การวิเคราะหผลการดำเนินงาน รอบ 5 เดือนแรก KPI 1.34
รอยละของกฎหมายระดับอนุบัญญัติที่ไดรับการพัฒนาทันตอสถานการณเสนอตอคณะกรรมการตามกฎหมาย
การพัฒนากฎหมายระดับอนุบัญญัติภายใตกฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
พ.ศ. 2560 จำเปนตองดำเนินการใหทันตอสถานการณหรือสภาวการณที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตามสภาพสังคม ซึ่งใน
ปงบประมาณ 2564 สำนักอนามัยสิ่งแวดลอม มีแผนพัฒนากฎหมายระดับอนุบัญญัติภายใตกฎกระทรวงควบคุมสถาน
ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพฯ จำนวน 2 ฉบับ ไดแก (ราง)ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดสถาน
ประกอบกิจการที่ตองจัดใหมีบอดักไขมัน และกำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดใหมีบอดักไขมัน รวมทั้ง
มาตรฐานของบอดักไขมัน พ.ศ. .... และ (ราง)ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดระยะหางและหลักเกณฑการ
ควบคุมปองกันเหตุรำคาญและผลกระทบที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพในสถานประกอบกิจการ การเพาะพันธุ เลี้ยง และ
การอนุบาลสุกร พ.ศ. ....
ในรอบ 5 เดือนแรก ไดมีการจัดทำแผนการดำเนินงานขับเคลื่อน (ราง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง
กำหนดสถานประกอบกิจการที่ตองจัดใหมีบอดักไขมัน และกำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดใหมีบอดัก
ไขมั น รวมทั้ งมาตรฐานของบ อ ดั ก ไขมั น พ.ศ. .... ซึ่ งได มี ก ารวิ เคราะห ร ายการข อ มู ล ที่ ใช (ตามองค ป ระกอบ 30
องคประกอบ) และไดกำหนดมาตรการตาม PIRAB รวมถึงกำหนดประเด็นความรูที่ใชอยางครบถวนและครอบคลุมตอ
การขับเคลื่อนตัวชี้วัดแลว โดยผลการดำเนินงานบรรลุเปาหมายที่กำหนดไวดังนี้
1. มีชุดขอมูลที่ไดจากการทบทวน สืบคน รวบรวมขอมูลวิชาการและกฎหมายที่เกี่ยวของ รวมถึงการวิเคราะห
ขอมูล เพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำ (ราง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดสถานประกอบกิจการที่ตองจัด
ใหมีบอดักไขมันฯ
2. ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานวิชาการเพื่อพิจารณาแนวทางการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง
กำหนดสถานประกอบกิจการที่ตองจัดใหมีบอดักไขมันฯ จำนวน 1 ครั้ง
3. จัดประชุมคณะอนุกรรมการยกรางกฎหมายเกี่ยวกับกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ตามกฎหมายวาดวย
การสาธารณสุข จำนวน ๒ ครั้ง
ทั้งนี้ รอบ 5 เดือนหลัง มีกฎหมายระดับอนุบัญญัติอีก 2 ฉบับที่จำเปนตองมีการขับเคลื่อนอยางตอเนื่อง เพื่อให
ทันตอสถานการณหรือสภาวการณที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตามสภาพสังคม ดังนี้
1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดระยะหางและหลักเกณฑการควบคุมปองกันเหตุรำคาญและผลกระทบ
ที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพในสถานประกอบกิจการ การเพาะพันธุ เลี้ยง และการอนุบาลสุกร
เนื่องจากสถานการณปญหาเหตุรำคาญตั้งแตป 2557-2560 พบวามีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง
และปญหาเหตุรำคาญสวนใหญมีสาเหตุมาจากการประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ โดยเฉพาะกลุมกิจการที่
เกี่ยวกับสัตวเลี้ยง ทั้งนี้ เมื่อวิเคราะหแลวพบวาประชาชนสวนมากไดรับความเดือดรอนจากกิจการประเภทการเลี้ยงสุกร
ดังนั้น ในรอบ 5 เดื อนหลั ง จึ งได มีการทบทวนแผนงาน/กิ จกรรมเพิ่ มเติ ม เพื่ อขั บ เคลื่ อน (ราง) ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง กำหนดระยะหางและหลักเกณฑการควบคุมปองกันเหตุรำคาญและผลกระทบที่อาจเปนอันตรายตอ
สุขภาพในสถานประกอบกิจการ การเพาะพันธุ เลี้ยง และการอนุบาลสุกร พ.ศ. .... โดยมีวัตถุประสงคเพื่อควบคุมปองกัน

ปญหาเหตุรำคาญและผลกระทบที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพตอประชาชนที่อาศัยอยูใกลเคียงกับสถานประกอบกิจการ
เลี้ยงสุกร และสนั บสนุ นใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีห ลักเกณฑในการควบคุ มดูแลการประกอบกิจการเลี้ยงสุกร
สามารถใชบังคับไดโดยไมตองไปกำหนดในขอบัญญัติทองถิ่นเปนการเฉพาะ อันจะสงผลใหการแกไขปญหาเหตุรำคาญ
และผลกระทบที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพประชาชนจากการประกอบกิจการเลี้ยงสุกรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1.1 ขอมูลวิชาการ กฎระเบียบ และอื่นๆ นำมาใชสนับสนุน
1.1.1 สถานการณการเลี้ยงสุกรและปญหาเหตุรำคาญจากการเลี้ยงสัตว

1.1.2 ปจจัยเสี่ยงดานอนามัยสิ่งแวดลอมจากการเลี้ยงสุกร

1.1.3 กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวของกับการประกอบกิจการเลี้ยงสุกร

1.1.4 การวิเคราะห ประเด็ น ความรู ข อมู ลวิชาการ กฎหมายและมาตรฐานที่ นำมาใชจั ดทำ (ราง) ประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดระยะหางและหลักเกณฑการควบคุมปองกันเหตุรำคาญและผลกระทบที่อาจเปน
อันตรายตอสุขภาพในสถานประกอบกิจการ การเพาะพันธุ เลี้ยง และการอนุบาลสุกร
จากขอมูลที่เกี่ยวของทั้งดานกฎหมายในการควบคุมกำกับกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ และขอมูลสนับสนุน
ทางวิช าการ สามารถสรุ ป ข อเสนอต อการจัด ทำ (ราง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่อ ง กำหนดระยะห างและ
หลั ก เกณฑ ก ารควบคุ ม ป อ งกั น เหตุ ร ำคาญและผลกระทบที่ อ าจเป น อั น ตรายต อ สุ ข ภาพในสถานประกอบกิ จ การ
การเพาะพันธุ เลี้ยง และการอนุบาลสุกร พ.ศ. .... ดังนี้
1. ขอเสนอตอการกำหนดระยะหาง
เนื่ องจากป ญ หาเหตุ รำคาญจากการเลี้ย งสุกร สวนใหญ พบวาเป น กลิ่น เหม็น ที่ เกิดจากการเลี้ย งสุกร ซึ่ง
สามารถสงผลกระทบตอชุมชนไดในระยะไกล ประกอบกับกฎหมายที่เกี่ยวของในปจจุบันยังไมมีการระบุระยะหางของ
สถานประกอบกิจการที่ชัดเจน จึงควรมีการกำหนดระยะหางของสถานที่ตั้งสถานประกอบกิจการใหอยูหางจากศาสน
สถาน โรงพยาบาล สถานศึกษา สถานเลี้ยงเด็ก สถานดูแลผูสูงอายุหรือผูป วยพั กฟน หรือผูพิการ ตลาด เพื่อคุ มครอง
สุขภาพของประชาชนในกลุมดังกลาวเปนพิเศษ
2. ขอเสนอตอการกำหนดหลักเกณฑควบคุมปองกันเหตุรำคาญและผลกระทบที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
เนื่องจากกฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2560 ขอ 22 ระบุไวดังนี้
“สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียง มลพิษ ทางอากาศ มลพิษ
ทางน้ำ มลพิษทางแสง มลพิษทางความรอน มลพิษทางความสั่นสะเทือนของเสียอันตราย หรือมีการใชสารเคมีหรือวัตถุ
อันตรายจะตองดําเนินการควบคุมและปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพของ
ผูปฏิบัติงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียงหรือผูที่ตองประสบกับเหตุนั้น
ในกรณีที่มีเหตุอันควร ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการประกาศกําหนดหลักเกณฑในการ
ควบคุมและปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญ หรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพของผูปฏิบัติงาน และผูอยูอาศัย
บริเวณใกลเคียงหรือผูที่ตองประสบกับเหตุนั้น”
เพื่อเปนการควบคุมปองกันปญหาเหตุรำคาญและผลกระทบที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพจากสถาน
ประกอบกิจการเลี้ยงสุกร จึงตองมีการกำหนดหลักเกณฑดานสุขลักษณะและการจัดการของเสียในรางประกาศ เพื่อให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใชในบังคับใชใหเปนไปตามกฎหมาย ดังนี้
1) หลักเกณฑเกีย่ วกับสุขลักษณะของโรงเรือนและบริเวณโดยรอบ
2) หลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะเครื่องมือ เครื่องใช อุปกรณ และวัตถุดิบ
3) หลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดการของเสียและมลพิษสิ่งแวดลอม
2. คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุ ข เรื่อง มาตรการป องกัน ความเสี่ ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สำหรับการประกอบกิจการ การจัดให มีมหรสพ การแสดงดนตรี เตนรำ รำวง รองเง็ง ดิสโกเทก คาราโอเกะ หรือ
ตูเพลง หรือการแสดงอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ในขณะนี้พบวาเกิดจากสถาน
ประกอบกิจการที่มีการรวมกลุมคนจำนวนมาก และมีกิจกรรมที่มีความเสี่ยงตอการติดเชื้อ เชน สถานบันเทิง ผับ บาร
คาราโอเกะ รานอาหาร ตลาด ดังนั้นจึงมีความจำเปนตองมีการกำหนดมาตรการเพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการ
แพรกระจายและการรับสัมผัสเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากสถานประกอบกิจการ และสรางมาตรฐานความปลอดภัยใน
การประกอบกิจการ จากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พรอมทั้งสรางความเชื่อมั่นในการประกอบกิจการ

และความมั่นใจในการใชบริการของประชาชน ทั้งนี้ สถานบันเทิง ผับ บาร คาราโอเกะ ถือเปนกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพตามกฎหมายวาด วยการสาธารณสุข กลุมกิจการที่ 9 กิจการที่ เกี่ย วกับการบริการ ลำดั บที่ 9(8) การจัดใหมี
มหรสพ การแสดงดนตรี เตนรำ รำวง รองเง็ง ดิสโกเทก คาราโอเกะ หรือตูเพลง หรือการแสดงอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน ซึ่ง
ราชการสวนสวนทองถิ่นมีอำนาจในการออกขอ บัญ ญัติข องทอ งถิ่น และเจ า พนักงานทองถิ่นสามารถออกคำสั่งเพื่ อ
ควบคุมสถานประกอบกิจการใหปฏิบัติตามมาตรการปองกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได
2.1 ขอมูลวิชาการ กฎระเบียบ และอื่นๆ นำมาใชสนับสนุน
2.1.1 สถานการณการแพรระบาดของโควิด 19 ที่เชื่อมโยงสถานบันเทิง

2.1.2 ปจจัยเสี่ยงจากการรับสัมผัสเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากสถานบันเทิง ผับ บาร คาราโอเกะ

2.1.3 กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวของกับสถานบันเทิง ผับ บาร คาราโอเกะ

2.1.4 การวิ เคราะห ป ระเด็ น ความรู ข อ มู ล วิช าการ กฎหมายและมาตรฐานที่ น ำมาใช จั ด ทำคำแนะนำของ
คณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง มาตรการปองกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับการประกอบ
กิจการ การจัดใหมีมหรสพ การแสดงดนตรี เตนรำ รำวง รองเง็ง ดิสโกเทก คาราโอเกะ หรือตูเพลง หรือการแสดง
อื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
จากขอมูลที่เกี่ยวของทั้งดานกฎหมายในการควบคุมกำกับกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ และขอมูลสนับสนุน
ทางวิชาการ สามารถสรุปขอเสนอตอการจัดทำคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง มาตรการปองกันความเสี่ยง
จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับการประกอบกิจการ การจัดใหมีมหรสพ การแสดงดนตรี เตนรำ รำวง รองเง็ง
ดิสโกเทก คาราโอเกะ หรือตูเพลง หรือการแสดงอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน ดังนี้
1. มาตรการดานสุขลักษณะและการระบายอากาศ
2. มาตรการดานการสุขาภิบาลอาหาร
3. มาตรการดานการสุขาภิบาลทั่วไป
4. มาตรการดานสุขอนามัยสวนบุคคลและขอปฏิบัติในการประกอบกิจการ
อยางไรก็ตาม เนื่องดวยผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรรมการสาธารณสุข จะครบวาระในวันที่ 22 เมษายน 2564 ทำให
หลังจากวันที่ 21 เมษายน 2564 ไมสามารถจัดประชุมคณะอนุกรรมการยกรางกฎหมายเกี่ยวกับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขได จนกวาจะมีคำสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมชุดใหม ซึ่งปจจุบันอยูระหวางเสนอ
รายชื่อผูสมควรไดรับการคัดเลือกเปนผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ สาธารณสุขไปยังรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
เพื่อเลือกผูทรงคุณวุฒิและจัดทำคำสั่งแตงตั้งตอไป ดังนั้นจึงมีความจำเปนตองปรับแผนการดำเนินงานในรอบ 5 เดือนหลัง
เพื่อใหครอบคลุมแผนพัฒนากฎหมายระดับอนุบัญญัติ ป 2564 สอดคลองกับวาระการดำรงตำแหนงของคณะอนุกรรมการ
และทันตอสถานการณปญหาในปจจุบัน โดยมีการปรับแผนการดำเนินงานดังตอไปนี้
1. ปรับเปาหมายการประชุมคณะอนุกรรมการยกรางกฎหมายเกี่ยวกับกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ จาก 3
ครั้ง ลดลงเหลือ 2 ครั้ง ในชวงเดือน กุมภาพันธ - มีนาคม 2564 และเพิ่มเปาหมายการประชุมคณะอนุกรรมการยกราง
คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขเกี่ยวกับกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 1 ครั้ง ในเดือนเมษายน 2564
2. ปรับเปาหมายการประชุมคณะทำงานวิชาการเพื่อพิจารณาแนวทางการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง กำหนดสถานประกอบกิจการที่ตองจัดใหมีบอดักไขมันฯ ลดเหลือ 2 ครั้ง
3. ทบทวนขอมูลสถานการณ มาตรฐาน และกฎหมายเพิ่มเติม เพื่อเสนอ (ราง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง กำหนดระยะหางและหลักเกณฑการควบคุมปองกันเหตุรำคาญหรือผลกระทบที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพใน
สถานประกอบกิจการ การเพาะพันธุ เลี้ยง และการอนุบาลสุกร พ.ศ. ....
4. เสนอ (ราง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดระยะหางและหลักเกณฑการควบคุมปองกันเหตุ
รำคาญและผลกระทบที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพในสถานประกอบกิจการ การเพาะพันธุ เลี้ยง และการอนุบาลสุกร
พ.ศ. .... ตอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมายระดับอนุบัญญัติฯ จำนวน 1 ครั้ง
5. ปรับ ปรุง แกไข (ร าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดระยะหางและหลักเกณฑการควบคุม
ปองกันเหตุรำคาญและผลกระทบที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพในสถานประกอบกิจการ การเพาะพันธุ เลี้ยง และการ
อนุบาลสุกร พ.ศ. .... ตามมติของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมายระดับอนุบัญญัติฯ

6. ยกเลิกกิจกรรมการรับฟงความคิดเห็นตอ (ราง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดระยะหางและ
หลั ก เกณฑ ก ารควบคุ ม ป อ งกั น เหตุ ร ำคาญและผลกระทบที่ อ าจเป น อั น ตรายต อ สุ ข ภาพในสถานประกอบกิ จ การ
การเพาะพั นธุ เลี้ยง และการอนุบ าลสุกร พ.ศ. .... จนกวาจะผานมติของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมายระดั บ
อนุบัญญัติ
7. ทบทวนขอมูลสถานการณ มาตรฐาน และกฎหมายเพิ่มเติม เพื่อเสนอ (ราง) คำแนะนำของคณะกรรมการ
สาธารณสุข เรื่อง มาตรการปองกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับการประกอบกิจการ การจัดใหมี
มหรสพ การแสดงดนตรี เตนรำ รำวง รองเง็ง ดิสโกเทก คาราโอเกะ หรือตูเพลง หรือการแสดงอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
8. จัดประชุม คณะอนุกรรมการยกรางคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขเกี่ยวกับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ จำนวน 1 ครั้งเสนอ เพื่อพิจารณา (ราง) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง มาตรการปองกันความ
เสี่ยงจากโรคติ ดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับการประกอบกิจการ การจัดใหมีมหรสพ การแสดงดนตรี เตนรำ รำวง
รองเง็ง ดิสโกเทก คาราโอเกะ หรือตูเพลง หรือการแสดงอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
9. เสนอ (ราง) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง มาตรการปองกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 สำหรับการประกอบกิจการ การจัดใหมีมหรสพ การแสดงดนตรี เตนรำ รำวง รองเง็ง ดิสโกเทก คาราโอเกะ
หรือตูเพลง หรือการแสดงอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน ตอคณะกรรมการสาธารณสุข 1 ครั้ง
10. ปรับปรุงแกไข (ราง) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง มาตรการปองกันความเสี่ยงจากโรคติด
เชื้อไวรัส โคโรนา 2019 สำหรับการประกอบกิจการ การจัดใหมีมหรสพ การแสดงดนตรี เตนรำ รำวง รองเง็ง ดิสโกเทก
คาราโอเกะ หรือตูเพลง หรือการแสดงอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน ตามมติของคณะกรรมการสาธารณสุข
11. ปรับเปาหมายการมีกฎหมายระดับอนุบัญญัติเสนอตอคณะกรรมการตามกฎหมาย จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้
1) (ราง) ประกาศประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดระยะห างและหลักเกณฑการควบคุม
ปองกันเหตุรำคาญหรือผลกระทบที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพในสถานประกอบกิจการ การเพาะพันธุ เลี้ยง และการ
อนุบาลสุกร พ.ศ. ....
2) (ราง) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง มาตรการปองกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 สำหรับการประกอบกิจการ การจัดใหมีมหรสพ การแสดงดนตรี เตนรำ รำวง รองเง็ง ดิสโกเทก คาราโอเกะ
หรือตูเพลง หรือการแสดงอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

