สมัชชาสุขภาพ ๙. มติ ๑

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๙

๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
นํ้าดื่มที่ปลอดภัยสําหรับประชาชน
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครัง้ ทีเ่ ก้า
ได้พจิ ารณารายงานเรือ่ ง นํ้าดื่มทีป่ ลอดภัยสําหรับประชาชน๑
รับทราบ ว่า องค์การสหประชาชาติได้กาํ หนดให้น้ําและการสุขาภิบาลได้รบั การจัดการอย่างยังยื
่ น และ
มีสภาพพร้อมใช้สาํ หรับทุกคน เป็ นหนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น (Sustainable Development Goals,
SDGs) และสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ได้มมี ติยอมรับสิทธิมนุ ษยชนในการเข้าถึงนํ้ าและสุขอนามัย
รวมทัง้ ยอมรับว่า นํ้ าดื่มที่สะอาดและสุขอนามัยเป็ นสิง่ ที่จําเป็ นต่อการดํารงอยู่ของสิทธิมนุ ษยชน เพื่อให้
ประชาชน สามารถเข้าถึงนํ้ าดื่มสะอาด สุขอนามัยทีป่ ลอดภัย ในราคาทีย่ ุตธิ รรม และสามารถจ่ายได้ อีกทัง้
ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้กําหนดหลักการของระบบสุขภาพทีร่ บั รอง
สิทธิผบู้ ริโภคทีเ่ กีย่ วข้องกับนํ้าดื่มด้วย
กังวล ว่า นํ้ าดื่มในครัวเรือนยังไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพทัง้ ด้านแบคทีเรีย ด้านกายภาพ ด้านเคมี และ
ประเทศไทยยังไม่มกี ารกําหนดมาตรฐานนํ้าดื่มปลอดภัยให้เป็ นมาตรฐานเดียวกัน
กังวล ว่า กฎหมายต่ าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ยังไม่มกี ารบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและไม่มี
การบูรณาการร่วมกัน
ห่วงใย ว่า นํ้ าดื่มทีไ่ ม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพด้านแบคทีเรีย จะมีการปนเปื้ อนของเชือ้ จุลนิ ทรีย์ ซึง่ อาจทํา
ให้เกิดโรคอุจจาระร่วงและโรคบิด ด้านเคมี และด้านอื่น ๆ จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
ตระหนัก ถึง ความจําเป็ นทีต่ อ้ งจัดให้มกี ลไกเฝ้าระวังติดตามและตรวจสอบนํ้าดื่ม ให้มคี วามปลอดภัย
มีราคาที่ยุติธรรม โดยการทํางานร่วมกันของทุกภาคส่วน และต้องมีการให้ขอ้ มูลข่าวสารที่เป็ นจริงและ
ครบถ้วน เพือ่ ให้ผบู้ ริโภคตัดสินใจได้อย่างรูเ้ ท่าทัน
ตระหนัก ถึง การสร้างเสริมศักยภาพของผู้บริโภค และการสนับสนุ นการมีส่ว นร่ว มของผู้บ ริโภค
องค์กรผูบ้ ริโภค และเครือข่าย ในการติดตามและเฝ้าระวังปญั หานํ้าดื่มทีป่ ลอดภัยสําหรับประชาชน
เห็น ว่า ทุกภาคส่วนมีหน้าที่สําคัญในการช่วยแก้ไขสถานการณ์ให้ดขี น้ึ ได้แก่ ภาคราชการ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ภาควิชาการ ภาคธุรกิจ ภาคประชาชนและภาคประชาสังคม ให้สอดคล้องกับบริบท
สังคมในแต่ละพืน้ ทีแ่ ละจัดการสิง่ แวดล้อมให้รองรับ
จึงมีมติ ดงั ต่อไปนี้
๑) ขอให้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หน่ วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องและภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมกันกําหนดมาตรฐานนํ้าดื่มปลอดภัยในประเทศให้เป็ นมาตรฐานเดียวกัน

๑

เอกสารสมัชชาสุขภาพ ๙ / หลัก ๒

สมัชชาสุขภาพ ๙ มติ ๑ นํ้าดืม่ ทีป่ ลอดภัยสําหรับประชาชน หน้าที่ ๑ / ๓

โดยอ้างอิงเกณฑ์มาตรฐานองค์การอนามัยโลกและสอดคล้องกับบริบทของประเทศ ภายใน ๑ ปี เพื่อออก
กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ต่อไป
๒) ขอให้ หน่ ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ งทบทวน จัด ทํา ปรับ ปรุ ง กฎหมาย/ระเบีย บปฏิบ ัติ และบัง คับ ใช้
กฎหมาย ให้สามารถนํ าไปใช้ในการตรวจติดตามแหล่งนํ้ าดิบ สถานทีผ่ ลิต เครื่องมือเครื่องจักร ตู้น้ํ าดื่ม
หยอดเหรียญอัตโนมัติ และการบํารุงรักษาวัสดุและอุปกรณ์ เพื่อนํ้ าดื่มปลอดภัยและราคายุตธิ รรม อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึน้ ดังนี้
๒.๑) กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข ปรับ ปรุ ง กฎหมายที่เ กี่ย วข้อ งกับ การสาธารณสุข ให้
ครอบคลุมนํ้าดื่มทีส่ ะอาดปลอดภัย รวมถึงสุขลักษณะการเก็บกักนํ้าดื่ม
๒.๒) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย สนับสนุ นและกํากับดูแลให้องค์กร
ปกครองส่ว นท้องถิ่นออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อเป็ นแนวทางปฏิบ ตั ิข องผู้ประกอบกิจการตู้น้ํ าดื่มหยอด
เหรียญอัตโนมัติ
๒.๓) สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเร่งรัดการจัดทํามาตรฐานตู้น้ํ าดื่มหยอดเหรียญ
อัตโนมัติ เป็ นมาตรฐานบังคับภายใน ๑ ปี เพื่อให้ประชาชนได้รบั ความปลอดภัย เช่น ไฟเตือน ระบบสังการ
่
ตัดการจ่ายนํ้ าเมื่อต้องเปลี่ยนไส้กรอง อุปกรณ์เก็บกักสํารองนํ้ า และกําหนดอายุการใช้งานตู้น้ํ าดื่มหยอด
เหรียญอัตโนมัตพิ ร้อมอุปกรณ์ พร้อมทัง้ จัดทํามาตรฐานบังคับถังบรรจุน้ําขนาด ๕–๒๐๐ ลิตร ซึง่ ยังไม่มกี าร
กําหนดมาตรฐาน
๒.๔) คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ และกรมการค้าภายใน พิจารณาแนวทาง
การกํากับดูแลราคาจําหน่ ายนํ้ าบริโภคบรรจุในภาชนะทีป่ ิ ดสนิท และนํ้ าจากตู้น้ํ าดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ
โดยคํานึงถึงราคาทีเ่ หมาะสม ภายใน ๑ ปี
๒.๕) สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เร่งออกประกาศกระทรวง
สาธารณสุขควบคุมสถานทีผ่ ลิตและผลิตภัณฑ์น้ําดื่มทีไ่ ม่บรรจุในภาชนะปิ ดสนิท ภายใน ๑ ปี และร่วมกับ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด กํากับดูแลมาตรฐานผูผ้ ลิตและสถานที่ผลิตนํ้ าดื่มเพื่อจําหน่ ายในรูปแบบทัง้
บรรจุในภาชนะทีป่ ิดสนิท และไม่บรรจุในภาชนะทีป่ ิดสนิท
๒.๖) สํานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค เร่งรัดดําเนินการตรวจสอบฉลากตูน้ ้ําดื่มหยอด
เหรียญอัตโนมัตขิ องผูป้ ระกอบธุรกิจ ผลิต ขาย นําเข้า สังนํ
่ าเข้า ตูน้ ้ําดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ รวมทัง้ เร่ง
ทําความเข้าใจแก่ประชาชนในการเลือกซือ้ และใช้บริการจากตูน้ ้ําดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัตทิ ป่ี ลอดภัย
๓) ขอให้ กรมอนามัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุข กรมทรัพยากรนํ้ า กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย การประปานครหลวง และการประปาส่วน
ภูมภิ าค สนับสนุ นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วิสาหกิจชุมชน หรือผูป้ ระกอบกิจการ จัดให้ประชาชน
เข้าถึงนํ้าดื่มทีป่ ลอดภัย โดยสนับสนุ น งบประมาณ วิชาการ และอื่น ๆ ตามบทบาทหน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้องในทุก
มิติ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จัดนํ้าดื่มสาธารณะทีป่ ลอดภัยไว้บริการในชุมชนอย่างน้อย ๑ แห่ง
๔) ขอให้ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ร่วมกับกรมอนามัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมภิ าค องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง จัดทําข้อมูลหรือรายงานจากการตรวจสอบเฝ้าระวังนํ้าดื่มและแหล่งนํ้าทีน่ ํ ามาใช้ผลิต
สมัชชาสุขภาพ ๙ มติ ๑ นํ้าดืม่ ทีป่ ลอดภัยสําหรับประชาชน หน้าที่ ๒ / ๓

นํ้ าดื่มต่อสาธารณชนอย่างสมํ่าเสมอ รวมทัง้ การแจ้งเตือนภัยนํ้ าดื่มไม่ปลอดภัยร่วมกัน ผ่านสื่อสาธารณะ
ระดับชาติและท้องถิน่ ทีป่ ระชาชนเข้าถึงได้งา่ ย
๕) ขอให้ คณะอนุ กรรมการสาธารณสุขระดับจังหวัดและคณะอนุ กรรมการคุ้มครองผู้บริโภคระดับ
จังหวัด กํากับดูแลการตรวจสอบและเฝ้าระวังนํ้าดื่มให้มคี วามปลอดภัย และราคาเป็ นธรรมอยู่เสมอ โดย
กําหนดให้เครือข่ายคุม้ ครองผูบ้ ริโภคและภาคประชาสังคมร่วมเป็ นคณะอนุ กรรมการ และมีสว่ นร่วมเฝ้าระวัง
และตรวจสอบนํ้าดื่ม ทัง้ นี้ ภายใต้กรอบของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
๖) ขอให้ เครือข่ายสมัชชาสุขภาพพืน้ ที่และเครือข่ายคุม้ ครองผูบ้ ริโภค ร่วมดําเนินการเฝ้าระวังและ
ตรวจสอบนํ้าดื่มให้มคี วามปลอดภัยและราคาเป็ นธรรม รวมทัง้ รณรงค์ ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน
ตระหนักถึงอันตรายจากนํ้าดื่มทีไ่ ม่ได้มาตรฐาน
๗) ขอให้ เลขาธิก ารคณะกรรมการสุข ภาพแห่ง ชาติ รายงานความก้า วหน้ า ต่ อ สมัช ชาสุ ข ภาพ
แห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๑

สมัชชาสุขภาพ ๙ มติ ๑ นํ้าดืม่ ทีป่ ลอดภัยสําหรับประชาชน หน้าที่ ๓ / ๓

