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ส่วนที่ 1

ความส�าคัญของงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

	 ประเทศไทยตระหนักถึงปัญหาและความจ�าเป็นในการแก้ไขปัญหาอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง

สภาพสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นผลพวงจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในยุคโลกาภิวัตน์อันก่อให้เกิดผลกระทบต่อ

สุขภาพอนามัยของมนุษย	์ สิ่งแวดล้อม	 และระบบนิเวศน์ที่มีแนวโน้มรุนแรงและขยายตัวขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา	

การเติบโตของเมือง	 การเพิ่มขึ้นของประชากร	 และกระแสบริโภคนิยมก่อให้เกิดปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 

ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานของการด�ารงชีวิตหลายประการ	ได้แก่	ปัญหามลพิษอากาศ	ปัญหาการเพิ่มขึ้นของชุมชนแออัด

เขตเมือง	 ปัญหาขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย	 ปัญหาผลกระทบจากการใช้สารเคมี	 ปัญหาคุณภาพการบริโภค

อุปโภค	 ปัญหาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลอาหาร	 ดังจะเห็นได้จากการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ของกรมควบคุมมลพิษ	 พบว่าปัญหาคุณภาพอากาศยังคงเป็นฝุ่นละอองที่มีปัญหามากในบริเวณเขตที่มีการจราจร

คับค่ังและอุตสาหกรรม	 เช่น	 กรุงเทพมหานคร	 จังหวัดสมุทรปราการ	 และจังหวัดสระบุร	ี ส่วนปัญหาขยะมูลฝอย

ชุมชนและของเสียอันตรายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและยังขาดระบบการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอ	 นอกจากน้ี 

ด้านคุณภาพน�้าบริโภคพบว่าในภาพรวมของประเทศประชาชนส่วนหนึ่งโดยเฉพาะในเขตชนบทยังขาดแคลน 

น�้าสะอาดส�าหรับการบริโภค	 และประชาชนในพ้ืนท่ีท่ัวประเทศยังต้องประสบกับปัญหาภัยพิบัติและอุบัติภัย 

ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเนื่องจากยังขาดแผนการเตรียมการรองรับที่ดี	 ปัญหาต่างๆ	 เหล่านี้มีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มข้ึน

เมื่อประเทศไทยและทั่วโลกต้องประสบกับสภาพภูมิอากาศโลกที่เปล่ียนแปลงและขาดการจัดการอย่างเป็นระบบ

และการบูรณาการ	 สถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพอนามัยตามมา	 

เช่น	 โรคระบบทางเดินอาหารและโรคระบบทางเดินหายใจโดยเฉพาะในประชาชนกลุ่มเสี่ยง	 ได้แก่	 เด็ก	 ผู้สูงอายุ	

และประชาชนในพื้นที่ห่างไกล	 นอกจากนี้การเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีเพิ่มขึ้นท�าให้เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคสมัยใหม ่

ที่เป็นโรคเรื้อรังอันเป็นผลจากการเปลี่ยนพฤติกรรม	 โครงสร้างอาชีพ	 และวิถีชีวิต	 เช่น	 โรคมะเร็งและโรคหัวใจ	

เป็นต้น	 รวมถึงโรคจากการท�างานในส�านักงานที่ใช้เคร่ืองปรับอากาศ	 เช่น	 โรคภูมิแพ้อันส่งผลต่อประสิทธิภาพ 

การท�างาน	ปัญหาโรคไม่ติดต่อที่มีแนวโน้มการเกิดสูงขึ้น	เมื่อวิเคราะห์สาเหตุการตายเฉลี่ยทุกกลุ่มอายุพบว่าสาเหตุ

การตายอันดับหน่ึงคือโรคมะเร็ง	 และอันดับสองคืออุบัติเหตุและการเป็นพิษซึ่งมีสาเหตุเก่ียวข้องกับปัจจัย 

สิ่งแวดล้อมด้วย

	 จากสถานการณ์ปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมที่กล่าวมาข้างต้นจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการด�าเนินงาน 

ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นท่ีและระดับประเทศ	 เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาจากมลพิษสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบ

ต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนตามมา	 ทั้งนี้	 การที่จะด�าเนินงานให้ประสบความส�าเร็จได้	 ผู้ปฏิบัติงานจ�าเป็น 

ที่จะต้องเข้าใจความหมายของค�าส�าคัญในงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและขอบเขตงานอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ตรงกัน 

เสียก่อน	
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 1.1 นิยามค�าส�าคัญ

	 	 ค�าว่า	 “อนามัยส่ิงแวดล้อม”	 องค์การอนามัยโลกได้ก�าหนดค�านิยามไว้ว่า	“เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อง 

กับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของมนุษย์ที่ถูกก�าหนดโดยปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ สังคม 

สังคมจิตวิทยา นอกจากนั้น ยังหมายรวมถึงหลักการและการปฏิบัติในการประเมิน แก้ไข ควบคุมและป้องกัน

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบด้านลบต่อสุขภาพทั้งของคนรุ่นปัจจุบันและรุ่นลูกหลานในอนาคต”

  (Environmental health comprises those aspects of human health, including quality 

of life, that are determined by physical, chemical, biological, social and psychosocial factors in the 

environment. It also refers to the theory and practice of assessing, correcting, controlling and 

preventing those factors in the environment that can potentially affect adversely the health of 

present	and	future	generation.)	(WHO	Regional	Office	for	Europe,	2003)

	 	 ส�าหรับสิ่งท่ีได้มีการด�าเนินการเพื่อให้เกิดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดีนั้นจะเรียกว่า	 “บริการอนามัย

สิ่งแวดล้อม”	ซึ่งหมายถึง	“การบริการด้านต่างๆ ที่เป็นการปฏิบัติตามนโยบายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยการก�ากับ

และติดตามการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการส่งเสริมการปรับปรุงปัจจัยต่างๆ ด้านส่ิงแวดล้อมและกระตุ้น

ให้เกิดการใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ตลอดจนมีบทบาทน�าในการพัฒนา

และชี้น�านโยบายใหม่ๆ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม” 

  (Environmental health services are those services which implement environmental 

health policies through monitoring and control activities. They also carry out that role by  

promoting the improvement of environmental parameters and by encouraging the use of  

environmentally friendly and healthy technologies and behaviours. They also have a leading role 

in	developing	and	suggesting	new	policy	areas.)	(WHO	Regional	Office	for	Europe,	2003)

 1.2  นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

  1.2.1  นโยบายของรัฐบาล

	 	 	 จากค�าแถลงนโยบายของพลเอกประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 นายกรัฐมนตรี	 ที่ได้แถลงต่อ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 เมื่อวันท่ี	 12	 กันยายน	 2557	 มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานด้านอนามัย 

สิ่งแวดล้อม	ปรากฏในนโยบาย	ดังนี้

	 	 	 นโยบายด้านที่	 9	 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่าง 

การอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน	

	 	 	 ข้อย่อย	 9.5	 เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ	 ขยะ	 และน�้าเสียที่เกิดจากการผลิต 

และบริโภคเพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน	 โดยให้ความส�าคัญในการเร่งรัดแก้ไขปัญหา 

การจัดการขยะเป็นล�าดับแรก	 ส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อน�ากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด	 เร่งก�าจัดขยะ

ตกค้างสะสมในสถานที่ก�าจัดขยะในพื้นที่วิกฤตซ่ึงจะใช้ท่ีดินของรัฐเป็นหลัก	 ในพ้ืนท่ีใดท่ีสามารถจัดการขยะ 

โดยการแปรรูปเป็นพลังงานก็จะสนับสนุนให้ด�าเนินการ	 ส่วนขยะอุตสาหกรรมนั้น	 จะวางระเบียบมาตรการ 

การบริหารจัดการเป็นพิเศษโดยก�าหนดให้ทิ้งในบ่อขยะอุตสาหกรรมท่ีสร้างข้ึนอย่างถูกต้องตามมาตรฐานและ 
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ให้แยกเป็นสัดส่วนจากบ่อขยะชุมชน	 ส�าหรับของเสียอันตราย	 ขยะอิเล็กทรอนิกส์	 และขยะติดเชื้อจะพัฒนาระบบ

ก�ากับ	ติดตาม	ตรวจสอบ	และเฝ้าระวังไม่ให้มีการลักลอบทิ้ง	รวมทั้งจัดการสารเคมีโดยลดความเสี่ยงและอันตราย 

ที่เกิดจากการรั่วไหลและการเกิดอุบัติเหตุ	 ให้ความส�าคัญในการจัดการอย่างครบวงจร	 และใช้มาตรการ 

ทางกฎหมายและบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด	 ในระดับพื้นที่จะเร่งแก้ไขปัญหาในพื้นที่มาบตาพุดซึ่งเป็น 

ฐานอุตสาหกรรมหลักของประเทศอย่างต่อเนื่อง	 ครอบคลุมทุกมิติ ท้ังการลดและขจัดมลพิษ	 การฟื ้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	 การดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากอุตสาหกรรม	 ส�าหรับ 

การเร่งรัดการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะนั้น	คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้เห็นชอบ	Roadmap	การจัดการขยะ

และของเสียอันตราย	เมื่อวันที่	26	สิงหาคม	2557	โดยแบ่งการจัดการออกเป็น	3	ระยะ	คือ	ระยะเร่งด่วน	(6	เดือน)	

ระยะปานกลาง	 (1	 ปี)	 ระยะยาว	 (1ปีขึ้นไป)	 โดยในการจัดการระยะเร่งด่วนมีขั้นตอนและจังหวัดพ้ืนที่เป้าหมาย 

ดังต่อไปนี้

	 	 	 1)		ด�าเนินการก�าจัดขยะตกค้างสะสมในสถานที่ก�าจัดขยะในพื้นที่วิกฤต	 (ขยะเก่า)	 

ในพื้นที่เป้าหมายจ�านวน	6	จังหวัด	ได้แก่	พระนครศรีอยุธยา	ลพบุรี	นครปฐม	สระบุรี	สมุทรปราการ	และปทุมธานี

	 	 	 2)		สร้างรูปแบบการจัดการขยะและของเสียอันตรายที่เหมาะสม	แบ่งเป็น	

	 	 	 	 Model	 L	 ศูนย์ก�าจัดขยะรวมท่ีรองรับปริมาณขยะต้ังแต่	 300	 ตันต่อวันขึ้นไป	 

ในพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรี	 ภูเก็ต	 เทศบาลนครหาดใหญ่	 และเทศบาลนครสงขลา	 จังหวัดสงขลา	 กรุงเทพมหานคร	 

และจังหวัดเชียงราย	

	 	 	 	 Model	 M	 ศูนย์ก�าจัดขยะรวมที่รองรับปริมาณมูลฝอยต้ังแต่	 50-300	 ตันต่อวัน	 

ในพื้นที่เทศบาลเมืองน่าน	จังหวัดน่าน	และเทศบาลต�าบลเมืองแกลง	จังหวัดระยอง	

	 	 	 	 Model	 S	 รองรับปริมาณขยะน้อยกว่า	 50	 ตันต่อวัน	 ในพ้ืนที่เทศบาลต�าบลท่าวังผา	

จังหวัดน่าน	 เทศบาลเมืองสีคิ้ว	 เทศบาลต�าบลโนนแดง	 จังหวัดนครราชสีมา	 และเทศบาลต�าบลล�าปลายมาศ	

เทศบาลต�าบลอีสาน	จังหวัดบุรีรัมย์	

	 	 	 3)		วางระเบียบมาตรการการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย

	 	 	 4)		สร้างวินัยของคนในชาติมุ ่งสู ่การจัดการที่ยั่งยืน	 โดยด�าเนินการในพื้นที่เป้าหมาย 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ลพบุรี	นครปฐม	สระบุรี	สมุทรปราการ	ปทุมธานี	นนทบุรี	ภูเก็ต	สงขลา	กรุงเทพมหานคร	

และเชียงราย

  1.2.2  นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

		 	 	 นโยบายการด�าเนินงานเกี่ยวกับสุขภาพของรัฐมนตรีว ่าการกระทรวงสาธารณสุข	

ศาตราจารย์	เกียรติคุณ	นายแพทย์ปิยะสกล	สกลสัตยาทร	ได้ให้หลักการส�าคัญของนโยบายไว้	ดังนี้	

	 	 	 1.	 ให้ความส�าคัญสูงสุดต่อการพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชด�าริและโครงการ

เฉลิมพระเกียรติเพื่อเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์	และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

	 	 	 2.		 บูรณาการองค์ประกอบและบทบาทเขตสุขภาพระหว่างส�านักงานหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ	 และกระทรวงสาธารณสุข	 เพื่อให้การดูแลสุขภาพคนไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในทุกระดับและ 

ทุกมิติ
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	 	 	 3.		 พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้ประชาชนทุกกลุ ่มวัยเพื่อป้องกัน 

ความเสี่ยงต่อสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภคด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน	 โดยให้คนไทยมีโอกาสได้	 ร่วมคิด	 

ร่วมน�า	 ร่วมท�า	 และร่วมรับผิดชอบด้วย	 เป็นการอภิบาลแบบเครือข่าย	 เอื้ออ�านวยระบบสุขภาพแห่งชาติ	 

เชื่อมประสานทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน

	 	 	 4.		 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานทุกระดับทั้งการบริหารการเงิน	 

การคลัง	 การบริหารก�าลังคน	 และการบริหารข้อมูลสุขภาพเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปสาธารณสุขและปฏิรูปประเทศ	

เพื่อให้พลเมืองไทยมีสุขภาพแข็งแรง

	 	 	 5.	 ให้ความส�าคัญในการพัฒนาก�าลังคนด้านสาธารณสุขทั้งความรู ้	 ทักษะ	 การผลิต	 

การใช้	การสร้างขวัญก�าลังใจภายใต้การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน

	 	 	 6.		 วิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาไทยและสมุนไพรไทยให้มีคุณภาพครบวงจรและ

เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจไทย

	 	 	 7.	 เร่งรัดปรับปรุงกฎหมาย	 ระเบียบกฎเกณฑ์	 ให้เอื้อต่อการปฏิบัติงานสาธารณสุข	 

เพื่อประสิทธิผลที่ดีต่อสุขภาวะของประชาชน

	 	 	 8.		 สนับสนุนกลไกการท�างานสาธารณสุขให้เป็นไปเพื่อส่งเสริมการสร้างความมั่นคงและ

ความผาสุกของสังคมไทยและสังคมโลก

 1.3  แผนยุทธศาสตร์สุขภาพกระทรวงสาธารณสุข 

	 	 การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นกระบวนการท่ีต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาค 

เครือข่าย	 ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ด�าเนินการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์สุขภาพกระทรวงสาธารณสุข	 ปีงบประมาณ	

2559	 และก�าหนดวิสัยทัศน์	 “ภายในทศวรรษต่อไป	 คนไทยทุกคนจะมีสุขภาพแข็งแรงเพิ่มขึ้นเพื่อสร้าง 

ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างยั่งยืน”	 โดยจัดกระบวนการกลไก 

การบูรณาการยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้เกิดการบูรณาการการท�างานร่วมกันในแต่ละประเด็น	 

ทั้ง	16	ประเด็น	โดยมีประเด็นที่เชื่อมโยงกับงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	3	ประเด็นได้แก่	ประเด็นที่	8)	ด้านพัฒนา

ระบบการควบคุมโรค	 ประเด็นที่	 9)	 ด้านระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการ	 อาหาร	 และผลิตภัณฑ์สุขภาพ	 

และประเด็นที่	 12)	 ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	 ซึ่งบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมอนามัย	 กรมควบคุมโรค	 และ

ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	และได้ก�าหนดตัวชี้วัดระดับกระทรวงทั้งสิ้น	21	ตัวชี้วัด	ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

กับการด�าเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมได้แก่	 ตัวชี้วัดที่	 17	 มีระบบการจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและ

สุขภาพผ่านเกณฑ์ในระดับดีขึ้นไป	และถูกถ่ายทอดเป็นตัวชี้วัดระดับเขตและระดับจังหวัด	ดังนี้	

  ตัวชี้วัดระดับเขตสุขภาพ

	 	 1.		ร้อยละ	50	ของเทศบาลทุกระดับมีระบบบริการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมได้มาตรฐาน

	 	 2.		เขตสุขภาพมีระบบฐานข้อมูลสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	 ระบบเฝ้าระวัง 

ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

	 	 3.		ร้อยละ	100	ของ	รพ.สธ.	มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามกฎหมาย
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  ตัวชี้วัดระดับจังหวัด

	 	 1.		อนุกรรมการสาธารณสุขระดับจังหวัด	 (อสธจ.)	 ทุกจังหวัด	 ด�าเนินงานตามอ�านาจหน้าที่ 

ที่ก�าหนด

	 	 2.		ร้อยละ	50	ของเทศบาลทุกระดับมีระบบบริการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมได้มาตรฐาน

	 	 3.		จังหวัดมีระบบฐานข้อมูลสถานการณ์ส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ	 ระบบเฝ้าระวังด้านส่ิงแวดล้อม

และสุขภาพ

	 	 4.		ร้อยละ	 100	 ของมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีระบบควบคุม	 

ก�ากับ	การเก็บ	ขน	และการก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ถูกต้อง

(หมายเหตุ	 *	 ตัวชี้วัดระดับเขตและจังหวัดเป็นทางเลือกในการด�าเนินงานตามสภาพปัญหาของพ้ืนท่ีและเพ่ือส่งผล

ต่อเป้าหมายระดับกระทรวง)
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ส่วนที่ 2

การด�าเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

 2.1  กรอบแนวคิดงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

	 	 จากค�านิยามอนามัยสิ่งแวดล้อมโดยองค์การอนามัยโลกซ่ึงหมายถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 

ที่ถูกก�าหนดโดยปัจจัยทางอนามัยสิ่งแวดล้อม	 ดังนั้น	 ผู ้ปฏิบัติงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมหรือนักอนามัย 

สิ่งแวดล้อมจ�าเป็นต้องเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างครอบคลุม	

นอกจากน้ีการด�าเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมท่ีด�าเนินงานตามขอบเขตงานอนามัยสิ่งแวดล้อมจ�าเป็นต้องขยาย 

ให้เห็นถึงผลกระทบต่อสุขภาพโดยใช้กรอบแนวคิด	 Source-pathway-receptor-consequence	 model	 

ผนวกกับการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ	 โดยพิจารณาสิ่งคุกคามด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมตั้งแต่แหล่งก�าเนิด 

ว่าเป็นสิ่งคุกคามทางกายภาพ	เคมี	หรือชีวภาพ	เมื่อสิ่งคุกคามออกมาสู่สิ่งแวดล้อมแล้วอยู่ในตัวกลางอะไรบ้าง	เช่น	 

น�้า	 อากาศ	 ดิน	 และห่วงโซ่อาหาร	 เป็นต้น	 แล้วมีโอกาสที่คนมีความเสี่ยงที่จะสัมผัสสิ่งคุกคามนั้นได้อย่างไร	 

เช่น	ทางการหายใจ	การกิน	และการสัมผัส	เป็นต้น	และเมื่อรับเข้าสู่ร่างกายแล้วจะเกิดผลกระทบต่อสุขภาพอย่างไร	

ตั้งแต่ระยะที่ยังไม่ปรากฏอาการจนถึงเมื่อเกิดอาการและการเจ็บป่วยท้ังในลักษณะเฉียบพลันและเร้ือรัง	 (US	 EPA	

2012)	ดังแสดงในรูปที่	1

รูปที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมและสุขภาพตาม

Source-pathway-receptor-consequence	model
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	 	 ในการป้องกันผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นจ�าเป็นต้องตัดวงจรต้ังแต่แหล่งก�าเนิดสิ่งคุกคามจนกระทั่ง 

ก่อนที่สิ่งคุกคามจะเข้าสู ่ร ่างกายเพื่อการจัดการอนามัยส่ิงแวดล้อมให้เกิดการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ

ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น	 ดังนั้น	 จึงต้องขยายกรอบภารกิจการด�าเนินงานให้ครอบคลุมความเส่ียง

จากการรับสัมผัสสารมลพิษ	 สารอันตราย	 มลพิษต่างๆ	 โดยภารกิจงานอนามัยสิ่งแวดล้อมจะเน้นที่การจัดการ 

ที่แหล่งก�าเนิด	 เส้นทางสู่ร่างกาย	 และการป้องกันประชาชนโดยรวม	 มากกว่าการด�าเนินการเมื่อเกิดผลกระทบ 

ขึ้นแล้ว

 2.2  บทบาทหน้าที่การด�าเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

	 	 ในภารกิจของงานอนามัยสิ่งแวดล้อมซ่ึงหมายความรวมถึงการบริหารจัดการเพื่อให้เกิด 

การด�าเนินการบริการอนามัยส่ิงแวดล้อมให้ดีขึ้นนั้น	 ในเชิงประเด็นหรือเชิงเนื้อหาในด้านภาระงาน	 ได้มีการแต่งต้ัง 

คณะท�างานขึ้นมาเพื่อทบทวนขอบเขตงานอนามัยสิ่งแวดล้อมที่องค์การอนามัยโลกได้ก�าหนดไว้	 17	 ประเด็น	 

(WHO	1993)	

	 	 แต่เนื่องจากปัจจุบันบริบทของสังคมและสิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	ทั้งจากกระแส

โลกาภิวัตน์	 การเปล่ียนแปลงด้านเศรษฐกิจ	 สังคมและวัฒนธรรม	 ทั้งระดับโลก	 ระดับประเทศ	 และระดับท้องถิ่น	

การเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 และภัยคุกคามสุขภาพจากสิ่งแวดล้อมท�าให้ 

ปัจจัยคุกคามมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นภัยคุกคามสุขภาพที่มากับความทันสมัย	 (Modern	 Hazards)	 ที่เกิดจาก 

การพัฒนาที่ไม่ได้ให้ความส�าคัญกับการควบคุมและป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างเพียงพอ	 เช่น	

ปัญหามลพิษอากาศและน�้าจากอุตสาหกรรม	 เกษตรกรรม	 การคมนาคมขนส่ง	 เป็นต้น	 การกลายสภาพเป็นเมือง	

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 และภัยพิบัติทางธรรมชาติ	 รวมไปถึงการระบาดของโรคอุบัติใหม่	 อุบัติซ�้า	 

โรคจากสัตว์สู่คน	และโรคที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม	วิถีชีวิต	การประกอบอาชีพ	ตลอดจนปัจจัยต่างๆที่ส่งผลกระทบ

ต่อสุขภาพ	องค์การอนามัยโลกจึงได้ก�าหนดขอบเขตงานอนามัยสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมอีก	5	ประเด็น	เมื่อปี	ค.ศ.	2003	

รายละเอียดดังนี้
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ขอบเขตการด�าเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

 2.3  บทบาทหน้าที่ของคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด

	 	 คณะกรรมการสาธารณสุขได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค ์

เพื่อเชื่อมโยงการท�างานระหว่างหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นเพื่อลดปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 

ที่จะเกิดขึ้น	อาทิ	การลักลอบทิ้งขยะติดเชื้อหรือสิ่งปฏิกูล	การจัดการเรื่องร้องเรียนเหตุร�าคาญ	การประกอบกิจการ

ที่ไม่มีการจัดการของเสียอย่างถูกต้อง	 และการเตรียมพร้อมรับมือกับการเคล่ือนย้ายแรงงาน	 ชุมชนแออัด	 

และการจัดการขยะจากการน�าเข้าสินค้าอันเนื่องมาจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	เป็นต้น

1.	 การจัดหาน�้าสะอาด	

2.	 การควบคุมมลพิษทางน�้า		

3.	 การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียที่มีลักษณะ

เป็นของแข็ง		

4.	 การควบคุมสัตว์อาร์โทพอดและสัตว์แทะ	

5.	 การสุขาภิบาลอาหาร

6.	 การควบคุมมลพิษทางดิน		

7.	 การควบคุมมลพิษทางอากาศ	

8.	 การป้องกันอันตรายทางรังสี	

9.	 การควบคุมมลพิษทางเสียง		

10.	 การอาชีวอนามัย

11.	 การจัดการที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม		

12.	 การวางผังเมือง		

13.	 งานอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคม		

14.	 การป้องกันอุบัติภัยต่าง	ๆ		

15.	 การสุขาภิบาลสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ		

16.	 การด�าเนินงานสุขาภิบาลเมื่อเกิดโรคระบาด																		

เหตุฉุกเฉิน	 ภัยพิบัติ 	 และการอพยพย ้ายถิ่นของ

ประชากร

17.	 มาตรการป้องกันเพื่อให้สิ่งแวดล้อมโดยทั่วไป

ปราศจากความเสี่ยงหรืออันตรายต่าง	ๆ		

(WHO	1993)

1.		การควบคุมมลพิษข้ามพรมแดน

2.		การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

3.		การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

4.		การจัดการเหตุร�าคาญ

5.	 การป้องกันอันตรายจากสารเคมีและ

				สารอันตราย

				(WHO	EURO,	2003)
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สนับสนุนการด�าเนินงาน คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (เล่ม 2)

 2.4  สรุปบทบาทการด�าเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด

	 	 ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดจะมีบทบาทหน้าที่การด�าเนินงานด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมในสองส่วน

หลักๆ	 ได้แก่	 1)	 บทบาทตามพันธกิจที่ต้องด�าเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	 และ	 2)	 บทบาทการด�าเนินงาน 

เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดให้สามารถปฏิบัติตามอ�านาจหน้าที่	ดังนี้

  2.4.1 บทบาทตามพันธกิจที่ต้องด�าเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ดังนี้

	 	 	 1)	 ด�าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัดร่วมกับภาคี 

เครือข่ายทั้งภาครัฐ	ภาคเอกชนและชุมชน	และจัดท�าสถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่จังหวัด

	 	 	 2)		 ให้ค�าปรึกษา	 แนะน�าในการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

	 	 	 3)		สนับสนุนและประสานการด�าเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมทั้งในภาวะปกติและ

ภาวะฉุกเฉินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

	 	 	 4)		 เฝ้าระวังด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมท้ังภัยคุกคามสุขภาพที่มากับความทันสมัยและ 

การสุขาภิบาลพื้นฐาน	

	 	 	 5)		ประยุกต์และพัฒนาองค์ความรู ้	 นวัตกรรมในการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 

ให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่

	 	 	 6)		พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ภาคีเครือข่าย

	 	 	 7)		รณรงค์	สื่อสารความเสี่ยง	และสร้างกระแสการพัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

	 	 	 8)		พัฒนาความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายในการพัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

	 	 	 9)		ก�ากับดูแล	และประเมินผลการด�าเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

	 	 	 10)	ประเมินรับรองมาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

	 	 	 11)	ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

	 	 	 12)	คุ้มครองประชาชนและผู้ใช้บริการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

	 	 	 13)	ผลักดันมาตรการทางกฎหมายสาธารณสุข	 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานอนามัย 

สิ่งแวดล้อมให้กับราชการส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง	

	 	 	 14)	ปฏิบัติงานอื่นๆ	ตามที่ได้รับมอบหมาย	

  2.4.2  บทบาทสนับสนุนการด�าเนินงานคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดให้สามารถปฏิบัติ

ตามอ�านาจหน้าที่ ดังนี้	

	 	 	 1)		 เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการสาธารณสุขในการก�าหนดแผนงานและมาตรการ 

เกี่ยวกับการสาธารณสุขด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของจังหวัดและให้ความเห็นในเร่ืองใดๆ	 เกี่ยวกับการสาธารณสุข

ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมตามที่คณะกรรมการสาธารณสุขมอบหมาย

	 	 	 2)		ศึกษา	 วิเคราะห์	 และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการสาธารณสุขในการปรับปรุง

กฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคับ	และค�าสั่งเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
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สนับสนุนการด�าเนินงาน คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (เล่ม 2)

	 	 	 3)		 ให้ข้อเสนอแนะต่อราชการส่วนท้องถิ่นในการออกข้อก�าหนดของท้องถิ่น

	 	 	 4)		 ให้ค�าปรึกษา	 และพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานท้องถ่ิน	 เจ้าพนักงานสาธารณสุขและ	 

ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

	 	 	 5)		จัดท�าโครงการและประสานงานระหว่างหน่วยราชการและราชการส่วนท้องถิ่น 

ที่เกี่ยวข้องเพื่อด�าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

	 	 	 6)		สนับสนุน	 ติดตาม	 ควบคุม	 และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่น 

ท่ีมีอ�านาจหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุขด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	 และรายงานต่อ 

คณะกรรมการสาธารณสุขตามความเหมาะสม	ทั้งนี้	อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

	 	 	 7)		ออกค�าสั่งเป็นหนังสือเรียกให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมาให้ถ้อยค�า	 หรือให้ส่งเอกสารหรือ

หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	หรือวัตถุใดๆ	เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาตามมาตรา	17	แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข	

พ.ศ.	2535	

	 	 	 8)		แต่งตั้งคณะท�างานเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่คณะอนุกรรมการมอบหมาย

	 	 	 9)		ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการสาธารณสุขมอบหมาย

 2.5  แนวทางการด�าเนินงานคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ในปี 2559

  คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด หมายถึง	 คณะอนุกรรมการที่ ได ้รับแต ่งต้ังจาก 

คณะกรรมการสาธารณสุข	โดยใช้อ�านาจตามมาตรา	16	แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข	พ.ศ.	2535	ตามค�าสั่ง

คณะกรรมการสาธารณสุขที่	1/2557	ลงวันที่	25	กันยายน	พ.ศ.	2557	โดยมีแนวทางในด�าเนินการดังนี้

  1) มีผู้รับผิดชอบการด�าเนินงานฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด

	 	 	 ตามค�าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด	(อสธจ.)	ที่	1/2557	ลงวันที่	25	กันยายน	

พ.ศ.	2557	ก�าหนดองค์ประกอบคณะอนุกรรมการทั้งสิ้นจ�านวน	19	คน	แบ่งเป็น	2	กลุ่ม

   กลุ่มที่ 1	 อนุกรรมการประจ�า	 11	 คน	 ประกอบด้วย	 ผู้ว่าราชการจังหวัด	 ท�าหน้าที่ประธาน	

อัยการจังหวัด	 อุตสาหกรรมจังหวัด	 ผู้อ�านวยการส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด	 ท้องถ่ิน

จังหวัด	 ผู ้แทนนายกเทศมนตรีที่คัดเลือกกันเอง	 ผู ้แทนนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลท่ีคัดเลือกกันเอง	 

ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถด้านการสาธารณสุขและอนามัยส่ิงแวดล้อม	จ�านวน	 1	 คน	 เป็นอนุกรรมการ	 

มีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดท�าหน้าที่เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ	 หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 

และผู้รับผิดชอบงานกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขเป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

   กลุ ่มที่  2	 อนุกรรมการเพิ่มเติมเฉพาะกรณีที่ เกี่ยวข้องที่ประธานหรือเลขานุการเชิญ 

เข้าร่วมประชุม	จ�านวน	8	คน	ประกอบด้วย	โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด	ผู้บังคับการต�ารวจภูธรจังหวัด	สวัสดิการ

และคุ้มครองแรงงานจังหวัด	 ปศุสัตว์จังหวัด	 เกษตรจังหวัด	 ประมงจังหวัด	 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด	 

และประธานหอการค้าจังหวัด

	 	 	 ในการด�าเนินงานของคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด	 (อสธจ.)	 ให้เกิดประสิทธิภาพและ

บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการประชุมนั้น	ปัจจัยส�าคัญอย่างหนึ่ง	คือ	การท�าหน้าที่ของฝ่ายเลขานุการ	ในการจัดท�า

ข้อมูลสถานการณ์ของพื้นที่	การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน�าเข้าที่ประชุม	และการน�าเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมได้ทราบและ

พิจารณาเพื่อมีมติการประชุมท่ีสามารถจัดการกับสภาพปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับบริบทของพื้นที	่
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สนับสนุนการด�าเนินงาน คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (เล่ม 2)

รวมถึงการติดตามการด�าเนินงานตามมติที่ประชุม	 เพื่อเสนอความก้าวหน้าในการประชุมครั้งต่อไปให้ท่ีประชุม

ทราบและพิจารณา	 และเพื่อให้ฝ่ายเลขานุการท�างานได้ตามบทบาทหน้าที่	 จึงจ�าเป็นต้องมีกลุ่มงานหรือฝ่ายงาน

อนามัยสิ่งแวดล้อม	 หรือกลุ่มงานอื่นที่ได้รับมอบหมายงานด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมหรือกฎหมายสาธารณสุข	 หรือมี

ค�าสั่งมอบหมายให้รับผิดชอบงานฝ่ายเลขานุการ	อสธจ.	เพื่อให้การประชุมมีประสิทธิผล	ดังนี้

	 	 	 1.	บรรลุวัตถุประสงค์ของการประชุม

	 	 	 2.	มติของที่ประชุมต้องสามารถน�าไปปฏิบัติให้เกิดผล

	 	 	 3.	ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่พึงพอใจในการประชุมนั้น

	 	 	 4.	ใช้เวลาและงบประมาณอย่างประหยัดและเหมาะสมกับการประชุมนั้น

  2)  มีแผนการจัดประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (อสธจ.)

		 	 	 การมีแผนการประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด	 (อสธจ.)	 เป็นขั้นตอนที่แสดงให้เห็น

ถึงการเตรียมการจัดประชุมอย่างมีประสิทธิผล	 โดยการจัดท�าแผนนั้นจะต้องอาศัย	 1)	 ข้อมูลสถานการณ ์

ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมหรือสถานการณ์ปัญหาของพื้นที่	2)	นโยบายส�าคัญต่างๆ	และ	3)	ข้อมูลจากการจัดประชุม 

ที่ผ่านมา	 เช่น	 การติดตามมติท่ีประชุม	 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม	 การด�าเนินการตามมติที่ประชุมฯลฯ	 

สิ่งเหล่าน้ีเป็นฐานในการวิเคราะห์เพื่อจัดท�าแผนการประชุม	 ที่แสดงถึง	 วัตถุประสงค์	 เป้าหมาย	 จ�านวนครั้ง 

ของการจัดประชุม	 เรื่องหรือประเด็นท่ีจะด�าเนินการต่อ	 และงบประมาณที่เหมาะสมเพียงพอต่อการบรรล ุ

ตามเป้าหมายที่วางไว้	

  3) ก�าหนดทิศทาง รูปแบบการขับเคล่ือนการด�าเนินงาน อสธจ.ร่วมกับศูนย์อนามัยและหน่วย

งานที่เกี่ยวข้อง 

	 	 	 ฝ่ายเลขานุการ	 ควรน�าข้อมูลสรุปผลการด�าเนินงานของคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด	

(อสธจ.)	ที่ผ่านมา	ร่วมกับศูนย์อนามัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท�าการวิเคราะห์ข้อมูลใน	2	มิติ	คือ	1. กระบวนการ

จัดประชุม อสธจ. เช่น	 1.1)	 ปัจจัยความส�าเร็จ	 2.2)	 ปัญหาอุปสรรค	 และ3.3)	 ข้อเสนอต่อการด�าเนินงานของ	 

อสธจ.	 และ	2. คุณภาพของการประชุม	 เช่น	 2.1)	 จ�านวนครั้งของการจัดประชุม	 2.2)	 เอกสารหรือข้อมูลน�าเข้า 

เพียงพอต่อการมีมติต่อเรื่องนั้นๆหรือไม่	 2.3)	 มติท่ีประชุมมีความเป็นไปได้ในเชิงปฏิบัติมากน้อยเพียงใด	 

2.4)	 ข้อเสนอและมติตรงตามบทบาทของคณะอนุกรรมการฯ	 มากน้อยเพียงใด	 2.5)	 การติดตามมติที่ประชุม 

มีหรือไม่ฯลฯ	 2.6)	 สัดส่วนงานจากคณะอนุกรรมการที่ประสบความส�าเร็จฯลฯ	 เพ่ือน�ามาก�าหนดทิศทาง	 และ 

รูปแบบที่เอื้อต่อการการขับเคลื่อนงานของ	อสธจ.	ปีงบประมาณ	2559	ดังนี้	

	 	 	 3.1)		 มีการจัดประชุม	ไม่น้อยกว่า	3	ครั้งต่อปี

	 	 	 3.2)		 มีมติในการขับเคลื่อนประเด็นงานอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย	2	เรื่อง	และมีการติดตาม

มติจากที่ประชุม	

		 	 	 	 มติที่ให้มีการจัดการปัญหาด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมอย่างน้อย	 2	 เร่ือง	 โดยใช้รูปแบบการ

ประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดในการก�าหนดมาตรการ	แนวทาง	วิธีการ	ก�ากับ	ติดตามและประเมินผล

เพื่อระดมความเห็นและพิจารณาตัดสินใจด�าเนินงานตามประเด็น	

		 	 	 3.3)		 จัดท�ารายงานการประชุมและสรุปผลการด�าเนินงาน

		 	 	 	 เมื่อด�าเนินการตามข้อส่ังการ	 ซ่ึงเกิดผลในทางปฏิบัติแล้ว	 ให้รายงานผลการด�าเนินงาน	

พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคจากการด�าเนินงานต่อที่ประชุม	อสธจ.	ด้วย	
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ผังกระบวนการสนับสนุนและติดตามการด�าเนินงานของคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด 
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ส่วนที่ 3 
การสนับสนุนการด�าเนินงาน

คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด

 3.1 การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health Accreditation: 

EHA)

	 	 ราชการส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนและมีบทบาทหน้าที่ดูแลสุขภาพ

ของประชาชนในพื้นที่ตามกฎหมาย	โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข	พ.ศ.	2535	ได้กระจาย

อ�านาจให้กับราชการส่วนท้องถิ่นในการจัดการปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	 ซึ่งที่ผ่านมากรมอนามัยส่งเสริม 

ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีการพัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง	 อย่างไรก็ดี	 เพื่อให้เกิด 

การพัฒนาอย่างยั่งยืน	 กรมอนามัยจึงได้ร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการพัฒนาการรับรอง 

คุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม	(Environmental	Health	Accreditation	:	EHA)	เพื่อเป็นกลไกกระตุ้น

ให้เกิดการพัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมของราชการส่วนท้องถิ่นอย่างเป็นระบบท้ังองค์กร	 ซึ่งจะท�าให้

องค์กรเกิดการเรียนรู ้	 มีการประเมินและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง	 โดยกรมอนามัยมีเป้าหมายให้ราชการ 

ส่วนท้องถิ่นมีระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน	

	 	 โดยประเด็นงานอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ให้การรับรองประกอบด้วย	9	ประเด็นหลัก	20	ประเด็นย่อย

ดังนี้	

	 	 1.		การจัดการสุขาภิบาลอาหาร	

	 	 	 EHA	:	1001	การจัดการสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จ�าหน่ายหรือสะสมอาหาร

	 	 	 EHA	:	1002	การจัดการสุขาภิบาลอาหารในตลาด

	 	 	 EHA	:	1003	การจัดการสุขาภิบาลอาหารในการจ�าหน่ายสินค้าในที่ทางสาธารณะ

	 	 2.		การจัดการคุณภาพน�้าบริโภค	

	 	 	 EHA	:	2001	การจัดการคุณภาพน�้าประปา	(ผลิตโดย	อปท.)

	 	 	 EHA	:	2002	การจัดการคุณภาพน�้าประปา	(ผลิตโดยหน่วยงานอื่น)

	 	 	 EHA	:	2003	การจัดการคุณภาพตู้น�้าดื่มหยอดเหรียญ

	 	 3.		การจัดการสิ่งปฏิกูล	 	

	 	 	 EHA	:	3001	การจัดการส้วมสาธารณะ

	 	 	 EHA	:	3002	การจัดการสิ่งปฏิกูล

	 	 4.		การจัดการมูลฝอย	 	

	 	 	 EHA	:	4001	การจัดการมูลฝอยทั่วไป

	 	 	 EHA	:	4002	การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

	 	 	 EHA	:	4003	การจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
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	 	 5.	 การรองรับภาวะฉุกเฉิน		

	 	 	 EHA	:	5000	การรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ

	 	 6.	 การจัดการเหตุร�าคาญ	 	

	 	 	 EHA	:	6000	การจัดการเหตุร�าคาญ

	 	 7.	 การจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	 	

	 	 	 EHA	:	7000	การจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

	 	 8.	 การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

	 	 	 EHA	:	8000	การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

	 	 9.	 การบังคับใช้กฎหมาย	 	

	 	 	 EHA	:	9001	การออกข้อก�าหนดของท้องถิ่น

	 	 	 EHA	:	9002	การออกหนังสือรับรองการแจ้ง

	 	 	 EHA	:	9003	การออกใบอนุญาต

	 	 	 EHA	:	9004	การออกค�าสั่งทางปกครอง

	 	 	 EHA	:	9005	การเปรียบเทียบปรับและการด�าเนินคดี

	 	 เพื่อให้เกิดการสนับสนุนการด�าเนินงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม	กรมอนามัย	

จึงได้ก�าหนดกลไกการท�างานที่มีการเชื่อมโยงทั้งส่วนกลางและจังหวัดในการขับเคล่ือนงานไปยังราชการ 

ส่วนท้องถิ่น	 กล่าวคือ	 ส่วนกลางโดยกรมอนามัย	 (กอง/ส�านัก/ศูนย์อนามัย)จะท�าหน้าที่ในการสนับสนุนการ 

ด�าเนินงานและให้ค�าปรึกษาเชิงวิชาการ	 ประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ราชการ 

ส่วนท้องถิ่นและสุ่มประเมินราชการส่วนท้องถิ่น	 ส่วนระดับจังหวัด	 (สสจ./สสอ.)	 จะท�าหน้าที่เป็นผู้ให้ค�าปรึกษา	

(Instructors)	 ให้ความรู้แก่ราชการส่วนท้องถ่ินโดยประเมินการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม 

ของราชการส่วนท้องถิ่นเบ้ืองต้น	 และร่วมทีมประเมินรับรองฯกับผู้ประเมินของกรมอนามัย	 ขณะที่ราชการ 

ส่วนท้องถิ่นจะประเมินตนเอง	 (self	 assessment)	 และมีบทบาทเป็น	 ผู้ตรวจสอบ/ตรวจแนะน�า	 ควบคุมดูแล	

อนุญาต/รับรองการแจ้ง	ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข	พ.ศ.	2535	รวมทั้งเป็นผู้จัดการให้บริการด้านอนามัย

สิ่งแวดล้อมพื้นฐานแก่ประชาชน	ดังแสดงในรูปที่	2
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รูปที่ 2 กลไกการท�างานที่มีการเชื่อมโยงทั้งส่วนกลางและจังหวัดในการขับเคลื่อนงานไปยังราชการส่วนท้องถิ่น

	 	 ภารกิจที่คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดควรจะด�าเนินการคือ	 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ผลักดันและสนับสนุนให้ราชการส่วนท้องถิ่นสมัครเข้ากระบวนการรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม

ของกรมอนามัย	 โดยใช้กระบวนการดังกล่าวเป็นเคร่ืองมือในการประเมินองค์กรด้วยตนเอง	 และเป็นแนวทาง 

ในการปรับปรุงการด�าเนินงานเพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานการท�างานให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์พัฒนาคุณภาพ

ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม	 และเกิดการคุ้มครองสิทธิทางสุขภาพของประชาชนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 

ซึ่งสะท้อนได้จากการได้รับบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมท่ีมีคุณภาพจากราชการส่วนท้องถ่ิน	 ท้ังนี้	 หากส�านักงาน

สาธารณสุขจังหวัดและราชการส่วนท้องถิ่นสนใจทราบรายละเอียดเพิ่มเติม	 เกี่ยวกับ	 ข้อมูล	 เอกสาร	 คู่มือวิชาการ 

ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยส่ิงแวดล้อมของราชการส่วนท้องถ่ินสามารถเข้าไปศึกษา

ข้อมูลเพ่ิมเติมได้ในเว็บไซต์ส�านักสุขาภิบาลอาหารและน�้า	 http://foodsan.anamai.moph.go.th	 หรือใช	้ 

applicationในการอ่านบาร์โค๊ดจากsmart	 phones	 หรือTablet	 เช่น	 Barcode	 scanner,	 Qrcode	 scanner	

เป็นต้น	เพื่อเข้าถึงระบบเอกสารจาก	Qr	code	นี้

 

	 	 นอกจากน้ีสามารถติดต่อ	 ศูนย์อนามัยที่	 1–12	 หรือกรมอนามัย	 เพื่อขอรับค�าแนะน�าเพิ่มเติม	 

ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง	ตามที่อยู่ท้ายเอกสารหรือติดต่อเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์หมายเลข	02	5904177
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EHA : 5000 การรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพ ติบัิ  

6.การจัดการเหต ํรุ าคาญ   

EHA : 6000 การจัดการเหต ํรุ าคาญ 

7.การจัดการกิจการท่ีเป็นอันตรายตอสุขภาพ   

EHA : 7000 การจัดการกิจการท่ีเป็นอันตรายตอสุขภาพ 

8.การประเม ตบทะรกลผนิ อสุขภาพ 

EHA : 8000 การประเม ตบทะรกลผนิ อสุขภาพ 

9.การบังคับใชกฎหมาย   

EHA : 9001 การออกขอกําหนดของทองถนิ  

EHA : 9002 การออกหนังสือรับรองการแจง 

EHA : 9003 การออกใบอนุญาต 

EHA : 9004 การออกคําสั่งทางปกครอง 

EHA : 9005 การเปรียบเทียบปรับและการดําเนินคดี 

เพื่อใหเกิดการสนับสนุนการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอม              

กรมอนามัย จึงไดกําหนดกลไกการทํางานท ีมี การเชื่อมโยงทั้งสวนกลางและจังหวัดในการขับเคลื่อนงานไปยัง

ราชการสวนทองถนิ  กลาวคือ สวนกลางโดยกรมอนามัย (กอง/สํานัก/ศูนยอนามัย)จะทําหนาที่ในการ

สน นุสบั นการดําเนินงานและใหคําปรึกษาเชิงวิชาการ ประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอม

แก ราชการส วนทองถิ่ นและสุ มประเมินราชการส วนทองถนิ  ส วนระดับจั งหวัด  (สสจ . /สสอ . )  

จะทําหนาที่เป็นผูใหคําปรึกษา (Instructors) ใหความรูแกราชการสวนทองถิ่นโดยประเมินการพัฒนาคุณภาพ

ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอมของราชการสวนทองถิ่นเบื้องตน และรวมทีมประเมินรับรองฯกับผูประเมิน

ของกรมอนามัย ขณะที่ราชการสวนทองถิ่นจะประเมินตนเอง (self assessment) และมีบทบาทเป็น              

ูผตรวจสอบ/ตรวจแนะนํา ควบคุมดูแล อนุญาต/รับรองการแจง ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 

2535 รวมทั้งเป็นผ หใรากดัจู บริการดานอนามัยสิ่งแวดลอมพ้ืนฐานแกประชาชน ดังแสดงในรูปที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ูผประเมิน 

(Auditors) 

ูผให ํค าปร าษกึ  

 (Instructors) 

ูผปฏ ติบัิ งาน  

(Practitioner) 

อบรมใหความรู ให ํค าปรึกษา 

คัดเลือก อปท. สงใบสมัคร 

- ประเมิน อปท.  

- อบรม Instructors  

- ประเมิน Instructors 

- เป็น Auditors  

- ติดตามประเมินผล 

- ใ ํคห าปร าษกึ  อปท.  

- ประเมินฯ เบ้ืองตน 

- รวมทมีประเมินกับ 

Auditors  

- ประเมินตนเอง 

- เป็น Inspectors 

ผู้ประเมิน

(Auditors)
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 3.2  การพัฒนาระบบฐานข้อมูล สถานการณ์ และการเฝ้าระวังด้านส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ 

ของจังหวัด

   3.2.1)  สถานการณ์ 

	 	 	 	 การมีฐานข้อมูล	 สถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพในพื้นที่	 เป็นสิ่งจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ใช้

ส�าหรับการวิเคราะห์ดูแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	 เป็นข้อมูลชี้เป้าเพ่ือการตัดสินใจ

วางแผนจัดการปัญหา	 วางทิศทางขับเคลื่อนการด�าเนินงาน	 ทั้งประเด็นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมท่ัวไป	 เช่น	 

การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ	มูลฝอยทั่วไป	ตลาดนัด	น�้าบริโภค	มาตรการทางกฎหมายฯลฯ	และประเด็นด้านอนามัย

สิ่งแวดล้อมในพื้นท่ีเสี่ยงท่ีส�าคัญ	 โดยเน้นพื้นที่เสี่ยง	 3	 กลุ ่มหลัก	 คือ	 1)	 พื้นที่เสี่ยงจากมลพิษสารเคมีและ 

สารอันตราย	 ได้แก่	 พื้นที่เหมืองทอง	 เหมืองเก่า	 ขยะอิเลคทรอนิกส์	 2)	 พ้ืนท่ีเส่ียงจากมลพิษทางอากาศ	 ได้แก	่ 

ฝุ่นละอองหน้าพระลาน	หมอกควัน	 โรงไฟฟ้าชีวมวล	 และ	 3)	 พื้นท่ีที่คาดว่าจะมีปัญหา	 ได้แก่	 พื้นท่ีเขตเศรษฐกิจ

พิเศษ	 นิคมอุตสาหกรรม	 โรงไฟฟ้าถ่านหินเป็นต้น	 รวมทั้งการมีระบบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่าง 

เป็นระบบและต่อเน่ือง	 การสื่อสารเตือนภัยและใช้ประโยชน์ข้อมูลไปสู่การจัดท�าข้อเสนอแนะ	 จัดการปัญหา 

เพื่อคุ้มครองสุขภาพประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	 และใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่มีดังกล่าว	 ในการประสาน 

ขอความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในทุกระดับเพื่อจัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น	หรือมีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้น	

	 	 	 	 จากการด�าเนินงานที่ผ่านมา	 พบว่า	 จังหวัดได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญและประโยชน์ของ 

การมีข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพมากขึ้น	 เนื่องจากต้องเป็นแกนกลางในการบูรณาการเพ่ือขับเคลื่อนงาน

ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	โดยผ่านกลไกของคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดรวมถึงการเป็นที่ปรึกษา	ให้ค�าชี้แนะ	

สนับสนุนราชการส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่	 โดยการเก็บรวบรวมและจัดท�าฐานข้อมูล	

สถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	รวมทั้งการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	ตามศักยภาพหรือความพร้อม

ในการด�าเนินงาน	 โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมในหลากหลายรูปแบบ	ทั้งด�าเนินการตามวิธีการท่ีจังหวัดก�าหนดขึ้นเอง	

การรวบรวมข้อมูลตามแบบส�ารวจ	 และ	 template	 ที่ส่วนกลางสนับสนุน	 อย่างไรก็ตาม	 ฐานข้อมูล	 และ 

สถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด	 แม้จะมีการรวบรวม	 แต่ด้วยวิธีการที่หลากหลาย	 และข้อมูล 

ก็มีความแตกต่างกันตามบริบทและสภาพปัญหาในพ้ืนที่	 ท�าให้เกิดข้อจ�ากัดในเร่ืองความครบถ้วนของเนื้อหา	 

และคุณภาพของข้อมูลท่ียังอาจครอบคลุมไม่ทุกประเด็นปัญหาในพื้นที่	 จึงมีความจ�าเป็นต้องมีการพัฒนา 

อย่างต่อเน่ืองต่อไป	 เนื่องจากการพัฒนาข้อมูลสถานการณ์	 เป็นก้าวแรกที่ส�าคัญ	 ที่น�าไปสู่การจัดการแก้ไขปัญหา 

ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในก้าวต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยเน้นให้จังหวัดพัฒนาด้านคุณภาพของฐานข้อมูล	

สถานการณ์	 และระบบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	 ให้มากข้ึน	 และยังเป็นการด�าเนินงานที่ส�าคัญภายใต้

แผนบูรณาการขยะและสิ่งแวดล้อมของชาติ	 ที่กระทรวงสาธารณสุขใช้เป็นกรอบในการด�าเนินงานเพื่อให้ประชาชน

ทุกกลุ่มวัยได้รับการดูแลสุขภาพจากปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม	ซึ่งมีมาตรการส�าคัญคือจังหวัดมีข้อมูล	สถานการณ์	

และการเฝ้าระวังด้านส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ	 นอกจากนี้	 ยังให้ความส�าคัญในประเด็นการจัดท�าระบบฐานข้อมูล

และสารสนเทศอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย	หรือ	 National	 Environmental	 Health	 Information	 

System	 (NEHIS)	 โดยปี	 2559	 เน้นประเด็นท่ีเป็นนโยบายส�าคัญของกรมอนามัย	 คือ	 ประเด็นมูลฝอยติดเชื้อ	

ประเด็นพื้นที่เสี่ยง	3	ประเภท	และประเด็นผลกระทบต่อสุขภาพจาก“ความร้อน	(Heat	Physical	Stress)	ภัยแล้ง	

(Drought)	และหมอกควัน	(Haze):	2HD”	แสดงดังรูปที่	3	
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รูปที่ 3 แผนบูรณาการของกระทรวงสาธารณสุขปี	2559

  3.2.2)  กิจกรรมการด�าเนินงาน การพัฒนาระบบฐานข้อมูล สถานการณ์และการเฝ้าระวัง 

ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

ส่วนกลาง ศูนย์อนามัย จังหวัด

การพัฒนาฐานข้อมูล สถานการณ์
1.	พัฒนา/ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล	

สวล./สุขภาพ	 ระดับประเทศ	
:ฐานข้อมูลอนามัยสิ่งแวดล้อม	
แบบ	online

2.	ก�าหนดประเด็น/พัฒนาตัวช้ีวัด
ด้าน	สวล./สุขภาพ	ระดับประเทศ

3.		ส่งเสริม	 สนับสนุนให้มีระบบฐาน
ข้อมูลระดับเขต/ระดับจังหวัด

4. พัฒนาขีดความสามารถ/ให้ความรู้

การพัฒนาฐานข้อมูล สถานการณ์ 
1.	ก�าหนดประเด็นปัญหา	 สวล.

สุขภาพที่ส�าคัญ	ระดับเขต
2.	รวบรวมข้อมูลประเด็นด้าน	อวล.

พื้นฐานที่ส�าคัญระดับเขต
3.	รวบรวมข้อมูลประเด็นพื้นที่เสี่ยง

ต่อสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม/
ประเด็นป ัญหาตามนโยบาย
ประเทศ

4. พัฒนา/ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล/
วิเคราะห์/แปรผลข้อมูล	 เพื่อ 
ชี้ให้เห็นประเด็นปัญหา	 สวล./
สุขภาพ	ระดับเขต

การพัฒนาฐานข้อมูล สถานการณ์
1.	ก�าหนดประเด็นปัญหา	 สวล./

สุขภาพที่ส�าคัญของจังหวัด
2.	รวบรวมข้อมูลประเด็น	 อวล. 

พื้นฐานที่ส�าคัญของจังหวัด
3.	รวบรวมข้อมูลประเด็นพื้นที่เสี่ยง

ต่อสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม/
ประเด็นป ัญหาตามนโยบาย
ประเทศ	

4.	พัฒนา /ปรั บปรุ ง ระบบฐาน
ข้อมูล/วิเคราะห์/แปรผลข้อมูล
เพื่ อชี้ ให ้ เห็นประเด็นป ัญหา	
สวล./สุขภาพของ	จังหวัด
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ส่วนกลาง ศูนย์อนามัย จังหวัด

5.	ติดตาม/รวบรวม/วิ เคราะห ์/ 

แปรผลข้อมูลให ้เห็นประเด็น

ป ัญหาด ้ าน 	 สวล . /สุ ขภาพ	 

ระดับประเทศ

6.	สรุป/จัดท�ารายงานสถานการณ์	

สวล./สุขภาพ	ระดับประเทศ	

7.		เผยแพร่/คืนข ้อมูล/น�าข ้อมูล 

ไปใช้ในการแก้ไขปัญหา

8.		พัฒนาระบบ	M&Eและ	KM	เรื่อง

ระบบฐานข้อมูลและสถานการณ์

ด้าน	สวล./สุขภาพ	

5.	 สรุป/จัดท�ารายงานสถานการณ	์

สวล./สุขภาพ	ระดับเขต	

6.	 เผยแพร่/คืนข้อมูลให้จังหวัดใน

พื้นที่รับผิดชอบ/น�าข้อมูลไปใช้

ในการแก้ไข

7.	 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบฐาน

ข้อมูลระดับจังหวัด

8. พัฒนาขีดความสามารถ/ให้ความรู้

แก่	สสจ./ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

5.	สรุป/จัดท�ารายงานสถานการณ์	

สวล./สุขภาพ	ระดับจังหวัด	

6.		น�าข้อมูลไปใช้ในการแก้ไขปัญหา

การพัฒนาระบบเฝ้าระวังฯ

1.	พัฒนาระบบเฝ ้าระวัง	 สวล./

สุขภาพ	ระดับประเทศ

2.	 จัดท�าคู ่ มือแนวทาง/พัฒนา 

เครื่องมือส�าหรับการเฝ้าระวังฯ

3.	ส ่ง เสริมสนับสนุนการพัฒนา

ระบบ/กลไกการเฝ้าระวัง	 สวล./

สุขภาพ	

4.	 เสริ มสร ้ า ง /พัฒนาขีดความ

สามารถของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข	

5.	สร้างกลไกในการสื่อสารเตือนภัย/

ส ่งเสริมสนับสนุนการสื่อสาร

ความเสี่ยง

6.	พัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่าย

ที่ เ ก่ียวข ้องในระดับนโยบาย 

เพื่อการแก้ไขปัญหา

7.		ร่วมขับเคลื่อนแผนฯ	ที่เกี่ยวข้อง

8.		M&E	การเฝ้าระวัง	สวล./สุขภาพ

การพัฒนาระบบเฝ้าระวังฯ

1.	ส่งเสริม	 สนับสนุนการเฝ้าระวัง

ตามประเด็นส�าคัญ	ระดับจังหวัด 

2.	 ผลักดันให ้ เกิดระบบ/กลไก 

การเฝ ้าระวัง	 สวล./สุขภาพ	

ระดับเขต

3.	พัฒนาขีดความสามารถของ

บุคลากร	สธ.ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

4. ประสานภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง

ในระดับเขตเพื่อการแก้ไขปัญหา	

5.	สร้างกลไกในการส่ือสารเตือนภัย/

ส ่งเสริมสนับสนุนการสื่อสาร

ความเสี่ยงในระดับเขต 

6.	ร่วมขับเคลื่อนแผนฯ	ที่เกี่ยวข้อง	

การพัฒนาระบบเฝ้าระวังฯ

1.	คัดเลือกประเด็น/พื้นที่เฝ้าระวังฯ

2.		ด�าเนินการเฝ้าระวัง	สวล./สุขภาพ 

โดยเน้นให้เผยแพร่ข้อมูลให้กับ

ประชาชน/ชุมชน/ผู ้มีส ่วนได้

ส่วนเสีย	 เพ่ือให้ดูแล	 ป้องกัน

ตนเองได้	

3.		ประสานภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง

ในพื้นที่เพื่อการบูรณาการในการ

แก้ไขปัญหา

4.	ขับเคลื่อนแผนฯ	ที่เกี่ยวข้อง
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สนับสนุนการด�าเนินงาน คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (เล่ม 2)

  3.2.3)  บทบาทของคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด

		 	 	 	 หัวใจส�าคัญของการท�างานเพ่ือให้จังหวัดมีระบบฐานข้อมูล	 สถานการณ์สิ่งแวดล้อม 

และสุขภาพ	 ระบบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพนั้น	 คือที่กลไกของส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ซึ่งมีท้ังเจ้าพนักงานสาธารณสุขระดับจังหวัดบุคลากรผู้รับผิดชอบงานอนามัยส่ิงแวดล้อมและท�าหน้าที่ฝ่าย

เลขานุการของคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด	 รวมถึงสนับสนุนวิชาการให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่นและ 

ขับเคลื่อนงานต่างๆ	 ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข	 พ.ศ.	 2535	 ซึ่งจากการด�าเนินงานของ 

คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดท่ีผ่านมาพบว่าคณะอนุกรรมการฯ	 สามารถด�าเนินการไปได้ด้วยดีมีข้อมูล

สถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นปัญหาส�าคัญท�าให้สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้อย่าง	 

มีประสิทธิภาพ	 บางจังหวัดสามารถน�าเสนอสถานการณ์ปัญหาและลดปัญหาเหตุร�าคาญท่ีมีการร้องเรียนมายัง

ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดได้มากมายและการประชุมคณะอนุกรรมการสามารถช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ	 ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพเนื่องจากท่ีประชุมได้รับทราบปัญหาจากชุดข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่น�าเสนอและสามารถ

ร่วมกันพิจารณาแก้ไขปัญหาได้

  3.2.4)  ความคาดหวังต่อบทบาทของคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด

		 	 	 	 กรมอนามัย	 มุ ่งหวังให้คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดมีชุดข้อมูลสถานการณ ์

ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในพื้นที่	 ใช้ในการดูแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	 เพื่อรู้ทิศทาง

ในการขับเคลื่อนงาน	ก�าหนดมาตรการควบคุม	ป้องกันและควบคุมสิ่งคุกคามด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างเป็น

ระบบและต่อเนื่อง	 มีการสื่อสารเตือนภัย	 และน�าข้อมูลไปสู่การจัดท�าข้อเสนอแนะเพ่ือการจัดการและแก้ไขปัญหา

ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	 โดยผ่านกลไกของคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด	 เพื่อคุ ้มครองสุขภาพ 

ของประชาชนในระดับจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและยังช่วยในการติดตามประเมินผลการการจัดการ

ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของราชการส่วนท้องถิ่นตาม	 พ.ร.บ.การสาธารณสุข	 พ.ศ.	 2535	 หรือภาคีเครือข่าย 

ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

  3.2.5)  สิ่งสนับสนุนการด�าเนินงาน 

		 	 	 	 1)		คู่มือ	แนวทางการจัดท�าข้อมูลสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

		 	 	 	 2)		ฐานข้อมูลอนามัยสิ่งแวดล้อม	 แบบ	 Online	 (ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ 

อนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย	หรือ	 National	 Environmental	 Health	 Information	 System	 (NEHIS)	 

ฐานข้อมูลมูลฝอยติดเชื้อ	 ฐานข้อมูลแผนที่เสี่ยง	 ฐานข้อมูลผลกระทบต่อสุขภาพจากความร้อน	 (Heat	 Physical	

Stress)	ภัยแล้ง	(Drought)	และหมอกควัน	(Haze)	และฐานข้อมูลอื่นๆ)

		 	 	 	 3)		คู่มือแนวทางการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพในพื้นที่เสี่ยง	

		 	 	 	 4)		การพัฒนาขีดความสามารถเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการแก้ไขปัญหา

	 	 	 	 5)		ชุดข้อมูลในการสื่อสารเตือนภัย	และการสื่อสารความเสี่ยง

	 	 โดยเอกสารสนับสนุนการด�าเนินงาน	สามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์	http://hia.anamai.moph.go.th	

หรือติดต่อสอบถาม	ประสานขอข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ	กองประเมิน

ผลกระทบต่อสุขภาพ	โทร	02-590-4359,4347
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สนับสนุนการด�าเนินงาน คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (เล่ม 2)

 3.3  การจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

   (1)  การบังคับใช้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

		 	 	 การบังคับใช้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข	พ.ศ.	2535	มีประเด็นงานที่ส�าคัญๆ	ได้แก่	

		 	 	 1)		การออกข้อก�าหนดของท้องถิ่น	2)	การออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง	3)	การ

ออกค�าสั่งทางปกครอง	4)	การเปรียบเทียบปรับและการด�าเนินคดี	โดยสรุปดังนี้

   1)  การออกข้อก�าหนดของท้องถิ่น

	 	 	 	 ข้อก�าหนดของท้องถิ่น	 หมายถึง	 กฎหมายซ่ึงตราข้ึนโดยราชการส่วนท้องถ่ินโดยอาศัย

อ�านาจจากกฎหมายแม่บท

	 	 	 	 ขั้นตอนที่ควรมีการด�าเนินการ	ดังนี้	

	 	 	 	 1)	 การก�าหนดบุคคล/คณะผู้รับผิดชอบในการส�ารวจและประเมินสภาพปัญหาของท้องถิน่	

	 	 	 	 2)		 การส�ารวจและประเมินสภาพปัญหาอย่างรอบด้านจากผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม	

	 	 	 	 3)		 การจัดล�าดับความส�าคัญและการคัดเลือกปัญหา	

	 	 	 	 4)		 การตรวจสอบบทบัญญัติแห่งกฎหมายการสาธารณสุขว่าให้อ�านาจครอบคลุมถึงกรณี 

ที่จะออกข้อก�าหนดของท้องถิ่นนี้หรือไม่	

	 	 	 	 5)		 การเสนอให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นชอบในการยกร่างข้อก�าหนดของท้องถิ่น	

	 	 	 	 6)		 การแต่งต้ังคณะกรรมการยกร่างโดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการจากนักวิชาการ	 

เจ้าพนักงานสาธารณสุข	หรือผู้ที่มีองค์ความรู้ในประเด็นนั้นๆ	

	 	 	 	 7)		 การยกร่างข้อก�าหนดของท้องถิ่น	

	 	 	 	 8)		 การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการแก้ปัญหานั้นๆ	 และความเป็นไปได้ 

ในการปฏิบัติ	

	 	 	 	 9)		 การพิจารณาร่างข้อก�าหนดของท้องถิ่นโดยสมาชิกสภา

	 	 	 	 10)		การลงนามตราข้อก�าหนดของท้องถิ่น	

	 	 	 	 11)		การประกาศใช้ข้อก�าหนดของท้องถิ่น	

	 	 	 	 12)		การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อก�าหนดของท้องถิ่น

		 	 	 	 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข	 พ.ศ.	 2535	 ให้อ�านาจแก่ราชการส่วนท้องถ่ินในการออก

ข้อก�าหนดของท้องถิ่นในเรื่องดังต่อไปนี้	

	 	 	 	 1)		 ก�าหนดหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะในการการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบ 

ในการเก็บ	ขน	และก�าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยตามมาตรา	20

	 	 	 	 2)		 ก�าหนดให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของพื้นที่ในเขตอ�านาจของราชการส่วนท้องถิ่น

เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ตามมาตรา	29



21ข้อมูลงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2559
สนับสนุนการด�าเนินงาน คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (เล่ม 2)

	 	 	 	 3)		 ก�าหนดประเภทกิจการที่ต้องควบคุมภายในท้องถิ่น	 รวมทั้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไข

ทั่วไปส�าหรับผู้ด�าเนินกิจการปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสภาพ	สุขลักษณะของสถานที่	รวมทั้งมาตรการป้องกันอันตราย 

ต่อสุขภาพตามมาตรา	32	

	 	 	 	 4)		 ก�าหนดเกี่ยวกับที่ตั้ง	สุขลักษณะสถานที่	และการจัดสถานที่	รวมทั้งหลักเกณฑ์	วิธีการ 

ที่ให้ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดปฏิบัติตามมาตรา	 35	 และก�าหนดให้ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดปฏิบัติ

เกี่ยวกับการรักษาความสะอาด	สุขลักษณะส่วนบุคคล	สุขลักษณะในการใช้กรรมวิธีการจ�าหน่าย	ท�า	ประกอบปรุง	เก็บ	

สะสมอาหาร	รวมทั้งการรักษาความสะอาดของภาชนะ	น�้าใช้	ตามมาตรา	37	

	 	 	 	 5)		 ก�าหนดหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะในการควบคุมก�ากับดูแลสถานท่ีจ�าหน่ายอาหาร

และสถานที่สะสมอาหารตามมาตรา	40

	 	 	 	 6)		 ก�าหนดหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะในการควบคุมการจ�าหน่ายสินค้าในที่หรือ 

ทางสาธารณะตามมาตรา	43

	 	 	 	 7)		 ก�าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพิจารณาการอนุญาตตามมาตรา	 54	 มาตรา	 55	 และ

มาตรา	58

	 	 	 	 8)		 ก�าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพิจารณาการแจ้งเพื่อขอหนังสือรับรองการแจ้งตาม

มาตรา	48	และมาตรา	50

	 	 	 	 9)		 ก�าหนดอัตราค่าธรรมเนียมตามมาตรา	20	มาตรา	63	และมาตรา	65
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สนับสนุนการด�าเนินงาน คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (เล่ม 2)

แผนภูมิ	กระบวนการด�าเนินการเพื่อออกข้อก�าหนดของท้องถิ่น

การก�าหนดผู้รับผิดชอบ

การส�ารวจและประเมินสภาพปัญหาอย่างรอบด้าน	และมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การคัดเลือกปัญหาตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข	พ.ศ.	2535

การตรวจสอบบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

การแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างข้อก�าหนดของท้องถิ่น

การด�าเนินการยกร่างข้อก�าหนดของท้องถิ่น

การรับฟังความคิดเห็น	/	การประชาพิจารณ์

การพิจารณาร่างข้อก�าหนดของท้องถิ่น

การประกาศใช้ข้อก�าหนดของท้องถิ่น

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อก�าหนดของท้องถิ่น

ร่างข้อก�าหนดของท้องถิ่นตกไป

ทบทวน	/	แก้ไข

ยุติเรื่อง

การเสนอให้ความเห็นชอบในการยกร่าง

ข้อก�าหนดของท้องถิ่น

การพิจารณา

ลงนามตราข้อก�าหนดของท้องถิ่น

เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ
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สนับสนุนการด�าเนินงาน คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (เล่ม 2)

	 	 และเพื่อสนับสนุนให้ราชการส่วนท้องถ่ินได้ออกข้อก�าหนดของท้องถ่ินตามพระราชบัญญัต ิ

การสาธารณสุข	 พ.ศ.	 2535	 กรมอนามัยจึงได้จัดท�าตัวอย่างร่างข้อก�าหนดของท้องถิ่นที่มีเนื้อหาหลักเกณฑ ์

ทางวิชาการในทุกหมวดเพื่อให้ราชการส่วนท้องถิ่นน�าไปใช้เป็นแนวทางในการยกร่างข้อก�าหนดของท้องถิ่นต่อไป	

รายละเอียดสามารถศึกษาและ	Download	ได้ที่	Website:http:/laws.anamai.moph.	

  2)  การออกใบอนุญาต

		 	 	 กฎหมายการสาธารณสุขก�าหนดให้กิจการหลายประเภทที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ

ของประชาชาชนต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนด�าเนินกิจการ	ได้แก่	

	 	 	 -		 กิจการรับท�าการเก็บ	ขน	หรือก�าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	

	 	 	 -		 กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	

	 	 	 -		 ตลาด	

	 	 	 -		 สถานที่จ�าหน่ายหรือสถานที่สะสมอาหารที่มีพื้นที่เกินกว่า	200	ตารางเมตร

	 	 	 -		 การจ�าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

	 	 เมื่อมีการยื่นค�าขอรับใบอนุญาต	 เจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของค�าขอ	 

เมื่อตรวจสอบค�าขอเรียบร้อยแล้ว	 ควรจะต้องมีการตรวจสอบการจัดการด้านสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการ

ด้วยเพื่อประกอบการพิจารณาว่าสมควรอนุญาตหรือไม่โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถมอบหมายให้เจ้าพนักงาน

สาธารณสุขหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นผู้ด�าเนินการตรวจสอบก็ได้	 ซึ่งกิจการที่จะได้รับ 

ใบอนุญาตจะต้องมีการจัดการให้ได้ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ในข้อก�าหนดของท้องถิ่น	 กรณีที่กิจการดังกล่าว 

มีการจัดการได้ถูกต้องตามข้อก�าหนดของท้องถิ่น	 ผู้ตรวจสอบต้องเสนอให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาต	 

แต่กรณีที่กิจการดังกล่าวยังไม่สามารถจัดการได้ถูกต้องตามข้อก�าหนดของท้องถ่ิน	 แต่สามารถจะปรับปรุงแก้ไขได้ 

ผู้ตรวจสอบควรจะแนะน�าให้ผู้ยื่นค�าขอปรับปรุงแก้ไขเสียก่อนแล้วค่อยเสนอให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาต	

แต่ถ้าผู้ยื่นค�าขอไม่จัดการให้ถูกต้องตามข้อก�าหนดของท้องถ่ินหรือไม่ปรับปรุงแก้ไขตามค�าแนะน�า	 ผู้ตรวจสอบ 

ก็ควรเสนอให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีค�าสั่งไม่ออกใบอนุญาตต่อไป	

	 	 ใบอนุญาตตามกฎหมายการสาธารณสุขก�าหนดให้มีอายุ	 1	 ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต	 และ 

ให้ใช้ได้เฉพาะในเขตของราชการส่วนท้องถ่ินที่ออกใบอนุญาตเท่านั้น	 ดังนั้น	 ผู้ประกอบกิจการที่ได้รับใบอนุญาต

แล้วและประสงค์จะประกอบกิจการต่อไปต้องมายื่นค�าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันส้ินอายุของใบอนุญาตนั้น	 

(ห้ามเลยวันสิ้นอายุเด็ดขาด)

	 	 เพื่อประโยชน์ในการควบคุมก�ากับกิจการที่ได้รับอนุญาต	เจ้าพนักงานท้องถิ่นควรจะต้องก�าหนดให้

มีการตรวจตราดูแลการประกอบกิจการต่างๆ	 ในเขตราชการส่วนท้องถิ่นด้วยโดยอาจจัดท�าแผนการตรวจพื้นท่ี 

เป็นระยะๆ	ซึ่งอาจเป็นแผนรายเดือนหรือแผนรายไตรมาสก็ได้



24 ข้อมูลงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2559
สนับสนุนการด�าเนินงาน คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (เล่ม 2)

แผนภูมิ	ขั้นตอนการออกใบอนุญาต
28 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กําหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

รับคําขออนุญาตประกอบการ 

ตรวจ
เอกสาร 

เอกสารไม่ครบครั้งที่ 1 เอกสารครบ 

แจ้งเร่ืองให้ย่ืนเอกสารเพ่ิมเติม 

ตรวจ
เอกสาร 

เอกสารไม่ครบครั้งที่ 2 คืนคําขอ 

ตรวจ
สุขลักษณะ 

ไม่ผ่าน ผ่าน 

แจ้งคําสั่งไม่อนุญาต อนุญาต 

ภายใน 30 วัน  
นับแต่วันที่เอกสาร
ครบถ้วน 

หรือขยายเวลาใน 
การออกใบอนุญาต
ได้ 2 ครั้งๆ ละ 
ไม่เกิน 15 วัน 

ตรวจ

เอกสาร



25ข้อมูลงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2559
สนับสนุนการด�าเนินงาน คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (เล่ม 2)

	 	 เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานของราชการส่วนท้องถิ่น	 กรมอนามัยได้จัดท�าคู ่มืออนุญาตและ

ตัวอย่างใบอนุญาตเพื่อให้ราชการส่วนท้องถิ่นน�าไปใช้เป็นแนวทางในการออกใบอนุญาตให้กับผู้ประกอบกิจการ 

ต่อไป	รายละเอียดสามารถศึกษาและ	Download	ได้ที่	Website:http:/laws.anamai.moph.

  3)  หนังสือรับรองการแจ้ง

		 	 	 กิจการสถานที่จ�าหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารท่ีมีขนาดไม่เกิน	 200	 ตารางเมตร 

เป็นกิจการที่กฎหมายการสาธารณสุขก�าหนดให้ต้องแจ้งก่อนประกอบกิจการเพื่อขอหนังสือรับรองการแจ้ง	 โดยมี

ขั้นตอนที่ควรด�าเนินการดังนี้	

	 	 	 1)		 ก�าหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตามขั้นตอนการออกหนังสือรับรองการแจ้ง	

	 	 	 2)		 รับค�าขอจากผู้ประกอบกิจการที่มายื่นแจ้ง	

	 	 	 3)		 ออกใบรับแจ้ง	 เพ่ือให้ผู้ประกอบกิจการใช้เป็นหลักฐานในการประกอบกิจการชั่วคราว

ระหว่างที่ยังไม่ได้หนังสือรับรองการแจ้ง	

	 	 	 4)		 ตรวจเอกสารที่ยื่นแจ้ง	

	 	 	 5)		 กรณีถูกต้องจะออกหนังสือรับรองการแจ้งภายใน	7	วันท�าการนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง	แต่หาก

ไม่ถูกต้องก็ให้แจ้งความไม่ถูกต้องให้ผู้แจ้งทราบภายใน	7	วันท�าการนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเช่นเดียวกัน	

	 	 	 6)		 ผู ้แจ้งจะต้องแก้ไขภายใน	 7	 วันท�าการนับแต่ที่ได้รับแจ้งแล้วให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ออกหนังสือรับรองการแจ้ง	 แต่ถ้าผู ้แจ้งไม่แก้ไขภายใน	 7	 วันท�าการ	 ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินออกค�าสั่ง 

เป็นหนังสือให้การแจ้งนั้นเป็นอันสิ้นผลต่อไป



26 ข้อมูลงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2559
สนับสนุนการด�าเนินงาน คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (เล่ม 2)

แผนภูมิ	ขั้นตอนการออกหนังสือรับรองการแจ้ง

	 	 เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานของราชการส่วนท้องถ่ิน	 กรมอนามัยได้จัดท�าคู่มือการออกหนังสือ

รับรองการแจ้งและตัวอย่างหนังสือรับรองการแจ้งเพื่อให้ราชการส่วนท้องถิ่นน�าไปใช้เป็นแนวทางในการ 

ออกหนังสือรับรองการแจ้งให้กับผู ้ประกอบกิจการต่อไป	 รายละเอียดสามารถศึกษาและ	 Download	 ได้ที่	 

Website:http:/laws.anamai.moph.



27ข้อมูลงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2559
สนับสนุนการด�าเนินงาน คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (เล่ม 2)

  4)  การออกค�าสั่งทางปกครอง

	 	 	 ค�าสั่ง	 หมายถึง	 ค�าสั่งทางปกครองที่ออกโดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข	พ.ศ.	2535	

	 	 	 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข	 พ.ศ.	 2535	 ให้อ�านาจเจ้าพนักงานท้องถ่ินออกค�าส่ังในกรณ ี

ดังต่อไปนี้	

	 	 	 1)		 มาตรา	 21	 และ22	 กรณีอาคารหรือส่วนของอาคารหรือส่ิงหนึ่งส่ิงใดที่ต่อเนื่องกับอาคาร	 

มีสภาพช�ารุดทรุดโทรมหรือปล่อยให้มีสภาพรกรุงรัง	 และกรณีอาคารใดมีสินค้าเคร่ืองเรือนหรือสัมภาระสะสมไว้

มากเกินสมควร	หรือจัดสิ่งของซับซ้อนกันเกินไป

	 	 	 2)		 มาตรา	27	และ	28	กรณีเหตุร�าคาญเกิดขึ้นในที่สาธารณะและกรณีเหตุร�าคาญเกิดขึ้นในที่

เอกชน

	 	 	 3)		 มาตรา	 45	 กรณีผู้ด�าเนินกิจการใดๆ	 ตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัตินี้	 ปฏิบัติไม่ถูกต้อง

ตามพระราชบัญญัติ	 กฎกระทรวง	 ข้อบัญญัติ	 ประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ี	 หรือค�าสั่งของเจ้าพนักงาน 

ท้องถิ่นที่ด�าเนินเกี่ยวกับกิจการนั้น

	 	 	 4)		 มาตรา	 48	 กรณีการแจ้งท่ีไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์และมาตรา	 52	 กรณีที่ผู้ด�าเนินกิจการ 

ที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัตินี้โดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น	 และเคยได้รับโทษตามพระราชบัญญัตินี้ 

เพราะฝ่าฝืนด�าเนินกิการโดยไม่ได้แจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมาแล้วคร้ังหนึ่ง	 และยังคงฝ่าฝืนด�าเนินกิจการโดยไม่ได้

แจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นต่อไป

	 	 	 5)		 มาตรา	56	เรื่องขั้นตอนการยื่นค�าขอรับใบอนุญาตหรือค�าขอต่ออายุใบอนุญาต

	 	 	 6)	 มาตรา	 59	 กรณีผู ้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัต	ิ 

กฎกระทรวง	ข้อก�าหนดของท้องถิ่น	หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาต	

	 	 	 7)		 มาตรา	60	กรณีผู้รับใบอนุญาตถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่	2	ครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้อง

ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก	หรือต้องค�าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท�าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้	หรือไม่ปฏิบัติหรือ

ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติ	กฎกระทรวง	ข้อก�าหนดของท้องถิ่นหรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาต

และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องน้ันก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบ

ต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด�ารงชีพของประชาชน

	 	 	 8)		 มาตรา	65	กรณีมีการค้างช�าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า	2	ครั้ง

	 	 	 เมื่อเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้เข้าตรวจตราในพื้นที่แล้วพบว่ามีการฝ่าฝืนพระราชบัญญัต	ิ 

กฎกระทรวง	ข้อก�าหนดของท้องถิ่น	หรือเงื่อนไขในใบอนุญาต	ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขออกค�าแนะน�าให้ผู้ประกอบ

กิจการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง	 หากไม่ปฏิบัติตามค�าแนะน�า	 ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขเสนอต่อเจ้าพนักงาน 

ท้องถิ่นออกค�าสั่งต่อไป

	 	 	 นอกจากนี้กฎหมายยังให้อ�านาจเจ้าพนักงานสาธารณสุขออกค�าสั่งตามมาตรา	 46	 วรรคสอง	 

กรณีตรวจพบเหตุท่ีไม่ถูกต้องหรือการกระท�าใดๆที่ฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัติ	 หรือข้อก�าหนดของท้องถิ่น	 ซึ่งจะมี

ผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด�ารงชีพของประชาชนหรือจะเป็นอันตรายอย่างร้ายแรง 

ต่อสุขภาพของประชาชนเป็นส่วนรวมซึ่งสมควรด�าเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน



28 ข้อมูลงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2559
สนับสนุนการด�าเนินงาน คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (เล่ม 2)

	 	 ในการออกค�าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุขนั้นจะต้องเป็นไปตามขั้นตอน
ที่ก�าหนดไว้ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง	พ.ศ.	2539	
	 	 เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานของราชการส่วนท้องถิ่น	กรมอนามัยได้จัดท�าตัวอย่างแบบฟอร์มค�าสั่ง
เพื่อให้ราชการส่วนท้องถิ่นน�าไปใช้เป็นแนวทางในการออกค�าสั่งต่อไป	รายละเอียดสามารถศึกษาและ	Download	
ได้ที่	Website:http:/laws.anamai.moph.	

  5)  การเปรียบเทียบปรับและด�าเนินคดี
		 	 	 การด�าเนินคดีเป็นมาตรการท่ีต่อเนื่องจากที่มีการกระท�าความผิดเพื่อให้ผู้กระท�าผิดได้รับโทษ
ตามกฎหมายโดยที่บทบัญญัติในมาตรา	85	แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข	พ.ศ.	2535	ก�าหนดให้มีการด�าเนิน
คดีได้	2	ลักษณะ	คือ	
	 	 	 1)		 คณะกรรมการเปรียบเทียบคดี	โดยเขตกรุงเทพมหานครให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี
ประกอบด้วย	ผู้แทนกรุงเทพมหานคร	ผู้แทนส�านักงานอัยการสูงสุด	และผู้แทนกรมต�ารวจ	ส�าหรับเขตจังหวัดอื่นๆ	
ให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีประกอบด้วย	 ผู้ว่าราชการจังหวัด	 อัยการจังหวัด	 และผู้บังคับการต�ารวจภูธร
จังหวัด	 ทั้งนี้	 คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีมีอ�านาจเปรียบเทียบคดีได้ทุกคดีตามกฎหมายการสาธารณสุข	 
กรณีเห็นว่าผู้กระท�าผิดไม่สมควรต้องได้รับโทษจ�าคุกหรือไม่ควรถูกฟ้องร้อง	 ให้คณะกรรมการ	 มีอ�านาจเปรียบ
เทียบได้	 อย่างไรก็ดี	 ส�าหรับคดีท่ีมีโทษปรับสถานเดียว	 หรือคดีที่มีโทษจ�าคุกไม่เกิน	 1	 เดือนหรือปรับไม่เกิน	 
2	 พันบาทหรือท้ังจ�าท้ังปรับ	 กฎหมายก�าหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมาย 
มีอ�านาจเปรียบเทียบได้ด้วย	
	 	 	 2)		 การด�าเนินคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	 ตามนัยมาตรา	 85	 
ถ้าคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่าผู้ต้องหาควรได้รับโทษถึงจ�าคุกหรือควรถูกฟ้องร้อง
หรือถ้าผู้ต้องหาไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบหรือยินยอมแล้วไม่ช�าระเงินค่าปรับภายในก�าหนดเวลาสามสิบวัน 
นับแต่วันที่มีการเปรียบเทียบ	ก็จะต้องมีการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อด�าเนินคดีต่อไป	
	 	 	 เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานของราชการส่วนท้องถิ่น	 คณะกรรมการสาธารณสุขได้มีค�าแนะน�า	
ฉบับที่	 1/2544	 เรื่องการเปรียบเทียบปรับและการด�าเนินคดี	 เพื่อให้ราชการส่วนท้องถิ่นน�าไปใช้เป็นแนวทาง 
ในการด�าเนินการเปรียบเทียบคดีต่อไป	 รายละเอียดสามารถศึกษาและ	Download	 ได้ที่Website:http:/laws.
anamai.moph. 
	 	 	 ภารกิจที่คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดควรจะด�าเนินการคือส่งเสริมและสนับสนุน 
ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีการใช้มาตรการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขอย่างจริงจัง	 ครบถ้วนและ 
มีประสิทธิภาพ	 ส�าหรับในระดับจังหวัดควรมีการจัดท�าสถานการณ์การออกข้อก�าหนดของท้องถิ่นและการบังคับใช้
กฎหมายการสาธารณสุข	 การจัดให้มีการชี้แจงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น	 และอบรมให้แก่เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
ในเรื่องการออกข้อก�าหนดของท้องถิ่น	การอนุญาต	การแจ้ง	การออกค�าสั่ง	และการเปรียบเทียบคดี	รวมทั้งข้อเสนอ

แนะ	ค�าปรึกษาแนะน�าเกี่ยวกับกฎหมายการสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อท้องถิ่นและผู้ที่เกี่ยวข้อง

	 	 	 ท้ังนี้	 เอกสารสนับสนุนการด�าเนินงานกฎหมายการสาธารณสุข	 สามารถดาวน์โหลดได้จาก	

Website:http:/laws.anamai.moph.	หรือติดต่อสอบถาม	ประสานขอข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข	กรมอนามัย	โทร	02	590	4175	โทรสาร	02	591	8180	
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  (2) การจัดการสิ่งปฏิกูล

	 	 	 สิ่งปฏิกูล	 หมายถึง	 อุจจาระและปัสสาวะ	 และหมายความถึงสิ่งอื่นใดซึ่งเป็นสิ่งโสโครกหรือ 

มีกลิ่นเหม็น

   2.1  สถานการณ์ส้วม

		 	 	 	 ประชาชนส่วนใหญ่มีส้วมใช้ประจ�าบ้าน	 ร้อยละ	 98.94	 หลังคาเรือนท่ัวประเทศ	 

ส�าหรับประชาชนที่ไม่มีส้วมหรือมีแต่ไม่ถูกหลักสุขาภิบาล	 ร้อยละ	 1.06	 (อยู ่ในเขตเทศบาล	 ร้อยละ	 0.11	 

และอยู่นอกเขตเทศบาล	 ร้อยละ	 0.95)	 ประชาชนกลุ่มนี้มีการใช้ส้วมหลุม	 มีการขับถ่ายลงแม่น�้าล�าคลองหรือ 

ส้วมลักษณะอื่นๆ	ที่ไม่มีห้องส้วม	เนื่องจากอาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลและขาดแคลนน�้า	เช่น	บริเวณชายแดน	

อยู่บนพื้นที่สูง	 และเป็นประชาชนท่ีอาศัยอยู่ริมน�้าหรือบนแพ	 ในปี	 พ.ศ.	 2551	 ผลจากการสุ่มส�ารวจสถานการณ ์

การจัดการส้วมของชุมชนริมน�้า	พบว่า	ครัวเรือนส่วนใหญ่ในชุมชนริมน�้ามีส้วมไม่ถูกสุขลักษณะ	โดยพบว่าใช้ระบบ

แบบบ่อเกรอะบ่อซึมแบบ	1	บ่อแต่มีสภาพรั่วซึม	 และสถานการณ์การก�าจัดอุจจาระและปัสสาวะของส้วมเรือนแพ	

ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นจุดก�าเนิดของแม่น�้าเจ้าพระยาและส้วมเรือนแพที่เป็นร้านอาหารและแพท่องเที่ยว

ของจังหวัดกาญจนบุรี	 พบว่า	 ส่วนใหญ่มีตัวเรือนส้วมแต่ปล่อยทิ้งลงแม่น�้าโดยไม่ผ่านการบ�าบัด	 สัมพันธ์กับข้อมูล

การตรวจวัดคุณภาพน�้าแม่น�้าเจ้าพระยาโดยกรมควบคุมมลพิษ	ที่พบว่า	คุณภาพน�้าโดยเฉพาะค่าพารามิเตอร์ที่เป็น

ตัวชี้วัดถึงการปนเปื้อนสิ่งปฏิกูลในแหล่งน�้ามีค่าเฉลี่ยโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด	(Total	Coliform	Bacteria:	TCB)	

ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย	ไนเตรท	และแอมโมเนียสูง	

		 	 	 	 เนื่องจากปัจจุบันวิถีชีวิตของคนไทยเปลี่ยนเป็นการใช้ชีวิตนอกบ้านมากขึ้น	 จึงจ�าเป็น

ต้องใช้ส้วมสาธารณะ	 หรือส้วมในสถานที่ส่วนรวมต่างๆ	 มากขึ้น	 กรมอนามัยได้ส�ารวจส้วมสาธารณะทั่วประเทศ	 

ในปี	 พ.ศ.	 2547	 พบว่า	 มีปัญหามากเรื่องความสกปรกและมีกลิ่นเหม็น	 การท�าความสะอาดที่ไม่ดีพอ	 ถังเก็บกัก	 

สิ่งปฏิกูลช�ารุด	 เสี่ยงต่อการเป็นแหล่งแพร่กระจายของเชื้อโรค	 และส่งผลกระทบต่อผู ้ใช้บริการและชุมชน 

บริเวณใกล้เคียง	 อีกทั้งอาจส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ	 ตลอดจนภาพลักษณ์คนไทย	 

ในปี	 พ.ศ.	 2548	 กรมอนามัย	 จึงจัดท�าแผนพัฒนาส้วมสาธารณะไทยและก�าหนดเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะ	

(HAS)	โดยเน้น	3	ประเด็น	คือ	สะอาด	(Health)	เพียงพอ	(Accessibility)	และปลอดภัย	(Safety)	และขับเคลื่อน

การด�าเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาส้วมสาธารณะในสถานที่ต่างๆ	 ที่ประชาชนจ�าเป็นต้องใช้

มากที่สุด	 จ�านวน	 12	 ประเภท	 และในปี	 พ.ศ.	 2549	 ได้ส�ารวจส้วมสาธารณะในพื้นที่น�าร่อง	 12	 จังหวัด	 ได้แก่	 

นนทบุรี	ลพบุรี	ชลบุรี	ราชบุรี	นครราชสีมา	ขอนแก่น	อ�านาจเจริญ	ก�าแพงเพชร	พิษณุโลก	เชียงราย	กระบี่	และ

ปัตตานี	พบว่า	มีส้วมสาธารณะที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในภาพรวม	ร้อยละ	9.08	

		 	 	 	 สถานการณ์ส้วมสาธารณะที่พัฒนาได้ตามเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะ	 ในปีพ.ศ.	

2550-2558	พบว่า	ในภาพรวมมีส้วมสาธารณะที่พัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้น	คิดเป็นร้อยละ	20.16,	30.85,	

40.37,	49.50,	55.47,	62.45,	66.83	และร้อยละ	70.33	ตามล�าดับ	ส�าหรับในปี	2558	ผลการส�ารวจสถานการณ์

ส้วมสาธารณะตามเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะ	 พบว่า	 ในภาพรวมมีส้วมสาธารณะท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

ร้อยละ	 71.00	 โดยประเด็นที่ประเมินไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานมากที่สุด	 คือ	 ความสะอาด	 ปัญหาที่พบ	 เช่น	 

สภาพของการท�าความสะอาดถังขยะไม่ถูกสุขลักษณะ	 ไม่มีกระดาษช�าระหรือสายฉีดน�้า	 และไม่มีสบู่ล้างมือ	 

รองลงมา	 คือ	 ความเพียงพอ	 ปัญหาที่พบ	 เช่น	 ไม่มีส้วมส�าหรับผู้พิการ	 ผู้สูงอายุ	 และสตรีมีครรภ์	 ส้วมไม่เปิดให้

บริการ	และปัญหาความปลอดภัย	เช่น	พื้นไม่แห้ง	และส้วมตั้งอยู่ในที่เปลี่ยว	เป็นต้น	
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	 	 	 	 นอกจากส้วมสาธารณะของสถานท่ีต่างๆ	 แล้ว	 ยังพบปัญหาเกี่ยวกับการจัดการส้วม

สาธารณะบนพาหนะประเภทต่างๆ	ได้แก่	มีส้วมรถทัวร์	ร้อยละ	29.1	ทิ้งอุจจาระและปัสสาวะระหว่างทาง	โดยรถ

ทัวร์ที่มีการทิ้งอุจจาระและปัสสาวะระหว่างทางเป็นรถที่วิ่งระยะทางไกล	 โดยจะทิ้งในช่วงหยุดรถเพื่อเติมน�้ามัน	

หรือแวะพักให้ผู้โดยสารรับประทานอาหาร	และร้อยละ	30.1	ทิ้งลงรางระบายน�้าของปั้มน�้ามัน	ร้านอาหาร	ข้างถนน

ก่อนถึงที่หมาย	ส�าหรับส้วมรถไฟ	พบว่า	ขบวนรถไฟชั้นที่	1,	2	และ	3	มีปัญหาด้านความสกปรกร้อยละ	19.4,	23.9	

และ	56.7	ตามล�าดับ	จากการตรวจการปนเปื้อนของอุจจาระบริเวณส้วมแบบนั่งยองและส้วมแบบนั่งราบ	พื้นห้อง

ส้วม	 ที่จับสายฉีด	 ท่ีกดชักโครก	 ก๊อกน�้าอ่างล้างมือ	 (ทั้งภายในและภายนอกห้องส้วม)	 ที่จับประตู	 (ทั้งภายในและ

ภายนอกห้องส้วม)	และกลอนประตูของขบวนรถไฟชั้นที่	1,	2	และ	3	พบการปนเปื้อนของเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย

ทุกจุดตรวจวัด	ส�าหรับระบบเก็บกักและบ�าบัดสิ่งปฏิกูลของส้วมบนรถไฟ	จากข้อมูลของการรถไฟแห่งประเทศไทย	

ในปี	พ.ศ.	2554	มีรถไฟทั้งหมด	1,444	คัน(ตู้)	แต่ใช้งานได้	966	คัน	ในจ�านวนนี้มีรถไฟที่มีระบบเก็บกักสิ่งปฏิกูล	22	

คัน	ซึ่งเป็นรถชั้น	1	ส่วนรถไฟที่เหลือเป็นรถที่ปล่อยสิ่งปฏิกูลลงรางรถไฟทั้งหมด	รถไฟที่มีระบบเก็บกักสิ่งปฏิกูลจะ

มีสถานีปลายทางรับบ�าบัดเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่	หนองคาย	หาดใหญ่	นครศรีธรรมราช	ตรัง	และสุไหงโกลก

   2.2  สถานการณ์การจัดการสิ่งปฏิกูลของชุมชน

	 		 	 	 จากการศึกษาสถานการณ์การจัดการสิ่งปฏิกูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ทั้งระดับ	

เทศบาลนคร	เทศบาลเมือง	เทศบาลต�าบล	และองค์การบริหารส่วนต�าบล	เมื่อ	ปี	พ.ศ.	2552	พบว่า	องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่	ได้แก่	เทศบาลเมือง	และเทศบาลนคร	มีการให้บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ร้อยละ	83.3,	100	

ตามล�าดับ	 โดยภาพรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถให้บริการครอบคลุมพ้ืนท่ีในความรับผิดชอบของตน

ทั้งหมด	ร้อยละ	95	แต่เมื่อพิจารณาลักษณะการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	พบว่า	ไม่มีระบบการติดตามตรวจสอบ	เช่น	แบบ

บันทึกการรับ-ส่งสิ่งปฏิกูล	 ร้อยละ	 53.8	 รองลงมา	 คือ	 ไม่มีน�้ายาฆ่าเช้ือ	 ร้อยละ	 53	 นอกจากนี้การก�าหนด

คุณลักษณะรถสูบสิ่งปฏิกูล	เช่น	ข้อความว่า	“รถสูบสิ่งปฏิกูล”	เลขทะเบียน	ใบอนุญาต	ชื่อบริษัทหรือเจ้าของกิจการ

พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ไว้ด้านข้างทั้งสองข้างของตัวรถ	 รวมท้ังขนาดของตัวอักษร	 พบว่า	 ไม่มีการก�าหนด	 

หรือมีแต่ไม่ถูกต้อง	 ร้อยละ	 44.6	 เก่ียวกับการบ�าบัดสิ่งปฏิกูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 พบว่า	 ไม่มีระบบ

บ�าบัดสิ่งปฏิกูล	 ร้อยละ	58.1	 ในกลุ่มนี้ยังไม่มีการวางแผนสร้างระบบฯ	ร้อยละ	49.6	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ที่มีระบบฯ	แล้ว	ร้อยละ	41.9	พบว่า	มีการใช้งานจริงเพียงร้อยละ	20.5	เท่านั้น	เมื่อรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่ไม่มีระบบฯ	 กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีระบบฯ	 แต่ไม่ด�าเนินการบ�าบัดส่ิงปฏิกูลมีสูงถึง	 ร้อยละ	 79.5	 

รถขนสิ่งปฏิกูลหรือรถสูบส้วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหล่านี้น�าสิ่งปฏิกูลไปทิ้งในคลอง	 แหล่งน�้า	 และพื้นที่

การเกษตร	ร้อยละ	46.2	ที่เหลือร้อยละ	41.9	น�าไปทิ้งในพื้นที่ที่เตรียมไว้	เช่น	ขุดเป็นบ่อ	ประมาณการณ์สิ่งปฏิกูล

ท่ีไม่ได้ถูกน�าไปบ�าบัดให้ปลอดเชื้อโรคและไข่หนอนพยาธิก่อนปล่อยออกสู่ส่ิงแวดล้อมมีมากถึง	 ปีละ	 17,262,460	

ลูกบาศก์เมตร	
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การบริการรถสูบสิ่งปฏิกูล ของ อปท.

กราฟที่ 1	แสดงการให้บริการสูบสิ่งปฏิกูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ปี	พ.ศ.	2552

 

กราฟที่ 2	แสดงการมีและใช้ระบบการบ�าบัดสิ่งปฏิกูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ปี	พ.ศ.	2552

 

\

กราฟที่ 3 แสดงวิธีการก�าจัดสิ่งปฏิกูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ปี	พ.ศ.	2552
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นําไปทิ้งในพื้นที่ที่เตรียมไว้ เช่น ขุดเป็นบ่อ ประมาณการณ์สิ่งปฏิกูลที่ไม่ได้ถูกนําไปบําบัดให้ปลอดเช้ือโรคและ
ไข่หนอนพยาธิก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมมีมากถึง ปีละ 17,262,460 ลกูบาศก์เมตร  
 

 
 

กราฟท่ี 1  แสดงการให้บริการสูบสิ่งปฏิกูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2552 
 

                
กราฟท่ี 2  แสดงการมีและใช้ระบบการบําบัดสิ่งปฏิกูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2552 
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นําไปทิ้งในพื้นที่ที่เตรียมไว้ เช่น ขุดเป็นบ่อ ประมาณการณ์สิ่งปฏิกูลท่ีไม่ได้ถูกนําไปบําบัดให้ปลอดเช้ือโรคและ
ไข่หนอนพยาธิก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมมีมากถึง ปีละ 17,262,460 ลกูบาศก์เมตร  
 

 
 

กราฟท่ี 1  แสดงการให้บริการสูบสิ่งปฏิกูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2552 
 

                
กราฟท่ี 2  แสดงการมีและใช้ระบบการบําบัดสิ่งปฏิกูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2552 
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กราฟท่ี 3  แสดงวิธีการกําจัดสิ่งปฏิกูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ปี พ.ศ. 2552 

 
 2.3 การจัดการสิ่งปฏิกูลตามแนวคิดการสุขาภิบาลอย่างย่ังยืน  
            ปัจจุบันประเทศต่างๆ ทั่วโลกให้ความสําคัญกับการส่งเสริมการจัดการส่ิงปฏิกูลตามแนวคิดการ
สุขาภิบาลอย่างยั่งยืน (Sustainable sanitation)  ซึ่งเป็นแนวคิดที่จะป้องกันและส่งเสริมสุขภาพโดยการสร้าง
สิ่งแวดล้อมที่สะอาดและตัดวงจรของการเกิดโรค เพ่ือให้เป็นไปอย่างย่ังยืน ระบบการสุขาภิบาลต้องเป็นแบบ
ประหยัดพลังงานและนํ้า ประชาชนยอมรับและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อม โดย
ถือหลักการว่าอุจจาระและปัสสาวะไม่ใช่ของเสียแต่เป็นทรัพยากรซึ่งสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ ในปี พ.ศ. 
๒๕๕๒ กรมอนามัยได้มีนโยบายส่งเสริมการนําแนวคิดดังกล่าว มาดําเนินการโดยเริ่มจากการพัฒนาในพ้ืนที่นํา
ร่อง และสร้างศูนย์เรียนรู้ด้านสุขาภิบาลที่ย่ังยืน ปัจจุบันพบว่ามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งให้ความ
สนใจและมีดําเนินงานอยู่บ้างแล้วแต่ยังไม่กว้างขวาง เน่ืองจากยังขาดการสร้างความรู้ความเข้าใจให้เกิดการ
ตระหนักทั้งในระดับครัวเรือนและชุมชน   

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เป็นกฎหมายที่ให้อํานาจราชการส่วนท้องถิ่นในการ
จัดการปัญหาสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลในมาตรา 18 กําหนดให้
การเก็บ ขน หรือกําจัดปฏิกูลในเขตราชการส่วนท้องถิ่นใดให้เป็นอํานาจของราชการส่วนท้องถิ่นน้ัน และใน
การจัดการตามอํานาจหน้าที่ดังกล่าวยังสามารถดําเนินการร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน
ได้ เช่น การดําเนินการระหว่างราชการส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดเดียวกัน ดําเนินการระหว่างราชการส่วน
ท้องถิ่นนอกเขตจังหวัด หรือระหว่างราชการส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานของรัฐก็สามารถทําได้ นอกจากนี้
กฎหมายยังกําหนดให้กรณีที่ราชการส่วนท้องถ่ินใดไม่พร้อมที่จะบริหารจัดการระบบเองก็มีทางเลือกในการ
ดําเนินการในลักษณะอ่ืนได้ 2 รูปแบบ คือ 1) การมอบให้บุคคลอ่ืนดําเนินการแทนภายใต้การควบคุมดูแลของ
ราชการส่วนท้องถิ่น หรือ 2)การออกใบอนุญาตให้เอกชนดําเนินการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลโดย
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  2.3 การจัดการสิ่งปฏิกูลตามแนวคิดการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืน 

		 		 	 ปัจจุบันประเทศต่างๆ	 ทั่วโลกให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมการจัดการส่ิงปฏิกูลตามแนวคิด

การสุขาภิบาลอย่างยั่งยืน	 (Sustainable	 sanitation)	ซึ่งเป็นแนวคิดที่จะป้องกันและส่งเสริมสุขภาพโดยการสร้าง

สิ่งแวดล้อมที่สะอาดและตัดวงจรของการเกิดโรค	 เพื่อให้เป็นไปอย่างยั่งยืน	 ระบบการสุขาภิบาลต้องเป็นแบบ

ประหยัดพลังงานและน�้า	 ประชาชนยอมรับและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม	 เพ่ือรักษาส่ิงแวดล้อม	 โดยถือ 

หลักการว่าอุจจาระและปัสสาวะไม่ใช่ของเสียแต่เป็นทรัพยากรซึ่งสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้	 ในปี	 พ.ศ.	 2552	

กรมอนามัยได้มีนโยบายส่งเสริมการน�าแนวคิดดังกล่าว	 มาด�าเนินการโดยเริ่มจากการพัฒนาในพื้นที่น�าร่อง	 และ

สร้างศูนย์เรียนรู ้ด้านสุขาภิบาลที่ยั่งยืน	 ปัจจุบันพบว่ามีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหลายแห่งให้ความสนใจ 

และมีด�าเนินงานอยู่บ้างแล้วแต่ยังไม่กว้างขวาง	 เนื่องจากยังขาดการสร้างความรู้ความเข้าใจให้เกิดการตระหนัก 

ทั้งในระดับครัวเรือนและชุมชน	

	 	 	 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข	 พ.ศ.	 2535	 เป็นกฎหมายที่ให้อ�านาจราชการส่วนท้องถิ่น 

ในการจัดการปัญหาสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลในมาตรา	 18	 

ก�าหนดให้การเก็บ	 ขน	 หรือก�าจัดปฏิกูลในเขตราชการส่วนท้องถิ่นใดให้เป็นอ�านาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น	 

และในการจัดการตามอ�านาจหน้าท่ีดังกล่าวยังสามารถด�าเนินการร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่น

อ่ืนได้	 เช่น	 การด�าเนินการระหว่างราชการส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดเดียวกัน	 ด�าเนินการระหว่างราชการ 

ส่วนท้องถิ่นนอกเขตจังหวัด	 หรือระหว่างราชการส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานของรัฐก็สามารถท�าได้	 นอกจากนี้

กฎหมายยังก�าหนดให้กรณีที่ราชการส่วนท้องถิ่นใดไม่พร้อมที่จะบริหารจัดการระบบเองก็มีทางเลือกในการ 

ด�าเนินการในลักษณะอื่นได้	 2	 รูปแบบ	 คือ	 1)	 การมอบให้บุคคลอื่นด�าเนินการแทนภายใต้การควบคุมดูแลของ

ราชการส่วนท้องถิ่น	 หรือ	 2)การออกใบอนุญาตให้เอกชนด�าเนินการรับท�าการเก็บ	 ขน	 หรือก�าจัดสิ่งปฏิกูล 

โดยเป็นธุรกิจ	 ทั้งนี้	 โดยผู้รับมอบให้ด�าเนินการแทนหรือผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	

เงื่อนไข	การเก็บ	ขน	และก�าจัดสิ่งปฏิกูลที่ก�าหนดไว้ในข้อก�าหนดของท้องถิ่นด้วย	
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แผนภูมิ	การควบคุมดูแลสิ่งปฏิกูลของราชการส่วนท้องถิ่น
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	 	 	 เพื่อเป็นการสนับสนุนการด�าเนินงานของราชการส่วนท้องถิ่น	 คณะกรรมการสาธารณสุข 

ได้เห็นชอบให้ด�าเนินการเสนอร่างกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของการจัดการสิ่งปฏิกูลเพื่อให้ราชการ 

ส่วนท้องถิ่นทุกแห่งมีการด�าเนินการจัดการสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะโดยครอบคลุมตั้งแต่การสูบ	 การขน	 และ 

การก�าจัดหรือบ�าบัด	 และร่างกฎกระทรวงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขให้มี 

ความเหมาะสมยิ่งขึ้น

	 	 	 ภารกิจที่คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดควรจะด�าเนินการคือการส่งเสริมและสนับสนุน

ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีการด�าเนินการจัดการสิ่งปฏิกูลตามอ�านาจหน้าที่โดยคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด

มีบทบาทเป็นแกนหลักท่ีจะท�าให้เกิดระบบการก�าจัดสิ่งปฏิกูลท่ีมีประสิทธิภาพ	 โดยในเบื้องต้นควรจะส่งเสริมและ

สนับสนุนให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีการออกข้อก�าหนดของท้องถิ่น	 เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูล	 รวมทั้งให้มีการควบคุม

ก�ากับดูแลการสูบ	 การขน	 การก�าจัดสิ่งปฏิกูลให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของท้องถ่ิน	 รวมทั้งควรกระตุ้นให้ผู้บริหาร

ของราชการส่วนท้องถิ่นเห็นความส�าคัญของการจัดให้มีระบบการจัดการสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องและได้มาตรฐาน 

ส�าหรับการด�าเนินงานในระดับจังหวัด	 และควรมีการจัดท�าฐานข้อมูลและสถานการณ์การจัดการสิ่งปฏิกูลของ

ราชการส่วนท้องถิ่น	 การจัดให้มีการฝึกอบรมในเร่ืองการควบคุมดูแลระบบการจัดการสิ่งปฏิกูลที่ได้มาตรฐาน 

ให้แก่เจ้าหน้าท่ีของราชการส่วนท้องถ่ินและผู้รับใบอนุญาต	 การให้ค�าปรึกษาทางวิชาการในการด�าเนินงานจัดการ

สิ่งปฏิกูลของราชการส่วนท้องถิ่นและผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของท้องถิ่น	 การส่งเสริมพัฒนา

ต้นแบบการจัดการและการใช้ประโยชน์จากสิ่งปฏิกูล	 การตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการจัดการอนามัย 

สิ่งแวดล้อมของราชการส่วนท้องถิ่นประเด็นการจัดการสิ่งปฏิกูล	(EHA	)	รวมทั้งจัดให้มีระบบการควบคุมก�ากับการ

ด�าเนินงานจัดการสิ่ งปฏิกูลของท ้องถิ่นให ้ได ้มาตรฐานและติดตามผลกระทบที่ เกิดขึ้นโดยผ ่านกลไก 

คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด	

	 	 	 โดยเอกสารสนับสนุนการด�าเนินงานการจัดการสิ่งปฏิกูล	สามารถดาวน์โหลดได้จาก	website	

http://env.anamai.moph.go.th/	 หรือติดต่อสอบถาม	 ประสานขอข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม	 ได้ที่ 

กลุ่มพัฒนาการสุขาภิบาล	 ส�านักอนามัยสิ่งแวดล้อม	 โทร	 0	 2590	 4128	 โทรสาร	 0	 2590	 4200	 หรืออีเมล์:	 

praphote.k@anamai.mail.go.th

  (3)  การจัดการมูลฝอย

	 	 	 มูลฝอย	หมายถึง	 เศษกระดาษ	เศษผ้า	 เศษอาหาร	เศษสินค้า	 เศษวัตถุ	ถุงพลาสติก	ภาชนะ 

ที่ใส่อาหาร	 เถ้า	 มูลสัตว์	 ซากสัตว์	 หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน	 ตลาด	 ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อื่น	 และหมายความ 

รวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ	มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
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แผนภูมิ	แสดงการควบคุมของราชการส่วนท้องถิ่นในเรื่องมูลฝอย

   

  

  

	 	 	 จากการส�ารวจข้อมูลในปี	 พ.ศ.	 2557	 โดยกรมควบคุมมลพิษ	 พบว่ามีปริมาณมูลฝอยท่ัวไป 

เกิดขึ้นประมาณ	26.2	ล้านตัน	ได้รับการก�าจัดอย่างถูกต้องเพียงร้อยละ	30	มีการน�ากลับมาใช้ประโยชน์ร้อยละ	18	

ส่วนที่เหลือร้อยละ	 52	 ได้รับการก�าจัดที่ไม่ถูกต้อง	 เช่น	 น�าไปเผากลางแจ้ง	 เทกองในบ่อดินหรือพื้นที่รกร้าง	 

เป็นต้น	 นอกจากนี้ยังมีการลักลอบทิ้งมูลฝอยในที่สาธารณะ	 โดยมีการคัดแยกมูลฝอยและน�ากลับไปใช้ประโยชน์ 

ในสัดส่วนที่น้อยมาก	 ในขณะเดียวกันมูลฝอยที่ตกค้างจากปีก่อนก็ยังไม่ได้รับการก�าจัดอย่างถูกต้อง	 ดังนั้น 

มูลฝอยจึงเพิ่มปริมาณมากข้ึนทุกปีและพบได้ว่าประชาชนโดยทั่วไปได้ทิ้งมูลฝอยทุกประเภทรวมไปด้วยกัน	 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทิ้งมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนปะปนไปกับมูลฝอยทั่วไป	 และยังน�าไปก�าจัด

อย่างไม่ถูกต้องโดยวิธีการเทกองกลางแจ้งสะสมเป็นระยะเวลานาน	ท�าให้เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้บ่อขยะบ่อยครั้ง	

จากการรวบรวมโดยมูลนิธิบูรณะนิเวศ	 ในปี	 2556	 มีเหตุการณ์ไฟไหม้บ่อขยะจ�านวน	 5	 ครั้ง	 และปี	 2557	 

จ�านวน	15	ครั้ง	โดยเฉพาะเหตุการณ์ไฟไหม้ที่บ่อขยะแพรกษา	จังหวัดสมุทรปราการได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและ

อนามัยของประชาชนอย่างรุนแรง	 รวมทั้งก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศ	 ดังนั้น	 รัฐบาล	 เห็นว่าปัญหาขยะ

มูลฝอยเป็นเรื่องส�าคัญท่ีต้องเร่งแก้ไขจึงก�าหนดให้เป็นนโยบายเร่งด่วนและเป็นวาระแห่งชาติ	 นอกจากนี้กระทรวง

สาธารณสุขยังก�าหนดให้เป็นนโยบายส�าคัญของกระทรวงสาธารณสุขโดยมีหลักการส�าคัญคือการลดและคัดแยก

ขยะมูลฝอยที่ต้นทาง	 การส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกมูลฝอยเพ่ือน�ากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด	 การเร่งรัดการ

ก�าจัดมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก�าจัดขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีวิกฤติ	 รวมท้ังการสร้างวินัยของคนในชาติ	 การสร้าง

จิตส�านึกให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางจนถึงการก�าจัดขั้นสุดท้าย
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จากการสํารวจข้อมูลในปี พ.ศ. 2557 โดยกรมควบคุมมลพิษ พบว่ามีปริมาณมูลฝอยท่ัวไปเกิดขึ้น

ประมาณ 26.2 ล้านตัน ได้รับการกําจัดอย่างถูกต้องเพียงร้อยละ 30 มีการนํากลับมาใช้ประโยชน์ร้อยละ 18  
ส่วนที่เหลือร้อยละ 52 ได้รับการกําจัดที่ไม่ถูกต้อง เช่น นําไปเผากลางแจ้ง เทกองในบ่อดินหรือพ้ืนที่รกร้าง 
เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการลักลอบทิ้งมูลฝอยในที่สาธารณะ โดยมีการคัดแยกมูลฝอยและนํากลับไปใช้
ประโยชน์ในสัดส่วนที่น้อยมาก ในขณะเดียวกันมูลฝอยที่ตกค้างจากปีก่อนก็ยังไม่ได้รับการกําจัดอย่างถูกต้อง 
ดังน้ันมูลฝอยจึงเพ่ิมปริมาณมากขึ้นทุกปีและพบได้ว่าประชาชนโดยท่ัวไปได้ทิ้งมูลฝอยทุกประเภทรวมไป
ด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างย่ิงการทิ้งมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนปะปนไปกับมูลฝอยทั่วไป และยัง
นําไปกําจัดอย่างไม่ถูกต้องโดยวิธีการเทกองกลางแจ้งสะสมเป็นระยะเวลานาน ทําให้เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้บ่อ
ขยะบ่อยครั้ง จากการรวบรวมโดยมูลนิธิบูรณะนิเวศ ในปี 2556 มีเหตุการณ์ไฟไหม้บ่อขยะจํานวน 5 ครั้ง และ
ปี 2557 จํานวน 15 ครั้ง โดยเฉพาะเหตุการณ์ไฟไหม้ที่บ่อขยะแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการได้ส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพและอนามัยของประชาชนอย่างรุนแรง รวมทั้งก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศ ดังน้ัน รัฐบาล เห็น
ว่าปัญหาขยะมูลฝอยเป็นเรื่องสําคัญที่ต้องเร่งแก้ไขจึงกําหนดให้เป็นนโยบายเร่งด่วนและเป็นวาระแห่งชาติ 
นอกจากน้ีกระทรวงสาธารณสุขยังกําหนดให้เป็นนโยบายสําคัญของกระทรวงสาธารณสุขโดยมีหลักการสําคัญ
คือการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทาง การส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกมูลฝอยเพ่ือนํากลับมาใช้ใหม่ให้

มูลฝอย 

มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยอันตราย 

มูลฝอยติดเช้ือ มูลฝอยที่เป็นพิษหรือ
อันตรายจากชุมชน 

กากอุตสาหกรรมที่เป็นพิษ
ขยะอันตราย 

จัดการตามกฎหมายโรงงาน 
จัดการตามกฎหมาย 

การสาธารณสุข 
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	 	 	 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข	 พ.ศ.	 2535	 เป็นกฎหมายที่ให้อ�านาจราชการส่วนท้องถิ่น 

ในการจัดการปัญหาสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเร่ืองการจัดการมูลฝอย	 และก�าหนดภาระหน้าที่

ของราชการส่วนท้องถ่ิน	 ผู้รับใบอนุญาต	 ผู้ปฏิบัติงาน	 รวมทั้งประชาชนผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามที่กฎหมาย

ก�าหนดโดยมีหลักการท�านองเดียวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลซ่ึงได้น�าเสนอในเบื้องต้นแล้ว	 และเพื่อสนับสนุนการ

ด�าเนินงานของราชการส่วนท้องถิ่น	 คณะกรรมการสาธารณสุขได้เห็นชอบให้ด�าเนินการเสนอร่างกฎกระทรวง

สุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป	 และเนื่องจากกระบวนการออกกฎกระทรวงแต่ละฉบับต้องใช้ระยะเวลานาน

พอสมควร	 ดังนั้นแผนด�าเนินการระยะสั้นจึงได้มีการจัดท�าเป็นค�าแนะน�าคณะกรรมการสาธารณสุขว่าด้วยการ

จัดการมูลฝอยทั่วไป	 และค�าแนะน�าว่าด้วยแนวทางการควบคุมการประกอบกิจการรับท�าการเก็บ	 ขน	 หรือก�าจัด

มูลฝอยทั่วไป	 เพื่อสนับสนุนในช่วงเวลาก่อนที่จะมีการประกาศใช้กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป	

เพื่อให้ราชการส่วนท้องถิ่นได้ใช้เป็นแนวทางในการออกข้อก�าหนดของท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยทั่วไป

อย่างถูกสุขลักษณะตั้งแต่การคัดแยก	ณ	แหล่งก�าเนิด	การเก็บ	ขน	และก�าจัด	ขณะเดียวกันได้ส่งเสริมโดยเน้นความ

ส�าคัญให้ครัวเรือนต้องมีการคัดแยกมูลฝอย	ณ	แหล่งก�าเนิด	อย่างน้อย	3	ประเภท	ได้แก่	มูลฝอยน�ากลับมาใช้ใหม่	

มูลฝอยทั่วไป	และมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน	และส่งเสริมให้มีชุมชน/ท้องถิ่นต้นแบบด้านการจัดการ

มูลฝอยแบบครบวงจร

	 	 	 ภารกิจที่คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดควรจะด�าเนินการ	คือ	ส่งเสริมและสนับสนุนให้

ราชการส่วนท้องถิ่นมีการด�าเนินการจัดการมูลฝอยตามอ�านาจหน้าที่	 โดยคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด 

มีบทบาทเป็นแกนหลักท่ีจะท�าให้เกิดระบบการจัดการมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ	 สนับสนุนการออกข้อก�าหนด 

ของท้องถิ่นเรื่องการจัดการมูลฝอย	การส่งเสริมให้มีการพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านการคัดแยก	 เก็บขนและก�าจัดมูลฝอย

โดยการถ่ายทอด/ให้ความรู้/ฝึกอบรมผู้น�าในชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	 (อสม.)	 ให้มีการคัดแยก

มูลฝอยตั้งแต่ครัวเรือน	และมีการน�ามูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์	การส่งเสริมให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีการด�าเนินงาน

ตามระบบคุณภาพบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้ได้มาตรฐานและถูกสุขลักษณะ	 ซึ่งกรมอนามัยร่วมกับ 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินน�าเรื่องการพัฒนาระบบคุณภาพบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมร่วมในการประเมินคุณภาพ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 รวมทั้งรณรงค์/ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมประชาชน	 ต้ังแต่ภาคครัวเรือน	 ภาครัฐ	 และ 

ภาคเอกชนให้มีการคัดแยกและลดปริมาณมูลฝอย	 เพื่อให้เหลือปริมาณมูลฝอยที่ต้องน�าไปก�าจัดขั้นสุดท้ายน้อยที่สุด 

เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการก�าจัดมูลฝอยของหน่วยงานท้องถิ่นและช่วยแก้ไขปัญหาไม่มีสถานที่ที่ใช้ฝังกลบ

มูลฝอย

	 	 	 ทั้งนี้เอกสารสนับสนุนการด�าเนินงานการจัดการมูลฝอย	สามารถดาวน์โหลดได้จาก	website	

http://env.anamai.moph.go.th/	หรือติดต่อสอบถาม	ประสานขอข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มพัฒนาการ

สุขาภิบาล	ส�านักอนามัยสิ่งแวดล้อม	โทร	0	2590	4128	โทรสาร	0	2590	4200	

  (4)  การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

	 	 	 มูลฝอยติดเชื้อ	ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข	พ.ศ.2535	หมายความว่า	มูลฝอยที่มีเชื้อ

โรคปะปนอยู่ในปริมาณหรือมีความเข้มข้นซึ่งถ้ามีการสัมผัสหรือใกล้ชิดกับมูลฝอยนั้นแล้วสามารถท�าให้เกิดโรคได	้

ซึ่งเกิดขึ้นจากกระบวนการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์และการรักษาพยาบาล	การให้ภูมิคุ้มกันโรคและการรักษา



37ข้อมูลงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2559
สนับสนุนการด�าเนินงาน คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (เล่ม 2)

เกี่ยวกับโรค	 และการตรวจชันสูตรศพหรือซากสัตว์	 รวมทั้งในการศึกษาวิจัยเรื่องดังกล่าวให้ถือว่าเป็น	 มูลฝอย 

ติดเชื้อ	 จากนิยามดังกล่าวแสดงว่า	มูลฝอยติดเชื้อเป็นมูลฝอยที่มีเชื้อโรคอันตรายปะปนอยู่ในปริมาณมาก	ถ้ามีการ

จัดการมูลฝอยติดเช้ือไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ	 ตั้งแต่การคัดแยก	 การเก็บรวบรวม	 การเก็บขน	 และการก�าจัด	 

อาจท�าให้เกิดโรคและส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม	ก่อให้เกิดปัญหากับผู้รับบริการ	บุคลากร	และ

ชุมชนใกล้เคียง

	 	 	 จากสถานการณ์การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ	 ปี	 2558	 (ข้อมูลจากการตรวจราชการบูรณาการ

ร่วมกับส�านักนายกรัฐมนตรีปี	2558)	พบว่า	โรงพยาบาลในสังกัดส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจ�านวนทั้งสิ้น	

896	แห่ง	จ�าแนกเป็นโรงพยาบาลศูนย์	28	แห่ง	โรงพยาบาลทั่วไป	88	แห่ง	และโรงพยาบาลชุมชน	780	แห่ง	มีเตียง

ทั้งหมด	87,840	เตียง	มีปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นทั้งหมด	71,090	กิโลกรัม/ปี	คิดเป็นอัตราการเกิดมูลฝอยติดเชื้อ 

0.81	 กิโลกรัม/เตียง/วัน	 ที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขได้ให้การสนับสนุนระบบการก�าจัดมูลฝอยติดเช้ือ	 โดย 

จัดให้มีเตาเผามูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาล	 และสถานบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	 แต่การด�าเนินงาน 

ของการใช้งานเตาเผาที่ผ่านมานั้น	มีข้อจ�ากัดหลายประการ	เช่น	ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการที่ค่อนข้างสูง	ขาดบุคลากร

ที่เช่ียวชาญที่ในการด�าเนินการ	 คุณภาพอากาศที่ไม่ได้มาตรฐาน	 ท�าให้โรงพยาบาลส่วนใหญ่ส่งมูลฝอยติดเช้ือ 

ไปก�าจัดนอกโรงพยาบาลมากขึ้น	โดยการจ้างบริษัทเอกชนด�าเนินการ	ร้อยละ	72.61	ส่งให้ราชการส่วนท้องถิ่นด�าเนินการ 

ร้อยละ	 8.27	 และเผาด้วยเตาเผาในโรงพยาบาลคิดเป็นร้อยละ	 14.75	 แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มท่ีโรงพยาบาล 

ส่งมูลฝอยติดเชื้อไปก�าจัดนอกโรงพยาบาลมากขึ้น	ซึ่งอาจก่อเกิดปัญหาต่างๆ	ตามมา	เช่น	การแพร่กระจายของเชื้อโรค	

การลักลอบทิ้งมูลฝอยติดเช้ือตามที่สาธารณะ	 การทิ้งปะปนกับมูลฝอยทั่วไป	 นอกจากนี้ยังพบประเด็นปัญหาอ่ืนๆ	

เช่น	 การจัดการมูลฝอยติดเชื้อจากสถานบริการการสาธารณสุขทั้งในภาครัฐและเอกชน	 และการบริหารจัดการ 

ของราชการส่วนท้องถ่ินยังไม่เป็นไปตามบทบาทหน้าที่ที่กฎหมายก�าหนด	 เตาเผาของโรงพยาบาลท่ีมีอยู่เดิมหรือ

ของราชการส่วนท้องถิ่นยังไม่มีประสิทธิภาพ	 ระบบการรวบรวมและก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ไม่มีประสิทธิภาพ	 

ท�าให้เกิดมูลฝอยติดเชื้อตกค้างจากปัญหาการขนส่งของบริษัทเอกชน	และตกค้างเพื่อรอการก�าจัด	 ส่วนการจัดการ

มูลฝอยติดเชื้อที่เกิดจากสถานบริการการสาธารณสุขขนาดเล็ก	 เช่น	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 (รพ.สต.)	 

มีรูปแบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ	 โดยให้โรงพยาบาลแม่ข่ายทั้งโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลชุมชนด�าเนินการ

จัดการมูลฝอยติดเชื้อของ	รพ.สต.	โดยมีการเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ	2	รูปแบบ	คือ	จัดรถจากโรงพยาบาลแม่ข่าย

ไปรับมูลฝอยติดจาก	 รพ.สต.	 หรือ	 รพ.สต.รวบรวมและขนส่งมูลฝอยติดเช้ือไปส่งให้โรงพยาบาลแม่ข่าย	 

เพื่อน�าไปก�าจัดต่อไป	 ส่วนคลินิกเอกชน	 คลินิกสัตว์	 และโรงพยาบาลสัตว์	 ที่ยังมีข้อจ�ากัดเกี่ยวกับการรวบรวม	

การขนส่ง	และการก�าจัด	

	 	 	 เพื่อให้การด�าเนินงานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อมีประสิทธิภาพมากขึ้น	 กรมอนามัยได้ออก 

กฎกระทรวงว่าด้วยการก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อ	 พ.ศ.	 2545	 ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขจ�านวน	 7	 เรื่อง	 ได้แก่	 

1)	 เรื่องตราหรือสัญลักษณ์ส�าหรับพิมพ์บนภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ	 2)	 เร่ืองหลักเกณฑ์วิธีการตรวจสอบ

มาตรฐานทางชีวภาพในการก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อ	พ.ศ.	 2546	 3)	 เรื่องหลักสูตรการฝึกอบรม	การป้องกันและระงับ

การแพร่เชื้อหรืออันตรายท่ีเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ	 4)	 เรื่องก�าหนดลักษณะและเงื่อนไขห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย	

5)	 เรื่องลักษณะที่พักของบริเวณที่พักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ	 6)	 เรื่องก�าหนดลักษณะของห้องรักษาผู้ติดเชื้อ 

ร้ายแรง	 และ	 7)	 เรื่องก�าหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขว่าด้วยการขนและการก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อ	 ในท้องท่ีเทศบาล

ต�าบลและองค์การบริหารส่วนต�าบล	พ.ศ.	2558



38 ข้อมูลงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2559
สนับสนุนการด�าเนินงาน คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (เล่ม 2)

	 	 	 ภารกิจท่ีคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดควรจะด�าเนินการ	 คือ	 ส่งเสริมและสนับสนุน 
ให้ราชการส่วนท้องถ่ินมีการออกข้อก�าหนดของท้องถ่ินเรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ	 มีการบังคับใช้กฎหมาย 
ตามอ�านาจหน้าท่ี	 ควบคุมด�าเนินการจัดให้มีระบบเก็บ	 ขน	 และก�าจัดที่ได้มาตรฐาน	 และควรจัดให้มีการอบรม 
ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน	 เกี่ยวกับความรู้ที่จ�าเป็นส�าหรับการปฏิบัติงาน	 เช่น	 อันตรายหรือพิษภัยของมูลฝอยติดเช้ือ	
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลในขั้นตอนของการเก็บรวบรวม	การเคลื่อนย้าย	การขน	และ
การก�าจัด	 ตามหลักสูตรการอบรมผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อ	 หลักสูตรการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรือ
อันตรายท่ีอาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ	 และเน้นการจัดการ	ณ	 แหล่งก�าเนิดเน้นความส�าคัญในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
อย่างถูกสุขลักษณะในสถานบริการการสาธารณสุขในทุกขั้นตอน	 ตั้งแต่การคัดแยกมูลฝอยประเภทอื่นออกจาก
มูลฝอยติดเชื้ออย่างถูกต้องและปลอดภัยการบรรจุและเก็บรวบรวม	 การขนถ่าย	 หรือการขนส่งไปยังสถานที่ก�าจัด 
ที่ได้มาตรฐาน	 กรณีสถานบริการการสาธารณสุขท่ีตั้งอยู่ห่างไกลหรือไม่สามารถเข้าถึงหรือไม่มีบริการของศูนย์ก�าจัด
มูลฝอยติดเชื้อของราชการส่วนท้องถ่ิน	 ให้เลือกใช้วิธีการก�าจัดที่ได้มาตรฐานตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก�าจัด
มูลฝอยติดเชื้อ	 พ.ศ.	 2545	 ที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษหรือมีระบบควบคุมมลพิษ	 และมีความปลอดภัยต่อสุขภาพ 
และสิ่งแวดล้อมตลอดจนควบคุมผู้ที่ได้รับมอบหรือได้รับใบอนุญาตในการเก็บ	 ขน	 หรือก�าจัดให้มีการปฏิบัต ิ
ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง	 รวมถึงให้มีระบบการใช้งานเอกสารก�ากับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ	 (Infectious	Waste	 
Manifest	 System)	 และต้องเร่งรัดให้มีการควบคุม/ตรวจสอบการก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อของท้องถิ่นตามมาตรฐาน
ตามค�าสั่งกระทรวงสาธารณสุข	 เร่ือง	 ก�าหนดให้สถานบริการการสาธารณสุขและห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย 
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีการจ้างเอกชนด�าเนินการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อใช้เอกสารก�ากับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ 
(Infectious	Waste	 Manifest	 System)	 เพื่อให้มีการติดตามการจัดการมูลฝอยติดเชื้ออย่างมีประสิทธิภาพ 
และป้องกันปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยติดเชื้อ
	 	 	 โดยเอกสารสนับสนุนการด�าเนินงานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ	 สามารถดาวน์โหลดได้จาก	
website:	http://env.anamai.moph.go.th/หรือติดต่อสอบถาม	ประสานขอข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม	ได้ที่กลุ่ม
พัฒนาการสุขาภิบาล	ส�านักอนามัยสิ่งแวดล้อม	โทร	0	2590	4128	โทรสาร	0	2590	4200	
 
  (5)  กิจการการผลิต สะสม แบ่งบรรจุ และการค้าส่งน�้าแข็ง
	 	 	 กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	 หมายถึง	 กิจการท่ีมีกระบวนการหรือกรรมวิธีการผลิต 
ที่ก่อให้เกิดมลพิษหรือสิ่งที่ท�าให้เกิดโรค	 ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนท่ีอยู่บริเวณใกล้เคียง	
เช่น	มลพิษทางอากาศ	ทางน�้า	ทางดิน	ทางเสียง	แสง	ความร้อน	ความสั่นสะเทือน	รังสี	ฝุ่นละออง	เขม่า	เถ้าฯลฯ	
	 	 	 การประกอบกิจการการผลิต	 สะสม	 แบ่งบรรจุ	 และการค้าส่งน�้าแข็งจัดเป็นกิจการ 
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข	 เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	 พ.ศ.	 2558	
ประเภทกิจการที่เกี่ยวกับอาหาร	 เครื่องดื่ม	 น�้าดื่ม	 ยกเว้นในสถานที่จ�าหน่ายอาหาร	 การเร่ขาย	 การขายในตลาด	
และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน	(16)	การผลิต	สะสม	แบ่งบรรจุ	หรือขนส่งน�้าแข็ง	ซึ่งการประกอบกิจการประเภทนี้ 
มีการขยายการผลิตอย่างต่อเนื่อง	 และกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ	 มีทั้งกิจการขนาดเล็ก	 ขนาดกลาง	 
และขนาดใหญ่	ท�าให้น�้าแข็งสามารถหาซื้อได้ง่ายจากร้านค้าต่างๆ	ทั่วไป	น�้าแข็งนอกจากใช้เพื่อการบริโภคโดยตรง
แล้วยังมีการน�ามาใช้ประโยชน์ด้านอื่นด้วย	 ได้แก่	 การใช้แช่อาหารสดเพ่ือถนอมอาหารไม่ให้เน่าเสีย	 การใช้บด 
ผสมกับเนื้อสัตว์ในการผลิตลูกชิ้น	 เป็นต้น	 ซึ่งหากไม่ควบคุม	 ดูแลให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามหลักการ
สุขาภิบาล	 ตั้งแต่กระบวนการผลิต	 สะสม	 แบ่งบรรจุ	 ขนส่ง	 และจ�าหน่ายอย่างดีแล้ว	 อาจเกิดการปนเปื้อนและ 
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สนับสนุนการด�าเนินงาน คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (เล่ม 2)

เป็นแหล่งแพร่กระจายของจุลินทรีย์ท่ีท�าให้เกิดโรค	 เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดอาการป่วยจากโรค	 ติดเชื้อในระบบ 
ทางเดินอาหาร	ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค
	 	 	 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข	 พ.ศ.	 2535	 ก�าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
มีอ�านาจประกาศก�าหนดกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	แต่อย่างไรก็ดี	ราชการส่วนท้องถิ่นก็ยังไม่สามารถควบคุม
กิจการดังกล่าวได้จนกว่าจะได้ออกข้อก�าหนดของท้องถิ่นก�าหนดให้เป็นกิจการที่ต้องควบคุมภายในท้องถิ่น 
ตามมาตรา	 32	 (1)	 และเพื่อการควบคุมก�ากับกิจการดังกล่าวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 ราชการส่วนท้องถิ่น 
จะต้องก�าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปเพ่ือให้ผู้ด�าเนินกิจการปฏิบัติเก่ียวกับการดูแลสุขลักษณะของสถานที่
และมาตรการป้องกันอันตรายและความปลอดภัยตามมาตรา	32	(2)	ด้วย	ซึ่งจะมีผลให้ผู้ประกอบกิจการในลักษณะ 
ที่เป็นการค้าจะต้องยื่นขอรับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น	

แผนภูมิ	การควบคุมของราชการส่วนท้องถิ่นในเรื่องกิจการการผลิต	สะสม	แบ่งบรรจุ	และการค้าส่งน�้าแข็ง

 

 

	 	 	 คณะกรรมการสาธารณสุขจะมีการออกค�าแนะน�าเพื่อให้ราชการส่วนท้องถิ่นน�าไปปรับใช ้
ในการออกข้อก�าหนดของท้องถิ่นเพื่อควบคุมดูแลในด้านการผลิต	 การขนส่ง	 การเก็บรักษา	 และจ�าหน่ายน�้าแข็ง 
ให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น
	 	 	 ภารกิจที่คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดควรจะด�าเนินการคือการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ราชการส่วนท้องถิ่นออกข้อก�าหนดของท้องถ่ินเพ่ือควบคุมก�ากับสถานประกอบกิจการผลิต	 สะสม	 แบ่งบรรจ	ุ
และการค้าส่งน�้าแข็ง	 รวมทั้งมีการควบคุมก�ากับดูแลสถานประกอบกิจการให้ปฏิบัติอย่างถูกต้องตามข้อก�าหนด
ของท้องถิ่น	 ส�าหรับในระดับจังหวัดควรจัดท�าฐานข้อมูลการบังคับใช้กฎหมายของสถานประกอบกิจการ	 การผลิต	
สะสม	 แบ่งบรรจุ	 และค้าส่งน�้าแข็ง	 และจัดท�าโครงการพัฒนาต้นแบบสถานที่ผลิต	 สะสม	 แบ่งบรรจุ	 และค้าส่ง
น�้าแข็ง	 เพื่อเป็นแนวทางให้กับสถานประกอบกิจการน�้าแข็งอื่นๆ	 รวมทั้งจัดอบรมให้ผู้ประกอบกิจการสถานที่ผลิต	

สะสม	แบ่งบรรจุ	และค้าส่งน�้าแข็งให้ปฏิบัติอย่างถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
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แผนภูมิ การควบคุมของราชการส่วนท้องถิ่นในเรื่องกิจการการผลิต สะสม แบ่งบรรจุ และการค้า
ส่งนํ้าแข็ง 

 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 คณะกรรมการสาธารณสุขจะมีการออกคําแนะนําเพ่ือให้ราชการส่วนท้องถิ่นนําไปปรับใช้ในการออก
ข้อกําหนดของท้องถ่ินเพ่ือควบคุมดูแลในด้านการผลิต การขนส่ง การเก็บรักษา และจําหน่ายน้ําแข็งให้
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

ภารกิจที่คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดควรจะดําเนินการคือการส่งเสริมและสนับสนุนให้
ราชการส่วนท้องถิ่นออกข้อกําหนดของท้องถิ่นเพ่ือควบคุมกํากับสถานประกอบกิจการผลิต สะสม แบ่งบรรจุ 
และการค้าส่งนํ้าแข็ง รวมท้ังมีการควบคุมกํากับดูแลสถานประกอบกิจการให้ปฏิบัติอย่างถูกต้องตาม
ข้อกําหนดของท้องถ่ิน สําหรับในระดับจังหวัดควรจัดทําฐานข้อมูลการบังคับใช้กฎหมายของสถานประกอบ
กิจการ การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ และค้าส่งน้ําแข็ง และจัดทําโครงการพัฒนาต้นแบบสถานที่ผลิต สะสม แบ่ง
บรรจุ และค้าส่งน้ําแข็ง เพ่ือเป็นแนวทางให้กับสถานประกอบกิจการน้ําแข็งอ่ืนๆ รวมท้ังจัดอบรมให้ผู้ประกอบ
กิจการสถานที่ผลิต สะสม แบ่งบรรจุ และค้าส่งน้ําแข็งให้ปฏิบัติอย่างถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 

ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถาม ประสานขอข้อมูลรายละเอียดเพ่ิมเติม ได้ที่กลุ่มวิจัยและพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลอาหาร สํานักสุขาภิบาลอาหารและนํ้า กรมอนามัย โทร 0 2590 4177 โทรสาร 0 2590 4188  

(6) กิจการตู้น้ําหยอดเหรียญ 

ราชการส่วนท้องถิ่น เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น 

ออกข้อกําหนดของท้องถิ่นโดยกําหนด 
1) รายช่ือกิจการท่ีต้องควบคุม 
2) หลักเกณฑแ์ละเง่ือนไขทั่วไป 

ไม่เป็นลักษณะการค้า

ต้องปฏิบัติตาม

เป็นลักษณะการค้า 

ต้องขอใบอนุญาต 
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สนับสนุนการด�าเนินงาน คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (เล่ม 2)

	 	 	 ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถาม	 ประสานขอข้อมูลรายละเอียดเพ่ิมเติม	 ได้ท่ีกลุ่มวิจัยและพัฒนา

ระบบสุขาภิบาลอาหาร	ส�านักสุขาภิบาลอาหารและน�้า	กรมอนามัย	โทร	0	2590	4177	โทรสาร	0	2590	4188	

  (6)  กิจการตู้น�้าหยอดเหรียญ

	 	 	 กิจการตู้น�้าหยอดเหรียญเป็นกิจการที่ได้รับความนิยมจากประชาชนเป็นจ�านวนมาก	 โดยมี

อัตราการขยายตัวของการประกอบกิจการอยู่ในอัตราที่สูงโดยผู้ประกอบกิจการมักจะมีการประชาสัมพันธ์ว่าใช้

เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงหลายๆ	ลักษณะ	

		 	 	 จากการส�ารวจของกรมอนามัยในปี	 2554-2557	 พบว่า	 คุณภาพน�้าจากตู้น�้าหยอดเหรียญ	 

อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน�้าบริโภคกรมอนามัย	พ.ศ.	2553	 เฉลี่ยร้อยละ	49.59	 โดยปี	2557	ผ่านเกณฑ์เพียงร้อยละ	

40.90	 ตัวชี้วัดท่ีไม่ผ่านเกณฑ์	 ได้แก่	 สี	 ความขุ่น	 ความเป็นกรด-ด่าง	 ความกระด้าง	 และแบคทีเรีย	 โดยในด้าน

สุขลักษณะพบว่าการติดตั้งตู้น�้าอยู่ในต�าแหน่งที่ไม่เหมาะสม	เช่น	จัดตั้งอยู่ใกล้ถังขยะ	ตั้งอยู่ใกล้บริเวณที่เปียกแฉะ	

และยังพบอีกว่าตู้น�้ามีสภาพขาดการดูแลบ�ารุงรักษา	 อาทิ	 ฝาปิดห้องจ่ายน�้าช�ารุด	 พบตะใคร่น�้าที่พื้น	 ผนัง	 และ 

หัวจ่ายน�้า	 ไม่เปลี่ยนไส้กรอง	 การติดตั้งตู้ไม่มีความมั่นคง	 หรือเสี่ยงต่อไฟฟ้าดูด	 ในขณะที่องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ก็ยังไม่ได้มีการควบคุมอย่างจริงจังมากนัก

	 	 	 กิจการตู้น�้าหยอดเหรียญเข้าข่ายเป็นการผลิตน�้าดื่มน�้าบริโภคจึงเป็นกิจการท่ีเป็นอันตราย 

ต่อสุขภาพตามประกาศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข	 โดยคณะกรรมการสาธารณสุขได้มีการ 

ออกค�าแนะน�า	เรื่อง	แนวทางการควบคุมการประกอบกิจการตู้น�้าหยอดเหรียญ	เพื่อให้ราชการส่วนท้องถิ่นน�าไปใช้เป็น

แนวทางในการออกข้อก�าหนดของท้องถิ่นเพื่อควบคุมดูแลการประกอบกิจการตู้น�้าหยอดเหรียญให้มีการปฏิบัติ 

ให้ถูกสุขลักษณะ

	 	 	 ภารกิจที่คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดควรจะด�าเนินการคือส่งเสริมและสนับสนุน 

ให้ราชการส่วนท้องถ่ินออกข้อก�าหนดของท้องถ่ินเพื่อควบคุมดูแลการประกอบกิจการ	และ	 มีระบบการตรวจสอบ

และเฝ้าระวังคุณภาพน�้าที่จ�าหน่ายให้สะอาดปลอดภัยอยู่เสมอ	 รวมถึงการจัดท�าทะเบียนผู้ประกอบการ	 และการจัดการ

ข้อร้องเรียนต่างๆ	 ทั้งนี้	 ในระดับจังหวัดควรมีการด�าเนินการรวบรวมทะเบียนผู้ประกอบการ	 การสุ่มตรวจคุณภาพ	

การสนับสนุนทางวิชาการ	 การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและราชการส่วนท้องถิ่น	 รวมทั้งจัดให้มีระบบ 

การก�ากับการด�าเนินงานตู้น�้าหยอดเหรียญของท้องถ่ินให้ได้มาตรฐานและติดตามผลกระทบท่ีเกิดขึ้นผ่านกลไก

คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด	 การประเมินสถานการณ์โดยรวม	 ทั้งนี้	 สามารถติดต่อสอบถาม	 ประสาน 

ขอข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ีกลุ่มวิจัยและพัฒนาวิจัยคุณภาพน�้าบริโภค	 ส�านักสุขาภิบาลอาหารและน�้า	 

กรมอนามัย	โทร	02	5904606	โทรสาร	02	590	4188	

  (7)  ตลาดนัด

	 	 	 ตลาด	 หมายถึง	 สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจ�าหน่ายสินค้าประเภทสัตว	์ 

เนื้อสัตว์	 ผัก	 ผลไม้	 หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด	 ประกอบหรือปรุงแล้ว	 หรือของเสียง่าย	 ทั้งนี้	 ไม่ว่า 

จะจ�าหน่ายสินค้าประเภทอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม	 และหมายรวมถึงบริเวณที่จัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพ่ือจ�าหน่าย

สินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจ�าหรือเป็นครั้งคราว	



41ข้อมูลงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2559
สนับสนุนการด�าเนินงาน คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (เล่ม 2)

	 	 	 จากรายงานของคณะตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขประจ�าปี	 2557	 พบว่ามีตลาดนัด
(ตลาดประเภท	2)อยู่ทั่วประเทศ	จ�านวน	5,377	แห่ง	ซึ่งมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว	หากไม่มีการจัดการ
ที่ดีตลาดเหล่านี้อาจเป็นแหล่งแพร่กระจายโรคท่ีเกิดจากอาหารและน�้าเป็นสื่อ	 รวมถึงปัญหาจากการใส่สารเคมี 
ที่ไม่ปลอดภัยเข้าไปเพื่อชะลอการเน่าเสียของอาหารสด	 จึงจ�าเป็นจะต้องมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มี 
การควบคุมและจัดการตลาดให้ถูกสุขลักษณะ	และมีการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข	พ.ศ.	2535
	 	 	 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข	 พ.ศ.	 2535	 ก�าหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะจัดตั้งตลาดต้องมายื่น
ขอรับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนประกอบกิจการ	 รวมทั้งหากประสงค์จะเปลี่ยนแปลงขนาดของตลาด
ให้ต่างไปจากที่ได้รับอนุญาตก็จะต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินเช่นกัน	 แต่หากเป็นการจัดต้ังตลาด 
ของกระทรวง	ทบวง	กรม	ราชการส่วนท้องถิ่น	หรือองค์การของรัฐที่จัดตั้งตลาดขึ้นตามอ�านาจหน้าที่กรณีนี้ไม่ต้อง
ขอรับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่ก็ต้องปฏิบัติตามข้อก�าหนดของท้องถิ่นเกี่ยวกับสุขลักษณะต่างๆ	ด้วย

แผนภูมิ	การควบคุมการจัดตั้งของราชการส่วนท้องถิ่น

46 
 

 

ดีตลาดเหล่าน้ีอาจเป็นแหล่งแพร่กระจายโรคท่ีเกิดจากอาหารและน้ําเป็นสื่อ รวมถึงปัญหาจากการใส่สารเคมีที่
ไม่ปลอดภัยเข้าไปเพ่ือชะลอการเน่าเสียของอาหารสด จึงจําเป็นจะต้องมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ
ควบคุมและจัดการตลาดให้ถูกสุขลักษณะ และมีการขอรับใบอนุญาตจัดต้ังตลาดให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กําหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะจัดต้ังตลาดต้องมายื่นขอรับ
ใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนประกอบกิจการ รวมท้ังหากประสงค์จะเปลี่ยนแปลงขนาดของตลาดให้ต่าง
ไปจากท่ีได้รับอนุญาตก็จะต้องย่ืนขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเช่นกัน แต่หากเป็นการจัดต้ังตลาดของ
กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์การของรัฐท่ีจัดต้ังตลาดขึ้นตามอํานาจหน้าที่กรณีน้ีไม่ต้อง
ขอรับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่ก็ต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดของท้องถิ่นเกี่ยวกับสุขลักษณะต่าง ๆ ด้วย 

แผนภูมิ การควบคุมการจัดต้ังของราชการส่วนท้องถิ่น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้จัดต้ังตลาด

เอกชน กระทรวงทบวง

ต้องขออนุญาต 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ไม่ต้องขออนญุาต 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อกําหนดของท้องถิ่น 
1) ที่ต้ังแผนผังสิ่งปลูกสร้าง 
2) การจัดสถานท่ี การวางสิ่งของ 
3) การรักษาความสะอาด 
4) การจัดการสิ่งปฏิกูล/มูลฝอย การระบายนํ้าทิ้ง 
5) การป้องกันเหตุรําคาญและการระบาดของโรค 
6) สุขลักษณะของผู้ขายและผู้ช่วยขายในตลาด 

ปฏิบัติตาม 

1) การจัดต้ังตลาด 
2) การขยาย/ลดขนาด 
1)	การจัดตั้งตลาด

2)	การขยาย/ลดขนาด



42 ข้อมูลงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2559
สนับสนุนการด�าเนินงาน คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (เล่ม 2)

	 	 	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้มีการออกกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด	

พ.ศ.	 2551	 ซึ่งมีหลักเกณฑ์เก่ียวกับสุขลักษณะในการควบคุมดูแลตลาด	 และกรมอนามัยได้ด�าเนินการโครงการ

ตลาดนัดน่าซื้อเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เร่งรัดด�าเนินการปรับปรุงตลาดนัดให้ได้มาตรฐาน	

โดยมีการสนับสนุนคู่มือวิชาการ	 แบบตรวจ	 ตล.2	 รวมท้ังส่งเสริมให้จัดท�าฐานข้อมูลและการส�ารวจสถานการณ์

ตลาดนัดผ่านระบบการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข	

	 	 	 ภารกิจที่คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดควรจะด�าเนินการคือส่งเสริมและสนับสนุน 

ให้ราชการส่วนท้องถ่ินมีการออกข้อก�าหนดของท้องถิ่นและควบคุมก�ากับดูแลให้ผู้ประกอบกิจการปฏิบัติถูกต้อง

ตามสุขลักษณะที่ก�าหนดในข้อก�าหนดของท้องถ่ินและกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด	 พ.ศ.	 2551	 

รวมทั้งการขอรับใบอนุญาตให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข	 พ.ศ.	 2535	 ส�าหรับระดับจังหวัดควรจัด

ท�าฐานข้อมูลตลาดนัดในแต่ละพื้นท่ี	 การจัดอบรมผู้ประกอบกิจการตลาดนัดเพื่อให้มีความรู้ด้านสุขลักษณะ	 และ

สุ่มตรวจอาหารในตลาดนัดเพื่อให้สามารถบ่งชี้ความเส่ียงของการปนเปื้อนในอาหาร	 เพ่ือน�ามาใช้เป็นข้อมูล 

ในการวางแผนควบคุมก�ากับตลาดนัดในพื้นที่	

	 	 	 ทั้งนี้	 สามารถติดต่อสอบถาม	 ประสานขอข้อมูลรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ีกลุ่มวิจัยและพัฒนา

ระบบสุขาภิบาลอาหาร	ส�านักสุขาภิบาลอาหารและน�้า	กรมอนามัย	โทร	02	5904177	โทรสาร	02	590	4188	

  (8)  การจัดการเหตุร�าคาญ

	 	 	 การขยายพ้ืนที่เขตเมืองอย่างรวดเร็วส่งผลให้สภาพเศรษฐกิจ	 สังคม	 วัฒนธรรม	 สิ่งแวดล้อม

และความเป็นอยู่ของประชาชนในสังคมเปลี่ยนแปลง	 การพัฒนาโดยไม่มีแผนรองรับที่ดีส่งผลให้เกิดอุตสาหกรรม	

สถานประกอบกิจการในชุมชนและสถานบริการที่ไม่มีระบบการจัดการมลพิษที่ดีพอท�าให้เกิดปัญหามลพิษ 

ในสิ่งแวดล้อมมากข้ึนและก่อให้เกิดปัญหาเหตุเดือดร้อนร�าคาญต่างๆ	 เช่น	 น�้าเสีย	 ฝุ่นละออง	 กลิ่นเหม็น	 เสียงดัง	 

สิ่งปฏิกูล	 มูลฝอย	 และของเสียอันตราย	 เป็นต้น	 ซ่ึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของประชาชนที่พักอาศัย 

ในบริเวณใกล้เคียง	

	 	 	 เหตุดังต่อไปนี้ถือว่าเป็นเหตุร�าคาญตามกฎหมาย	

	 	 	 1)		แหล่งน�้า	 ทางระบายน�้า	 ที่อาบน�้า	 ส้วม	 หรือที่ใส่มูลหรือเถ้า	 หรือสถานที่อื่นใดซึ่งอยู่ใน

ท�าเลไม่เหมาะสม	สกปรก	มีการสะสมหรือหมักหมมสิ่งของ	มีการเททิ้งสิ่งใดเป็นเหตุให้มีกลิ่นเหม็นหรือละอองเป็น

พิษ	หรือเป็นหรือน่าจะเป็นที่เพาะพันธุ์พาหะน�าโรค	หรือก่อให้เกิดความเสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

	 	 	 2)		การเลี้ยงสัตว์ในท่ีหรือโดยวิธีใด	 หรือมีจ�านวนเกินสมควรจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็น

อันตรายต่อสุขภาพ

	 	 	 3)		อาคารอันเป็นที่อยู่ของคนหรือสัตว์	 โรงงานหรือสถานที่ประกอบการใดไม่มีการระบาย

อากาศ	 การระบายน�้า	 การก�าจัดส่ิงปฏิกูล	 หรือการควบคุมสารเป็นพิษหรือมีแต่ไม่มีการควบคุมให้ปราศจาก 

กลิ่นเหม็นหรือละอองสารเป็นพิษอย่างพอเพียงจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

	 	 	 4)		การกระท�าใดๆ	 อันเป ็นเหตุให ้ เ กิดกล่ิน	 แสง	 รังสี	 เสียง	 ความร ้อน	 สิ่ งมีพิษ	 

ความสั่นสะเทือน	ฝุ่น	ละออง	เขม่า	เถ้า	หรือกรณีอื่นใด	จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

	 	 	 5)		 เหตุอื่นใดที่รัฐมนตรีก�าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา



43ข้อมูลงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2559
สนับสนุนการด�าเนินงาน คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (เล่ม 2)

	 	 	 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข	 พ.ศ.	 2535	 ให้อ�านาจเจ้าพนักงานท้องถ่ินออกค�าสั่งเป็น

หนังสือให้บุคคลที่เป็นต้นเหตุ(กรณีเกิดเหตุในท่ีสาธารณะ)	 หรือเจ้าของหรือผู้ครอบครอง(กรณีเกิดเหตุในท่ีเอกชน)

ระงับหรือป้องกันเหตุร�าคาญได้	กรณีที่มีการฝ่าฝืนค�าสั่ง	เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจเข้าไประงับเหตุร�าคาญและจัดการ

ตามความจ�าเป็นเพื่อมิให้เกิดเหตุร�าคาญขึ้นอีกก็ได้และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ได้รับค�าส่ัง	 ส�าหรับสถานที่เอกชน

หากเป็นกรณีที่อาจเกิดอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพหรือมีผลกระทบต่อสภาวะการด�ารงชีพของประชาชน	 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจสั่งห้ามใช้สถานที่นั้นจนกว่าจะมีการระงับเหตุร�าคาญก็ได้	

แผนภูมิ	การควบคุมเหตุร�าคาญของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
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พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ให้อํานาจเจ้าพนักงานท้องถ่ินออกคําสั่งเป็นหนังสือ
ให้บุคคลที่เป็นต้นเหตุ(กรณีเกิดเหตุในที่สาธารณะ) หรือเจ้าของหรือผู้ครอบครอง(กรณีเกิดเหตุในที่เอกชน)
ระงับหรือป้องกันเหตุรําคาญได้ กรณีที่มีการฝ่าฝืนคําสั่ง เจ้าพนักงานท้องถ่ินอาจเข้าไประงับเหตุรําคาญและ
จัดการตามความจําเป็นเพ่ือมิให้เกิดเหตุรําคาญขึ้นอีกก็ได้และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ได้รับคําสั่ง สําหรับ
สถานที่เอกชนหากเป็นกรณีที่อาจเกิดอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพหรือมีผลกระทบต่อสภาวะการดํารงชีพของ
ประชาชน เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งห้ามใช้สถานที่น้ันจนกว่าจะมีการระงับเหตุรําคาญก็ได้  

 

แผนภูมิ การควบคุมเหตุรําคาญของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถ้าไม่แก้ไขและอาจเป็นเป็นอันตรายร้ายแรง 

            
 
 
 

  

 

   
 

เหตุรําคาญ 

เกิดขึ้นในสถานท่ีเอกชน เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในท่ีสาธารณะ 

สั่งให้บุคคลท่ีก่อเหตุระงับ/ 

ป้องกันในเวลาอันควร 

เข้าไประงับหรือจัดการได้ 
โดยบุคคลก่อเหตุ 

เป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย 

สั่งให้เจ้าของ/ผู้ครอบครอง 

สถานท่ีระงับ/แก้ไข 

ภายในเวลาอันสมควร 

จพง. ท้องถ่ิน 

มีอํานาจ 

เข้าไประงับหรือจัดการได้ 
โดยบุคคลก่อเหตุ 

เป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย 

สั่งห้ามใช้/ยินยอมให้ใช้สถานท่ี
นั้นจนกว่าจะแก้ไขได้ 

ถ้าไม่แก้ไข 

ถ้าเป็นกรณีท่ีอาจเป็น
อันตรายร้ายแรง 
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	 	 	 กรมอนามัยได้จัดท�าคู่มือระบบการจัดการเหตุร�าคาญ	การใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ในการ

ตรวจเหตุร�าคาญ	 และด�าเนินการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดการเหตุร�าคาญในประเด็นฝุ่นละออง	 เสียง	 กลิ่น	 

รวมทั้งการออกค�าสั่งทางปกครองในการจัดการเหตุร�าคาญ

	 	 	 ภารกิจที่คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดควรจะด�าเนินการคือส่งเสริมและสนับสนุนให้

ราชการส่วนท้องถิ่นมีการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในการควบคุมเหตุร�าคาญอย่างเคร่งครัด	 และ

พัฒนาให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีการจัดการเหตุร�าคาญอย่างเป็นระบบ	มีกระบวนการและแนวทางในการจัดการ

ปัญหาเหตุร�าคาญอย่างมีระเบียบ	 แบบแผน	 สามารถจัดการเหตุร�าคาญได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ส�าหรับในระดับ

จังหวัดควรมีการจัดท�าสถานการณ์ปัญหาเหตุร�าคาญในพื้นที่เพื่อก�าหนดแนวทาง	 มาตรการ	 หรือวิธีการป้องกัน

ควบคุมและเฝ้าระวังปัญหาเหตุร�าคาญที่เหมาะสมกับปัญหา	 การจัดให้มีการชี้แจงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น	 และ

อบรมให้แก่เจ้าพนักงานสาธารณสุขในเรื่องการจัดการและแก้ไขปัญหาเหตุร�าคาญรวมทั้งข้อเสนอแนะ	 ค�าปรึกษา

แนะน�าด้านวิชาการต่อท้องถิ่นและผู้ที่เกี่ยวข้อง

	 	 	 ทั้งนี้	เอกสารสนับสนุนการด�าเนินงานการจัดการปัญหาเหตุร�าคาญสามารถดาวน์โหลดได้จาก	

website	 http://env.anamai.moph.go.th/	 หรือติดต่อสอบถาม	 ประสานขอข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที	่ 

กลุ่มเหตุร�าคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	 ส�านักอนามัยส่ิงแวดล้อม	 กรมอนามัย	 โทร.	 02	 5904259	

โทรสาร	02	590	4321	

  (9)  เครื่องมือการประเมินความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

	 		 	 จากการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน	 เกิดโครงการพัฒนาทั้งภาครัฐและเอกชน	 การขยายตัว 

ของภาคอุตสาหกรรม	 รวมถึงการด�าเนินกิจการต่างๆ	 ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพ	 ทั้งนี้	 หากโครงการ 

หรือกิจการดังกล่าวมีการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีเพียงพอ	 ย่อมก่อให้เกิดมลพิษที่อาจส่งผลกระทบ 

ต่อสิ่งแวดล้อม	เช่น	มลพิษทางน�้า	อากาศ	ดิน	ห่วงโซ่อาหาร	ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนได้	

		 		 	 ราชการส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานท่ีมีบทบาทหน้าที่ดูแลสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที ่

ตามกฎหมาย	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพระราชบัญญัติการสาธารณสุขได้กระจายอ�านาจให้กับราชการส่วนท้องถิ่น 

ในการจัดการปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมจากกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	 ซึ่งกรมอนามัยได้มีแนวคิด 

ในการประยุกต์ใช้หลักการของการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพมาพัฒนาให้เกิดการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	

และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายของราชการส่วนท้องถิ่น	 โดยการใช้แบบประเมินความเสี่ยง 

ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	เพื่อการควบคุมก�ากับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

	 	 	 โดยขณะนี้ได้มีการจัดท�าเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	 เพื่อควบคุม

ก�ากับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข	 พ.ศ.2535	 ซึ่งได้รวบรวมหลักเกณฑ์

มาตรฐานทางวิชาการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ควรพิจารณาในการควบคุมก�ากับติดตามกิจการที่เป็นอันตรายต่อ

สุขภาพ	ประกอบด้วย	13	กิจการ	ได้แก่	

	 	 	 1)	 กิจการการต่อ	การประกอบ	การเคาะ	การปะผุ	การพ่นสี	และการพ่นสารกันสนิม

	 	 	 2)	 กิจการการตาก	การสะสม	หรือขนถ่ายมันส�าปะหลัง

	 	 	 3)	 กิจการการย้อม	การกัดสีผ้าหรือสิ่งทออื่นๆ

	 	 	 4)	 กิจการโรงสีข้าว
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	 	 	 5)	 กิจการการเลื่อย	การซอย	การขัด	การไส	การเจาะ	การขุดร่อง	การท�าคิ้ว	หรือการตัดไม้

ด้วยเครื่องจักร

	 	 	 6)	 กิจการเลี้ยงไก่

	 	 	 7)	 กิจการสระว่ายน�้า

	 	 	 8)	 กิจการหอพัก	อาคารให้เช่า	ห้องเช่า	ห้องแบ่งเช่า	หรือกิจการอื่นในท�านองเดียวกัน

	 	 	 9)	 กิจการเลี้ยงสุกร

	 	 	 10)		กิจการผลิตแป้งมันส�าปะหลัง	แป้งสาคู	แป้งจากพืช	หรือแป้งอื่นๆ	ในท�านองเดียวกัน

	 	 	 11)		กิจการเสริมสวยหรือแต่งผม

	 	 	 12)		กิจการ	การระระเบิด	การโม่	การป่นหินด้วยเครื่องจักร

	 	 	 13)		กิจการ	การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ช�ารุดใช้แล้วหรือเหลือใช้	(ค้าของเก่า)

    ความคาดหวังต่อบทบาทของคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด

		 	 	 กรมอนามัยมีความมุ่งหวังให้คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดผลักดันให้ราชการ 

ส่วนท้องถิ่นใช้เครื่องมือการประเมินความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	ในการช่วยเสริมหนุนการท�างานของราชการ	

ส่วนท้องถิ่นในการพิจารณาอนุมัติอนุญาตการประกอบกิจการ	 รวมทั้งการตรวจติดตามการประกอบกิจการ 

ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตาม	พ.ร.บ.การสาธารณสุข	พ.ศ.	2535	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 	 	 โดยเอกสารสนับสนุนการด�าเนินงานการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	 ได้แก่	 คู่มือแนวทาง	

HIA	 ระดับโครงการ	 แนวทาง	HIA	 ส�าหรับท้องถิ่น	 แนวทาง	HIA	 รายโครงการ	 เช่น	 โครงการโรงไฟฟ้า	 โครงการ 

เหมืองแร่	โครงการพัฒนาแหล่งน�้า	โครงการอุตสาหกรรมเหล็ก	โครงการปิโตรเคมี	เป็นต้น	และหลักสูตรการฝึกอบรม 

รวมถึงรายละเอียดเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสามารถดาวน์โหลดได้ท่ี	 website	

http://hia.anamai.moph.go.th	หรือติดต่อสอบถาม	ประสานขอข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนพัฒนาระบบ

การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	โทร	02-590	4190	โทรสาร	02-590	4356	

  (10) การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 

	 	 	 แต่ละปีประเทศไทยต้องประสบปัญหาต่างๆ	ที่มีผลกระทบ	(Impact)	จากการเกิดสาธารณภัย	

(Disaster)	 ความรุนแรงของสภาพปัญหา	 มีความแตกต่างกันตามประเภทของสาธารณภัย	 เมื่อพิจารณาจาก

ประสบการณ์	 และสถิติการเกิดสาธารณภัยในประเทศไทยต้ังแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน	 อุทกภัย	 อุบัติเหตุ	 ภัยแล้ง	

และอัคคีภัย	 จะมีสถิติการเกิดที่บ่อยครั้งมากกว่าสาธารณภัยประเภทอื่นๆ	 เช่น	 การเกิดเหตุการณ์อุทกภัย 

ในปี	 2554	 ช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม	 มีจังหวัดที่ประสบอุทกภัยมากกว่า	 51	 จังหวัด	 นอกจากนั้น	 มีภัย 

ที่ส่งผลกระทบชัดเจนทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	 คือ	 ภัยจากโรคระบาด	 เช่น	 โรคไข้เลือดออก	 โรคไข้ซิกา	 (Zika	

fever)	 โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา	 (Ebola	 Virus	 Disease	 :EVD)	 โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่	 ชนิดเอ	 (เอช1เอ็น1)	

เป็นต้น	ผลกระทบที่มีความส�าคัญไม่น้อยกว่าด้านอื่นๆ	ได้แก่	ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	หากมีการจัดการด้านอนามัย

สิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีจะท�าให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ	 เช่น	 การเกิดโรคระบบทางเดินอาหารที่มีน�้าเป็นสื่อ	 ดังนั้น	 

กรมอนามัยจึงให้ความส�าคัญต่อการจัดการสาธารณภัย	 โดยเน้นไปที่การป้องกันหรือการลดผลกระทบ	 

(Prevention	 and	Mitigation)	 และการเตรียมความพร้อม	 (Preparedness)	 ซึ่งอยู่ในช่วงก่อนการเกิดภัยพิบัติ



46 ข้อมูลงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2559
สนับสนุนการด�าเนินงาน คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (เล่ม 2)

ควบคู่ไปกับการจัดการในภาวะฉุกเฉิน	 (Emergency	 Response)	 ในช่วงระหว่างการเกิดภัยพิบัติ	 และการฟื้นฟู

บูรณะ	(Rehabilitation	and	Reconstruction)	ในช่วงภายหลังการเกิดภัยพิบัติ	ขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น	จะต้องมี

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ	 เพื่อส่งผลในการบริหารจัดการสาธารณภัยไม่ให้มีผลกระทบต่อประชาชน 

ที่ประสบภัย

	 	 	 ส�าหรับการท�างานในระดับกระทรวง	 ได้พัฒนาระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข	

(Public	 Health	 Emergency)	 ซึ่งในอดีตจะหมายถึง	 “โรคระบาด”	 เท่านั้น	 และต่อมาได้ขยายขอบเขตงาน 

ให้กว้างขึ้น	 ครอบคลุมเหตุการณ์ท่ีเป็นท้ัง	 “โรคและภัยคุกคามสุขภาพ”	 ด้วย	 ปัจจัยด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม 

เป็นหนึ่งในภัยคุกคามสุขภาพ	เช่น	อาหาร	น�้า	สารเคมี	รังสี	เป็นต้น	ซึ่งหากปัจจัยเหล่านี้ปนเปื้อนและเป็นสิ่งคุกคาม

ก็อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนได้	 ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบันตามที่ได้กล่าวไว้

ข้างต้น	 ดังนั้น	 จึงต้องมีการพัฒนาระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อเสริมระบบตอบโต้

ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขให้ครอบคลุมทุกประเด็นของภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและเพื่อคุ้มครอง

สุขภาพของประชาชนจากสิ่งคุกคามที่เกิดขึ้นจากภัยคุกคามด้านสิ่งแวดล้อม

   ความคาดหวังต่อบทบาทของคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด

	 	 	 ในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินฯ	 หน่วยงานทุกระดับจ�าเป็นต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ

ตั้งแต่ระดับประเทศ	ภูมิภาค	 จังหวัด	 อ�าเภอ	 ต�าบลและหมู่บ้านและบูรณาการการท�างานในทุกระดับและประเด็น

ส�าหรับนักอนามัยสิ่งแวดล้อมจะต้องมีความรู้	 ความเข้าใจเพื่อให้สามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากปัจจัยเสี่ยง/

สิ่งคุกคามที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ	 หรือลดผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นๆอย่างทันท่วงที	 หรือประสาน

งานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ี	 เพื่อบูรณาการการจัดการกับเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง	 เหมาะสม	

และครอบคลุมความเสี่ยง	 รวมทั้ง	 คาดการณ์ประเด็นเหตุการณ์ฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึนบ่อยในพ้ืนท่ี	 หรือมีความเสี่ยง 

ที่จะเกิดขึ้น	 หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นแล้ว	 แต่ต้องการความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 น�าเข้าสู่วาระ 

การพิจารณาของคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด	 เพ่ือก�าหนดมาตรการป้องกันเหตุการณ์ไม่ให้เกิดหรือ 

เกิดเหตุการณ์ลดลง	และมาตรการแก้ไขผลกระทบและผลเสียหายจากเหตุที่เกิดขึ้น

	 	 	 โดยเอกสารสนับสนุนการด�าเนินงาน	 เช่น	 คู ่มือแนวทางปฏิบัติฐานข้อมูลวิชาการ	 และ

หลักสูตรการฝึกอบรม	 เป็นต้น	 สามารถดาวโหลดได้ที่เว็บไซต์	 http://env.anamai.moph.go.th/	 หรือติดต่อ

สอบถาม	 ประสานขอข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม	 ได้ที่กลุ่มพัฒนาอนามัยส่ิงแวดล้อม	 กรณีสาธารณภัยและพ้ืนท่ี

พิเศษส�านักอนามัยสิ่งแวดล้อม	 กรมอนามัย	 โทร	 02-590-4344	 โทรสาร	 02-590-4321	หรืออีเมล์	 envi.srt1@

gmail.com

  (11) แรงงานต่างด้าว

		 	 	 จากรายงานจ�านวนประชากรต่างด้าวในประเทศไทยของส�านักบริหารแรงงานต่างด้าว	 

กรมจัดหางาน	กระทรวงแรงงาน	ข้อมูล	ณ	เดือนธันวาคม	2558	พบว่า	มีประชากรต่างด้าว	จ�านวน	1,443,474	คน	

และในปีน้ี	 ประเทศต่างๆ	 ในภูมิภาคอาเซียนก�าลังเตรียมความพร้อมเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	 ส่งผลให้เกิด

ปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามแดน	โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มขึ้นของชุมชนแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย	ซึ่ง

อาจเป็นสาเหตุก่อให้เกิดปัญหาด้านการสาธารณสุข	 รวมท้ังการบริหารจัดการระบบการให้บริการทางสาธารณสุข	
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การใช้ทรัพยากรและสาธารณูปโภคต่างๆ	 อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางสุขภาพของประชาชนคนไทย 

ทั้งประเทศได้

	 	 	 กรมอนามัย	มีเป้าหมายในการด�าเนินงาน	คือ	กลุ่มประชากรต่างด้าวเข้าถึงบริการการป้องกัน	

ควบคุมโรคพื้นฐาน	โดยการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในชุมชนต่างด้าว	ซึ่งมีพื้นที่เป้าหมายด�าเนินการครอบคลุม

ใน	14	จังหวัด	 ได้แก่	ปทุมธานี	สมุทรปราการ	สระแก้ว	ระยอง	ตราด	สมุทรสาคร	อุบลราชธานี	มุกดาหาร	ตาก	

เชียงราย	 สุราษฎร์ธานี	 พังงา	 ระนอง	 และสงขลา	 ซึ่งกรมอนามัยก�าลังด�าเนินการส�ารวจข้อมูลเชิงคุณภาพด้าน

สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในชุมชนต่างด้าว	 14	 จังหวัดเป้าหมายเพื่อจะใช้ก�าหนดมาตรฐานการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม

ส�าหรับชุมชนต่างด้าวและพัฒนาไปสู่การออกประกาศของกรมอนามัยเพื่อเป็นมาตรการเสริมในการใช้กฎหมาย 

แก่ราชการส่วนท้องถิ่นต่อไป

   ความคาดหวังต่อบทบาทคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด

	 	 	 กรมอนามัยมุ่งหวังว่าคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดจะส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินออกข้อก�าหนดท้องถ่ินเพื่อรองรับการใช้มาตรฐานการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมชุมชน

ต่างด้าว	 ทั้งนี้	 สามารถประสานขอข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ีกลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม	 กรณีสาธารณภัย

และพื้นที่พิเศษ	ส�านักอนามัยสิ่งแวดล้อม	กรมอนามัย	โทร	02-590-4344	โทรสาร	02-590-4321	หรืออีเมล์	envi.

srt1@gmail.com

 3.4  การสนับสนุนอื่นๆ

	 	 เพื่อให้เกิดการเสริมหนุนต่อกลไกคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดในการขับเคลื่อนการด�าเนิน

งานอนามัยสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 กรมอนามัยจึงมีการสนับสนุนต่างๆ	 ที่จะเป็น

ประโยชน์ต่อการด�าเนินงานของคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด	ดังนี้

  1)  การเพ่ิมขีดความสามารถในด้านความรู ้และทักษะการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ 

ในทุกระดับ ซ่ึงมีความส�าคัญต่อการขับเคล่ือนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายในการลดปัจจัยเสี่ยง

ด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน	ดังนั้น	กรมอนามัยจึงได้จัดท�าหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพ

เจ้าหน้าที่ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดและหน่วยงานภาคีเครือข่าย	ดังนี้

ประเด็นงาน หลักสูตร กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา ผู้จัดอบรม หมายเหตุ

กฎหมาย	 -	การพัฒนาศักยภาพ	

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

ด้านกฎหมายและ

วิชาการ

-	สสจ.

-	สสอ.

3	วัน ศูนย์อนามัยฯ

-	กฎหมายสาธารณสุข

พื้นฐาน

-	อปท. 3	วัน ศูนย์อนามัยฯ

-	การยกร่างข้อก�าหนด

ท้องถิ่น

-	อปท. 2	วัน ศูนย์อนามัยฯ
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การจัดการเหตุ

ร�าคาญ	

-	การจัดการเหตุร�าคาญ

เรื่องฝุ่นละออง

-	ศูนย์อนามัย

-	สสจ.

3	วัน ส่วนกลาง

-	การจัดการเหตุร�าคาญ

เรื่องกลิ่น

-	ศูนย์อนามัย

-	สสจ.

4	วัน ส่วนกลาง

-	การจัดการเหตุร�าคาญ

เรื่องเสียง

-	ศูนย์อนามัย

-	สสจ.

3	วัน ส่วนกลาง

-	การจัดการเหตุร�าคาญ	

(ส�าหรับเจ้าพนักงาน

สาธารณสุข	ตาม	พรบ.	

การสาธารณสุขฯ)

-	เจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน

อนามัย

สิ่งแวดล้อม

ในหน่วยงานต่างๆ

4	วัน ส่วนกลาง เป็นหลักสูตร

แบบ

ลงทะเบียน

-	การจัดการเหตุร�าคาญ

และการออกค�าสั่งทาง

ปกครอง

-	อปท. 2	วัน ศูนย์อนามัยฯ

อนามัย

สิ่งแวดล้อม

-	อนามัยสิ่งแวดล้อม

พื้นฐาน	(ส�าหรับ

เจ้าพนักงานสาธารณสุข	

ตาม	พรบ.	

การสาธารณสุขฯ)

-	เจ้าหน้าที่ผู้

ปฏิบัติงานอนามัย

สิ่งแวดล้อมใน

หน่วยงานต่างๆ

5	วัน ส่วนกลาง เป็นหลักสูตร

แบบลง

ทะเบียน

การจัดการ

สิ่งปฏิกูล

-	การจัดการสิ่งปฏิกูล

อย่างถูกหลักสุขาภิบาล

ส�าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล

ระบบบ�าบัดสิ่งปฏิกูล

-	ผู้ดูแลระบบ

บ�าบัดสิ่งปฏิกูล

ของ	อปท.

3	วัน ส่วนกลาง เป็นหลักสูตร

แบบลง

ทะเบียน

การพัฒนา

คุณภาพระบบ

บริการอนามัย

สิ่งแวดล้อม	

(EHA)

-	ผู้ให้ค�าปรึกษา	

(Instructor)

-	สสจ.	-	สสอ. 3	วัน ศูนย์อนามัยฯ

-	การพัฒนาระบบ

บริการอนามัยสิ่ง

แวดล้อมขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

-	เทศบาลต�าบล 4	วัน กรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น
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มูลฝอยติดเชื้อ -	การป้องกันและระงับ

การแพร่เชื้อหรือ

อันตรายที่เกิดจาก

มูลฝอยติดเชื้อ

-	สสจ.

-	ผู้ปฏิบัติการ

เคลื่อนย้าย

ภาชนะบรรจุ	

และขนมูลฝอยติด

เชื้อประจ�ายาน

พาหนะขน

มูลฝอยติดเชื้อ

2	วัน ศูนย์อนามัยฯ

ตอบโต้

ภาวะฉุกเฉิน

-	การตอบโต้

ภาวะฉุกเฉินด้านอนามัย

สิ่งแวดล้อม

-	สสจ. 2	วัน ศูนย์อนามัยฯ

เฝ้าระวัง

ด้านอนามัย

สิ่งแวดล้อม

-	การเฝ้าระวังด้าน

อนามัยสิ่งแวดล้อม	

-	สสจ. 1	วัน ศูนย์อนามัยฯ ตามความ

ต้องการของ

พื้นที่

แรงงาน

ต่างด้าว

-	การพัฒนาศักยภาพ

อาสาสมัครสาธารณสุข

ต่างด้าว	(อสต.)

-	อาสาสมัคร

สาธารณสุข

ต่างด้าว	(อสต.)

1	วัน กรมสนับสนุน

บริการสุขภาพ

สุขาภิบาล

อาหาร

-	การสุขาภิบาลอาหาร

ส�าหรับเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน	(BFSI)

-	เจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงานด้าน

สุขาภิบาลอาหาร

ในหน่วยงานต่างๆ	

5	วัน ส่วนกลาง เป็นหลักสูตร

แบบลง

ทะเบียน

-	ผู้ตรวจสอบสุขาภิบาล

อาหาร	(FSI)	รุ่นที่	2

-	เจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงานด้าน

สุขาภิบาลอาหาร

ในหน่วยงานต่างๆ

12	วัน ส่วนกลาง เป็นหลักสูตร

แบบลง

ทะเบียน

-	การสุขาภิบาลอาหาร

ส�าหรับผู้สัมผัสอาหาร

-	เจ้าของแผงลอย	

-	ผู้เตรียมอาหาร	

ผู้เสิร์ฟ	ผู้จ�าหน่าย

อาหาร	ผู้ท�าความ

สะอาดอุปกรณ์

3	ชั่วโมง อปท.	จัดการ

อบรมโดย

ประสานความ

ร่วมมือกับ	สสจ.,	

รพ.,	สสอ	หรือ	

รพสต.
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-	การสุขาภิบาลอาหาร

ส�าหรับผู้ประกอบ

กิจการด้านอาหาร

-	เจ้าของ/

ผู้จัดการ/ผู้ดูแล

ในสถานประกอบ

กิจการด้าน

อาหาร	(เน้น

สถานที่จ�าหน่าย

อาหาร)

6	ชั่วโมง อปท.	จัดการ

อบรมโดย

ประสานความ

ร่วมมือกับ	สสจ.,	

รพ.,	สสอ	หรือ	

รพสต.

น�้าบริโภค -	การพัฒนาศ้กยภาพ

ผู้ดูแลระบบประปา

เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล

ระบบประปาของ	

สสจ.	และ	รพ.	

3	วัน ศูนย์อนามัยฯ ตามความ

ต้องการของ

พื้นที่

-	การเฝ้าระวังคุณภาพ

น�้าบริโภคในชุมชน

-	เจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน

ด้านน�้าบริโภคใน

หน่วยงานต่างๆ	

-	อาสาสมัครพื้นที่

เฉพาะ	

-	ลุ่มน�้าปากพนัง	

-	โครงการรักษ์น�้า	

-	พื้นที่เสี่ยง

ปนเปื้อน

สารเคมี

1	วัน ศูนย์อนามัยฯ ตามความ

ต้องการของ

พื้นที่

-	การพัฒนาและ

เฝ้าระวังคุณภาพ

น�้าตู้หยอดเหรียญ

-	เจ้าหน้าที่	/	

เจ้าของ/	ผู้ดูแล

2	วัน ส�านักสุขาภิบาล

อาหารและน�้า	

ร่วมกับศูนย์

อนามัย

ตามความ

ต้องการของ

พื้นที่

บ�าบัดน�้าเสีย -	การควบคุมดูแลระบบ

บ�าบัดน�้าเสียโรงพยาบาล

ระบบคลองวนเวียน	

(Oxidation Ditch)

-	เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล

ระบบฯ	

2	วัน ศูนย์อนามัยฯ ตามความ

ต้องการของ

พื้นที่



51ข้อมูลงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2559
สนับสนุนการด�าเนินงาน คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (เล่ม 2)

ประเด็นงาน หลักสูตร กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา ผู้จัดอบรม หมายเหตุ

การประเมิน

ผลกระทบต่อ

สุขภาพ

-	การประเมินความเสี่ยง

ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	

เพื่อควบคุมกิจการที่เป็น

อันตรายต่อสุขภาพ	ตาม	

พ.ร.บ.การสาธารณสุข	

พ.ศ.	2535

-	อปท. 1	วัน ศูนย์อนามัยฯ ตามความ

ต้องการของ

พื้นที่

หมายเหตุ ติดตามข้อมูลข่าวสารการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	 ได้ที่	 http://foodsan. 

anamai.moph.go.th/main.php?filename=index_development

  2) การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ซึ่งราชการส่วนท้องถิ่น

สามารถขอรับบริการส่งตัวอย่างในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน�้า	 รวมถึงชุดตรวจอย่างง่ายเพื่อใช้ในการด�าเนินงาน

ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นได้

   3)  เอกสารทางวิชาการ คู่มือการด�าเนินงาน และสื่อเสริมความรู้ (ภาคผนวก)

		 	 	 แต่ละจังหวัดสามารถขอรับการสนับสนุน	 โดยประสานงานผ่านศูนย์อนามัยที่รับผิดชอบ	 หรือ

หน่วยงานสายสิ่งแวดล้อมที่ตั้งอยู่ในส่วนกลางโดยตรง

ศูนย์ฯ ที่ เขตพื้นที่รับผิดชอบ เบอร์โทรศัพท์ เว็บไซด์

ศูนย์ฯ	ที่	1	

เชียงใหม่

8	จังหวัด	ได้แก่	เชียงราย	

เชียงใหม่	น่าน	พะเยา	

แพร่	แม่ฮ่องสอน	ล�าปาง	

ล�าพูน

0	5327	2740	ต่อ	616

0	5327	6856

http://hpc10.anamai.moph.go.th

ศูนย์ฯ	ที่	2	

พิษณุโลก

5	จังหวัด	ได้แก่	ตาก	

พิษณุโลก	เพชรบูรณ์	

สุโขทัย	อุตรดิตถ์

0	5529	9280-1	ต่อ	145

146	110

http://hpc9.anamai.moph.go.th

ศูนย์ฯ	ที่	3	

นครสวรรค์

5	จังหวัด	ได้แก่	

ก�าแพงเพชร	ชัยนาท	

นครสวรรค์	พิจิตร	

อุทัยธานี

0	5625	5451	ต่อ	104

0	5632	5093-5

http://hpc8.anamai.moph.go.th

ศูนย์ฯ	ที่	4

สระบุรี

8	จังหวัด	ได้แก่	นนทบุรี	

นครนายก	ปทุมธานี	

พระนครศรีอยุธยา	

ลพบุรี	สระบุรี	สิงห์บุรี	

อ่างทอง

0	3630	0830-32	ต่อ	117 http://hpc2.anamai.moph.go.th



52 ข้อมูลงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2559
สนับสนุนการด�าเนินงาน คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (เล่ม 2)

ศูนย์ฯ ที่ เขตพื้นที่รับผิดชอบ เบอร์โทรศัพท์ เว็บไซด์

ศูนย์ฯ	ที่	5

ราชบุรี

8	จังหวัด	ได้แก่	

กาญจนบุรี	นครปฐม	

เพชรบุรี	ประจวบคิรีขันธ์	

ราชบุรี	สมุทรสาคร	

สมุทรสงคราม	

สุพรรณบุรี

0	3233	7509

0	3231	0368-71	ต่อ	2230

http://hpc4.anamai.moph.go.th

ศูนย์ฯ	ที่	6	

ชลบุรี

8	จังหวัด	ได้แก่	จันทบุรี	

ฉะเชิงเทรา	ชลบุรี	ตราด	

ปราจีนบุรี	ระยอง	

สระแก้ว	สมุทรปราการ

0	3814	8165-8	ต่อ	142 http://hpc3.anamai.moph.go.th

ศูนย์ฯ	ที่	7	

ขอนแก่น

4	จังหวัด	ได้แก่	กาฬสินธุ์	

ขอนแก่น	มหาสารคาม	

ร้อยเอ็ด

0	4323	5902-5 http://hpc6.anamai.moph.go.th

ศูนย์ฯ	ที่	8	

อุดรธานี

(ขอนแก่น	

ชั่วคราว)

7	จังหวัด	ได้แก่	

นครพนม	บึงกาฬ	เลย	

สกลนคร	หนองคาย	

หนองบัวล�าภู	อุดรธานี

0	4323	5902-5 http://hpc6.anamai.moph.go.th

ศูนย์ฯ	ที่	9	

นครราชสีมา

4	จังหวัด	ได้แก่	ชัยภูมิ	

นครราชสีมา	บุรีรัมย์	

สุรินทร์

0	4430	5131	ต่อ	102 http://hpc5.anamai.moph.go.th

ศูนย์ฯ	ที่	10	

อุบลราชธานี

5	จังหวัด	ได้แก่	

มุกดาหาร	ยโสธร	

ศรีสะเกษ	อุบลราชธานี	

อ�านาจเจริญ

0	4528	8586-8	ต่อ	221 http://hpc7.anamai.moph.go.th

ศูนย์ฯ	ที่	11

นครศรีธรรมราช

7	จังหวัด	ได้แก่	กระบี่	

ชุมพร	นครศรีธรรมราช	

ภูเก็ต	ระนอง	

สุราษฎร์ธานี

0	7539	9460-4	ต่อ	206 http://hpc11.anamai.moph.go.th

ศูนย์ฯ	ที่	12

ยะลา

7	จังหวัด	ได้แก่	ตรัง	

นราธิวาส	ปัตตานี	พัทลุง	

ยะลา	สงขลา	สตูล

0	7321	2860-1	ต่อ	113

0	7321	6776

http://hpc12.anamai.moph.go.

th



53ข้อมูลงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2559
สนับสนุนการด�าเนินงาน คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (เล่ม 2)

ภาคผนวก



54 ข้อมูลงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2559
สนับสนุนการด�าเนินงาน คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (เล่ม 2)

ภาคผนวก 1 รายชื่อเอกสาร/คู่มือกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

ล�าดับ รายชื่อเอกสาร/คู่มือ รูปแบบ

1 คู่มือพระราชบัญญัติการสาธารณสุข	พ.ศ.	2535  

2 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข	พ.ศ.	2535

(แก้ไขเพิ่มเติม	พ.ศ.	2550)

3 คู่มือการปฏิบัติตามกฎหมายสาธารณสุข	Standard	Operating	

Procedure	(SOP)

 

4 คู่มือการปฏิบัติงานคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดตามกฎหมาย

ว่าด้วยการสาธารณสุข	(ส�าหรับฝ่ายเลขานุการ)	

 

5 คู่มือแนวทางการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจัดการมูลฝอยส�าหรับ

หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นและเจ้าพนักงานตามกฎหมาย

สาธารณสุข

 

6 รวมบทความตัวอย่างคดีปกครองที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายการ

สาธารณสุข

 

7 แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข	พ.ศ.	2535  



55ข้อมูลงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2559
สนับสนุนการด�าเนินงาน คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (เล่ม 2)

ภาคผนวก 2 รายชื่อเอกสาร/คู่มือการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ

ล�าดับ รายชื่อเอกสาร/คู่มือ รูปแบบ

1 แนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพระดับโครงการ

2 แนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพโครงการเหมืองแร่

3 แนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากโครงการแหล่งน�้า

4 คู่มือการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสุขภาพจากโครงการพัฒนา

แหล่งน�้าส�าหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

5 แนวทางการให้ความเห็นต่อโครงการพัฒนา

6 แนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากโครงการโรงไฟฟ้า



56 ข้อมูลงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2559
สนับสนุนการด�าเนินงาน คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (เล่ม 2)

ล�าดับ รายชื่อเอกสาร/คู่มือ รูปแบบ

7 แนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในระดับท้องถิ่น

8 แนวทางการประยุกต์ใช้การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	กรณีตลาดนัด

10 กว่าจะเป็น	HIA

11 ก้าวย่างเอช	ไอ	เอประสบการณ์ของคนท�างานสาธารณสุขบนเส้นทาง

ของกระบวนการ	HIA	จังหวัดระยอง

12 คู่มือหลักสูตรการอบรมการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	(HIA)	

ระดับท้องถิ่น

13 คู่มือการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพส�าหรับสาธารณสุขอ�าเภอ



57ข้อมูลงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2559
สนับสนุนการด�าเนินงาน คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (เล่ม 2)

ล�าดับ รายชื่อเอกสาร/คู่มือ รูปแบบ

14 คู่มือประเมินความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมกิจการที่

เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข	พ.ศ.	2535

15 คู่มือประเมินความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมกิจการ

ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข	

พ.ศ.	2535	เล่ม	2

16 หนังสือวิชาการผลกระทบต่อสุขภาพจากเตาเผามูลฝอยชุมชน

17 อยู่อย่างไรภายใต้ภาวะมลพิษตอนเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ	:	

มาบตาพุด...ถึงมาบชะลูด

18 อยู่อย่างไรภายใต้ภาวะมลพิษตอน	บทบาทสาธารณสุขกับภาวะ

โลกร้อน

19 ถอดค�าบรรยาย	“การเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม”



58 ข้อมูลงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2559
สนับสนุนการด�าเนินงาน คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (เล่ม 2)

ล�าดับ รายชื่อเอกสาร/คู่มือ รูปแบบ

20 อยู่อย่างไรภายใต้ภาวะมลพิษ	ตอน	ความรู้จากชุมชน	ลดหมอกควัน

ด้วยมือเรา

21 ผลกระทบต่อสุขภาพจากความร้อน	ส�าหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

22 เอกสารประกอบการด�าเนินงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านอนามัย 

สิ่งแวดล้อม

23 เอกสารประกอบการด�าเนินงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านอนามัย

สิ่งแวดล้อม	เรื่อง	มลพิษทางน�้าและผลกระทบต่อสุขภาพ

24 แนวทางการเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารและน�้า	สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม	

เพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากอาหารและน�้าเป็นสื่อ

25 แนวทางการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงจากมลพิษอากาศ	กรณีหมอกควัน



59ข้อมูลงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2559
สนับสนุนการด�าเนินงาน คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (เล่ม 2)

ล�าดับ รายชื่อเอกสาร/คู่มือ รูปแบบ

26 แนวทางการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงจากมลพิษทางอากาศ	กรณีโรงไฟฟ้า

ชีวมวล

27 แนวทางการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงจากมลพิษอากาศ	กรณีฝุ่นละออง

ขนาดเล็ก

28 แนวทางการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง	กรณีขยะอิเล็กทรอนิกส์

29 แนวทางการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง	กรณีเหมืองแร่ทองค�า

30 คู่มือระบบเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ  

31 คู่มือการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมส�าหรับเจ้าหน้าที่สาธารสุข



60 ข้อมูลงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2559
สนับสนุนการด�าเนินงาน คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (เล่ม 2)

ล�าดับ รายชื่อเอกสาร/คู่มือ รูปแบบ

32 มาตรฐานค่าเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละออง	ขนาดเล็กกว่า 

10	ไมครอน	(PM10)

33 โปสเตอร์:	ภัยสุขภาพจากความร้อนการรับมือกับสภาพอากาศที่ร้อนจัด

34 โปสเตอร์:	ผลกระทบจ่อสุขภาพจากภาวะโรคร้อน

35 แผ่นพับ	:	อสม.	ท�าได้	การเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	ตอนที่	1

36 แผ่นพับ	:	ผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษอากาศ

37 แผ่นพับ	:	การเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม



61ข้อมูลงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2559
สนับสนุนการด�าเนินงาน คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (เล่ม 2)

ภาคผนวก 3 รายชื่อเอกสาร/คู่มืออนามัยสิ่งแวดล้อม

ล�าดับ รายชื่อเอกสาร/คู่มือ รูปแบบ

ความรู้เพื่อประชาชน

1 คู่มือ	5	ส

2 คู่มือ	พฤติกรรมส�าหรับประชาชน...รู้ไว้เรื่องใกล้ตัว

3 คู่มือ	ความรู้สู่ประชาชน	อนามัยสิ่งแวดล้อมเตรียมพร้อมประชาชน

4 คู่มือประชาชน	“	รื้อ..ล้าง..หลังน�้าลด	“	

5 คู่มือประชาชน	เรื่องร่วมลดโลกร้อน...ด้วยสองมือเรา  

6 คู่มือพ่อแม่เลือกสถานเลี้ยงเด็กอย่างไร..ลูกรักปลอดภัยและ

พัฒนาการดี

 

7 คู่มือสร้างสุขนิสัยรักษ์สะอาด  



62 ข้อมูลงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2559
สนับสนุนการด�าเนินงาน คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (เล่ม 2)

ล�าดับ รายชื่อเอกสาร/คู่มือ รูปแบบ

8 คู่มือสิ่งแวดล้อมปลอดภัยในโรงเรียน  

9 คู่มือการอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน  

10 คู่มือวัดสะอาดฆราวาสสุขใจ  

11 คู่มือ	การพัฒนาส้วมสาธารณะในวัด

12 คู่มือประชาชน	รู้ไว้เรื่องใกล้ตัวท�าอย่างไรไกลโรค  

13 คู่มือประชาชน	รู้ไว้เรื่องใกล้ตัวท�าอย่างไรอนามัยดี  

14 คู่มือ	โครงการบ้านสะอาด	อนามัยดี	ชีวีสมบูรณ์  



63ข้อมูลงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2559
สนับสนุนการด�าเนินงาน คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (เล่ม 2)

ล�าดับ รายชื่อเอกสาร/คู่มือ รูปแบบ

15 เกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ	(HAS)  

16 มหัศจรรย์ปัสสาวะ

17 คู่มือ	สารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศ	(VOCs)	

18 โรคลีเจียนแนร์  

19 ประกาศกรมอนามัย	เรื่องข้อปฏิบัติการควบคุมเชื้อลีจิโลเนลลาในหอ

ผึ่งเย็นของอาคารในประเทศไทย

กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

1 คู่มือ	 สถานบริการแต่งผม-เสริมสวย	 สะอาด	 ปลอดภัยน่าใช้บริการ..

ส�าหรับผู้ประกอบกิจการ

2 คู่มือ	สถานที่ท�างานน่าอยู่	น่าท�างาน	“สะอาดปลอดภัย	สิ่งแวดล้อมดี	

มีชีวิตชีวา”	



64 ข้อมูลงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2559
สนับสนุนการด�าเนินงาน คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (เล่ม 2)

ล�าดับ รายชื่อเอกสาร/คู่มือ รูปแบบ

3 แนวทางการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท	

การเลี้ยงสัตว์น�้า

4 แนวทางการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท	

การเจียระไนเพชร	พลอย	และนิล

5 แนวทางการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท	

การเผาถ่าน	หรือการสะสมถ่าน

6 แนวทางการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท	

สถานที่อาบน�้า	อบไอน�้า	อบสมุนไพร

7 แนวทางการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท	

การเลื่อย	การตัด	หรือการประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของต่างๆ

8 แนวทางการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท	

การผลิต	การบรรจุเครื่องส�าอาง

9 คู่มือโครงการสถานที่ท�างานน่า	น่าท�างาน	ตอนโรงแรมน่าอยู่	น่าพัก  



65ข้อมูลงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2559
สนับสนุนการด�าเนินงาน คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (เล่ม 2)

ล�าดับ รายชื่อเอกสาร/คู่มือ รูปแบบ

10 คู่มือ	สถานที่ท�างานน่าอยู่	น่าท�างาน	“สะอาดปลอดภัย	สิ่งแวดล้อมดี	

มีชีวิตชีวา”	ผลิตปี	2553

11 คู่มือ	 สถานประกอบกิจการ	 หรือสถานที่ท�างานที่มีผู้ปฏิบัติงานน้อย

กว่า	10	คน	และวิสาหกิจชุมชน

12 คู่มือ	 สถานที่ท�างานน่าอยู่	 น่าท�างาน	 ส�าหรับสถานประกอบการหรือ	

สถานที่ท�างานที่มีผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่	10	คนขึ้นไป

13 แนวทางการด�าเนินงานการประกอบกิจการ	การต่อการประกอบ

การเคาะ	การปะผุ	การพ่นสี	การพ่นสีสารสนิท	ยานยนต์

 

14 คู่มือ	การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม	สถานบริการแต่งผม	 -	 เสริมสวย	

สะอาด	ปลอดภัย	น่าใช้บริการ

15 คู่มือพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

16 แนวทางการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทหอพัก	

อาคารชุดให้เช่า	ห้องเช่า	ห้องแบ่งเช่าหรือกิจการอื่นในท�านองเดียวกัน

 



66 ข้อมูลงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2559
สนับสนุนการด�าเนินงาน คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (เล่ม 2)

ล�าดับ รายชื่อเอกสาร/คู่มือ รูปแบบ

17 แนวทางประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทสถาน

ประกอบกิจการการย้อม	การกัดสีผ้า	หรือสิ่งทออื่นๆ

 

รณรงค์ลดโลกร้อน

1 คู่มือ	 เรื่องเล่าความส�าเร็จ	 สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ	 ลดโลก

ร้อน	2555	(Green	&	Clean	Hospital)	

2 คู่มือ	สถานบริการสาธารณสุขกับการประเมิน	Carbonfootprint

3 คู่มือ	Green	&	Clean	Hospital	  

4 คู่มือ	สถานบริการสาธารณสุขกับการประเมิน	Carbon	footprint	

5 คู่มือ	สถานบริการสาธารณสุขสีเขียว	Green	Hospital	



67ข้อมูลงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2559
สนับสนุนการด�าเนินงาน คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (เล่ม 2)

ล�าดับ รายชื่อเอกสาร/คู่มือ รูปแบบ

การจัดการสุขาภิบาล

1 คู่มือ	การประเมินคุณภาพการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ	

ส�าหรับโรงพยาบาล

 

2 คู่มือการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อหลักสูตรการป้องกันและ

ระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ

 

3 คู่มือแนวทางการพัฒนาสถานบริการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน

ด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

 

4 คู่มือ	มาตรฐานการสุขาภิบาลและความปลอดภัยในโรงพยาบาล

5 แนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อโดยเทคโนโลยีการท�าลายเชื้อ

ด้วยไอน�้า	ณ	แหล่งก�าเนิด

6 คู่มือ	การจัดการสิ่งปฏิกูล	(แบบครบวงจร)  

7 คู่มือ	การจัดการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  



68 ข้อมูลงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2559
สนับสนุนการด�าเนินงาน คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (เล่ม 2)

ล�าดับ รายชื่อเอกสาร/คู่มือ รูปแบบ

8 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

การจัดการมูลฝอยในครัวเรือน	ส�าหรับอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจ�าหมู่บ้าน	(อสม.)

การจัดการเหตุร�าคาญ

1 คู่มือวิชาการ	เรื่อง	ระบบจัดการเหตุร�าคาญ  

2 คู่มือวิชาการ	 เทคนิคการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ส�าหรับการตรวจ

วินิจฉัยปัญหาเหตุร�าคาญ

 

3 คู่มือวิชาการ	การควบคุมและจัดการปัญหาเหตุร�าคาญ  

4 คู่มือ	การปฏิบัติงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมส�าหรับสาธารณสุขอ�าเภอ	

“การจัดการเหตุร�าคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	2”	

5 คู่มือแนวทางการตรวจวินิจฉัยปัญหาเหตุร�าคาญด้านอนามัย

สิ่งแวดล้อมส�าหรับเจ้าหน้าที่

 

6 คู่มือระบบการจัดการเหตุร�าคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  



69ข้อมูลงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2559
สนับสนุนการด�าเนินงาน คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (เล่ม 2)

ล�าดับ รายชื่อเอกสาร/คู่มือ รูปแบบ

การจัดการสาธารณภัยและแรงงานต่างด้าว

1 คู่มือ	การจัดการด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม	กรณีภัยแล้ง

2 คู่มือ	การปฏิบัติงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมส�าหรับสาธารณสุขอ�าเภอ	

“อนามัยสิ่งแวดล้อม	กรณีสาธารณภัย	1”

3 คู่มือ	การจัดการมูลฝอยติดเชื้อไวรัสอีโบลา

4 คู่มือประชาชน	การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมส�าหรับกรณีฉุกเฉิน

และพิบัติภัย

5 คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานในภาวะหมอกควัน	

ส�าหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

6 คู่มือ	การฟื้นฟูสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่หลังเกิดอุทกภัย

เพื่อควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรค

7 คู่มือ	การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมส�าหรับประชาชนทั่วไป

(ไทย-ลาว)



70 ข้อมูลงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2559
สนับสนุนการด�าเนินงาน คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (เล่ม 2)

ล�าดับ รายชื่อเอกสาร/คู่มือ รูปแบบ

8 คู่มือ	การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมส�าหรับประชาชนทั่วไป	

(ไทย-เมียนมาร์)

9 คู่มือ	การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมส�าหรับประชาชนทั่วไป	

(ไทย-อังกฤษ)

10 คู่มือ	การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมส�าหรับประชาชนทั่วไป	

(ไทย-กัมพูชา)

ความรู้พื้นฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

1 คู่มือ	มาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม	ด้านอากาศ	น�้า	ดิน	เสียง	ความสั่น

สะเทือนความร้อน	และความเข้มแสงสว่าง

2 คู่มือวิชาการ	อนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นฐานส�าหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข	พ.ศ.2535

 

3 สถานการณ์อนามัยสิ่งแวดล้อม	2548-2550  

4 คู่มือมาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม	(ด้านอากาศ	น�้าดิน	เสียง	ความสั่น

สะเทือน	ความร้อน	และความเข้มแสงสว่าง	)

 



71ข้อมูลงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2559
สนับสนุนการด�าเนินงาน คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (เล่ม 2)

ล�าดับ รายชื่อเอกสาร/คู่มือ รูปแบบ

EHA : Environmental Health Accreditation

1 การด�าเนินงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม

(Environmental	Health	Accreditation)

ต�าราอื่นๆ

1 เครื่องมือการประเมินและการตอบสนองความเป็นธรรมด้านสุขภาพ

ในเขตเมืองโครงการต�ารา	4/2556	

2 คู่มือการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพมนุษย์จากอันตราย

ของสารเคมีโครงการต�ารา	3/2556	

3 แนวทางการประเมินผลด้านสาธารณสุข	(อนามัยสิ่งแวดล้อม)	

โครงการต�ารา	2/2556	

4 คู่มือการป้องกันโรคด้วยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพการประมาณ

ภาระโรคจากสิ่งแวดล้อม	โครงการต�ารา	1/2556
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สนับสนุนการด�าเนินงาน คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (เล่ม 2)

ภาคผนวก 4 รายชื่อเอกสาร/คู่มือสุขาภิบาลอาหารและน�้า

ล�าดับ รายชื่อเอกสารวิชาการ/คู่มือ รูปแบบ

1 ข้อก�าหนด/มาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร

2 แนวทางการเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหาร

3 การพัฒนาคุณภาพน�้าบริโภค

4 การพัฒนาบุคลากรในงานสุขาภิบาลอาหาร

5 วิชาการด้านสุขาภิบาลอาหาร

6. คู่มือปฏิบัติตู้น�้าหยอดเหรียญ	การประกอบกิจการที่เป็นอันตราย

ต่อสุขภาพ	ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข	พ.ศ.	2535

 

7. คู่มือการพัฒนาระบบการจัดบริการน�้าบริโภค	ส�าหรับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

Download	ได้ที่	http://foodsan.anamai.moph.go.th/main.php?filename=media2
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ภาคผนวก 5 รายการตรวจวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการกรมอนามัย

1. น�้าเพื่อการอุปโภคบริโภค

	 ตามประกาศกรมอนามัยตรวจวิเคราะห์ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน�้าประปาด่ืมได้	 20	 พารามิเตอร์

(กรมอนามัย,	2553)

	 1.1		 คุณภาพน�้าทางกายภาพ	ได้แก่	

	 	 -		 ความเป็นกรด	-	ด่าง	(pH)	ต้องอยู่ในช่วงระหว่าง	6.5	-	8.5	(Field	test)	

	 	 -		 ความขุ่น	(Turbidity)	ต้องไม่เกิน	5	เอ็นทียู

	 	 -		 สี	(Color)	ต้องไม่เกิน	15	แพลตตินัมโคบอลท์

	 1.2		 คุณภาพน�้าทางเคมีทั่วไป	ได้แก่

	 	 -		 สารละลายทั้งหมดที่เหลือจากการละเหย	(TDS)	ต้องไม่เกิน	1000	มิลลิกรัม/ลิตร	 	

	 	 -		 ความกระด้าง	(Hardness)	ต้องไม่เกิน	500	มิลลิกรัม/ลิตร

	 	 -		 ซัลเฟต	(So4)	ต้องไม่เกิน	250	มิลลิกรัม/ลิตร

	 	 -		 คลอไรด์	(Cl-)	ต้องไม่เกิน	250	มิลลิกรัม/ลิตร

	 	 -		 ไนเตรท	(No3-	as	No3-	)	ต้องไม่เกิน	50	มิลลิกรัม/ลิตร

	 	 -		 ฟลูออไรด์	(F-	)	ต้องไม่เกิน	0.7	มิลลิกรัม/ลิตร

	 	 -		 เหล็ก	(Fe)	ต้องไม่เกิน	0.5	มิลลิกรัม/ลิตร

	 	 -		 แมงกานีส	(Mn)	ต้องไม่เกิน	0.3	มิลลิกรัม/ลิตร

	 	 -		 ทองแดง	(Cu)	ต้องไม่เกิน	1.0	มิลลิกรัม/ลิตร

	 	 -		 สังกะสี	(Zn)	ต้องไม่เกิน	3.0	มิลลิกรัม/ลิตร

	 	 -		 ตะกั่ว	(Pb)	ต้องไม่เกิน	0.03	มิลลิกรัม/ลิตร

	 	 -		 โครเมียม	(Cr)	ต้องไม่เกิน	0.05	มิลลิกรัม/ลิตร

	 	 -		 แคดเมียม	(Cd)	ต้องไม่เกิน	0.003	มิลลิกรัม/ลิตร

	 	 -		 สารหนู	(As)	ต้องไม่เกิน	0.01	มิลลิกรัม/ลิตร

	 	 -		 ปรอท	(Hg)	ต้องไม่เกิน	0.001	มิลลิกรัม/ลิตร

	 1.3		 คุณภาพน�้าทางชีวภาพ

	 	 -		 โคลิฟอร์มแบคทีเรีย	(Coliform	bacteria)	ต้องตรวจไม่พบ	

	 	 -		 ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย	(Fecal	coliform	bacteria)	ต้องตรวจไม่พบ
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สนับสนุนการด�าเนินงาน คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (เล่ม 2)

2. อัตราค่าบริการชุดทดสอบทางภาคสนาม

ชุดทดสอบ รายการ
ราคา/ชุด 

(บาท)

ราคา/ชุดเติม 

(Refill) หรือ 

ราคาต่อขวด

จ�านวนตัวอย่าง/

ชุด

1.  ชุดตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (อ11) 20	ตัวอย่าง/ชุด

บรรจุในกล่อง

พลาสติก

พร้อมอุปกรณ์

ประกอบ

การทดสอบ

	 -		ส�าหรับตรวจน�้าบริโภค/น�้าแข็ง 500 12

	 -		ส�าหรับตรวจสอบการปนเปื้อนภาชนะ

สัมผัสอาหารมือผู้สัมผัสอาหารและอาหาร

1,000 12

	 -	ส�าหรับตรวจสอบสภาวะสุขาภิบาล

ของห้องส้วม

550 12

2.  ชุดตรวจสอบซัลโมเนลล่า (อ12) 20	ตัวอย่าง/ชุด

บรรจุในกล่อง

พลาสติก

พร้อมอุปกรณ์

ประกอบ

การทดสอบ

	 -		ส�าหรับตรวจน�้าบริโภค/น�้าบริโภค 500 12

	 -		ส�าหรับตรวจสอบการปนเปื้อนภาชนะ

สัมผัสอาหารมือผู้สัมผัสอาหารและอาหาร

1,000 12

	 -	ส�าหรับตรวจสอบสภาวะสุขาภิบาลของ

ห้องส้วม

550 12

3. ชุดตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (อ13)

	 -		ส�าหรับตรวจสอบการปนเปื้อนภาชนะ

สัมผัสอาหารมือผู้สัมผัสอาหารและอาหาร

1,000 12 20	ตัวอย่าง/ชุด

บรรจุในกล่อง

พลาสติก

พร้อมอุปกรณ์

ประกอบ

การทดสอบ

4. ชุดตรวจสอบสแตฟฟีโลคอคคัส ออเรียส 

 (อ 14) 

	 -		ส�าหรับตรวจสอบการปนเปื้อนภาชนะ

สัมผัสอาหาร	มือผู้สัมผัสอาหารและอาหาร	

1,000 12 20	ตัวอย่าง/ชุด

บรรจุในกล่อง

พลาสติก

พร้อมอุปกรณ์

ประกอบ

การทดสอบ
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สนับสนุนการด�าเนินงาน คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (เล่ม 2)

ชุดทดสอบ รายการ
ราคา/ชุด 

(บาท)

ราคา/ชุดเติม 

(Refill) หรือ 

ราคาต่อขวด

จ�านวนตัวอย่าง/

ชุด

5.  ชุดตรวจสอบสแตฟฟีโลคอคคัส ออเรียส 

 (อ 15)

	 -		ส�าหรับตรวจสอบการปนเปื้อนภาชนะ

สัมผัสอาหาร	มือผู้สัมผัสอาหารและอาหาร

	 -		ส�าหรับตรวจสอบสภาวะสุขาภิบาลของ

ห้องส้วม

1,000

500

12

12

20	ตัวอย่าง/ชุด

บรรจุในกล่อง

พลาสติก

พร้อมอุปกรณ์

ประกอบ

การทดสอบ

6.  ชดุตรวจสอบคลอรนีอสิระหลงเหลอืในน�า้ 

 (อ 31)

300 50 50	ตัวอย่าง/ชุด

7. หยดทิพย์หรือคลอรีน 2% (อ 32) 15	บาท/ขวด

8. ชุดตรวจสอบค่าออกซิเจนละลายในน�้า 

 (อ 33)

750 300 5	ตัวอย่าง/ชุด

บรรจุในกล่อง

พลาสติก

พร้อมอุปกรณ์

ประกอบการ

ทดสอบ

9. ชุดตรวจสอบตะกั่วในน�้า (อ 34) - - ไม่มีจ�าหน่าย

10. ชุดตรวจสอบฟลูออไรด์ในน�้าบริโภค 

 (อ 35)

500 300 45	ตัวอย่าง/ชุด
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ชุดทดสอบ รายการ
ราคา/ชุด 

(บาท)

ราคา/ชุดเติม 

(Refill) หรือ 

ราคาต่อขวด

จ�านวนตัวอย่าง/

ชุด

11.  ชุดตรวจสอบไอโอดีนในเกลือ (อ 36) 100 70 220	ตัวอย่าง/ชุด

12. ชุดตรวจสอบความกระด้างในน�้า 

 (อ 37)

300 70 60	ตัวอย่าง/ชุด

13.  ไม้ Swab (ไม้พันส�าลีก้านเดียวชนิด

	 ปลอดเชื้อ)

- - ก้านละ	1	บาท





หนังสือ 	 :	ข้อมูลงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	ปีงบประมาณ	2559	

	 	 สนับสนุนการด�าเนินงานคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด	(เล่ม	2)	

พิมพ์ครั้งที่ 2 	:	เมษายน	2559

จ�านวนพิมพ์	 :		4,000	เล่ม

ที่ปรึกษา :

1.		 นายแพทย์วชิระ	เพ็งจันทร์	 อธิบดีกรมอนามัย

2.		 นายดนัย	ธีวันดา		 รองอธิบดีกรมอนามัย

3.		 นายสมศักดิ์	ศิริวนารังสรรค์		 รักษาการผู้อ�านวยการส�านักอนามัยสิ่งแวดล้อม	

4.		 นางสาวสิริวรรณ	จันทนจุลกะ		 ผู้อ�านวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	

5.		 นางนันทกา	หนูเทพ		 ผู้อ�านวยการส�านักสุขาภิบาลอาหารและน�้า	

6.		 นางสาวนพเก้า	พรหมมี	 ผู้อ�านวยการศูนย์ห้องปฏิบัติการ	กรมอนามัย

7.		 นายสมชาย	ตู้แก้ว		 ผู้อ�านวยการศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข	

คณะผู้จัดท�า :

1.		 นางอุทัยวรรณ	บุตรแพ	 ส�านักอนามัยสิ่งแวดล้อม

2.		 นางสาวปิยาภัสร์	ชูแก้วงาม	 ส�านักอนามัยสิ่งแวดล้อม

3.		 นางสาวปาณิสา	ศรีดโรมนต์	 ส�านักอนามัยสิ่งแวดล้อม

4.		 นางสาวอินทิรา	สุภาเพ็ชร์	 ส�านักอนามัยสิ่งแวดล้อม

5.		 นางสาวชนะจิตร	ปานอู	 กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	

6.		 นายชัยเลิศ	กิ่งแก้วเจริญชัย	 ส�านักสุขาภิบาลอาหารและน�้า

8.		 นายรัชชผดุง	ด�ารงพิงคสกุล	 ส�านักสุขาภิบาลอาหารและน�้า

9.		 นางสาวเมธ์วดี	ตั้งรัตนประเสริฐ	 ส�านักสุขาภิบาลอาหารและน�้า

10.		นางสาวพรรณวรท	อุดมผล	 ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข

11.		นางสาวสกุณา	คุณวโรตม์	 ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข

12.		นางสาวลิลลี่	สุวามีน	 ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข

ผู้ประสานงานและพิสูจน์อักษร :

1.		 นางวิไลวรรณ	มาเจริญทรัพย์	 ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข

2.		 นางสาวเนรัญชรา	แช่มขุนทด	 ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข

เจ้าของผู้พิมพ์โฆษณา :

ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข	กรมอนามัย	กระทรวงสาธารณสุข

ถ.ติวานนท์	อ.เมือง	จ.นนทบุรี	11000	โทร.	0	2590	4175	โทรสาร	0	2591	8180

http://laws.anamai.moph.go.th	E-mail	:	laws@anamai.mail.go.th

ออกแบบและจัดพิมพ์ : 

โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย	จ�ากัด



ค�าน�า

	 ตามที่คณะกรรมการสาธารณสุขได้มีค�าสั่งที่	 1/2557	 ลงวันที่	 25	 กันยายน	 2557	 แต่งตั้ง 

คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด	 เพื่อท�าหน้าท่ีก�ากับ	 ติดตามและสนับสนุนการปฏิบัติการตาม

กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขของราชการส่วนท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิภาพ	เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย

ที่ต้องการป้องกันปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ	 เพื่อรักษาสภาวะคุ้มครองสุขภาพและสุขภาวะความเป็นอยู่ท่ีเหมาะสม

กับการด�ารงชีพของประชาชนนั้น

	 ในปี	 2559	 กรมอนามัยในฐานะกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสาธารณสุข	 เห็นสมควร

สนับสนุน	“ข้อมูลงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2559 สนับสนุนการด�าเนินงานคณะอนุกรรมการ

สาธารณสุขจังหวัด (เล่ม 2)”	เพื่อใช้เป็นแนวทางการด�าเนินงานทั้งที่เป็นประเด็นด้านวิชาการและการด�าเนินงาน

ตามขั้นตอนของกฎหมายรวมถึงการสนับสนุนที่ด�าเนินการโดยหน่วยงานส่วนกลาง	 เพ่ือให้คณะอนุกรรมการ

สาธารณสุขจังหวัดโดยเฉพาะฝ่ายเลขานุการสามารถขับเคล่ือนการด�าเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมาย	 ซ่ึงเอกสาร

ฉบับนี้ประกอบด้วย	3	ส่วนหลัก	คือ	ความส�าคัญของงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	การด�าเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 

ในระดับจังหวัด	และการสนับสนุนการด�าเนินงานคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด

	 กรมอนามัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า	 เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคณะอนุกรรมการสาธารณสุข
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