ข้อมูล ณ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗

ฐานข้อมูลนโยบาย ยุทธศาสตร์ ข้อตกลงความร่วมมือ และแผนทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการดาเนินงานด้านโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิง่ แวดล้อม (ระหว่างประเทศ)
แบ่งประเภทนโยบายและแผนต่างๆ ออกเป็น ๔ ประเภท ได้แก่
1.นโยบาย/กฎหมาย/อนุสัญญา 2.แผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์ 3.บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 4.แผนงาน/โครงการ
ชื่อนโยบาย/ ยุทธศาสตร์/ข้อตกลง/ แผนงาน
1. นโยบาย/กฎหมาย/อนุสญ
ั ญา
1.๑ กฎบัตรความร่วมมือด้านอนามัยและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศในภูมภิ าคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ และเอเชียตะวันออก – กรอบความร่วมมือ
(Charter of the Regional Forum on
Environment and health Southeast and East
Asian Countries – Framework for
Cooperation)
1.๒ กฎบัตรออตตาวาเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ
(Ottawa Charter on Health Promotion

1.๓ อนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการ
เคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายและการ
กาจัด (Basel Convention on the Control of
Transboundary Movements of Hazardous
Wastes and their Disposals)

รายละเอียดมาตรา/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/
แผนงาน/โครงการเกีย่ วข้องกับแผนนั้น

ประเด็น/กิจกรรม/เรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรมฯ หน่วยงานหลักที่
/ สานักฯ
รับผิดชอบแผน

เบอร์โทรศัพท์ /
ปฏิทินการ
โทรสาร /E - mail
ดาเนินการ
Address

กฎบัตรดังกล่าว เป็นเครื่องมือในการประสานความร่วมมือ และกาหนดแผนการดาเนินงาน
ด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมระดับภูมิภาค ใน ๗ สาขา คือ ๑) คุณภาพอากาศ ๒) น้าสะอาด
สุขอนามัย และการสุขาภิบาล ๓) ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ๔) สารเคมีเป็นพิษและ
สารอันตราย ๕) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การลดลงของชั้นโอโซน และการ
เปลี่ยนแปลงระบบนิเวศน์ และ ๖) การวางแผน การเตรียมการและการปฏิบัติการรองรับ
ภาวะฉุกเฉินด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ๗) การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

ข้อมูลเดิม

กาหนดกิจกรรมหลักแห่งการส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่ไว้ ๕ ประการ ดังนี้
(๑) สร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ (Build healthy public policy)
(๒) สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (Create supportive environment)
(๓) เสริมสร้างกิจกรรมชุมชนให้เข้มแข็ง (Strengthen community action)
(๔) พัฒนาทักษะส่วนบุคคล (Develop personal skills)
(๕) ปรับเปลี่ยนบริการสาธารณสุข (Reorient health services)
มาตรการด้านกฎหมายที่เป็นสากลในการใช้ควบคุมการเคลื่อนย้ายของเสีย และมาตรการใน
การสร้างเครื่องมือหรือกลไกทีเ่ ป็นสากลในการจัดการของเสียอันตราย

ข้อมูลเดิม

-๑–

ข้อมูลเดิม

สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

ข้อมูล ณ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗
ชื่อนโยบาย/ ยุทธศาสตร์/ข้อตกลง/ แผนงาน

รายละเอียดมาตรา/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/
แผนงาน/โครงการเกีย่ วข้องกับแผนนั้น

ประเด็น/กิจกรรม/เรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรมฯ หน่วยงานหลักที่
/ สานักฯ
รับผิดชอบแผน

1.๔ อนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้าง มี การดาเนินงานตามแนวทางของอนุสัญญาฯ โดย
ยาวนาน (Stockholm Convention on
๑) ใช้มาตรการทางกฎหมายและการบริหารในการห้ามผลิตและใช้สาร POPs ๙ ชนิด
Persistent Organic Pollutants: POPs)
๒) ให้มีการนาเข้า/ส่งออกสารมลพิษที่ตกค้างยาวนานได้ ก็เฉพาะตามวัตถุประสงค์ ที่
อนุญาต
๓) มีการจัดทาแผนปฏิบัติการระดับชาติ เพื่ออนุวัติตามอนุสญ
ั ญาฯ ในการลดหรือเลิกการ
ปล่อยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนานจากกระบวนการผลิต
๔) ส่งเสริมการใช้สารทดแทนแนวปฏิบัติทางด้านสิ่งแวดล้อม (Best Available
Techniques: BAT) และแนวทางปฏิบัติทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีทสี่ ุ ด (Best
Environmental Practices: BEP)
๕) ประกันว่าคลังสินค้าที่มสี ารมลพิษที่ตกค้างยาวนานต้องได้รับการดูแลไม่ให้ส่งผลต่อ
สุขภาพมนุษย์ และต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งต้องจัดการของเสียที่เกิดจากสารเหล่านี้อย่าง
เหมาะสม
๖) ให้ผู้บริหารและผู้กาหนดนโยบายมีความเข้าใจเรื่องสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน
๗) เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสารมลพิษที่ตกค้างยาวนานแก่สาธารณชน รวมทั้งกาหนดแผน
และแนวปฏิบตั ิในการประชาสัมพันธ์ให้สตรี เด็ก และผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาทราบเรื่อง
สารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน และภัยอันตรายต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม
๘) สนับสนุนให้มีการทาการวิจัยเรือ่ งผลกระทบต่างๆ จากสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน ทั้งใน
ระดับชาติ และระหว่างประเทศ และ
๙) ตั้งศูนย์ประสานงานระดับชาติ เพื่อทาหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและหน้าที่อื่นๆ

-๒–

เบอร์โทรศัพท์ /
ปฏิทินการ
โทรสาร /E - mail
ดาเนินการ
Address
ข้อมูลเดิม

สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

ข้อมูล ณ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗
ชื่อนโยบาย/ ยุทธศาสตร์/ข้อตกลง/ แผนงาน
1.๕ อนุสัญญารอตเตอร์ดัมว่าด้วยกระบวนการแจ้ง
ข้อมูลสารเคมีล่วงหน้าสาหรับสารเคมีอันตรายและ
สารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืช และสัตว์บางชนิดใน
การค้าระหว่างประเทศ (Rotterdam Convention
on the Prior Informed ConsentProcedure for
Certain Hazardous Chemicals and Pesticides
in International Trade)

1.๖ แผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural
Community Blueprint)

รายละเอียดมาตรา/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/
แผนงาน/โครงการเกีย่ วข้องกับแผนนั้น

ประเด็น/กิจกรรม/เรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรมฯ หน่วยงานหลักที่
/ สานักฯ
รับผิดชอบแผน

มีจุดมุ่งหมายเพื่อการส่งเสริมความร่วมมือและรับผิดชอบระหว่างประเทศ ในเรื่องการค้า
สารเคมีอันตรายบางชนิด เพื่อปกป้องสุขภาพอนามัยของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมจากอันตราย
ของสารเคมี และเพื่อส่งเสริมการใช้สารเคมีอย่างไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม โดยให้มีการ
แจ้งหรือการแลกเปลีย่ นข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของสารเคมี แก่หน่วยงานผู้มีอานาจของรัฐ
(Designated National Authority: DNA) ได้ทราบถึงการนาเข้าและส่งออกสารเคมี
อันตรายต้องห้ามหรือจากัดการใช้อย่างเข้มงวด และสูตรผสมของสารเคมีป้องกันกาจัด
ศัตรูพืชและสัตว์ที่เป็นอันตรายอย่างร้ายแรง และให้มีการกระจายข่าวการตัดสินใจนี้ แก่ภาคี
สมาชิก ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันต่ออนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.
๒๕๔๕ และอนุสัญญารอตเตอร์ดมั ฯ ได้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.
๒๕๔๗
B. การคุมครองและสวัสดิการสังคม
ข้อ ๑๘ อาเซียนมีพันธกรณีในการสงเสริมความเปนอยู และคุณภาพชีวิตที่ดี ของประชาชน
โดยลดความยากจนและสงเสริมการคุมครองและสวัสดิการสังคม การสรางสภาพแวดลอมที่
มั่นคง ปลอดภัย และปลอดยาเสพติด การเตรียมความพรอมเรื่องภัยพิบัติ และการจัดการ
กับขอกังวลเกี่ยวกับการพัฒนาสุขภาพ
B๔ การเขาถึงการดูแลสุขภาพและสงเสริมการดารงชีวิตที่มีสุขภาพ
ข้อ ๒๒ เปาหมายเชิงยุทธศาสตร: เนนการเขาถึงการรักษาสุขภาพการบริการทางการแพทย
และยาที่เพียงพอและราคาถูก และสงเสริมใหประชาชนอาเซียนดารงชีวิตที่มีสุขภาพสมบูรณ
มาตรการ
(๑๒) จัดหาแรงจูงใจและสภาพการทางานที่ดี เพื่อเปนหลักประกันในการทางานของเจาหน
าที่ผดู แู ลดานสุขภาพในภูมภิ าคในการรวมกับองคกรอนามัยโลกและหนวยงานที่เกี่ยวของ
พัฒนาแนวปฏิบัติที่ยุติธรรมในการคัดเลือกเจาหนาที่ดานสาธารณสุขในระดับสากลเพื่อแก
ปัญหาการขาดแคลนเจาหนาที่ผดู ูแลสุขภาพทั่วโลก

เบอร์โทรศัพท์ /
ปฏิทินการ
โทรสาร /E - mail
ดาเนินการ
Address
ข้อมูลเดิม

รายไตรมาส

2.แผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์
-

-๓–

สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

ข้อมูล ณ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗
ชื่อนโยบาย/ ยุทธศาสตร์/ข้อตกลง/ แผนงาน

รายละเอียดมาตรา/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/
แผนงาน/โครงการเกีย่ วข้องกับแผนนั้น

3. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
3.1 MOU Between Guangdong Province Hospital for Occupational Disease
Prevention and Treatment (GDPHODPT) of P.R. China and Department of Disease
Control, Ministry of Public Health of Thailand on Occupational Health Cooperation
(ตั้งแต่ 17 มิ.ย.52)

ประเด็น/กิจกรรม/เรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรมฯ หน่วยงานหลักที่
/ สานักฯ
รับผิดชอบแผน

1.1แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้าน อาชีวอนา
มัยและการป้องกันรักษาโรคพิษสารเคมีและ
รังสี 1.2 พัฒนาบุคลากร(สาหรับแพทย์
พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข และ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์) ของประเทศไทย
ในด้านการป้องกันและรักษาโรคพิษสารเคมี
และรังสี

เบอร์โทรศัพท์ /
ปฏิทินการ
โทรสาร /E - mail
ดาเนินการ
Address

ช่วงเดือน
มีนาคม
๒๕๕๖

Huanghl@gdoh.
org

4. แผนงาน/โครงการ
4.1 Global Plan of Action on workers’
health 2008 - 2017

1. to devise and implement policy
instruments on workers’ health
2. to protect and promote health at
the workplace
3. to improve the performance of
and access to occupational health
services

สานักโรคจาก
การประกอบ
อาชีพและ
สิ่งแวดล้อม
กระทรวง
สาธารณสุข /
กระทรวง
แรงงาน

กรกฎาคม
-สิงหาคม
๒๕๕๖

4. to provide and communicate
evidence for action and practice
5. to incorporate workers’ health into
other policies

-๔–

สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

ข้อมูล ณ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗
ชื่อนโยบาย/ ยุทธศาสตร์/ข้อตกลง/ แผนงาน
4.2 Workplan of the Global Network of
WHO CC for Occupational Health for the
Period 2009-2012

4.3 Workplan of the Global Network of
WHO CC for Occupational Health for the
Period 2012--2017

รายละเอียดมาตรา/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/
แผนงาน/โครงการเกีย่ วข้องกับแผนนั้น

ประเด็น/กิจกรรม/เรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรมฯ หน่วยงานหลักที่
/ สานักฯ
รับผิดชอบแผน

Objective 3 : to improve the
performance of and access to
occupational health services

3.18p Occupational Health and
Safety Quality Assurance for Primary
Health Care Unit

Objective 3 : to improve the
performance of and access to
occupational health services, Action
3.16

3.18q The Development of Basic
Occupational Health Service (BOHS)
model for underserved working
population in Thai Primary Care Units

GPA Objective 1: to devise and
implement policy instruments on
workers’ health, Action 1.10

GPA 1.10b The national strategic
plan and action for prevention and
control of asbestos-related diseases
in Thailand
The Development of Basic
Occupational Health Service (BOHS)
model for underserved working
population in Thai Primary Care Units

Priority 3.2: Creation, dissemination
and evaluation of training and
education projects for occupational
health services, especially basic
occupational health service(BOHS)
Priority 1.2: Policy and programmes
on occupational cancer and
respiratory diseases, with a special
focus on asbestos and silica-related
diseases
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เบอร์โทรศัพท์ /
ปฏิทินการ
โทรสาร /E - mail
ดาเนินการ
Address

สานักโรคจาก
การประกอบ
อาชีพฯ
กระทรวง
สาธารณสุข

สานักโรคจาก
การประกอบ
อาชีพฯ
กระทรวง
สาธารณสุข

The national strategic plan and
action for prevention and control of
asbestos and silica-related diseases in
Thailand

สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

ข้อมูล ณ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗
ชื่อนโยบาย/ ยุทธศาสตร์/ข้อตกลง/ แผนงาน

4.4 โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ
(United Nations Environment Programme :
UNEP) ในการประเมินผลกระทบของสารปรอทต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพในระดับโลก (พ.ศ.2550 2556)

4.5 แผนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
สาหรับ ปี 2554-2558 ของกรมควบคุมโรค (ส่ง
ให้ OIC 20.9.54)

รายละเอียดมาตรา/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/
แผนงาน/โครงการเกีย่ วข้องกับแผนนั้น

ประเด็น/กิจกรรม/เรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรมฯ หน่วยงานหลักที่
/ สานักฯ
รับผิดชอบแผน

Priority 1.3: National programmes
and good practices for occupational
health and safety of health care
workers
Priority 4.2: Occupational diseases
and health surveillance
1. มาตรการทางกฎหมายระหว่างประเทศ
ด้านการจัดการสารปรอท

Development of occupational health
program for health care workers

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชนในการ
พัฒนาศักยภาพของระบบสุขภาพลาดับที่
1.2 การพัฒนาความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
ศักยภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และ
ควบคุมโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดล้อม

1.2.1 การดาเนินงานตามข้อตกลงความ
ร่วมมือกับ โรงพยาบาลด้านการป้องกันและ
รักษาโรคจากการประกอบอาชีพ
[Guangdong Province Hospital for
Occupational Disease Prevention
and Treatment (GDPHODPT) ] ประจา
มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

Development of occupational health
surveillance system
1.1 การใช้ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีสาร
ปรอทและการจัดการอย่างปลอดภัยใน
บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
2. การเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมเป็น 1.2 การใช้วัสดุทดแทนสารอะมัลกัมที่ใช้ใน
ภาคีสมาชิกของอนุสัญญาว่าด้วยการจัดการ การอุดฟัน
สารปรอท

กรมควบคุม
มลพิษโดยสานัก
จัดการกากของ
เสียและสาร
อันตราย/
ผู้ประสานงาน :
กลุ่มเวชศาสตร์
สิ่งแวดล้อม

เบอร์โทรศัพท์ /
ปฏิทินการ
โทรสาร /E - mail
ดาเนินการ
Address

ข้อมูลเดิม

0 2298 2287
/0 2298 2442

รายไตรมาส

1.2.2 จัดการอบรมแพทย์อ่านฟิล์ม ILO
ให้แก่แพทย์จากประเทศในภูมิภาคเอเชีย
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ข้อมูล ณ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗
ชื่อนโยบาย/ ยุทธศาสตร์/ข้อตกลง/ แผนงาน

รายละเอียดมาตรา/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/
แผนงาน/โครงการเกีย่ วข้องกับแผนนั้น

ประเด็น/กิจกรรม/เรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรมฯ หน่วยงานหลักที่
/ สานักฯ
รับผิดชอบแผน

เบอร์โทรศัพท์ /
ปฏิทินการ
โทรสาร /E - mail
ดาเนินการ
Address

1.2.3 การประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ เรื่อง
อาชีวอนามัย การดูแล รักษา การป้องกัน
ควบคุมและการติดตามสถานการณ์ปัญหา
และผลกระทบที่ประชาชนจะได้รบั จาก
สารเคมีและสารพิษต่างๆ
1.2.4 การแลกเปลี่ยนบุคลากรในการศึกษา
ดูงานและเข้ารับการฝึกอบรมด้านอาชีวอนา
มัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมระหว่าง
กัน
1.2.5 การพัฒนาความร่วมมือในการ
จัดบริการอาชีวอนามัยและเวชศาสตร์
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้แรงงานข้ามชาติ
(แรงงานไทยในต่างประเทศ และแรงงาน
ต่างประเทศทีม่ าทางานในไทย) สามารถ
เข้าถึงบริการฯ ที่มมี าตรฐานเดียวกัน
1.2.6 พัฒนามาตรฐาน/แนวทางการ
จัดบริการอาชีวอนามัยและเวชศาสตร์
สิ่งแวดล้อม สาหรับแรงงานข้ามชาติ
1.2.7 ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายอา
ชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และจัดทา
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกรม
ควบคุมโรคและหน่วยงานเครือข่ายที่
เกี่ยวข้อง
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ข้อมูล ณ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗
ชื่อนโยบาย/ ยุทธศาสตร์/ข้อตกลง/ แผนงาน

รายละเอียดมาตรา/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/
แผนงาน/โครงการเกีย่ วข้องกับแผนนั้น

ประเด็น/กิจกรรม/เรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรมฯ หน่วยงานหลักที่
/ สานักฯ
รับผิดชอบแผน

เบอร์โทรศัพท์ /
ปฏิทินการ
โทรสาร /E - mail
ดาเนินการ
Address

1.2.8 พัฒนามาตรฐานสากลในการเฝ้า
ระวัง ป้องกัน ควบคุมความเสี่ยงและโรคจาก
การประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมสาหรับ
บุคลากรในหน่วยบริการสาธารณสุข
(Health Care Worker)
1.2.9 พัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการเฝ้าระวัง
ป้องกันควบคุมความเสี่ยงและโรคจากการ
ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมระหว่าง
ประเทศ
1.๒.๑๐ พัฒนาองค์ความรู้ในการเฝ้าระวัง
ป้องกัน ควบคุมและจัดการปัญหาผลกระทบ
ต่อสุขภาพจากสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
(เช่น หมอกควันจากไฟป่า ฯลฯ)
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ข้อมูล ณ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗
ชื่อนโยบาย/ ยุทธศาสตร์/ข้อตกลง/ แผนงาน

รายละเอียดมาตรา/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/
แผนงาน/โครงการเกีย่ วข้องกับแผนนั้น

ประเด็น/กิจกรรม/เรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรมฯ หน่วยงานหลักที่
/ สานักฯ
รับผิดชอบแผน

เบอร์โทรศัพท์ /
ปฏิทินการ
โทรสาร /E - mail
ดาเนินการ
Address

4.6 ผลการหารือระหว่าง WHO กับ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคร
แนวทางของ WHO ในการผลักดันให้
ราชกุมารี เกี่ยวกับการประชุม สหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (UNCSD) หรือ Rio+20 (อยู่ ประเด็นสุขภาพได้รับความสาคัญที่เหมาะสม
ในแฟ้มติดต่อต่างประเทศ 3 Rio+20)
ในการเจรจาเรือ่ งการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาค
สาธารณสุขจะได้รับประโยชน์ร่วมจากการ
พัฒนาที่ยั่งยืน อาทิ การวางผังเมือง การลด
มลพิษ จะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ประชาชน จึงควรจัดลาดับความสาคัญให้
ถูกต้องเพื่อเชื่อมโยงการสาธารณสุขกับ
นโยบายการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
สุขภาพที่ดีของประชาชนจะเป็นตัวชี้วัดที่ดี
ของการพัฒนาที่ยั่งยืน เนื่องจากการพัฒนา
จะส่งผลให้ประชาชนกินดีอยู่ดี
ตัวอย่างตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ร้อยละของ
ที่ทางานหรืองานที่เข้าถึงอาชีวอนามัยขั้น
พื้นฐานและมาตรฐานความปลอดภัย อัน
ประกอบด้วย อากาศ น้า การสัมผัสสารเคมี
และรังสี แสง และการระบายอากาศ
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