ขอเสนอแนวคิด/วิธีการ เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
1. ชื่อผลงานเรื่อง
การพัฒนาหลักสูตรและเครื่องมือในการตรวจแนะนํากิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ สําหรับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. ระยะเวลาที่ดําเนินการ
ตุลาคม 2560 – กันยายน ๒๕๖2
3. สรุปเคาโครงเรื่อง
3.1 หลักการและเหตุผล
กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ หมายถึง กิจการที่มีกระบวนการผลิตหรือกรรมวิธีที่กอใหเกิดมลพิษ
หรื อสิ่ ง ที่ ทํา ให เ กิ ดโรค ซึ่ งก อหรื ออาจก อใหเ กิดผลกระทบตอสุข ภาพอนามัย ของประชาชนที่อยูในบริเวณ
ขางเคียง ไมวาจะเปนมลพิษทางอากาศ ทางน้ํา ทางดิน ทางเสียง แสง ความรอน ความสั่นสะเทือน รังสี ฝุน
ละออง เขมา เถา ฯลฯ ปจจุบันกระทรวงสาธารณสุขไดออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2558 ซึ่งออกภายใตพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กําหนดประเภท
กิจการที่เปนอันตรายทั้งสิ้น 141 ประเภทกิจการ (13 กลุมกิจการ) ทั้งนี้ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535 ไดกระจายอํานาจสูองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการออกขอบัญญัติของทองถิ่นเพื่อควบคุมกิจการที่
เปนอันตรายตอสุขภาพในพื้นที่ โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจในการอนุญาตประกอบกิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพ การกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขทั่วไป รวมทั้งกําหนดเงื่อนไขเฉพาะเพิ่มเติมในใบอนุญาต
ได ขึ้นอยูกับความจําเปนของลักษณะของกิจการนั้นๆ เพื่อปองกันอันตรายตอสุขภาพของประชาชน
อํานาจหนาที่ในการตรวจสอบ ควบคุม กํากับ ดูแล และใหคําแนะนําการประกอบกิจการที่เปนอันตราย
ตอสุขภาพ ถือเปนบทบาทและภารกิจสําคัญของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจาหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ในการกํากับใหสถานประกอบกิจการมีการปฏิบัติหรือดําเนินกิจการที่ถูกสุขลักษณะและ
เปนไปตามกฎหมาย ดังนั้นเจาพนักงานสาธารณสุข/พนักงานเจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จึง
จําเปนตองมีองคความรูหรือมีศักยภาพในการเปนผูตรวจแนะนํากิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ เพื่อกํากับ ดูแล
และสามารถใหคําแนะนําแกผูประกอบกิจการในการดูแลสภาพ หรือสุขลักษณะของอาคารและสถานที่ที่ใช
ดําเนินกิจการ การบํารุงรักษา การดูแล เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช การระบายอากาศ การสุขาภิบาล หรือ
การจัดการปจจัยเสี่ยงดานอนามัยสิ่งแวดลอม ความปลอดภัยในการทํางาน และสุขอนามัยของผูปฏิบัติงาน เพื่อ
ปองกันป ญหามลพิษสิ่ งแวดล อม และปญ หาเหตุรําคาญที่จะมีผลกระทบตอสุขภาพของผูป ฏิบัติงาน ชุมชน
ขางเคียง และประชาชนทั่วไป

-2กรมอนามัยในฐานะหนวยงานที่มีบทบาทหนาที่ในการอภิบาลระบบสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม
จึงจําเปนตองมีกระบวนการเสริมสรางขีดความสามารถของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจาหนาที่
องค กรปกครองส ว นท อ งถิ่ น ในการตรวจแนะนํ ากิ จ การที่ เ ปน อั น ตรายต อสุ ข ภาพตามกฎหมายว าด ว ยการ
สาธารณสุ ข โดยการจั ดทํ า หลั กสู ตรเสริ มสรางขีดความสามารถของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงาน
เจาหนาที่ ในการเปนผูตรวจแนะนํากิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้เพื่อให
การตรวจแนะนําสถานประกอบกิจการมีมาตรฐานและรูปแบบการตรวจแนะนําเปนไปในทิศทางเดียวกัน จึงควร
พัฒนาเครื่องมือในการตรวจแนะนํา พรอมทั้งคูมือวิชาการสําหรับผูตรวจแนะนํากิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
สําหรับเปนแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจตราสถานประกอบกิจการ คนหาความเสี่ยงดานอนามัยสิ่งแวดลอม
จากการประกอบกิจการและใหคําแนะนําสถานประกอบกิจการในการปฏิบัติที่ถูกสุขลักษณะ และจัดการปจจัย
เสี่ยงดานอนามัยสิ่งแวดลอมได อันจะเปนการคุมครองสิทธิทางสุขภาพใหกับผูปฏิบัติงาน และประชาชนที่อาจ
ไดรับผลกระทบทางสุขภาพจากการประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
กฎหมายวาดวยการ
สาธารณสุข

ราชการสวนทองถิ่น

ประกาศรายชื่อกิจการที่
เปนอันตรายตอสุขภาพ

ออกขอกําหนดของ
ทองถิ่น

เจาพนักงาน
สาธารณสุข

หลักเกณฑและ
เงื่อนไขทั่วไป

ผานการอบรม
หลักสูตรผูตรวจ
แนะนํากิจการฯ

กําหนดประเภทกิจการ
ที่ตองควบคุมในทองถิ่น

เจาพนักงานทองถิ่น

กําหนดเงื่อนไข
เฉพาะในใบอนุญาต
ตองปฏิบัติ

ผูดําเนินกิจการ/
ผูประกอบการ

ขออนุญาตประกอบกิจการ
ตอเจาพนักงานทองถิ่น

มีเครื่องมือและมี
ศักยภาพในการ
ตรวจแนะนํากิจการ

ตรวจสุขลักษณะ
ถูกสุขลักษณะ

ไมถูกสุขลักษณะ

ออก/ตอใบอนุญาต
ประกอบกิจการ

ออกคําแนะนํา
ใหปรับปรุงแกไข

แกไข

-33.2 บทวิเคราะห/แนวความคิดหรือแนวทางดําเนินการ/ขอเสนอ
จากสภาพสั งคมหรื อสถานการณ ในปจ จุบัน พบวาเกิดปญ หาสิ่งแวดลอมที่สงผลกระทบตอสุขภาพ
อนามัยของประชาชนในวงกวาง และจากขอมูลการรองเรียนเหตุรําคาญและปญหาดานอนามัยสิ่งแวดลอมที่มี
สาเหตุมาจากสถานประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พบวายังคงมีอยางตอเนื่อง และมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
ประกอบกับการที่พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดกระจายอํานาจสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทําให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีภาระงานมาก แตบุคลากรที่มีอยูคอนขางจํากัดและยังขาดองคความรูทางวิชาการ
ในการปฏิบัติงานควบคุม กํากับ และใหคําแนะนําสถานประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ใหมีการปฏิบัติ
ที่ถูกสุขลักษณะและเปนไปตามกฎหมาย
มาตรการสําคัญที่จะชวยสนับสนุนการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการควบคุมกํากับ
กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ คือการเสริมสรางขีดความสามารถทางวิชาการและ
สมรรถนะในการปฏิบตั ิงานแกเจาพนักงานทองถิ่นและเจาพนักงานสาธารณสุข ซึ่งปจจุบันยังไมมีหลักสูตรอบรม
ใหความรูเฉพาะในการตรวจแนะนํากิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเจา
พนักงานจําเปนตองมีองคความรูทางวิชาการในการใหคําแนะนําแกผูประกอบการได รวมถึงการมีสมรรถนะใน
การตรวจแนะนํา ไมวาจะเปนการติดตอประสานงาน เทคนิคในการสื่อสาร การตรวจแนะนํา และเทคนิคการ
เขียนรายงาน เพื่อใหเกิดเปน Smart Inspector นอกจากนี้ในปจจุบันเปนยุคที่มีการใชเทคโนโลยีเขามาชวย
สนับสนุนการทํางานอยางกวางขวาง เนื่องจากมีความสะดวก รวดเร็ว และยังสามารถเก็บขอมูลไดอีกดวย ดังนั้น
การพัฒนา Application เพื่อใชในการตรวจแนะนํากิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ จึงถือเปนเครื่องมือสําคัญ
ในการสนับสนุนเจาพนักงานในการปฏิบัติงาน เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางสะดวก รวดเร็ว และชวยเก็บ
ขอมูลของสถานประกอบกิจการ สําหรับเปนฐานขอมูลเพื่อใชประโยชนในวิเคราะหประมวลผล และแสดงใหเห็น
ถึงสถานการณกิจการที่เปนอัน ตรายตอสุขภาพในพื้นที่ อันจะเปนประโยชนต อการประยุกต ใชขอมูลในการ
ดําเนินงานในพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
กรมอนามัย ในฐานะองคกรที่มีบทบาทในการอภิบาลระบบสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม จึง
จําเปนตองสนับสนุนองคความรูและเครื่องมือในการปฏิบัติงานแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งการจัดทํา
หลั กสู ต รและเครื่ อ งมื อในการตรวจแนะนํ ากิจ การที่เ ปน อัน ตรายตอสุข ภาพ จะเป น การชว ยเสริมสรางขี ด
ความสามารถและสมรรถนะของเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นในการควบคุม กํากับ ดูแลกิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพในพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
การดําเนินการ
1. ดําเนินการจัดทําหลักสูตรตรวจแนะนํากิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพสําหรับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น โดยการยกรางและเชิญผูเชี่ยวชาญรวมใหขอเสนอแนะตอหลักสูตร
2. ผลักดันหลักสูตรเขาสูแผนการจัดอบรมของศูนยฝกอบรมดานอนามัยสิ่งแวดลอม (Environmental
Health Training Center : EHTC) ซึ่งมีการจัดอบรมเปนประจําทุกป เพื่อเสริมสรางขีดความสามารถของเจา
พนักงานทองถิ่นและเจาพนักงานสาธารณสุข ในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการสาธารสุข พ.ศ. 2535
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

-๔3. ดําเนินการจัดทําแบบตรวจแนะนํากิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ สําหรับเปนมาตรฐานกลางและ
เปนแนวทางในการตรวจสอบสถานประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพที่ถูกตองดวยสุขลักษณะและเปนไป
ตามกฎหมาย โดยมีการรับฟงความเห็นจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นและนักวิชาการที่เกี่ยวของในการให
ขอเสนอแนะตอการจัดทําแบบตรวจแนะนํา
4 ดํ า เนิ น การพั ฒ นาแบบตรวจแนะนํ า กิ จ การที่ เ ป น อั น ตรายต อ สุ ข ภาพให อ ยู ใ นรู ป ของ Web
Application โดยสามารถใชไดทั้ง Smart phone และ computer เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
สามารถเขาถึงและนําไปใชประโยชนในการตรวจแนะนํากิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพไดอยางสะดวก รวดเร็ว
และสามารถเก็บขอมูลกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพเพื่อใชประโยชนในการวิเคราะหประมวลผลตอไปได
แนวทางดําเนินการ
๑. ศึกษา สืบคน ทบทวน เก็บรวบรวม และประมวลผลขอมูลทางวิชาการ มาตรฐาน และกฎหมายที่
เกี่ยวของในการควบคุม กํากับกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ อาทิ
• พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
• กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑวิธีการและมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพภาพ พ.ศ. ๒๕๔๕
• ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘
• พระราชบัญญัติอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดลอมการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔
• กฎหมายและเอกสารวิชาการอื่นๆที่เกี่ยวของ
๒. จัดทําหลักสูตรการอบรมผูตรวจแนะนํากิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพตามกฎหมายวาดวยการ
สาธารณสุข และแบบตรวจแนะนํากิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พรอมทั้งคูมือสําหรับผูตรวจแนะนํากิจการที่
เปนอันตรายตอสุขภาพ
๓. จัดประชุมเพื่อรับฟงความเห็นและขอเสนอแนะจากนักวิชาการและหนวยงานที่เกี่ยวของตอหลักสูตร
การอบรมผูตรวจแนะนํากิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ และแบบตรวจแนะนํากิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
4. ผลักดันหลักสูตรเขาสูแผนการจัดอบรมของศูนยฝกอบรมดานอนามัยสิ่งแวดลอม (Environmental
Health Training Center : EHTC) โดยกําหนดแผนการอบรม กําหนดวิทยากร และเผยแพรประชาสัมพันธ
หลักสูตรไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่น
5. พัฒนาแบบตรวจแนะนํากิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพในรูปแบบของ Web Application ที่
สะดวกตอการใชงาน และสามารถจัดเก็บในรูปของฐานขอมูลได โดยการจัดทําโปรแกรม Web Application
และสามารถออนไลนเพื่อใหสามารถเขาถึงขอมูลกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพในภาพรวมของประเทศได
๕. นําแบบตรวจแนะนํากิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพไปทดลองใชกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พรอมกับสอนการใช Web Application และการจัดเก็บขอมูลกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ รวมทั้งการ
วิเคราะหประมวลผลและใชประโยชนในการวางแผนการจัดการกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพในพื้นที่
6. ดําเนินการปรับปรุงแกไขแบบตรวจแนะนํากิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพใหสมบูรณยิ่งขึ้น

-5ขอเสนอตอการดําเนินงาน
๑. ควรมีการพัฒนาหลักสูตรการอบรมผูตรวจแนะนํากิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพและเครื่องมือใน
การตรวจแนะนํากิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหพนักงานเจาหนาที่
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแนวทางในการปฏิบัติงานควบคุมกํากับกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพที่เปน
มาตรฐานเดียวกัน
๒. สรางกระบวนการเสริมสรางขีดความสามารถเจาพนักงานทองถิ่น เจาพนักงานสาธารณสุข หรือ
พนักงานเจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการเปนผูตรวจแนะนํากิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
โดยการผลักดันหลักสูตรผูตรวจแนะนํากิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ เขาสูหนวยงานดานการฝกอบรมของ
กรมอนามัย เพื่อใหเปนหลักสูตรกลางสําหรับเปนทางเลือกขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีความประสงคจะ
ฝกอบรมและตองการเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานเจาหนาที่
๓. ควรสนั บสนุ น ให องคกรปกครองสว นทองถิ่น ใชเครื่องมือตรวจแนะนํากิจ การที่เปน อัน ตรายตอ
สุขภาพเพื่อเปนแนวทางในการตรวจสอบสถานประกอบกิจการกอนออก/ตอใบอนุญาต
4. ควรพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ /แบบตรวจแนะนํ า กิ จ การที่ เ ป น อั น ตรายต อ สุ ข ภาพ ในรู ป แบบ Web
Application ที่สะดวกตอการใชงานของเจาหนาที่ และสามารถจัดเก็บขอมูลในรูปของฐานขอมูล excel เพื่อให
หนวยงานผูใช (user) สามารถนําขอมูลไปวิเคราะหและใชประโยชนตอไปได รวมทั้งควรพัฒนาใหสามารถ
ออกแบบรายงานขอมูลเพื่อนําเสนอผูบริหารได
๕. ควรพั ฒนาระบบฐานข อมูล กิ จ การที่เปน อันตรายตอสุขภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใน
ภาพรวมของประเทศ เพื่อใหเห็นสถานการณและสามารถวิเคราะหขอมูลกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพของ
ประเทศได ซึ่งจะเปนประโยชนตอการวางแผนดําเนินงาน หรือการจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายตอการจัดการ
กิจการที่เปนอันตรายตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
3.3 ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. เจาพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดรับการเสริมสราง
ขีดความสามารถตามหลักสูตรการอบรมผูตรวจแนะนํากิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพตามกฎหมายวาดวยการ
สาธารณสุข
2. เจาพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการใชเครื่องมือ
ตรวจแนะนําดานอนามัยสิ่งแวดลอมในกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ในรูปแบบ Smart Technology และ
รายงานขอมูลการตรวจแนะนําเพื่อประกอบการออก/ตอใบอนุญาตกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
3. องคกรปกครองสวนทองมีฐานขอมูลกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพในพื้นที่ และสามารถวิเคราะห
ขอมูลเพื่อวางแผนการดําเนินงานควบคุมกํากับกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ รวมทั้งการเฝาระวังความเสี่ยง
ดานอนามัยสิ่งแวดลอมจากกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ มิใหสงผลกระทบตอสุขภาพและกอปญหาเหตุ
รําคาญแกประชาชน และชุมชนที่อยูขางเคียงได

