดวย และสงผล
กระทบทั้งทางตรงและทางออมตอสุขภาพของมนุษยและสิ่งแวดลอม เชน ซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส ที่มีสารโบรมีนเปนสวนประกอบในกลองสายไฟและแผงวงจรเปนสารกอมะเร็ง สารตะกั่วซึ่งเปน
สวนประกอบในลวดบัดกรี แบตเตอรี่ หากเขาสูรางกายอาจจะทำลายระบบประสาท ระบบเลือด รวมทั้ง
พัฒนาการของสมอง สารแคดเมี ย มเป น ส ว นประกอบในชิ้ น ส ว นพวกวั ส ดุ กึ่ ง ตั ว นำ เมื่ อ เข า สู ร า งกายจะเกิด
อาการปอดอักเสบอยา งรุ น แรง ไตวาย และเกิ ด โรคอิ ไ ตอิ ไ ต และสารปรอทเป น ส ว นประกอบที่ อ ยู ใ นหลอด
ฟลูออเรสเซนตกับสวิทซตาง ๆ หากเขาสูรางกายจะทำลายระบบประสาทสวนกลาง เปนตน นอกจากนี้ยังมีสาร
อันตรายจำพวก โพลีคลอริเนต ไบฟนีล (Polychlorinated biphenyls ; PCB) สารโพลีโบรมิเนตไดฟนิลอีเทอร
(Polybrominated diphenylether; PBDE) และสารไดออกซิน/ฟวแรน (Polychlorinated dibenzo-pdioxin/polychlorinated dibenzofuran; PCDD/PCDF) ซึ่งจัดเปนสารพิษตกคางยาวนานในสิ่งแวดลอม
(Persistent Organic Pollutants; POPs) และเปนอันตรายตอสุขภาพมนุษยอีกดวย
นโยบายและมาตรการที่เกี่ยวของ
๗. ขยะอันตรายจากชุมชนมีกฎหมายหลักที่ควบคุมดูแลคือ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
และฉบับแกไขป พ.ศ. ๒๕๕๐ ใหอำนาจราชการสวนทองถิ่น ในการออกขอกำหนดทองถิ่นเพื่อควบคุมการจัดการ
ขยะมูลฝอย การจัดทำแผนจัดการเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย การจัดเก็บคาธรรมเนียม ตลอดจนการมอบให
๒

รายงานโครงการการศึกษาผลกระทบและแนวทางการจัดการขยะอยางมีสว นรวม, ๒๕๕๒. สนับสนุนโดย มูลนิธเิ อเชีย (ประเทศไทย)
รวมมติิสมััชชาสุขภาพแหงชาติิ ครั้ังทีี่ ๑ - ครั้ังที่ี ๗

๑๒๕

บุคคลอื่นดำเนินการแทนภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่น หรือการอนุญาตใหบุคคลใด ดำเนิน
กิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดขยะมูลฝอยโดยทำเปนธุรกิจ หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคา
บริการ ปจจุบันกระทรวงสาธารณสุขอยูระหวางการจัดทำรางกฎกระทรวงวาดวยเรื่องการจัดการมูลฝอยอันตราย
จากชุมชน
๘. พระราชบัญญัติ สงเสริมและรักษาคุ ณภาพสิ่ งแวดล อ มแห งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ใชควบคุมของเสีย
อันตรายในกรณีที่กฎหมายอื่นครอบคลุมไปไมถึงเพื่อเพิ่มเติมกับกฎหมายเฉพาะที่มีอยู โดยไดกำหนดไววาในกรณี
ไมมีกฎหมายใดกำหนดไวโดยเฉพาะ กฎหมายฉบับนี้ไดใหอำนาจแกรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม โดยการแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษในการออกกฎกระทรวงกำหนดชนิดและประเภท
ของเสี ย อั น ตรายที่ เ กิ ด จากการผลิ ต การใช ส ารเคมี ห รื อ วั ต ถุ อั น ตรายในกระบวนการผลิ ต ทางอุตสาหกรรม
เกษตรกรรม การสาธารณสุข และกิจการอยางอื่นใหอยูในการควบคุม โดยใหกำหนดหลักเกณฑ มาตรการและวิธี
การเพื่อควบคุมการเก็บรวบรวม การรักษาความปลอดภัย การขนสงเคลื่อนยาย การนำเขามาในราชอาณาจักร
การสงออกไปนอกราชอาณาจักร การบำบัดและกำจัดของเสียดังกลาวดวยวิธีการที่เหมาะสม และถูกตองตามหลัก
วิชาการที่เกี่ยวของและในการใชสารอันตราย หรือการปลอยของเสียที่มีสารอันตรายออกสูสิ่งแวดลอมจะตองมิให
เกินมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมที่กำหนดไวในประกาศกระทรวงภายใตกฎหมายฉบับนี้ และในปพ.ศ. ๒๕๔๕
กรมควบคุมมลพิษ ไดจดั ทำโครงการการศึกษาเพื่อจัดตั้งศูนยกำจัดของเสียอันตรายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การเก็บรวบรวมและกำจัดของเสียอันตรายจากชุมชน ใหไดไมนอยกวารอยละ ๕๐ ของปริมาณของเสียอันตรายที่
เกิดขึ้นในป พ.ศ.๒๕๔๙ ตามที่กำหนดไวในแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) เพื่อลด
มลพิษที่เกิดจากของเสียอันตรายจากชุมชน
๙. ในสวนการนำเขา และส ง ออกขยะอั น ตรายจากชุ ม ชนถู ก ควบคุ ม โดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งเปนกฎหมายที่ไทยนำมาใชบังคับใหสอดรับกับอนุสัญญาบาเซลวาดวยการควบคุมการเคลื่อนยาย
ขามแดนของของเสียอันตรายและการกำจัด โดยของเสียอันตรายไดถูกควบคุมโดยกำหนดใหเปนวัตถุอันตรายชนิด
ที่ ๓ ดังนั้น ในการผลิต การนำเขา การสงออก การใชหรือมีไวในครอบครองจะตองไดรับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมกอน
๑๐. สำหรับโรงงานที่รับบำบัดหรือกำจัดขยะอันตรายรวมทั้งโรงงานคัดแยกและรีไซเคิลจะตองปฏิบัติตาม
กฎเกณฑและขอบังคับตาง ๆ ที่เกี่ยวของภายใตพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งเปนกฎหมายหลักในการ
ควบคุมการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม เชน การขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน รวมทั้งการควบคุม
การปลอยมลพิษออกจากโรงงาน การกำจัดขยะอันตราย โรงงานคัดแยก และโรงงานรีไซเคิล
๑๑. หลักการในการจัดการซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่ไดรับการนำไปใชในระดับ
สากลที่สำคัญคือ หลักการขยายความรับผิดชอบของผูผลิต (Extended Producers Responsibility / EPR)
เนื่องจากเปนวิธีหนึ่งในการสนับสนุนการออกแบบและการผลิตเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่คำนึงถึงสิ่ง
แวดลอมและทำใหการซอมแซม การอัพเกรด การใชซ้ำ การถอดประกอบ และการรีไซเคิล ทำไดงายขึ้น โดย
กฎหมายที่พัฒนาจากหลักการนี้ไ ดแก ระเบี ย บขอ บังคั บ เศษเหลือ ทิ้ งของผลิ ตภั ณฑ ไ ฟฟ า และอิ เ ล็กทรอนิกส
(Waste Electrical and Electronic Equipment / WEEE) ของสหภาพยุโรป ซึ่งมีสาระสำคัญคือ การกำหนดให
ผูประกอบการตองรับผิดชอบคาใชจายในการกำจัดซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสของตนเองและ

๑๒๖ รวมมติิสมััชชาสุขภาพแหงชาติิ ครั้ังที่ี ๑ - ครั้ังที่ี ๗

การกำหนดปริมาณวัสดุที่นำมาใชใหมในผลิตภัณฑ๓ นอกจากนี้ยังมีระเบียบที่สงเสริมความปลอดภัยในการรีไซเคิล
ผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่เรียกวา ระเบียบการจำกัดการใชสารอันตรายบางชนิดในผลิตภัณฑ
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (The Restriction of the use of certain Hazardous Substance in electrical
and electronic equipment / RoHS) ซึ่งบังคับวาเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่จำหนายในสหภาพยุโรป
ตองไมมีตะกั่ว ปรอท แคดเมียม โครเมียมเฮกซะวาเลนซ โพลิโบรมิเนท-ไบฟนิล และโพลิโบรมิเนท-ไดฟนิล-อีเทอร
๑๒. ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ หมวด ๕ การปองกันและควบคุมโรคและปจจัยที่
คุกคามสุขภาพ ขอ ๓๘ ใหรัฐจัดใหมีกลไกทำหนาที่ในการพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบตอสุขภาพที่เกิดจาก
นโยบายสาธารณะ โครงการหรือกิจกรรมทีอ่ าจสงผลกระทบตอสุขภาพ เพือ่ ใหเปนไปตามบทบัญญัตแิ หงรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย และกฎหมายที่เกี่ยวของ ใหรัฐสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีศักยภาพในการใช
กระบวนการประเมินผลกระทบตอสุขภาพในการกำหนดนโยบาย จัดทำ หรืออนุญาตใหมีการดำเนินโครงการหรือ
กิจกรรมทีอ่ าจสงผลกระทบตอสุขภาพ และติดตามใหผดู ำเนินงานทัง้ ภาครัฐและเอกชนดำเนินการดวยความรับผิดชอบ
๑๓. นอกจากนี้ ยังมีแผนยุ ท ธศาสตรการจัดการซากผลิ ตภั ณฑ เ ครื่ อ งใช ไ ฟฟ า และอิ เ ล็ กทรอนิกสเชิง
บูรณาการ ทั้งนี้แผนยุทธศาสตรดังกลาวผานมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ที่เสนอโดยกรม
ควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แผนยุทธศาสตรฯ ประกอบดวยยุทธศาสตรยอย ๕
ดานไดแก ๑) การพั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละวิ ธี ก ารที่ เ หมาะสมในการจั ด การซากผลิ ต ภั ณ ฑ เ ครื่ อ งใช ไ ฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสและการผลิตผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ๒) การเสริมสราง
ขีดความสามารถ กระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกส ๓) การสงเสริมประสิทธิภาพการบังคับใชกฎหมายและพัฒนาระบบกฎหมายที่เอื้ออำนวยตอ
การจัดการซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ๔) การใชมาตรการทางการเงิน การคลังและสงเสริม
การลงทุนเพื่อสนับสนุนการผลิตผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและการ
จัดการซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส และ ๕) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ
เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสอยางมีประสิทธิภาพและครบวงจร
ขอจำกัดของการดำเนินการและการแกไขปญหา
๑๔. การจัดการขยะอันตรายจากชุมชนมีข อ จำกัด เนื่ อ งจากยั งไม มีร ะบบการจั ดการที่ มีประสิทธิภาพ
ตลอดจนยังไมมีกฎหมายกำหนดใหมีระบบคัดแยกเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตลอดจนองคกรปกครองสวนทองถิน่ ยังไมมรี ะบบรองรับ เนือ่ งจากเหตุผลขอจำกัดในดานงบประมาณและศักยภาพใน
เชิงการจัดการ ตลอดจนปจจุบันนี้ที่ดินมีราคาแพงมากขึ้น ลักษณะพื้นที่ที่ไมเหมาะสม ทำใหไมมีสถานที่สำหรับ
การบำบัด/กำจัด รวมทัง้ ประชาชนยังขาดความรูความเขาใจถึงพิษภัยของขยะอันตราย และขาดการมีสวนรวม
รวมถึงผูประกอบการมุงเนนการผลิตในเชิงปริมาณ มากกวาคุณภาพ และขอจำกัดการในใชเทคโนโลยี
๑๕. ในการดำเนินงานดานการจัดการขยะอันตรายจากชุมชนที่ผ า นมาทั้งเนนในเรื่องการจัดการขยะ
อันตรายจากชุมชนที่เกิดขึ้นแลว ซึ่งเปนการจัดการที่ปลายทาง ทำใหเสียคาใชจายมาก และอาจสงผลกระทบตอ
สุขภาพ และสิ่งแวดลอมหากขาดการจัดการอยางไมมีประสิทธิภาพ การทำงานเพื่อแกปญหาในเชิงปองกันมีการ
ดำเนินการไมมากพอที่จะลดการเกิดขยะอัน ตรายจากชุมชน ทั้งมาตรการรณรงคกับสาธารณะที่มีแผนงานและ
๓

รายละเอียดและขอคิดเห็นเกี่ยวระเบียบ WEEE, สืบคนจาก WWW.thairohs.org เมื่อสิงหาคม ๒๕๕๒
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๑๒๗

เปาหมายอยางจริงจัง รวมทั้งมาตรการสงเสริมและบังคับในสวนของผูผลิตสินคาใหรับผิดชอบตอซากสินคาของตน
และการออกแบบและผลิตผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม รวมทั้งการบริโภคที่ยั่งยืน
๑๖. ในพื้นที่ที่ดำเนินโครงการนำรองจัดการขยะอันตรายจากชุมชน เชน หลอดฟลูออเรสเซนต ผลการ
ดำเนินงาน พบวาปจจัยที่สงผลใหการดำเนินงานประสบความสำเร็จคือ การสรางความเขาใจกับประชาชน สราง
แรงจูงใจ และการมีสวนรวมของผูประกอบการ
๑๗. มีการทบทวนแกไขยกรางขอกฎหมายที่เกี่ยวของใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบันและมีมาตรการ
สงเสริมใหมีการบังคับใชกฎหมายอยางเปนรูปธรรม
ประเด็นพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
ขอใหสมัชชาสุขภาพแหงชาติพิจารณาเอกสาร สมัชชาสุขภาพ ๒ / รางมติ ๕
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