




 

เม่ือมีคําถามในเรื่องเดิม ๆ บอย ๆ 

จึงตองมีคูมือ “รวมขอหารือการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข” 
 

นางสาวนภัสวรรณ สนธินอก  

ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข  

ดวยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม มีหลักการกระจายอํานาจ

ใหแกราชการสวนทองถ่ินในการบังคับใชกฎหมาย ดังนั้น จึงมีขอหารือจากราชการสวนทองถ่ิน รวมถึงประชาชน    

ผูประกอบกิจการ และจากหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของเขามายังศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย     

ผานชองทางตาง ๆ เปนจํานวนมาก อาทิ การปรึกษาหารือทางโทรศัพท ทางหนังสือราชการ ทางเว็บไซต ดังนั้น   

จึงไดรวบรวมการตอบขอหารือ นํามาวิเคราะหและเรียบเรียงเนื้อหาใหมีความกระชับชัดเจน และจัดทําเปนหนังสือ    

“รวมขอหารือการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข” ข้ึน โดยมีเนื้อหาท่ีอานงาย แบงเปนหมวด ๆ ดังนี้ 

หมวด 3 การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย หมวด 5 เหตุรําคาญ หมวด 7 กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ หมวด 8 ตลาด 

สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร หมวด 12 ใบอนุญาต หมวด 13 คาธรรมเนียมและคาปรับ หมวด 15  

การออกคําสั่งทางปกครอง การเปรียบเทียบปรับและดําเนินคดี เพ่ืออํานวยความสะดวกกับผูอานในการคนหาในสวน 

ท่ีตองการไดอยางรวดเร็ว และเพ่ือเผยแพรใหแกผูปฏิบัติงาน ประชาชน ผูประกอบกิจการ และผูท่ีเก่ียวของ

นําไปใชประโยชนตอไป โดยคาดหวังวาแนวคําถามคําตอบขอหารือท่ีพบบอยในคูมือเลมนี้ เม่ือผูอานไดอานจะเกิด

ความรูความเขาใจไดดวยตนเอง ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขไดอยาง

ถูกตอง และชวยลดภาระงานของบุคลากรในการตอบคําถามไดอีกดวย 

ผูเขียนไดศึกษา คนควาหลักการเขียนหนังสือ ซ่ึงสรุปหลักการได ดังนี้ หลักการเขียนเนื้อหาสาระ 

สิ่งท่ีตองคํานึงถึงคือ 1) กลุมเปาหมาย วาเราตองการสื่อสารกับคนกลุมไหน 2) กําหนดประเด็นใหชัดเจน วาเราตองการ

นําเสนออะไร เพ่ืออะไร 3) การเรียงรอยถอยคํา ก็ถือวาเปนสิ่งสําคัญ ควรเปนประโยคท่ีสั้นแตอานแลวเขาใจ0

1 รวมถึง 

ไดศึกษา คนควาการใชภาษาในการเขียนหนังสือ ซ่ึงสรุปหลักการได ดังนี้ 1) การใชคํา คําทุกคําลวนมีความหมายสําคัญ 

ดังนั้นจึงตองคํานึงถึงการใชคําบางประเภท เชน การสะกดคํา จะตองใชใหถูกตองตามบัณฑิตยสถานกําหนดไว 

และตองเลือกใชใหตรงความหมายท่ีตองการ การใชคําเชื่อม ท่ี ซ่ึง อัน ฯลฯ ควรเลือกใชใหถูกตอง และไมใชมาก

เกินไป เพราะจะทําใหประโยคยาว ซับซอน เขาใจยาก คําเชื่อมคําเดียวกันไมควรใช ซํ้า ๆ ในประโยคเดียวกัน 

2) หลักการยอหนา ควรยอหนาในกรณีสิ้นสุดเนื้อความ ถายังไมสิ้นสุดเนื้อความแตยอหนายาวมาก ควรยอหนาเม่ือ

สิ้นสุดประโยค 3) หลักการเวนวรรค ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ กําหนดวรรคไว 2 ชนิด คือ วรรค 1 

ตัวอักษร และวรรค 2 ตัวอักษร แตในการพิมพดวยคอมพิวเตอรการวรรค 1 เคาะ จะเล็กเกินไปแทบสังเกตไมเห็น 

ฉะนั้น วรรคเล็กอาจใช 2 เคาะสวนวรรคใหญอาจใช 3 - 4 เคาะ ก็ได สวนวรรคเคาะเดียวควรใชระหวาง

เครื่องหมาย เชน ไมยมก ยัติภังค ไปยาลใหญ  เปนตน 4) การตัดคําเม่ือสิ้นสุดบรรทัด ในการตัดคําตอง 

ใสยัติภังคเสมอ แตตองพิจารณาอยางรอบคอบ คําท่ีตัดแลวความหมายเปลี่ยนก็ไมควรตัด เชน แม-น้ํา ฯลฯ คําท่ี

ออกเสียงเชื่อมกัน จะตัดคําไมได เชน ราชการ ฯลฯ และคําท่ีเปนหนวยคําเดียวกันก็ไมควรตัด เชน กระ-ทรวง บัญ-ชี ฯลฯ1
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1 อ.นิธิ เอียวศรีวงศและคณะ  
2 การใชภาษาในหนังสือราชการและหนังสือท่ัวไป, รศ.นภาลัย สุวรรณธาดา สืบคนจาก https://www.slideshare.net/mangza26/ss-7328981, 
วันท่ี 25 มกราคม 2563. 
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และหลักในการยอความ มีดังนี้ 1) ตองอานเรื่องท้ังหมดอยางละเอียด อาจจะอานถึง 2 - 3 เท่ียว เพ่ือใหเขาใจเรื่องโดยตลอด 

2) สังเกตใจความสําคัญแลวแยกออกเปนตอน ๆ 3) สรรพนามบุรุษท่ี 1 , 2 ตองเปลี่ยนเปนสรรพนามบุรุษท่ี 3 หรือเอยชื่อ2
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  ผูรับผิดชอบจัดทําคูมือเลมนี้ โดยมีกระบวนการในการจัดทํา ดังนี้ 1) การรวบรวมขอมูลขอหารือ 
ท่ีดําเนินการตอบขอหารือเสร็จเรียบรอยแลว และแยกเปนหมวดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 2) วิเคราะหขอมูล โดยพิจารณาคัดเลือกและจัดลําดับคําถาม - คําตอบท่ีพบบอย ขอหารือ 
ท่ีกําลังเปนท่ีสนใจในสถานการณปจจุบัน และเปนประโยชนกับผูปฏิบัติงานหรือกลุมเปาหมายสําคัญของคูมือเลมนี ้
3) เม่ือเราไดเรื่องท่ีจะนําเสนอแลวตองนําเนื้อหาในเรื่องนั้นมาสรุปใหไดใจความสําคัญ สั้นและกระชับ โดยการอาน
เนื้อหาท้ังหมดอยางละเอียด และจับใจความสําคัญของเนื้อหา พรอมท้ังตรวจสอบความถูกตองของการสะกดคํา 
และมีความหมายตรงตามท่ีตองการ รวมถึงการเวนวรรค การตัดคํา 4) ออกแบบและวางโครงสรางของเนื้อหาแลว
จัดทํารูปเลม (ราง) คูมือฯ 5) นํา (ราง) คูมือฯ เขาท่ีประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ 
ของหนวยงาน เพ่ือใหผูเชี่ยวชาญชวยตรวจสอบความสมบูรณ ความถูกตองของเนื้อหา 6) เม่ือผานคณะกรรมการ
พัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการของหนวยงาน ก็เสนอขอความเห็นชอบจากอธิบดีกรมอนามัย และขออนุญาตใช
ลายมือชื่อในหนังสือ 7) จัดพิมพหรือเผยแพรใหกับกลุมเปาหมายไดนําไปใชประโยชนตามความตั้งใจของผูจัดทํา
หนังสือเลมนี้ พรอมท้ังไดจัดทําเครื่องมือประเมินความพึงพอใจตอคูมือ และคิวอารโคดไวท่ีหนาปกของคูมือเพ่ือให
กลุมเปาหมายหรือลูกคาประเมินความพึงพอใจหรือใหขอเสนอแนะตอการปรับปรุงคูมือตอไปดวย ทานศึกษา
รายละเอียดหนังสือรวมขอหารือการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข ไดท่ีเว็บไซตศูนยบริหารกฎหมาย
สาธารณสุข3

4 หรือ สแกนคิวอารโคดนี้  
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3 การยอความ, ลัฐิกา ผาบไชย สืบคนจาก https://www.nectec.or.th/schoolnet/library/create-web/10000/generality/10000-13070.html, 
เมื่อวันท่ี 29 มกราคม 2563. 
4 ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย, สืบคนจาก http://laws.anamai.moph.go.th/main.php?filename=5LBook 
วันท่ี 25 มกราคม 2563. 


