ิ ง้ ที่ ๒
่
สมัชชาสุขภาพแหงชาตครั

สมัชชาสุขภาพ ๒/หลัก ๑๔
๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๒

ิ
รายงานฉบับที่ หนึ่ ง ของคณะอนุกรรมการดําเนนการประชุ
ม คณะที่ ๑
คณะอนุ กรรมการดําเนินการประชุม คณะที่ ๑ ได้ประชุมครัง้ แรกและครัง้ ทีส่ องเมือ่ วันที่ ๑๖ และ
๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยมี รศ.ดร.ชืน่ ฤทัย กาญจนะจิตรา เป็นประธาน ในทีส่ ดุ ทีป่ ระชุมมีมติเห็น
ควรเสนอต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครัง้ ทีส่ อง ให้รบั รองมติประกอบระเบียบวาระเพือ่ พิจารณาต่างๆ
ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๓ เรือ่ งเพือ่ พิจารณา
๓.๕ การจัดการขยะอันตรายจากชุมชนอย่างมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน
มติ ๑ ฉบับตามทีป่ รับแก้
๓.๑๑ แผนพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ นบนฐานการพึง่ ตนเองด้าน เศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อม กรณีภาคใต้
มติ ๑ ฉบับตามทีป่ รับแก้
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ระเบียบวาระที่ ๓.๕
่ ส่วนรวม
่ ของทุกภาคสวน
่
การจัดการขยะอันตรายจากชุมชนอยางมี
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครัง้ ทีส่ อง
ได้พจิ ารณารายงานเรือ่ งการจัดการขยะอันตรายจากชุมชนอย่างมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน
ตระหนั ก ว่ า ขยะอัน ตรายจากชุ ม ชน เช่ น ซากหลอดไฟ ซากแบตเตอรี่ ซากผลิ ต ภัณ ฑ์
้
๋
้ นกําจัด
เครื่องใช้ไฟฟาและอิ
เล็กทรอนิ กส์ กระปองสเปรย์
ภาชนะบรรจุภณ
ั ฑ์สารเคมีท่ใี ช้ในการปองกั
ั
ศัต รู พ ืช และสัต ว์ นํ้ า มัน เครือ่ งยนต์ทีใ่ ช้แ ล้ว และขยะอัน ตรายอื ่น ๆ ได้ก ลายเป็ น ปญหาที
่ สํ า คัญ
ระดับประเทศและระดับท้องถิน่ ทัง้ ในแง่ของผลกระทบต่อสุขภาพของประชากรและสิง่ แวดล้อม และขนาด
ั ทีเ่ พิม่ ขึน้
ปญหา
รับทราบ ว่าการจัดการขยะอันตรายจากชุมชนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ยังไม่มปี ระสิทธิผล แม้จะมีกฎหมายหรือแผนยุทธศาสตร์ในการจัดการแล้วก็ตาม ทัง้ นี้เนื่องจากขาด
ความพร้อมในหลายด้าน เช่น ความเข้าใจอันดีจากประชาชน อันจะนํามาซึง่ ความร่วมมือในการจัดการขยะ
อันตรายจากชุมชนอย่างมีผลสําเร็จ
รับทราบ ว่าการจัดการขยะอันตรายจากชุมชนทีไ่ ม่ถูกต้องก่อให้เกิดผลกระทบทัง้ ทางด้านสุขภาพ
และสิง่ แวดล้อม เพิ่มโอกาสเสี่ยงต่อการเกิด โรคร้ายแรง ที่ส่ง ผลให้เกิด ความสูญเสียอย่า งมหาศาลทัง้
ทางด้านทรัพยากรบุคคล เศรษฐกิจและสังคม รวมทัง้ การสูญเสียสมดุลของธรรมชาติ
มีความกังวล ต่อการเพิม่ ขึน้ ของปริมาณขยะอันตรายจากชุมชน โดยเฉพาะซากผลิตภัณฑ์
้
เครือ่ งใช้ไฟฟาและอิ
เล็กทรอนิกส์ การขาดแคลนสถานทีบ่ าํ บัด กําจัด ซึง่ ใช้วธิ กี ารทีถ่ กู ต้องตามหลัก
วิชาการ และผลกระทบด้านลบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและสิง่ แวดล้อมซึง่ เกิดจากการจัดการขยะ
อันตรายจากชุมชนทีไ่ ม่มปี ระสิทธิภาพ
ั
ตระหนัก ว่าการแก้ไขปญหาดั
งกล่าวควรเป็ นการจัดการแบบบูรณาการ ทัง้ ด้านการรณรงค์ สร้าง
ความรูค้ วามตระหนัก ส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ทเ่ี ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อมและมีอายุใช้งานยาวนาน ส่งเสริม
การคัดแยก นํ ากลับมาใช้ซ้ํา การนํ ามาใช้ประโยชน์ ใหม่ รวมทัง้ มีกฎหมายที่อํานวยให้เกิดกลไกในการ
บริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ สนับสนุ นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีขดี ความสามารถในการจัดการ
ขยะอันตรายอย่างมีประสิทธิภาพ เพือ่ ลดปริมาณขยะทัง้ ในส่วนผูผ้ ลิตและผูบ้ ริโภค และเกิดการจัดการขยะ
ทีถ่ กู ต้อง มีประสิทธิภาพ
ตระหนัก ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนเป็ นหัวใจสําคัญในการจัดการขยะอันตราย
จากชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จึงมีมติดงั ต่อไปนี้
๑. ขอให้คณะกรรมการสิง่ แวดล้อ มแห่งชาติ และคณะกรรมการสาธารณสุขร่ว มพิจารณา จัดตัง้
คณะทํางานเฉพาะกิจสําหรับการจัดการขยะอันตรายจากชุมชน ทีป่ ระกอบด้วยหน่วยงานรับผิดชอบภาครัฐ
ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนผู้ประกอบการ ตัวแทนนักวิชาการ ตัวแทนองค์กรพัฒนา
เอกชน ตัวแทนภาคประชาสังคม ตัวแทนสือ่ มวลชน และตัวแทนชุมชน เพือ่ ทําหน้าที่
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๑.๑ จัดทํานโยบายด้านการจัดการขยะอันตรายจากชุมชน รวมทัง้ ส่งเสริมและควบคุมให้มกี าร
ลดปริม าณขยะอัน ตรายจากชุ ม ชน เช่ น การใช้ห ลัก การขยายความรับ ผิด ชอบของผู้ผ ลิต (Extended
Producers Responsibility / EPR) หลักการส่งเสริมการบริโภคและการผลิตอย่างยังยื
่ น (Sustainable
Consumption and Production / SCP) เป็ นต้น ซึง่ เป็ นวิธหี นึ่งในการสนับสนุ นการออกแบบและการผลิต
้
เครือ่ งใช้ไฟฟาและอิ
เล็กทรอนิกส์ทค่ี าํ นึงถึงความปลอดภัยต่อสุขภาพและเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมเป็ นสําคัญ
๑.๒ เชื่อมประสาน ทบทวน และขับเคลื่อน แผนและนโยบายทีเ่ กีย่ วกับการจัดการขยะอันตราย
ั บ ัน ของ หน่ ว ยงานรับ ผิด ชอบ เช่ น กรมอนามัย กรมควบคุ ม โรค กระทรวง
จากชุ ม ชนที่ม ีอ ยู่ ใ นปจจุ
สาธารณสุข กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กระทรวงอุ ต สาหกรรม และองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น
กระทรวงมหาดไทย เป็ นต้น
ั
๑.๓ ผลักดันให้องค์การปกครองส่วนท้องถิน่ ทุกแห่ง กําหนดให้ปญหาขยะอั
นตรายเป็ นวาระ
สําคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
๑.๔ สนับสนุ นกระบวนการประสานงานและการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างภาคส่วนต่างๆในทุก
ั
ระดับ เพือ่ จัดการปญหาขยะอั
นตรายจากชุมชน
๒. ขอให้ภาคีเครือข่าย/องค์กรสมาชิกทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน ภาควิชาการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ สือ่ มวลชนทุกแขนง และชุมชน
๒.๑ ผลัก ดัน ให้มีก ารกํ า หนดมาตรการให้ผู้ป ระกอบการภาคเอกชนออกแบบและผลิต
ผลิตภัณฑ์ทป่ี ลอดภัยต่อสุขภาพและเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม รวมถึงการรับคืนซากผลิตภัณฑ์เพื่อนํ าไปใช้
ประโยชน์และการกําจัดอย่างถูกต้องเหมาะสม โดยให้มกี ลไกสนับสนุ นการจัดซื้อคืนซากโดยทุนอุดหนุ น
จากเอกชนผูผ้ ลิต
๒.๒ รณรงค์ใ ห้ส าธารณะเกิด ความตระหนักถึง ความสํา คัญและพิษ ภัยของการจัด การขยะ
อันตรายจากครัวเรือนหรือชุมชน
๒.๓ รณรงค์ ให้ประชาชนมีการบริโภคทีพ่ อเพียง และส่งเสริมการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทป่ี ลอดภัย
ต่อสุขภาพและเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม เช่น สินค้าฉลากเขียว และนํ าหลักการ 3Rs ได้แก่ การลดปริมาณ
การใช้ซ้ํา และการนํ ามาใช้ประโยชน์ใหม่(รีไซเคิล) มาประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวันทีส่ อดคล้องกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพือ่ อนุ รกั ษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุม้ ค่ามากทีส่ ุด ควรมีกจิ กรรม
ลดขยะทีห่ ลากหลายและมีทกุ ภาคส่วนเข้ามาเกีย่ วข้อง
๒.๔ ส่งเสริมการจัดการที่ถูกต้องให้กว้างขวางไปในภาคีสมาชิกและสาธารณะ โดยคํานึงถึง
ศักยภาพของท้องถิน่ นัน้ ๆ โดยเฉพาะสนับสนุ นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีการดําเนินการจัดการขยะ
อันตรายชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
๒.๕ ผลักดันให้สถาบันการศึกษาทุกแห่ง มีส่วนร่วมในการจัดทําหลักสูตรท้องถิ่น ด้านการ
จัดการขยะอันตรายตามบริบทของท้องถิน่
้ ง และตรวจสอบการจัดการขยะอันตรายจากชุมชนของหน่ วยงานภาครัฐ
๒.๖ ติดตาม เฝาระวั
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และผูป้ ระกอบการภาคเอกชนทีเ่ กี่ยวข้อง รวมทัง้ การประเมินและติดตามเฝา้
ระวังผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทัง้ ผูป้ ระกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะอันตรายและ
ประชาชนในชุมชนทีอ่ ยูใ่ กล้เคียง
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๒.๗ ส่งเสริมให้มกี ารวิจยั และพัฒนาการจัดการขยะอันตรายทีใ่ ห้ทอ้ งถิน่ ดําเนินการได้เอง
๒.๘ สนับสนุ นให้มมี าตรการจูงใจเพือ่ ให้มกี ารจัดการขยะทีด่ ี เช่น ให้มรี างวัลการจัดการขยะทีด่ ี
และการใช้กลไกราคาเพือ่ สนับสนุ นการคัดแยกขยะและจัดการขยะทีด่ ี
๒.๙ ให้หน่วยงานทีม่ หี น้าทีก่ าํ กับดูแลมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
๒.๑๐ สนับสนุ นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ระดับจังหวัด จัดตัง้ ศูนย์กลางกําจัดขยะอันตราย
จากชุมชน
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