ั ท่ี ๑๘
ฉบบ
๐
ปี ๒๕๖

วางกรอบการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

จูงใจเสริมแรงทางบวก – สร้างกลไกระดับชุมชน

ตัวเลขจ�ำนวนมหาศาล ๗๔,๐๗๓ ตันต่อวัน
คือปริมาณขยะมูลฝอยของประเทศไทยทีเ่ กิดขึน้ ใน
ปี ๒๕๕๙ และเมือ่ เปรียบเทียบกับปีกอ่ นหน้า พบว่า
แนวโน้มของปัญหาทวีความรุนแรงมากยิง่ ขึน้
ประเด็นการจัดการขยะจึงถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณา และมีความ
พยายามผลักดันเข้าสูก่ ารประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๐ เพือ่ สาน
พลังองค์กรภาคีเครือข่ายในการจัดการปัญหา โดยมีการประชุมปรึกษาหารือ
กันมาแล้ว ๔ ครัง้ ซึง่ เมือ่ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ได้มกี ารประชุมเพือ่ สอบ
ทานความสมบูรณ์ของร่างเอกสารหลัก ร่างมติ ร่างเส้นทางการเดิน (Road
Map) และแผนการด�ำเนินงานในการพัฒนาข้อเสนอนโยบาย

รศ.จิราพร ลิ้มปานานนท์ อนุกรรมการวิชาการ ในฐานะ
ประธานการประชุม ขมวดผลึกความคิดจากการประชุมครัง้ ก่อนๆ ว่า
ความชัดเจน คือ ทุกคนต้องการให้เกิดการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
แบบมีสว่ นร่วมอย่างยัง่ ยืน
ส�ำหรับสถานการณ์ปัญหา ฉายภาพผ่านการปรับแก้ร่างมติ
ตอนหนึ่งว่า มีความกังวลว่า แม้จะมีกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ
การจัดการขยะมูลฝอย จากหน่วยงานรัฐทีม่ี ผี ลบังคับใช้แล้วก็ตาม แต่ยงั
ขาดการบูรณาในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และไม่ครอบคลุม
ถึงการมีสว่ นร่วมของประชาชนทีเ่ ข้ามาร่วมบริหารจัดการได้โดยตรง
นอกจากนี้ ประชาชนยังขาดความรู้และความตระหนักใน
การจัดการขยะมูลฝอย ตลอดจนการมีสว่ นร่วมในการแก้ปญ
ั หาอย่าง
เป็นรูปธรรมและมีความต่อเนือ่ ง จนเกิดเป็นธรรมเนียมปฏิบตั ใิ นชีวติ
ประจ�ำวัน และน�ำไปสูก่ ารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแบบมีสว่ นร่วม
อย่างยัง่ ยืน

เกาะติด4PW ฉบับที่ ๑๘
ด้วยข้อกังวลข้างต้น คณะท�ำงานได้รว่ มกันเสนอความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ เพือ่ แสวงหาแนวทางการแก้ไข
ปัญหา โดยก�ำหนดเป็นมติใน ๔ ประเด็น ประกอบด้วย ๑.ขอให้กลไกในระดับพืน้ ทีส่ นับสนุนให้ชมุ ชนจัดให้มกี ลไก
ทีม่ าจากทุกภาคส่วน เพือ่ ด�ำเนินการในภารกิจต่างๆ อาทิ จัดท�ำแผนจัดการขยะ ติดตาม เสนอแนะ ประเมินผล
หรือน�ำประเด็นการจัดการขยะผนวกในธรรมนูญสุขภาพระดับพืน้ ที่ รวมทัง้ รณรงค์ให้เกิดความตระหนัก และสร้าง
มาตรการต่างๆ พร้อมกับให้ความรูค้ วามเข้าใจ ตลอดจนจิตส�ำนึกร่วมกัน รวมทัง้ ส่งเสริมให้สถานประกอบการ/
หน่วยงาน/องค์กร ร่วมรับผิดชอบทัง้ ในการลดปริมาณขยะมูลฝอย และการส่งเสริมค่านิยมองค์กรต่อการใช้สงิ่ ของ
อุปโภคบริโภคทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
๒.ขอให้กระทรวงและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องส่งเสริม สนับสนุน สร้างแรงจูงใจการมีสว่ นร่วมในระดับพืน้ ที่
รวมถึงส่งเสริมการฝึกอบรม วิจยั และพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีสว่ นร่วมอย่างยัง่ ยืน ๓.ขอให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท.) ออกข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ว่าด้วยเรือ่ งการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแบบมีสว่ นร่วม
อย่างยัง่ ยืน และจัดท�ำคูม่ อื การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ๔.ขอให้เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
รายงานความก้าวหน้าต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๑
ส�ำหรับร่างเอกสารที่ผ่านการปรับแก้แล้ว จะถูกน�ำเสนอสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการวิชาการ
ในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ หากได้รบั ความเห็นชอบจะเข้าทีป่ ระชุมคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
(คจ.สช.) ในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ ต่อไป

รศ.จิราพร ลิม้ ปานานนท์
อนุกรรมการวิชาการ

เห็นพ้องผลักดันประเด็น ‘พืน
้ ทีเ่ ล่น’

สูร่ ะเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
เพราะ พื้นที่เล่น คือรากฐานส�ำคัญต่อพัฒนาการอันสมวัยของเด็ก
ความปลอดภัยของพืน้ ทีเ่ ล่นจึงเป็นสิง่ ทีผ่ ใู้ หญ่ตอ้ งให้นำ�้ หนักและออกแบบ
อย่างเหมาะสม
ด้วยความตระหนักและเล็งเห็นในความส�ำคัญของเรือ่ งนี้ คณะท�ำงาน
ในประเด็น “การพัฒนาพืน้ ทีเ่ ล่นสร้างเสริมสุขภาวะของเด็กปฐมวัยและ
ประถมศึกษา” จึงตัง้ วงพูดคุย เมือ่ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ หวังจัดท�ำ
กรอบการท�ำงานระดับนโยบายทีเ่ ป็นไปในทิศทางเดียวกันทัว่ ประเทศ และ
ผลักดันประเด็นเข้าสูร่ ะเบียบวาระในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๐
ประเด็นส�ำคัญในการหารือวันนี้ คือ ทุกวันนี้เด็กมีความเสี่ยงใน
การเข้าไปเล่นในพืน้ ทีเ่ ล่นทีม่ อี นั ตราย และขาดการจัดการทีเ่ หมาะสม ทัง้ ยัง
ไม่ได้อยูบ่ นฐานการเล่นเพือ่ ตอบโจทย์พฒ
ั นาการตามช่วงวัยของเด็ก เป็น
เหตุให้ผู้เกี่ยวข้องมาร่วมกันทบทวนสถานการณ์การเล่นของเด็ก และ
วางเป้าหมายเพือ่ ปลดล็อกปัญหาดังกล่าว
ศ.เกียรติคณ
ุ พญ.สยมพร ศิรนิ าวิน ประธานคณะท�ำงาน เน้นย�ำ้ ถึง
วัตถุประสงค์ที่ต้องการด�ำเนินการให้เด็กสามารถเข้าถึงพื้นที่เล่นได้อย่าง
ทัว่ ถึงและปลอดภัย ควบคูไ่ ปกับการสร้างเสริมสุขภาพ และความยัง่ ยืน
“สิง่ เหล่านีจ้ ะช่วยส่งเสริมให้เด็กมีพฒ
ั นาการทีด่ ี ทัง้ ด้านร่างกาย จิตใจ
ปัญญา อารมณ์ สังคม และมีวนิ ยั มีการคิดวิเคราะห์ เกิดความคิดสร้างสรรค์
พร้อมทีจ่ ะเรียนรูแ้ ละปรับตัว” ศ.เกียรติคณ
ุ พญ.สยมพร ให้ภาพความส�ำเร็จ
นพ.ประเสริฐ บุญเกิด ที่ปรึกษางานพัฒนาสมองเพื่อการเรียนรู้
ส�ำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า การเล่น
มีความส�ำคัญ เพราะเป็นตัวชี้วัดถึงความต้องการของเด็กในการเติบโต
ส�ำหรับอนาคต การเล่นได้ประโยชน์หมดทุกด้าน ทัง้ ความคิด อารมณ์ ร่างกาย
แต่คณ
ุ ภาพของสนามเด็กเล่นก็ตอ้ งมีคณ
ุ ภาพด้วยเช่นกัน
น.ส.ชฎาพร สุขสิรวิ รรณ ศูนย์วจิ ยั เพือ่ สร้างเสริมความปลอดภัยและ
ป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ระบุว่า ที่ผ่านมาเคยมีการด�ำเนินการสร้างพื้นที่เล่นสร้างเสริมสุขภาวะ
www.facebook.com/NHCO.thai

สิง่ เหล่านีจ้ ะช่วยส่งเสริมให้เด็กมีพฒ
ั นาการทีด่ ี
ทัง้ ด้านร่างกาย จิตใจ ปัญญา อารมณ์ สังคม และ
มีวนิ ยั มีการคิดวิเคราะห์ เกิดความคิดสร้างสรรค์
พร้อมทีจ่ ะเรียนรูแ้ ละปรับตัว
ต้นแบบไปแล้วกว่า ๔๐๐ แห่ง แต่ภาพรวมพบว่า ยังมีความขาดแคลนพืน้ ที่
และการจัดการทีเ่ หมาะสม รวมถึงขาดความรูใ้ นการออกแบบพืน้ ทีเ่ ล่นให้
เหมาะสมกับวัย ความต้องการ และบริบทของท้องถิน่ ทีม่ คี วามแตกต่างกัน
ซึง่ ท�ำให้การเล่นของเด็กก็มคี วามแตกต่างกันไปด้วย
ทีส่ ดุ แล้ว ทีป่ ระชุมเห็นพ้องในการสนับสนุนการท�ำงานประเด็นการ
พัฒนาพืน้ ทีเ่ ล่นฯ พร้อมทัง้ ให้ปรับปรุงเอกสารในบางประเด็น ก่อนน�ำเข้าสู่
ทีป่ ระชุมคณะอนุกรรมการวิชาการต่อไป
www.nationalhealth.or.th

