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นา
กรมอนามัย ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข เป็นองค์กรหลักด้านกฎหมายสาธารณสุข
เพือ่ การคุม้ ครองสิทธิทางสุขภาพของประชาชน และอนามัยสิง่ แวดล้อม โดยมีพนั ธกิจหลัก
ทีส่ า� คัญอย่างหนึง่ คือ การให้คา� ปรึกษาแนะน�า และให้ความรูด้ า้ นกฎหมายกับประชาชนทัว่ ไป
ผู้ประกอบการ รวมทั้งเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่
ทีเ่ กีย่ วข้องในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น การจัดท�าคูม่ อื การเขียนข่าว บทความ โดยให้บริการ
ผ่านช่องทางการสือ่ สารต่างๆ ทัง้ ทางเอกสาร โทรศัพท์ และการให้บริการผ่านทางเว็บไซต์
ของศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข (http://laws.anamai.moph.go.th) โดยตอบสนอง
นโยบายหลักของกรมอนามัย ในการพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ด้านส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมได้มาตรฐานชาติและนานาชาติ
กรมอนามัย ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข ได้ตระหนักและเห็นความส�าคัญ
ในการจัดท�าสื่อความรู้ เพื่อเผยแพร่ และสื่อสารข้อมูลหรือองค์ความรู้สู่สาธารณะ
จึงได้จัดท�า “คู่มือกฎหมายสาธารณสุขให้ความรอบรู้สู่ประชาชน” ขึ้น เพื่อรวบรวม
บทความ และสาระน่ารู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายการสาธารณสุขให้เป็นรูปเล่มที่น่าอ่าน
และแบ่ ง เนื้ อ หาเป็ น รายหมวดตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕
เพื่ออ�านวยความสะดวกกับผู้อ่านอีกทางหนึ่ง โดยมีเนื้อหาครอบคลุมการจัดการสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย สุขลักษณะของอาคาร เหตุร�าคาญ การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การควบคุมตลาด สถานที่จ�าหน่ายอาหาร
และสถานที่สะสมอาหาร และการควบคุมการจ�าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
ขอขอบพระคุณคณะผู้จัดท�าทุกท่าน และกรมอนามัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า “คู่มือ
กฎหมายสาธารณสุขให้ความรอบรู้สู่ประชาชน” จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไป
ผู้ประกอบกิจการต่างๆ รวมทั้งเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในสิทธิ และหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วย
การสาธารณสุข และสามารถตัดสินใจในการจัดการด้านสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม
เบื้องต้นได้
(นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์)
อธิบดีกรมอนามัย

าร
การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
๑. ขยะอิเล็กทรอนิกส์ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน

๑

สุขลักษณะของอาคาร
๒. การสร้างแคมป์คนงานก่อสร้างให้ถูกสุขลักษณะ

๑๑

เหตุร�าคาญ
๓. การไหว้เจ้ากับความเสี่ยงที่พึงระวัง
๔. ปล่อยบริเวณบ้านมีนา�้ ขังจนเป็นแหล่งเพาะพันธุย์ งุ ลายถือเป็นเหตุ
ร�าคาญ มีสิทธิ์โดนปรับ – จ�าคุก
๕. เทเศษอาหารกองบนพื้นฟุตบาทเพื่อเลี้ยงสุนัขจรจัด และนกพิราบ...
เป็นเหตุร�าคาญ
๖. กลิ่นเหม็นจากการเลี้ยงนก ก่อให้เกิดเหตุร�าคาญต่อเพื่อนบ้าน
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๒๕

กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
๗. การเลือกใช้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ที่มีมาตรฐาน และถูกต้อง ๒๙
ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เพื่อความปลอดภัยของคนที่ท่านรัก
๘. “การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน” เป็นกิจการที่ ๓๑
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕
๙. สังคมผู้สูงอายุกับกิจการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ต้องพิจารณาเลือกใช้ ๓๔
บริการกับผู้ประกอบกิจการที่มีใบอนุญาตที่ถูกต้องตามกฏหมาย
ว่าด้วยการสาธารณสุข

าร
๑๐. การควบคุมเหตุรา� คาญ และกิจการดอกไม้เพลิงตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
๑๑. กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขกับการควบคุมร้านเกมส์ และ
อินเตอร์เน็ต ผู้ประกอบกิจการต้องควบคุมดูแลสถานประกอบ
การให้ถูกสุขลักษณะ และไม่ก่อให้เกิดเหตุร�าคาญ
๑๒. กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขกับการประกอบกิจการให้บริการ
ก๊าซเชื้อเพลิง
๑๓. การควบคุม “กิจการเผาถ่าน” ด้วยกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
๑๔. เลือกบริโภคน�้าดื่มจากตู้น�้าดื่มหยอดเหรียญที่มีใบอนุญาตตาม
กฎหมายว่ าด้ว ยการสาธารณสุข ลดความเสี่ยงที่ก่อให้เกิด
อันตรายต่อสุขภาพ
๑๕. การควบคุมดูแลร้านรับซื้อของเก่าที่ดีตามกฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุ ข น� า ไปสู ่ ร ้ า นรั บ ซื้ อ ของเก่ า สี เ ขี ย วที่ ส ร้ า งมู ล ค่ า
มหาศาล
๑๖. กิจการให้บริการเลี้ยง และดูแลเด็กที่บ้านที่ต้องขออนุญาต
ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข มีลักษณะเป็นอย่างไร
๑๗. รู้หรือไม่ การประกอบกิจการปางช้าง ต้องได้รับใบอนุญาต
การประกอบกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
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าร
ตลาด สถานที่จ�าหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร
๑๘. กระเช้ าของขวัญกับอีกหนึ่ง หน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่น
ในการคุ้มครองสุขภาพของประชาชน
๑๙. การประกอบกิจการลานเบียร์สด โดยไม่ได้รับใบอนุญาต มีโทษ
ทั้งปรับ และจ�าคุก
๒๐. “คาเฟ่น้องหมาน้องแมว” กับการควบคุมตามกฎหมายว่าด้วย
การสาธารณสุข
๒๑. เลือกซื้อสินค้า และอาหารช่วงเทศกาลตรุษจีน จาก “ตลาด”
ที่ได้มาตรฐานด้านสุขลักษณะตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
เพื่อลดความเสี่ยงต่อสุขภาพ
๒๒. ผู้ใดจะประกอบกิจการร้านอาหารหรือจัดตั้งสถานที่จ�าหน่าย
อาหาร ต้องขอรับหนังสือรับรองการแจ้งหรือขอรับใบอนุญาต
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนประกอบกิจการ
๒๓. แม้วา่ ผูป้ ระกอบกิจการสถานทีจ่ า� หน่ายอาหารหรือสถานทีส่ ะสม
อาหารจะได้รับหนังสือรับรองการแจ้งหรือได้รับใบอนุญาตจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว ก็ต้องปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะตาม
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข...ด้วยนะ

๖๗
๗๐
๗๒
๗๕
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ใบอนุญาต
๒๔. ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ๘๓
มีอายุ ๑ ปี โดยการนับอายุใบอนุญาตให้นับตั้งแต่วันที่ออกใบ
อนุญาตไปจนถึงวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุเป็นระยะเวลา ๑ ปี ซึ่ง
จะต้องชนกัน และต่อเนื่องเป็นวันเดียวกันทุกปี

าร
๒๕. การประกอบกิจการรับท�าการเก็บ ขนหรือก�าจัดสิง่ ปฏิกลู หรือ
มูลฝอย การประกอบกิจการทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ การจัดตัง้
ตลาด จัดตั้งสถานที่จ�าหน่ายหรือสะสมอาหาร การจ�าหน่าย
สินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ต้องขออนุญาตต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
บทความทั่วไป
๒๖. เจ้าของปัมน�้ามันต้องจัดให้มีส้วมไว้ส�าหรับบริการลูกค้าที่สะอาด
ถูกสุขลักษณะ มีปริมาณเพียงพอต่อการใช้งานตามทีก่ ฏหมาย
ก� า หนด หากฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต าม มี โ ทษปรั บ ไม่ เ กิ น
๒,๐๐๐ บาท
๒๗. การจัดตั้งโรงเรียนกวดวิชาไม่เข้าข่ายกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพที่ต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่ถา้ หากพบว่าสถานทีด่ งั กล่าวมีการจ�าหน่าย
อาหารให้ กั บ นั ก เรี ย นด้ ว ย ในกรณี เ ช่ น นี้ จ ะต้ อ งขอรั บ
ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ�าหน่ายอาหารต่อราชการส่วนท้องถิ่น
๒๘. “น�้ามันลูกหมู” คือ การน�าน�้ามันทอดซ�้าที่เสื่อมสภาพไป
ฟอกสีให้ใสแล้วบรรจุใส่ถุงพลาสติกเพื่อจ�าหน่าย ไม่เข้าข่าย
เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วย
การสาธารณสุข แต่อาจมีความผิดตามพระราชบัญญัตอิ าหาร
พ.ศ. ๒๕๒๒
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๙๑

๙๔

๙๘

ารจด าร ิงป ิ ูล ละมูล อ

กฎหมายสาธารณสุขให้ความรอบรู้สู่ประชาชน

๑. ขยะอิเล็กทรอนิกส์ มูลฝอยที่เป็นพิ ษ
หรืออันตรายจากชุมชน
โดย นายคมน์พิสิฐ พุ ฒิเผือก : นิติกร

ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วตามกระแส
โลกาภิวัตน์มากขึ้น ในทางกลับกันก็มีผลเสียตามมาเกี่ยวกับปริมาณ “ขยะ
อิเล็กทรอนิกส์” ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม
เนื่องจากขยะอิเล็กทรอนิกส์มีส่วนประกอบที่เป็นสารโลหะหนักแทบทั้งสิ้น
ไม่ว่าจะเป็น ลิเทียม โครเมียม สารปรอท สารตะกั่ว ซึ่งสารเหล่านี้เป็นสาร
ก่อมะเร็ง เป็นอันตรายอย่างมากต่อสุขภาพของผู้ที่ได้สัมผัสทั้งทางตรง และ
ทางอ้อม ยกตัวอย่างเช่น ถ่านไฟฉาย เมื่อทิ้งไว้นานจะเห็นว่ามีของเหลวเยิ้ม
ออกมานั่นคือ สารตะกั่ว หากไปสัมผัสทางผิวหนังก็จะไปสะสมในร่างกาย
เนื้อเยื่อ ไขมัน กระดูก มีผลต่อระบบประสาทท�าให้กล้ามเนื้ออ่อนแรง น�าไปสู่
การเป็นโรคมะเร็ง และส่งผลให้ทารกพิการตั้งแต่ก�าเนิดได้ ดังนั้นจึงต้องมี
การวางแผนในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว ซึ่งรวมไปถึง
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การออกกฎหมายควบคุม และบังคับใช้อย่างจริงจังกับผู้ที่จะประกอบกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพื่อป้องกันปัญหาทางสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นและ
ส่ ง ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพในอนาคต ประเทศญี่ ปุ ่ น ถื อ เป็ น ประเทศหนึ่ ง ที่ มี
การออกกฎหมาย และมีการใช้บังคับกันอย่างจริงจัง โดยมีการลงโทษปรับ
แก่ผู้ที่ไม่มีการแยกขยะประเภทนี้ (ขยะอิเล็กทรอนิกส์) ก่อนทิ้ง ต่างกับประเทศไทย
ที่นอกจากจะไม่มีการก�าหนดมาตรการทางกฎหมายใดเข้ามาควบคุมขยะ
อิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะแล้ว คนในสังคมเองก็มไิ ด้ให้ความส�าคัญในการคัดแยก
ขยะก่อนทิ้งเท่าที่ควร แม้จะมีการรณรงค์ให้ปฏิบัติเพียงใดก็ตาม
ขณะนี้ ป ระเทศไทยก� า ลั ง ประสบปั ญ หาเรื่ อ งขยะอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
จากความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น โดยพบว่าปริมาณขยะไฟฟ้า และ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ นสิ้ น ปี ๒๕๕๖ สู ง ถึ ง ๒๐.๘๘ ล้ า นเครื่ อ ง คาดการณ์ ว ่ า
ในปี ๒๕๕๗ จะมีปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเป็น ๒๒.๐๘ ล้านเครื่อง ก่อนจะ
เพิ่มเป็น ๒๓.๒๓ และ ๒๔.๓๑ ล้านเครื่อง ในปี ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ ตามล�าดับ
ขยะหลักๆ ยังคงเป็นโทรศัพท์ ๑๐.๙๐ ล้านเครื่องจากสภาวการณ์ดังกล่าว
กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงได้หารือร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ เพื่อผลักดันให้มี
การออกกฎหมายเกีย่ วกับการจัดการขยะผลิตภัณฑ์ เครือ่ งใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์มาบังคับใช้ โดยก่อนที่จะมีกฎหมายออกมาใช้บังคับจะต้องมี
การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะให้ประชาชนทราบ และให้
หน่วยงานส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีอ�านาจหน้าที่ จัดหาพื้นที่ที่เหมาะสม พร้อมทั้ง
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มีมาตรการควบคุมแหล่งรับซื้อซากอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการก�าจัดที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน ซึ่งกฎหมายที่ถูกผลักดันนี้ยังมีหลักการที่ส�าคัญ คือ ให้บริษัทที่ผลิต
สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ และเครือ่ งใช้ไฟฟ้า จะต้องมีสว่ นร่วมรับผิดชอบในการก�าจัด
ด้วย เช่นในต่างประเทศทีบ่ ริษทั ผูผ้ ลิตจะก�าหนดจุดรับซือ้ ซากอิเล็กทรอนิกส์คนื
แต่ในประเทศไทยยังมีขอ้ จ�ากัดคือโรงงานผูร้ บั ก�าจัดขยะอันตราย รวมถึงการน�า
ขยะมาคัดแยกเพื่อส่งต่อไปรีไซเคิลทั้งใน และต่างประเทศมีจ�านวนไม่มาก
เมื่อเทียบกับปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นการผลักดันให้มีการตั้งโรงงาน
ก�าจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์จึงเป็นสิ่งจ�าเป็นที่จะท�าให้การก�าจัดขยะมีคุณภาพ
และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
“ขยะอิเล็กทรอนิกส์” ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
เป็นขยะประเภทหนึง่ ของ “มูลฝอยทีเ่ ป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน” อันเป็น
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชน กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทหน้าที่ ในการแก้ไขปัญหาด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม ตลอดจนวิธีการมาตรการในการควบคุม และก�ากับดูแล
มลพิษหรือของเสียทีเ่ กิดขึน้ ให้อยูใ่ นภาวะไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพือ่ ให้เกิด
ประสิทธิภาพกับประชาชน และชุมชนในท้องถิ่น ตามหลักการกระจายอ�านาจ
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ท�าให้ราชการส่วนท้องถิ่นที่จะด�าเนินการบริหารจัดการให้เป็นไปตามความ
เหมาะสมของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง และมีอ�านาจออกข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น ก�าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการเพื่อควบคุมการจัดการเกี่ยวกับ
มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ หากมีการฝ่าฝืน
ข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ก็มมี าตรการการลงโทษ โดยอาศัยอ�านาจตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เช่น กรณีประชาชนทั่วไปน�ามูลฝอยที่เป็นพิษ
หรืออันตรายจากชุมชนไปทิ้งในที่หรือทางสาธารณะ นอกจากในส่วนที่ราชการ
ส่วนท้องถิ่นจัดหาไว้ ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกิน
ห้าหมื่นบาทหรือทั้งจ�าทั้งปรับหรือกรณีผู้ประกอบกิจการที่ได้รับใบอนุญาต
ในการเก็ บ ขนหรื อ ก�า จัด มูลฝอยที่เ ป็นพิษหรือ อันตรายจากชุมชน ฝ่าฝืน
ไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติท้องถิ่น ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับ
ไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจ�าทั้งปรับ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม กรมอนามัย ได้มี
การเร่งรัดการออกกฎกระทรวงในเรือ่ งการด�าเนินการร่วมกันขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ และเรือ่ งการก�าจัดขยะให้ถกู สุขลักษณะ รวมทัง้ กฎกระทรวงว่าด้วย
การจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน เพื่อบังคับใช้กฎหมาย
เป็นการทั่วไปทุกพื้นที่ในการป้องกัน และควบคุมอันตรายต่อสุขภาพของ
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ประชาชนดังกล่าว และเป็นแนวทางในการออกข้อบัญญัติของราชการส่วน
ท้องถิ่นให้มีความครอบคลุม สอดคล้องกับหน่วยงานราชการส่วนกลาง ถูกต้อง
ตามขั้นตอนที่จะน�าไปใช้บังคับต่อไป
จะเห็นได้ว่าปัญหา “ขยะอิเล็กทรอนิกส์” ที่มีอยู่ในขณะนี้ ต้องรีบเร่งหา
ทางแก้ไขก่อนทีต่ ลาดไอทีจะขยายตัวมากขึน้ เมือ่ ก้าวเข้าสูป่ ระชาคม “อาเซียน”
ดั้งนั้น หน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชนจึงต้องร่วมมือร่วมใจช่วยกันแบบบูรณาการ
ในการให้ความรู้อย่างจริงจังแก่ประชาชนเกี่ยวกับการแยกขยะก่อนทิ้ง รวมทั้ง
การก�าจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ ก็ต้องมีการตั้งหน่วยงานหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ในการก�าจัดขยะอย่างถูกวิธี และมีกฎหมายทีอ่ อกมาเพือ่ ควบคุมขยะอิเล็กทรอนิกส์
โดยเฉพาะ และทีส่ า� คัญทีส่ ดุ คือ การให้ความร่วมมือของภาคประชาชนทีจ่ ะต้อง
ช่วยกันป้องกัน และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อการมีสุขอนามัยที่ดีของทุกคน
ในประเทศ
ที่มา : http://laws.anamai.moph.go.th/ewtadmin/ewt/laws/
main.php?filename=๑HLaws๒๐๑๖
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๒. การสร้างแคมป์คนงานก่อสร้างให้ถูกสุขลักษณะ
โดย นางสาวสุภาวดี จันทมุด
: นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

ในปัจจุบนั ประเทศไทยมีแนวโน้มของผูใ้ ช้แรงงานเพิม่ มากขึน้ ไม่วา่ จะเป็น
แรงงานไทย และแรงงานต่างชาติ ตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการก้าวสู่
ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (ASEAN Economic Community: AEC)
การเคลื่ อ นย้ า ยก� า ลั ง แรงงานส� า หรั บ การก่ อ สร้ า งงานสาธารณู ป โภคหรื อ
สิง่ อ�านวยความสะดวกต่างๆ เป็นภาพทีเ่ กิดขึน้ โดยทัว่ ไปทีม่ กั พบเห็นในเขตเมือง
หรือพื้นที่เศรษฐกิจ
การเคลื่อนย้ายก�าลังแรงงานในแต่ละครั้งก่อให้เกิดผลกระทบในพื้นที่
โดยมีการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยของคนงานหรือแคมป์คนงานชั่วคราว
ซึง่ สถานทีเ่ หล่านีม้ กี ารปล่อยของเสียทีเ่ กิดจากการใช้ชวี ติ ประจ�าวัน เช่น มูลฝอย
สิง่ ปฏิกลู น�า้ เสียจากการช�าระล้าง อาคารทีพ่ กั อาศัยไม่ถกู สุขลักษณะ ซึง่ อาจก่อ
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ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์พาหะ

น�าโรคได้อกี ด้วย ซึง่ ในทางปฏิบตั อิ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ สามารถจัดการของเสีย
และสุขลักษณะของทีพ่ กั อาศัยได้ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ทีไ่ ด้ให้อา� นาจ
ในการเก็บ ขนหรือก�าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตพื้นที่รับผิดชอบโดยการออก
ข้อบัญญัติท้องถิ่นที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการจัดการให้ถูกสุขลักษณะ และเจ้าของ
หรือผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้น ถ้าไม่ปฏิบัติตาม
ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาทหรือทั้งจ�าทั้งปรับ
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขยังให้อ�านาจแก่ท้องถิ่นในการควบคุมการใช้อาคาร
ให้ ถู ก สุ ข ลั ก ษณะ และต้ อ งไม่ ท� า ให้ อ าคารหรื อ ส่ ว นของอาคารมี ส ภาพช� า รุ ด
ทรุดโทรม รกรุงรังจนอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือมีลักษณะไม่ถูกต้องด้วย
สุขลักษณะของการใช้เป็นที่อยู่อาศัย ไม่ให้มีสินค้า เครื่องเรือนสะสม หรือสัมภาระ
สะสมมากเกินสมควร จนอาจเป็นเหตุให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ให้โทษ และต้อง
ไม่ยอมให้มีคนอยู่มากเกินกว่า ๑ คนต่อพื้นที่ ๓ ตารางเมตร ตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้
ในประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ ๗/๒๕๓๘ เรือ่ ง ก�าหนดจ�านวนคนต่อจ�านวนพืน้ ที่
ของอาคารที่พักของคนงานก่อสร้างที่ถือว่ามีคนอยู่มากเกินไป และเมื่อปรากฏว่า
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อาคารใดไม่ถูกสุขลักษณะ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจออกค�าสั่งให้เจ้าของหรือ
ผู้ครอบครองอาคาร จัดการแก้ไขเปลี่ยนแปลง รื้อถอนอาคารหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใด
ซึ่งต่อเนื่องกับอาคารทั้งหมดหรือบางส่วน ย้ายสินค้า เครื่องเรือน สัมภาระ ให้จัด
เสียใหม่ แล้วแต่กรณีปัญหา และถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารไม่ปฏิบัติตาม
ค� า สั่ ง ภายในเวลาที่ ก� า หนด เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น มี อ� า นาจด� า เนิ น การแทนได้
โดยเจ้าของหรือผูค้ รอบครองเป็นผูเ้ สียค่าใช้จา่ ย หากเจ้าของหรือผูค้ รอบครองอาคาร
ไม่ปฏิบัติตามหรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ต้องระวางโทษ
จ�าคุกไม่เกินสามเดือนหรือปรับไม่เกินสองหมื่นห้าพันบาทหรือทั้งจ�าทั้งปรับ
นับเป็นอีกมาตรการหนึ่งของกฎหมายสาธารณสุขที่ใช้ในการควบคุมดูแล
และจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการคุ้มครองสุขภาพของคนงาน
และประชาชนที่ อ าศั ย โดยรอบ ดั ง นั้ น หากท่ า นพบเห็ น ปั ญ หาหรื อ การกระท� า
ที่ไม่ถูกต้องดังกล่าวท่านสามารถแจ้งแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นที่ตั้งของ
แคมป์คนงานเพื่อให้เกิดการจัดการที่ถูกสุขลักษณะต่อไป สามารถสืบค้นข้อมูล
เพิม่ เติมได้ที่ : http://laws.anamai.moph.go.th/main.php?filename=๐IndexLaws
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๓. การไหว้เจ้ากับความเสี่ยงที่พึงระวัง
โดย นางสาวพิ มพาพร พุ ฒิสกุลวงศ์ : นิติกร

หาก “ศาลเจ้า” คือ สถานที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ และเป็นสัญลักษณ์
แห่ ง ความศรั ท ธาของผู ้ ค นมากมายที่ ห ลั่ ง ไหลมากราบไหว้ และสั ก การะ
เทพเจ้ า ที่ ต นเองศรั ท ธา และนั บ ถื อ อย่ า งหนึ่ ง ที่ เ ราจะปฏิ เ สธไม่ ไ ด้ เ ลย
คือกิจกรรมที่เกิดขึ้น ได้แก่ การจุดธูป จุดประทัด การเล่นเครื่องดนตรีในการ
ท�าพิธีกรรม การเผากระดาษเงินกระดาษทอง และการสวดมนต์จากกลุ่ม
ผู้ศรัทธาที่เกิดขึ้นภายในศาลเจ้าเป็นภาพบรรยากาศที่สามารถบรรยาย และ
ให้ความรู้สึกของความเคารพนับถือ และความเชื่อที่เกิดขึ้นในแต่ละตัวบุคคล
ได้อย่างชัดเจน
แต่นอกจากบรรยากาศของความเชือ่ ความศรัทธา และความสบายใจแล้ว
ก็ยังมีบางสิ่งที่แอบแฝงมาพร้อมกิจกรรมดังกล่าวโดยที่เราอาจจะไม่ได้สังเกต
คือ เมื่อเราจุดธูปธูปที่เผาไหม้จะปล่อยฝุ่นละออง และสารมลพิษออกมา ซึ่งมี
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สารบางชนิดที่อาจเป็นสารก่อมะเร็ง โดยเฉพาะสารเบนซีน (Benzene), ๑, ๓
บิวทาไดอีน (๑, ๓ Butadiene) และเบนโซเอไพรีน (Benzo(a)pyrene) เป็น
สารก่อมะเร็งที่เกิดจากการเผาไหม้ของกาวขี้เลื่อย และน�้าหอมในธูป ซึ่งสาร
ดังกล่าวสามารถก่อมะเร็งได้หลายชนิด เช่น มะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งเม็ดเลือด
มะเร็งปอด และมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ และการที่เราเผากระดาษเงิน และ
กระดาษทองซึ่ ง กระดาษเหล่ า นี้ จ ะมี ส ่ ว นผสมของสารเคมี เมื่ อ สารพวกนี้
โดนความร้อนในขณะที่เผาหรือจุดไฟอยู่นั้น อาจจะเกิดการระเหยของสารเคมี
ที่มีอยู่ในส่วนผสม เมื่อสูดดมเข้าไปอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพผู้จุดหรือผู้เผา
และผูท้ อี่ ยูบ่ ริเวณใกล้เคียงได้ ทัง้ นี้ ก็เพราะว่าไอระเหยของสารตะกัว่ ฟุง้ กระจาย
สูบ่ รรยากาศ เมือ่ สูดหายใจเข้าไปท�าให้ระดับตะกัว่ ในเลือดสูงขึน้ และเมือ่ ตะกัว่
สะสมในร่างกายจ�านวนมากจะก่อให้เกิดโรคโลหิตจาง เวียนศีรษะ ชักกระตุก
หมดสติ ไตท�างานผิดปกติ และอาจไตวายได้ นอกจากผลกระทบที่มีความเสี่ยง
ในด้ า นสุ ข ภาพแล้ ว ยั ง อาจก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ สภาวะความเป็ น อยู ่
ที่เหมาะสม และเป็นเหตุเดือดร้อนร�าคาญกับผู้ที่อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงกับ
ศาลเจ้าได้ เนือ่ งจากระยะเวลาทีม่ คี วามต่อเนือ่ ง และยาวนานติดต่อกันมากกว่า
๘ ชั่วโมงในหนึ่งวัน ซึ่งกรณีดังกล่าวเช่นนี้ ผู้ที่อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงสามารถ

18

กฎหมายสาธารณสุขให้ความรอบรู้สู่ประชาชน

แจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ด�าเนินการให้ค�าแนะน�าในการปรับปรุงแก้ไขเหตุ
ร�าคาญดังกล่าวได้
อย่างไรก็ตาม วิธที ดี่ ที สี่ ดุ คือ การระมัดระวังการป้องกันตนเอง และบุคคล
รอบข้างให้ปลอดภัยจากความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการจุดธูป และการเผากระดาษเงิน
กระดาษทอง โดยหลีกเลี่ยงการจุดธูปในบริเวณที่อากาศไม่ถ่ายเทหรืออากาศ
ถ่ายเทไม่สะดวก เช่น ห้องแอร์ ห้องที่ไม่มีประตูหน้าต่าง หรือใช้ธูปขนาดสั้น
แทนธูปขนาดยาว เพื่อให้เกิดควันในระยะเวลาที่สั้นกว่า และข้อแนะน�าส�าหรับ
ศาลเจ้าควรตั้งกระถางธูปไว้นอกอาคารหรือในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก และ
เมื่อเสร็จพิธีการควรดับหรือเก็บธูปให้เร็วขึ้น เพื่อป้องกันอันตราย และเสี่ยง
เกิดไฟไหม้ที่มีสาเหตุจากความประมาทได้ ส่วนกรณีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
ในศาลเจ้าควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสควันธูปเป็นระยะเวลานาน และต่อเนื่อง
และหากมีการสัมผัสควันธูปควรล้างมือ ล้างหน้า ล้างตาให้บอ่ ยขึน้ วิธกี ารง่ายๆ
เพียงเท่านี้ ก็ชว่ ยให้คณ
ุ ปลอดภัย และห่างไกลจากความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดผลกระทบ
ต่อสุขภาพได้เป็นอย่างดีแล้ว
“ความเชือ่ ความศรัทธา ทีม่ าพร้อมกับความปลอดภัยย่อมเป็นสิง่ ทีท่ า� ให้
เรารู้สึกสบายใจอย่างไร้ความกังวล”
ที่มา : http://laws.anamai.moph.go.th/ewtadmin/ewt/laws/
main.php?filename=๑HLaws๒๐๑๖ หรื อ โทรสอบถามเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่
๐ ๒๕๙๐ ๔๒๕๖
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๔. ปล่ อ ยบริ เ วณบ้ า นมี น้ํ า ขั ง จนเป็ น แหล่ ง เพาะพั น ธุ์
ยุงลายถือเป็นเหตุรําคาญ มีสิทธิ์โดนปรับ-จําคุก
โดย นางสาวสกุณา คุณวโรตม์
: นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

กรมอนามั ย กระทรวง
สาธารณสุข ร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศแจ้งเตือน
ประชาชนด�าเนินการเฝ้าระวังตรวจ
ตราภาชนะหรือเศษวัสดุที่มีน�้าขังภายในบ้าน และบริเวณโดยรอบ เนื่องจาก
หวั่นเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะน�าโรคไข้เลือดออกที่ส�าคัญ ส่งผล
ให้มีอัตราการป่วย และตายจากโรคไข้เลือดออกสูงมาก อีกทั้ง แหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลายถือเป็นเหตุร�าคาญตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ผู้ใดก่อให้
เกิดแหล่งเพาะพันธุย์ งุ ลายมีโทษจ�าคุกไม่เกิน ๓ เดือนหรือปรับไม่เกิน ๒๕,๐๐๐
บาทหรือทั้งจ�าทั้งปรับ
ในช่วงฤดูฝน มักมีหลายๆ โรคที่มากับช่วงฤดูฝน โรคไข้เลือดออกก็ยังคง
เป็นปัญหาส�าคัญในประเทศไทย เนือ่ งจากเวลาฝนตกท�าให้เกิดน�า้ ขังตามภาชนะ
ต่างๆ เช่น ยางรถยนต์ กระถางต้นไม้
กะลามะพร้าว เป็นต้น ซึง่ อาจเป็น
แหล่ ง เพาะพั น ธุ ์ ยุ ง ลายที่ เ ป็ น
พาหะของโรคที่ส�าคัญนั่นเอง
เพื่อเป็นการควบคุมแหล่ง
เพาะพั น ธุ ์ ยุ ง ลาย กระทรวง
สาธารณสุ ข ได้ อ อกประกาศ
กระทรวง เรื่อง ก�าหนดให้แหล่ง
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เพาะพันธุ์ยุงลายเป็นเหตุร�าคาญ และแต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุขเพิ่มเติม
พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งก�าหนดให้แหล่งที่ตรวจพบลูกน�้าหรือตัวโม่งของยุงลายตั้งแต่
๑ ตัวขึน้ ไปเป็นแหล่งเพาะพันธุย์ งุ ลาย ถือว่าเป็นเหตุรา� คาญตามกฎหมายว่าด้วย
การสาธารณสุข ดังนั้น หากเจ้าพนักงานสาธารณสุข เจ้าพนักงานท้องถิ่น
หรือผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น พบว่าบุคคลใดที่เป็นเจ้าของหรือ
ผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ที่มีภาชนะหรือเศษวัสดุที่มีน�้าขัง จนเป็น
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เจ้าพนักงานดังกล่าวจึงมีอ�านาจออกค�าแนะน�าให้บุคคลนั้น
ปรับปรุงแก้ไข และดูแลป้องกันไม่ให้เกิดลูกน�้ายุงลายอีก หากฝ่าฝืนมีโทษ
จ�าคุกไม่เกิน ๓ เดือนหรือปรับไม่เกิน ๒๕,๐๐๐ บาทหรือทั้งจ�าทั้งปรับ
อย่างไรก็ตาม จนกระทั่งปัจจุบันก็ยังไม่มียาที่ใช้รักษาโรคไข้เลือดออก
หรือวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก ดังนั้น การป้องกันจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุด โดยป้องกัน
การแพร่ของยุง เท่าที่ผ่านมาการควบคุมยังได้ผลไม่ดีพอ เนื่องจากเน้นเรื่อง
การท�าลายยุงซึ่งสิ้นเปลืองงบประมาณ และการควบคุมยุงต้องท�าเป็นบริเวณกว้าง
การควบคุมที่จะให้ผลยั่งยืนควรจะเน้นที่การควบคุมป้องกันไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์
ลูกน�า้ ยุงลาย โดยการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ภาครัฐ เอกชน
และประชาชน และอาจใช้วิธีการต่างๆ แบบผสมผสานกัน เช่น การควบคุม
สิ่งแวดล้อม การใช้วิธีทางชีวภาพ การใช้สารเคมี เป็นต้น
ทีม่ า : http://laws.anamai.
moph.go.th/main.php?
filename=๓ALaws หรือโทร
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ๐ ๒๕๙๐
๔๒๑๙

21

กฎหมายสาธารณสุขให้ความรอบรู้สู่ประชาชน

๕. เทเศษอาหารกองบนพื้ นฟุ ตบาทเพื่ อเลี้ยงสุนัขจรจัด
และนกพิ ราบ....เป็นเหตุรําคาญ
โดย นางสาวสกุณา คุณวโรตม์
: นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

ในช่วงเวลาบ่ายแก่ๆ ของทุกๆ วัน สุนขั ประมาณ ๗ - ๘ ตัวจับกลุม่ กันอยู่
บริเวณริมฟุตบาทใกล้ๆ กับป้ายรถเมล์แห่งหนึ่ง ประมาณว่าเหมือนจะรออะไร
บางอย่าง ไม่นานนักก็จะมีป้าแก่ๆ คนหนึ่งปันจักรยานคู่ใจเอาเศษอาหาร
หลายถุงมาวางทิ้งไว้ที่บนฟุตบาท บ้างก็เทเป็นกองๆ หลายๆ กอง เพื่อเป็น
อาหารเลี้ยงสุนัขกลุ่มนั้น หลังจากนั้นป้าแกก็จะปันจักรยานออกไปทันที เมื่อ
ป้าจากไปแค่ชั่วอึดใจเดียวก็จะมีสุนัขมาสมทบอีกประมาณ ๑๐ กว่าตัวมาแย่งกัน
กินอาหาร เห่าใส่กัน ไล่กัดกัน ส่งเสียงดังเป็นที่น่าร�าคาญใจส�าหรับผู้เดินผ่าน
สัญจรไปมา และผู้พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียง เมื่อกินอาหารเสร็จแล้วสุนัข
ก็ขับถ่ายมูลทิ้งไว้ให้ดูต่างหน้าอีก ภาพเหตุการณ์ลักษณะนี้ คาดว่าหลายๆ
คนคงจะได้พบเห็น และคุน้ เคยกันเป็นอย่างดี โดยเฉพาะในชุมชนเขตเมือง โดยที่
ต่างคนก็จะมีมุมมอง และแสดงความคิดเห็นต่อเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าว
แตกต่างกันไป อาทิเช่น
“เราไม่ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ การให้
อาหารสุนัขจรจัดค่ะ ไม่ว่าจะตักวาง
กับพื้นหรือวางบนภาชนะหรืออะไร
ก็ตามเพราะนอกจากจะท�าให้สกปรก
เลอะเทอะตามถนนแล้ว ยังท�าให้
สุนัขวนเวียนอยู่แถวนั้น สร้างปญหา
เรือ่ งอึ - ฉีเ่ รีย่ ราดตามถนนอีกซึง่ สุนขั
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เหล่านี้ก็ไม่ทราบว่ามีโรคอะไรบ้าง และถ้าเกิดกัดคนที่เดินผ่านไปมาแล้วเกิด
โรคพิษสุนขั บ้าก็ไม่มใี ครรับผิดชอบ จะเอาผิดกับคนให้อาหารก็คงไม่ได้ เพราะก็
คงปฏิเสธว่าไม่ใช่สุนัขของเขา”
“เมื่อเราไปตักเตือนไม่ให้เขาเทเศษอาหารเลี้ยงสุนัขก็มักจะโดนต่อต้าน
ว่าไร้ศีลธรรม ไม่มีความเมตตา”
“ความใจดีกับสัตว์ของแต่ละคนมันไม่เท่ากันอยู่แล้ว แต่สุขลักษณะ
ความสะอาดนี่ควรจะเป็นมาตรฐานเดียวกันไม่ใช่เหรอครับ”
“ผมมองคนเหล่านี้ว่า เป็นคนที่มีจิตใจดีงาม มีเมตตากรุณาต่อสัตว์โลก
ที่ด้อยโอกาส แต่เป็นคนที่ไร้ความรับผิดชอบโดยสิ้นเชิง”
“การให้อาหารสุนัขจรจัด ได้บุญหรือได้บาป ใครตัดสิน”
“คุณได้บุญจากการให้ทานด้วยการให้อาหารสุนัขนั้น ส่วนบาปก็คงตก
อยู่กับคนที่อยู่บริเวณนั้นแทน”
ต่างคนก็ตา่ งความคิด สรุปแล้ว... “การเทเศษอาหารกองบนพืน้ ฟุตบาท
เพื่อเลี้ยงสุนัขจรจัด และนกพิราบผิดกฎหมายหรือไม่” ส�าหรับค�าถามนี้
กรมอนามัยมีค�าตอบ ดังนี้ การที่บุคคลมีพฤติกรรมน�าเศษอาหารมาเทกอง
บนพื้ น ฟุ ต บาทซึ่ ง เป็ น ที่ ห รื อ ทางสาธารณะเพื่ อ เป็ น อาหารเลี้ ย งสุ นั ข เป็ น
ประจ�าโดยไม่มีภาชนะรองรับหรือไม่ได้มีการเก็บกวาดหรือท�าความสะอาด
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เศษอาหารที่ตกค้าง ก่อให้เกิดความสกปรก เป็นแหล่งพาหนะน�าโรคอีกทั้ง
อาจมีนกพิราบบินลงมากินเศษอาหารซึ่งในขณะที่นกบินขึ้น - ลง จะมีฝุ่นฟุ้ง
กระจาย เศษขนนก ตั ว ไร พร้ อ มทั้ ง มี มู ล นกในบริ เ วณใกล้ เ คี ย งร่ ว มด้ ว ย
จึงอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผอู้ ยูอ่ าศัยในบริเวณใกล้เคียง การกระท�าดังกล่าว
ถือเป็นเหตุร�าคาญ ตามมาตรา ๒๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งเป็นเหตุร�าคาญในที่หรือทางสาธารณะ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมี
อ�านาจออกค�าสั่งตามมาตรา ๒๗ ให้ผู้ที่เป็นต้นเหตุหรือเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุ
ร�าคาญนั้นระงับเหตุหรือป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร�าคาญขึ้นอีกในอนาคต หากฝ่าฝืน
มีโทษจ�าคุกไม่เกิน ๓ เดือนหรือปรับไม่เกิน ๒๕,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
…เมื่อรู้เช่นนี้แล้ว ก็พึงปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายจะดีกว่านะคะ...
ที่มา : http://laws.anamai.moph.go.th/ewtadmin/ewt/laws/
main.php?filename=๑HLaws๒๐๑๖ หรือโทรสอบถามเพิม่ เติมได้ที่ ๐ ๒๕๙๐
๔๒๑๙

24

กฎหมายสาธารณสุขให้ความรอบรู้สู่ประชาชน

๖. กลิน
่ เหม็นจากการเลี้ยงนก ก่อให้เกิดเหตุรําคาญต่อ
เพื่ อนบ้าน
โดย นางสาวจันทร์ทิพย์ สําราญเริญ : นิติกร

การเลี้ยงนก ในที่อยู่อาศัยที่มีคนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น นับเป็นปัญหา
ที่ก่อความเดือดร้อนร�าคาญให้ผู้อาศัยบริเวณใกล้เคียง ซึ่งในอนาคตน่าจะมี
ปัญหาเพิ่มมากขึ้น
ปัจจุบันความนิยมเลี้ยงนกชนิดต่างๆ เช่น นกพิราบ นกแก้ว นกขุนทอง
นกเขา ฯลฯ ตามคอนโดมิเนียม อพาร์ตเมนต์ ตึกแถว บ้านพักอาศัยทีม่ ลี กั ษณะ
เป็นเทาว์เฮ้าส์ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นความชอบส่วนตัวของเจ้าของ อาจเลี้ยงไว้
ดูเล่นเป็นเพื่อนยามเหงา เลี้ยงเพื่อประกวดหรือเพื่อการค้า แต่ก็อาจเป็นเรื่อง
น่าร�าคาญส�าหรับเพื่อนบ้านข้างเคียงหรือเพื่อนข้างห้อง เพราะลักษณะที่อยู่
อาศั ย ที่ ไ ม่ เ หมาะในการเลี้ย งสัต ว์ แ ล้ว ยั ง ส่ง ผลกระทบด้า นเสีย งร้ อง และ
กลิ่นเหม็นจากสิ่งขับถ่ายหรือมูลของนก ปัญหาด้านเชื้อโรคที่นกเป็นสื่อ ส่งผล
กระทบต่อการด�ารงชีวิตอย่างปกติสุข ถ้าหากไม่มีการจัดการก�าจัดของเสียที่ดี
ผู้เลี้ยงนกอาจมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคจากนกที่เป็นพาหะน�าโรคได้
การเลี้ ย งจึ ง ต้ อ งศึ ก ษาสภาพของการเลี้ ย งดู การเอาใจใส่ ใ นการล้ า งกรง
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เปลีย่ นกรง และน�ากรงมาตากแดด เพือ่ ลดความสกปรก และกลิน่ เหม็น การเก็บ
รักษาอาหารเม็ดไม่ให้อยู่ในที่อับชื้น เพราะผู้เลี้ยงบางรายก็ไม่ได้เลี้ยงนกเพียง
แค่ตัวเดียว แต่เลี้ยงหลายตัว หลายชนิด ท�าให้เกิดกลิ่น เสียง และฝุ่นรบกวน
เพื่อนบ้าน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง
ถือว่าเป็นเหตุร�าคาญ และอาจมีความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ.๒๕๓๕ จะขอยกตัวอย่างค�าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่
อ.๓๕๑/๒๕๕๓ เป็นคดีตัวอย่างเกี่ยวกับการเลี้ยงนก ซึ่งศาลปกครองสูงสุดมี
ค�าพิพากษาว่า “การให้อาหารนกพิราบของผู้ฟ้องคดี ท�าให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจาย
พร้อมทัง้ มีมลู นก และกลิน่ อับชืน้ บริเวณบ้านของผูฟ้ อ้ งคดี และละแวกใกล้เคียง
ด้วย พฤติการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
อันเป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อาศัยบริเวณใกล้เคียงกับบ้านของ
ผูฟ้ อ้ งคดี การให้อาหารนกพิราบของผูฟ้ อ้ งคดีจงึ เป็นเหตุรา� คาญ ตามมาตรา ๒๕
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งตามมาตรา ๒๘ แห่ง
พระราชบัญญัติดังกล่าว ให้อ�านาจผู้อ�านวยการเขตห้ามผู้หนึ่งผู้ใดมิให้ก่อเหตุ
ร�าคาญในสถานที่เอกชน รวมทั้งการระงับเหตุร�าคาญนั้นด้วย ผู้อ�านวยการเขต
จึงมีอ�านาจออกค�าสั่งห้ามมิให้ผู้ฟ้องคดีก่อเหตุร�าคาญ พร้อมทั้งให้ระงับเหตุ
ร�าคาญตามบทกฎหมายดังกล่าวได้ ไม่ว่าการกระท�านั้นๆ จะอยู่ในที่สาธารณะ
หรือไม่”
ฉะนั้น ผู้ที่รัก และเลี้ยงนกควรตระหนัก และค�านึงถึงความสงบสุขของ
คนในชุมชน รับผิดชอบสัตว์เลีย้ งของตน ไม่ปล่อยปละละเลยจนสร้างความเดือดร้อน
ร�าคาญแก่เพื่อนบ้าน และที่ส�าคัญเป็นการกระท�าที่มีความผิดตามกฎหมาย
ว่าด้วยการสาธารณสุขด้วย
ที่มา : http://laws.anamai.moph.go.th/ewtadmin/ewt/laws/
main.php?filename=๑HLaws๒๐๑๖
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๗. การเลือกใช้บริการดูแลผู้สูงอายุท่บ
ี ้าน ที่มีมาตรฐาน
และถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เพื่ อ
ความปลอดภัยของคนที่ท่านรัก
โดย นางสาวพรรณวรท อุดมผล
: นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

ประเทศไทยมีประชากรสูงอายุสูงเป็นอันดับ ๒ ในกลุ่มประเทศเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ รองจากประเทศสิงคโปร์ และได้ก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุ
อย่างเต็มตัว โดยในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ มีประชากรสูงอายุ ๑๑.๓% (๗,๑๒๒,๐๐๐
ล้านคน) และ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ มีประชากรสูงอายุ ๑๓% (๘,๔๖๓,๐๐๐ ล้านคน)
จากจ�านวนผู้สูงอายุที่นับวันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันจ�านวนผู้สูงอายุวัยกลาง
และวัยปลายเพิ่มสูงขึ้นมาก และจากข้อมูลของส�านักงานสถิติแห่งชาติ เมื่อ
ปี พ.ศ.๒๕๕๐ ระบุชัดเจน โดยจ�านวนผู้สูงอายุทั้งหมด มีผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน
และติดเตียงหรือที่เรียกว่า “ผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิง” ในการท�ากิจวัตรประจ�าวัน
ราว ๑๒% ในจ�านวนนี้ ๑.๑% ไม่มีใครดูแล การจ้างพยาบาลหรือพนักงานดูแล
จึงได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น และปัญหาจากการให้บริการประเภทนี้ก็มีมาก
เช่นกัน เช่น พนักงานไม่มีความรู้ ขาดทักษะในการดูแลผู้สูงอายุที่ถูกต้อง
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ปัญหาการลักขโมย เป็นต้น ดังนั้นกิจการ “การให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน”
จึงได้ถูกประกาศเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยให้ผู้สูงอายุ และ
ออกค� า แนะน� า ของคณะกรรมการสาธารณสุ ข เรื่ อ ง แนวทางการควบคุ ม
การประกอบกิจการการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่
๒๔ กันยายน ๒๕๕๓ ทีก่ า� หนดให้ผดู้ า� เนินการ และพนักงานดูแลผูส้ งู อายุจะต้อง
ผ่ า นการอบรม และได้ รั บ การรั บ รองตามหลั ก สู ต รอบรมของกรมอนามั ย
กระทรวงสาธารณสุขหรือหลักสูตรอบรมของกระทรวงศึกษาธิการหรือของ
กระทรวงแรงงาน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางการออก
ข้อบัญญัติท้องถิ่น และออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบกิจการ
ดั ง นั้ น การเลื อ กใช้ บ ริ ก าร “กิ จ การดู แ ลผู ้ สู ง อายุ ที่ บ ้ า น” สิ่ ง ส� า คั ญ
ต้องดูว่าการประกอบกิจการดังกล่าวมีใบอนุญาตประกอบกิจการจากท้องถิ่น
และผู้ดูแลผ่านการอบรมตามหลักสูตรมาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
หรือหลักสูตรอบรมของกระทรวงศึกษาธิการหรือของกระทรวงแรงงานหรือไม่
เพื่อความปลอดภัยของคนที่ท่านรัก
ที่มา : http://laws.anamai.moph.go.th/main.php?filename=
๓ALaws หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ๐ ๒๕๙๐ ๔๒๕๖
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๘. “การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้าน”
เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
โดย นางสาวพรรณวรท อุดมผล
: นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

ผู้สูงอายุ ค�านิยามในทางการแพทย์ และสาธารณสุข คือ ผู้มีอายุตั้งแต่
๖๐ ปีขึ้นไป ซึ่งโดยปกติร่างกายของสิ่งมีชีวิต จะมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย
ไปในทางที่เสื่อมลง ผู้สูงอายุจะมีการเปลี่ยนแปลงสภาพร่างกาย เนื่องจาก
ความสูงอายุ ซึ่งแต่ละคนจะมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับ
สุขภาพ และการใช้ชีวิตในวัยที่ผ่านมา ผู้สูงอายุบางคนมีโรคประจ�าตัวซึ่งท�าให้
สมรรถภาพของร่างกายเสื่อมถอยลงไป
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ตระหนักถึงความส�าคัญของการดูแล
สุขภาพของผู้สูงอายุ ซึ่งประชากรผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น คาดว่าจะ
เพิม่ ขึน้ เป็น ๑๔.๕ ล้านคน ในปี ๒๕๖๘ ดังนัน้ การดูแลผูส้ งู อายุจงึ เป็นสิง่ ส�าคัญ
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ในการเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุ โดยเฉพาะการดูแลผูส้ งู อายุในกลุม่ ทีส่ ามารถช่วยเหลือ
ตัวเองได้บ้าง และกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มที่พึ่งตนเองไม่ได้ พิการหรือทุพพลภาพ
จึงมีความส�าคัญอย่างยิ่ง ท�าให้การประกอบกิจการการให้บริการดูแลผู้สูงอายุ
ที่บ้านได้ถูกประกาศ เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้มอบอ�านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถด� า เนิ น การออกข้ อ บั ญ ญั ติ ท ้ อ งถิ่ น ก� า หนดประเภทกิ จ การที่ ต ้ อ ง
มีการควบคุมในท้องถิ่นนั้น และก�าหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขด้านสุขลักษณะ
และมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพส�าหรับควบคุมดูแลการประกอบ
กิจการ และการอนุญาตการประกอบกิจการควบคุมดูแล ตรวจตรา และให้
ค�าแนะน�าด้านสุขลักษณะของการประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุ ให้เป็นไป
ตามข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ หรือเงือ่ นไขแนบท้ายใบอนุญาต กรณีทพี่ บว่าปฏิบตั ิไม่ถกู ต้อง
ตามข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ท้องถิน่ สามารถออกค�าสัง่ ให้ดา� เนินการแก้ไขปรับปรุงใน
ระยะเวลาอันสมควร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถใช้ค�าแนะน�าของคณะกรรมการ
สาธารณสุข เรื่อง แนวทางการควบคุมการประกอบกิจการการให้บริการดูแล
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ผู้สูงอายุที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๓ เป็นแนวทาง
ในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นได้ ค�าแนะน�าดังกล่าวให้ความส�าคัญกับคุณสมบัติ
และหลักเกณฑ์ทคี่ วรต้องก�าหนดส�าหรับผูด้ า� เนินการ และพนักงานดูแลผูส้ งู อายุ
โดยก�าหนดให้ผู้ด�าเนินการ และพนักงานดูแลผู้สูงอายุ จะต้องผ่านการอบรม
และได้รับการรับรองตามหลักสูตรอบรมของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
หรือหลักสูตรอบรมของกระทรวงศึกษาธิการหรือของกระทรวงแรงงาน ทั้งนี้
จะท�าการอบรมหลักสูตรไหนอย่างไรนัน้ ขึน้ กับลักษณะของการประกอบกิจการ
ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติท้องถิ่น เรื่อง
การควบคุมการประกอบกิจการให้บริการดูแลผูส้ งู อายุทบี่ า้ นให้ผปู้ ระกอบกิจการ
และประชาชนได้รับทราบ เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้กฎหมาย และให้ผู้ใช้
บริ ก าร และลู ก หลานของผู ้ สู ง อายุ เ องเกิ ด ความมั่ น ใจในความปลอดภั ย
ด้านสุขลักษณะ และคุณภาพในการให้บริการ
ที่มา : http://laws.anamai.moph.go.th/main.php?filename
=๓ALaws หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ๐ ๒๕๙๐ ๔๒๕๖
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๙. สังคมผู้สูงอายุกับกิจการดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้าน ต้อง
พิ จารณาเลื อ กใช้ บ ริ ก ารกั บ ผู้ ป ระกอบกิ จ การที่ มี
ใบอนุญาตทีถ
่ ก
ู ต้องตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
โดย นายธวัชชัย รักษานนท์
: นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

สังคมไทยเป็นสังคมที่ให้ความเคารพนับถือผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นวัฒนธรรม
อันดีงาม นั่นก็เพราะคนไทยมีนิสัยอ่อนน้อมถ่อมตน ให้เกียรติ ยกย่อง และ
กตัญูต่อผู้อาวุโส ซึ่งได้รับการปลูกฝังนิสัยเหล่านี้มาอย่างช้านาน
ประเทศไทยยังได้ก�าหนด “วันผู้สูงอายุแห่งชาติ” รวมไว้กับวันขึ้นปีใหม่ไทย
หรื อ วั น สงกรานต์ วั น ที่ ๑๓ เมษายนของทุ ก ปี ซึ่ ง กิ จ กรรมนอกจากจะมี
การตักบาตรท�าบุญ กิจกรรมอันดับต้นๆ นั้นก็คือ การรดน�้าด�าหัวขอพรจาก
ผู้สูงอายุ ผู้หลักผู้ใหญ่ที่นับถือนั่นเอง ข้อมูลจากองค์การสหประชาชาติ พบว่า
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สัดส่วนประชากรสูงอายุของไทย จะเพิ่มจากประมาณร้อยละ ๘ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓
เป็นประมาณร้อยละ ๑๖ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือใช้เวลาเพียงประมาณ ๒๐ ปี
ในการเพิ่มสัดส่วนประชากรสูงอายุเป็นเท่าตัว ในขณะที่ประเทศพัฒนาแล้ว
ส่วนใหญ่ใช้เวลาประมาณ ๗๐ ปี ถึงกว่า ๑๐๐ ปี นัน่ ก็หมายความว่า ประเทศไทย
มีแนวโน้มที่จะมีจ�านวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
แนวโน้มที่จะมีจ�านวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น ผู้สูงอายุจึงเป็นเรื่องที่ได้รับ
ความสนใจ และควรได้รับการดูแลที่เพิ่มขึ้นด้วย และด้วยวิถีชีวิตของคนไทย
เปลีย่ นไป คนไทยท�างานนอกบ้านไม่มเี วลาดูแลผูส้ งู อายุดว้ ยตัวเอง จึงมีการดูแล
ผู้สูงอายุในลักษณะเป็นการรับเลี้ยงผู้สูงอายุที่บ้าน ซึ่งบรรดาลูกหลานก็จะมี
การจ้างพนักงานให้ดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน หลายครั้งจะเห็นข่าวทางสื่อต่างๆ ว่า
ผูส้ งู อายุไม่ได้รบั การปฏิบตั ทิ ถี่ กู ต้องหรือเหมาะสมจากผูท้ รี่ บั จ้างดูแล เช่น ให้กนิ
ยานอนหลับ ท�าร้ายร่างกายหรือท�าร้ายจิตใจ เป็นต้น ดังนั้น เพื่อการคุ้มครอง
สุขภาพของผู้สูงอายุ กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้ กิจการให้บริการดูแล
ผู ้ สู ง อายุ ที่ บ ้ า นเป็ น กิ จ การที่ เ ป็ น อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพ และคณะกรรมการ
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สาธารณสุขได้ออกค�าแนะน�า
เรื่อง แนวทางการควบคุม
การประกอบกิ จ การให้
บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน
ในทางปฏิบัติ องค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ควร
พิ จ ารณาน� า หลั ก เกณฑ์
วิ ธี ก ารในค� า แนะน� า ของ
คณะกรรมการสาธารณสุขไปออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อใช้ควบคุมกิจการ
ดูแลผู้สูงอายุที่บ้านให้เหมาะสมกับพื้นที่ ผู้ประกอบกิจการเองก็ต้องขออนุญาต
ประกอบกิจการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปฏิบัติตามข้อบัญญัติท้องถิ่น
ขณะเดียวกันผู้ว่าจ้างหรือผู้รับบริการก็ต้องเลือกใช้บริการจากผู้ประกอบ
กิจการที่มีใบอนุญาต และต้องมีความระมัดระวังในการเลือกใช้บริการ และ
หากพบว่ า ผู ้ ป ระกอบกิ จ การให้ บ ริ ก ารดู แ ลผู ้ สู ง อายุ ที่ บ ้ า นไม่ มี ใ บอนุ ญ าตในการ
ประกอบกิจการ สามารถร้องเรียนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้
เปรียบเทียบปรับ และด�าเนินคดี ซึ่งโทษของการประกอบกิจการ โดยไม่ได้รับ
ใบอนุญาต ตามมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
คือ จ�าคุกไม่เกิน ๖ เดือนหรือปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาทหรือทั้งจ� าทั้งปรับ
ส่วนผู้ประกอบกิจการรายใดได้รับใบอนุญาตแล้ว แต่ไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติ
ท้ อ งถิ่ น หรื อ เงื่ อ นไขในใบอนุ ญ าต องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ก็ ส ามารถ
เปรียบเทียบปรับได้ ตามมาตรา ๗๖ แห่ง พระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ คือ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
ที่มา : http://laws.anamai.moph.go.th/main.php?filename
=๓ALaws
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๑๐. การควบคุ ม เหตุ รํ า คาญและกิ จ การดอกไม้ เ พลิ ง
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
โดย นางสาวพรรณวรท อุดมผล
: นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

การควบคุมเหตุร�าคาญจากการเล่นดอกไม้เพลิง และกิจการการผลิต
การสะสม การขนส่งดอกไม้เพลิงซึง่ เป็นอ�านาจของท้องถิน่ ในการควบคุม ก�ากับ
ดูแลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ดังนี้
การระงับหรือปองกันเหตุร�าคาญ
ส่วนที่ ๑ การควบคุมดูแลประชาชนหรือผู้เล่นดอกไม้เพลิง ท้องถิ่น
สามารถออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนในการเล่นดอกไม้เพลิงอย่างปลอดภัย
และไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร�าคาญแก่ประชาชน กรณีท้องถิ่นใดมีการจัด
ประเพณีลอยกระทง สามารถจัดพื้นที่เฉพาะส�าหรับการเล่นดอกไม้เพลิงได้
ทั้งนี้ ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแล และมีระบบความปลอดภัยควบคุมเหตุ
ที่อาจเกิดขึ้นไว้ด้วย
ส่ ว นที่ ๒ การใช้
อ�านาจตามกฎหมายว่าด้วย
การสาธารณสุขควบคุมเหตุ
ร� า คาญ และควบคุ ม ก� า กั บ
กิจการการผลิต การสะสม
การขนส่งดอกไม้เพลิง
กรณี ท ้ อ งถิ่ น พบว่ า
การกระท�าทีเ่ กิดจากการเล่น
ดอกไม้เพลิงนัน้ อาจก่อให้เกิด
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หรือเกิดเหตุเดือดร้อนร�าคาญ ตามมาตรา ๒๕ เจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถ
ใช้อ�านาจ ตามมาตรา ๒๗ และ ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ ออกค�าสั่งเพื่อระงับหรือป้องกันเหตุร�าคาญนั้นตามสมควรได้
ในกรณีที่ผู้ก่อเหตุร�าคาญไม่ปฏิบัติตามค�าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น จะต้องระวาง
โทษตามมาตรา ๗๔ จ�าคุกไม่เกิน ๓ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๒๕,๐๐๐ บาท
หรื อ ทั้ ง จ� า ทั้ ง ปรั บ หรื อ เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น หรื อ ผู ้ ซ่ึ ง ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง จาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่น พบเห็นการกระท�าความผิดซึ่งหน้าก็สามารถจับกุมได้
ตามมาตรา ๔๗
การควบคุม ก�ากับกิจการการผลิต การสะสม การขนส่งดอกไม้เพลิง
กิจการการผลิต การสะสม การขนส่งดอกไม้เพลิง เป็นกิจการที่เข้าข่าย
กิจการทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพตามพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ซึ่งได้ให้อ�านาจท้องถิ่นออกข้อบัญญัติท้องถิ่นให้เป็นกิจการที่ต้องควบคุม โดย
ผู้ประกอบกิจการต้องถือปฏิบัติตาม และต้องท�าการยื่นเรื่องขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการแก่ท้องถิ่นนั้น
กรณีที่ผู้ประกอบกิจการไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือการกระท�านั้น
อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน เจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถ
ออกค�าสั่งให้หยุดด�าเนินการนั้นได้ และหากไม่ปฏิบัติตามค�าสั่งโดยไม่มีเหตุ
อันสมควร ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน ๖ เดือนหรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
หรื อ ทั้ ง จ� า ทั้ ง ปรั บ และสามารถปรั บ ได้ ไ ม่ เ กิ น วั น ละสองหมื่ น ห้ า พั น บาท
ตลอดระยะเวลาที่ไม่ปฏิบัติตามค�าสั่ง
ดังนัน้ ราชการส่วนท้องถิน่ ควรประกาศแจ้งเตือนให้ผเู้ กีย่ วข้องได้รบั ทราบ
และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเป็นการล่วงหน้าก่อน และระหว่างประเพณี
ลอยกระทง
ที่มา : http://laws.anamai.moph.go.th/ewtadmin/ewt/laws/
main.php?filename=๑HLaws๒๐๑๖
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๑๑. กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขกับการควบคุมร้านเกมส์
และอินเตอร์เน็ต ผูป
้ ระกอบกิจการต้องควบคุมดูแลสถาน
ประกอบการให้ถก
ู สุขลักษณะ และไม่กอ
่ ให้เกิดเหตุราํ คาญ
นางสาวสกุณา คุณวโรตม์
: นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

ปัญหาเด็กติดเกมส์และอินเตอร์เน็ต นับว่าเป็นปัญหาทางสังคมที่นับวัน
ยิ่งมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น เมื่อระบบอินเตอร์เน็ตเป็นปัจจัยหนึ่ง
ในการด�ารงชีวิตของคนไทยในทุกวันนี้ จึงไม่น่าแปลกใจเลยว่า ทุกๆ สถานที่
ที่เป็นชุมชน เช่น หมู่บ้าน ตลาด ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ ก็มักจะมีร้านเกมส์ และ
อินเตอร์เน็ตเกิดขึ้นเป็นจ�านวนมาก ถึงแม้ว่าการสื่อสารผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
จะมีคุณประโยชน์ทางการสร้างสรรค์สูง โดยท�าให้มนุษย์เราสามารถติดต่อ
สื่อสารกันได้ง่าย และรวดเร็ว แทบทุกคนทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นชาติใด ภาษาใด
ก็สามารถเข้าถึงข้อมูลด้านต่างๆ ได้ทุกที่ แต่การใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตนั้น
หากใช้ไปในทางที่ไม่เหมาะสมก็อาจมีโทษได้เช่นกัน ดังเช่นปัญหาเด็กติดเกมส์
และอิ น เตอร์ เ น็ ต ที่ ก� า ลั ง ก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาทางครอบครั ว และสั ง คม เด็ ก มี
ความเสี่ยงพฤติกรรมที่ก้าวร้าวมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงผลกระทบ
ต่อสุขภาพ อาทิเช่น การนอนหลับพักผ่อนที่ไม่เพียงพอ รับประทานอาหาร
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ที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ท�าให้ร่างกายเป็น
โรคขาดสารอาหาร หรือเสี่ยงต่อภาวะ
โรคอ้วนจากการรับประทานอาหารที่
ไม่ถูกหลักโภชนาการและขาดการออก
ก�าลังกาย อีกทัง้ ยังมีความเสีย่ งเกิดโรค
ติ ด ต่ อ ระบบทางเดิ น หายใจจากการ
เข้าไปใช้บริการในร้านเกมส์และอินเตอร์เน็ตเป็นระยะเวลานาน ซึ่งสถาน
ประกอบกิ จ การร้ า นเกมส์ แ ละอิ น เตอร์ เ น็ ต มี ก ารควบคุ ม ดู แ ลสุ ข ลั ก ษณะ
อาคารสถานที่ที่ไม่เหมาะสม ระบบการระบายอากาศไม่ดี เมื่อมีผู้ใช้บริการ
เป็นจ�านวนมาก อาจเป็นแหล่งสะสม และแพร่กระจายของเชื้อโรคระบบ
ทางเดินหายใจได้ง่าย
ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาและลดความเสี่ยงผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าวข้างต้น จึงมีความจ�าเป็นที่ทุกๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้อง
เร่งด�าเนินการเพื่อควบคุมดูแลแก้ไขปัญหาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
สังคมออนไลน์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัดก็เป็นมาตรการหนึ่งที่จะช่วยควบคุมดูแล และแก้ไขปัญหาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ส�าหรับ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ได้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อควบคุม “การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์” ซึ่งจะมี
ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนเกี่ยวกับสภาพหรือสุขลักษณะ
ของสถานที่ที่ใช้ด�าเนินกิจการ และมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของ
ผู้รับบริการ และประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงนั้นๆ ซึ่งจะท�าให้
ผูป้ ระกอบกิจการดังกล่าวจะต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ ด้วย
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แม้ว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะประกาศรายชื่อกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในประกาศกระทรวงสาธารณสุขแล้ว แต่ก็ยังไม่มี
ผลบังคับใช้ในเขตราชการส่วนท้องถิน่ ต่างๆ ทัง้ นี้ กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
มาตรา ๓๒(๑) ก�าหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ�านาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่น
“ก�าหนดประเภทของกิจการตามมาตรา ๓๑ บางกิจการหรือทุกกิจการให้เป็น
กิจการทีค่ วบคุมในท้องถิน่ นัน้ ” ดังนัน้ กิจการประเภทการให้บริการคอมพิวเตอร์
จะมีผลบังคับใช้ก็ต่อเมื่อท้องถิ่นออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในการควบคุมกิจการนี้
เสียก่อน หากท้องถิ่นใดไม่ได้ก�าหนดประเภทกิจการนี้ไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่น
ผู้ด�าเนินกิจการก็ต้องควบคุมดูแลไม่ให้เกิดความเดือดร้อนหรืออาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ผู้อาศัยในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งเจ้าพนักงาน
ท้องถิน่ สามารถอาศัยอ�านาจตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยออกค�าสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่นั้น
ระงับเหตุร�าคาญหรือกระท�าการเพื่อป้องกันมิให้มีเหตุร�าคาญเกิดขึ้นในอนาคตได้
หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน ๒๕,๐๐๐ บาท หรือจ�าคุกไม่เกิน ๓ เดือนหรือ
ทั้งจ�าทั้งปรับ
ผู้ประกอบกิจการร้านเกมส์และอินเตอร์เน็ต จะต้องมีการควบคุมดูแล
สถานประกอบกิจการให้ถกู สุขลักษณะไม่กอ่ ให้เกิดเหตุรา� คาญ และยังต้องปฏิบตั ิ
ให้ถูกต้องตามกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น พระราชบัญญัติว่าด้วย
การกระท�าความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชบัญญัตภิ าพยนตร์
และวีดทิ ศั น์ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยการขอใบอนุญาต การให้ความร่วมมือกับพนักงาน
เจ้าหน้าที่ทเี่ กี่ยวข้องด�าเนินกิจการตามเงือ่ นไขทีก่ ฎหมายก�าหนด เช่น วัน เวลา
เปิด ปิด ช่วงเวลาที่เด็กต�่ากว่า ๑๘ ปี สามารถเข้าใช้บริการได้ หรือห้ามเด็ก
อายุต�่ากว่า ๑๘ ปี เล่นเกมติดต่อกันเกินกว่า ๓ ชั่วโมงต่อวัน เป็นต้น นอกจากนี้
ร้านอินเตอร์เน็ตทุกแบบต้องปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
โดยเฉพาะในมาตราที่ ห ้ า มชั ก จู ง ส่ ง เสริ ม หรื อ ยิ น ยอมให้ เ ด็ ก มี พ ฤติ ก รรม
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ไม่ เ หมาะสม หรื อ ให้ เ ด็ ก เสี่ ย งต่ อ การกระท� า ความผิ ด อาทิ เล่ น การพนั น
หรือกระท�าการลามกอนาจาร จ�าหน่ายสุรา บุหรี่ โทษจ�าคุกไม่เกิน ๓ เดือน
หรือปรับไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท
นอกจากการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายแล้ว พ่อแม่ผู้ปกครองก็มี
ส่วนส� าคั ญมากในการสื่อสารท�าความเข้าใจกับลูก การอบรมให้ลูกมีวินัย
ในการใช้ชีวิต รู้จักแบ่งเวลาในการท�ากิจกรรมต่างๆ ทั้งนี้ หากผู้ปกครองพบว่า
สถานประกอบกิจการให้บริการเล่นเกมส์ และอินเตอร์เน็ตมีความเสี่ยงที่จะ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของเด็กหรือ ก่อให้เกิดเหตุรา� คาญ สามารถแจ้ง
ต่อเจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ที่เ กี่ยวข้องในพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งสถาน
ประกอบกิจการนั้นเพื่อเข้ามาตรวจสอบ และควบคุมดูแลให้ปฏิบัติถูกต้องตาม
กฎหมายต่อไป
ที่มา : http://laws.anamai.moph.go.th/main.php?filename=
๓ALaws หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ๐ ๒๕๙๐ ๔๒๑๙
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๑๒. กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขกับการประกอบ
กิจการให้บริการก๊าซเชื้อเพลิง
นางสาวกฤษณา กาทอง
: นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ปัจจุบันได้มีกิจการสถานีบริการก๊าซเพิ่มขึ้นเป็นจ�านวนมาก ทั้งที่รวมอยู่
ในสถานีบริการน�า้ มันเชือ้ เพลิงหรือตัง้ แยกเป็นสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ (NGV:
Natural Gas Vehicles) / สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG: Liquefied
Petroleum Gas) โดยเฉพาะ หลายคนยังเข้าใจว่า NGV กับ LPG คือ ก๊าซ
เชื้อเพลิงชนิดเดียวกันหรืออาจจะยังไม่ทราบว่าแตกต่างกันอย่างไร ความจริง
แล้วทั้ง NGV และ LPG เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียมที่อยู่ในสถานะก๊าซ
โดย NGV เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีองค์ประกอบของก๊าซมีเทน
(Methane) เป็นส่วนใหญ่ มีน�้าหนักเบากว่าอากาศ วิธีการขนส่งไปยังผู้ใช้
จะขนส่งผ่านทางท่อในรูปก๊าซภายใต้ความดันสูงจึงไม่เหมาะส�าหรับการขนส่ง
ไกลๆ หรืออาจบรรจุใส่ถงั ในรูปก๊าซธรรมชาติอดั โดยใช้ความดันสูงทีเ่ รียกกันว่า
CNG ก็ได้ ขณะนี้ได้มีการพัฒนาวิธีขนส่ง NGV โดยท�าให้อยู่ในรูปของเหลวที่มี
ความเย็นถึง –๑๖๐ องศาเซลเซียส เรียกกันว่า Liquefied Natural Gas (LNG)
ซึ่งสามารถขนส่งทางเรือไปที่ไกลๆ ได้ และเมื่อถึงปลายทางก่อนน�ามาใช้ก็จะ
ท�าให้ของเหลวเปลีย่ นสถานะกลับเป็นก๊าซอย่างเดิม NGV มีคา่ ออกเทนทีส่ งู ถึง
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๑๒๐ RON จึ ง สามารถน� า มาใช้ เ ป็ น เชื้ อ เพลิ ง ในยานยนต์ ไ ด้ ดี ส ่ ว น LPG
เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีองค์ประกอบของก๊าซโพรเพน (Propane)
เป็นส่วนใหญ่ จึงหนักกว่าอากาศ โดย LPG เองเป็นก๊าซที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น
เช่นเดียวกับ NGV แต่เนื่องจากเป็นก๊าซที่หนักกว่าอากาศจึงอาจมีการสะสม
และลุกไหม้ได้ง่าย ภาครัฐจึงได้ก�าหนดให้ผู้ผลิตเติมสารมีกลิ่น เพื่อเป็นการเตือนภัย
ให้ผู้ใช้ทราบหากเกิดการรั่วไหลขึ้น LPG ส่วนใหญ่ถูกน�าไปใช้เป็นเชื้อเพลิงใน
ครัวเรือนและการประกอบกิจการภาคอุตสาหกรรมโดยบรรจุเป็นของเหลว
ใส่ถงั ทีท่ นความดันเพือ่ ให้ขนถ่ายได้งา่ ย นอกจากนี้ ยังนิยมใช้แทนน�า้ มันเบนซิน
ในรถยนต์เนื่องจากราคาถูกกว่า และมีค่าออกเทนที่สูงถึง ๑๐๕ RON
เพือ่ ความปลอดภัยแก่ผใู้ ห้บริการ ผูร้ บั บริการ และผูอ้ ยูอ่ าศัยใกล้เคียงกับ
สถานีบริการก๊าซเชื้อเพลิง (ทั้ง NGV และ LPG) ที่มีการบรรจุลงในถังที่ติดตั้งใน
ยานพาหนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ใช้อ�านาจตามกฎหมาย
ว่าด้วยการสาธารณสุขออกประกาศก�าหนดให้การประกอบกิจการการผลิต สะสม
กลัน่ หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเลียมเป็นกิจการทีเ่ ป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ ประเภทที่ ๑๒(๓) โดยอ้างอิงความหมายของค�าว่าปิโตรเลียมตาม
กฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม และกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน�้ ามันเชื้อเพลิง
เมื่อราชการส่วนท้องถิ่นได้ตราข้อบัญญัติท้องถิ่นก�าหนดให้เป็นกิจการที่ต้อง
ควบคุมแล้ว ผูป้ ระกอบกิจการในลักษณะดังกล่าวทุกรายจะต้องได้รบั ใบอนุญาต
ก่ อ นด� า เนิ น กิ จ การ และต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารหรื อ เงื่ อ นไข
การประกอบกิจการทีร่ าชการส่วนท้องถิน่ บัญญัตไิ ว้ในข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ รวมถึง
เงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก�าหนดให้ปฏิบัติเพิ่มเติมเฉพาะรายเพื่อควบคุม
ดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ด�าเนินกิจการ และมาตรการป้องกัน
อันตรายต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นได้ ผู้ใดฝ่าฝืนจะต้องได้รับโทษตามที่กฎหมาย
ก�าหนด และอาจจะต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาหรือผลกระทบ
ต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมที่เป็นผลมาจากการด�าเนินกิจการอีกด้วย
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อย่างไรก็ตาม ยังมีการประกอบ
กิจการให้บริการก๊าซเชื้อเพลิงอีก
รูปแบบหนึ่ง คือ ร้านจ�าหน่ายก๊าซ
หุงต้มทีต่ งั้ อยูใ่ นชุมชน ซึง่ ถูกก�าหนด
ให้เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ประเภทที่ ๑๒(๒) การผลิต สะสม
บรรจุหรือขนส่งก๊าซ หลายคนอาจจะสงสัยว่าร้านเหล่านี้ให้บริการ LPG ที่เป็น
ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม การควบคุมดูแลการประกอบกิจการน่าจะใช้หลักเกณฑ์
เช่นเดียวกับสถานีบริการก๊าซเชื้อเพลิงที่บรรจุลงในถังที่ติดตั้งในยานพาหนะ
ได้ท�าไมไม่จัดให้เป็นการประกอบกิจการประเภทเดียวกัน คณะกรรมการสาธารณสุข
ได้พิจารณาจากลักษณะการประกอบกิจการให้บริการก๊าซเชื้อเพลิงทั้งสอง
รูปแบบเห็นว่า เมื่อพิจารณาจากที่ตั้ง ปริมาณก๊าซที่สะสม การจัดการของเสีย
รวมถึงการก�าหนดมาตรการป้องกันอันตรายต่อผู้รับบริการหรือผู้อยู่อาศัย
ใกล้เคียงมีความแตกต่างกันเป็นอย่างมาก ควรก�าหนดให้รา้ นจ�าหน่ายก๊าซหุงต้ม
เป็นกิจการทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทที่ ๑๒(๒) เช่นเดิม นอกจากนีย้ งั ได้
มอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องจัดท�าค�าอธิบาย ความหมาย และขอบเขตของการ
ควบคุมการประกอบกิจการทั้งสองประเภทให้เกิดความชัดเจน และแจ้งไปยัง
ราชการส่วนท้องถิ่นทุกแห่งให้ถือปฏิบัติในลักษณะเดียวกันต่อไป
จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า การประกอบกิจการต่างๆ แม้ว่าจะมี
การใช้วัตถุดิบหรือกระบวนการผลิตอย่างเดียวกัน แต่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมของประชาชนแตกต่างกัน มาตรการทาง
กฎหมายทีจ่ ะน�ามาใช้ควบคุมดูแลก็อาจมีความแตกต่างกันด้วย ทัง้ นี้ ผูท้ �าหน้าที่
บังคับใช้กฎหมายควรศึกษาลักษณะการประกอบกิจการในแต่ละราย รวมถึง
ผลกระทบต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นอย่างละเอียดครบถ้วนก่อนที่จะ
ก�าหนดมาตรการอย่างหนึง่ อย่างใดเพือ่ ลดข้อขัดแย้งทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ในภายหลังด้วย
ที่มา : http://laws.anamai.moph.go.th/main.php?filename=๓ALaws
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๑๓. การควบคุม “กิจการเผาถ่าน” ด้วยกฎหมายว่าด้วย
การสาธารณสุข
โดย นางสาวพรรณวรท อุดมผล
: นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

“ถ่าน” เชื้อเพลิงให้ความร้อนประจ�าครัวเรือนชนิด
หนึ่งที่รู้จักกันมาตั้งแต่รุ่นปู่ ยา ตา ยายจนถึงปัจจุบัน
ถ่านยังคงเป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อนที่ยังได้รับความนิยมถูกน�ามาใช้ในการ
ประกอบกิจการประเภทต่างๆ โดยเฉพาะร้านอาหารประเภทปิ้ง ย่าง เนื่องจาก
มีราคาถูก ให้ความร้อนสูง และยังท�าให้อาหารประเภทปิ้ง ย่าง มีรสชาติอร่อย
ถูกปากคนไทย ซึง่ การประกอบกิจการเผาถ่านนัน้ มีตงั้ แต่ระดับทีเ่ ข้าข่ายโรงงาน
และระดับครัวเรือนกระจายอยูท่ วั่ ทุกภูมภิ าคของประเทศ เช่น จังหวัดนครปฐม
พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี ชัยนาท พิจติ ร ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ขอนแก่น
มหาสารคาม สุรินทร์ ศรีสะเกษ กระบี่ พังงา สุราษฎร์ธานี เป็นต้น โดยส่วนใหญ่
แล้วการเผาถ่านจะใช้เวลาประมาณ ๕ - ๑๐ วัน ขึน้ อยูก่ บั รูปแบบของกระบวนการเผา
ที่มีความแตกต่างกัน และจะถูกผลิตในพื้นที่ชุมชนชนบทและชานเมือง ปัจจัย
เสีย่ งทีส่ า� คัญทีส่ ดุ คือ เขม่าควัน ฝุน่ ละออง ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ และสารอินทรีย์
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ชนิ ด ต่ า งๆ เช่ น สารทาร์ (Tar)
เบนโซไพรี น (Benzopyrene)
และไดเบนซานทราซีน (Dibenzanthracene) ซึ่งเป็นสารอินทรีย์
ในกลุ ่ ม โพลี ไ ซคลิ ก อะโรมาติ ก
ไฮโดรคาร์ บ อน (Polycyclic
aromatic hydrocarbons : PAH)
ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร�าคาญกับชุมชนที่อยู่โดยรอบ และอาจเกิดผลกระทบ
ต่อสุขภาพจากสารก่อมะเร็ง ดังนั้น คนที่ท�างานสัมผัสกับเขม่าควัน และ
ฝุ่นละอองจากการเผาไม้ และถ่านเป็นเวลานาน เช่น อาชีพเผาถ่าน การท�า
ความสะอาดปล่องไฟ หรือแม้แต่ผู้จ�าหน่าย และผู้บริโภคอาหารปิ้งย่างด้วย
เตาถ่าน ฯลฯ อาจท�าให้เกิดการระคายเคืองอันเป็นสาเหตุของการไอเรื้อรัง
มีเสมหะ และมีโอกาสก่อให้เกิดมะเร็งในอวัยวะหลายชนิดได้ เช่น มะเร็งปอด กล่องเสียง
หลอดลม หลอดอาหาร เป็นต้น
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ได้ให้อ�านาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการควบคุมดูแลการประกอบกิจการเผาถ่านให้มีการจัดการที่ดี ไม่ก่อให้เกิดเหตุ
เดือดร้อนร�าคาญ และผลกระทบทางสุขภาพต่อชุมชนโดยท้องถิ่นสามารถ
ออกข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ประกาศเป็นกิจการทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพเพือ่ ควบคุม
ดูแลด้านสุขลักษณะ และการอนามัยสิ่งแวดล้อมมิให้สถานประกอบกิจการ
ก่อผลกระทบต่อชุมชน โดยผู้ประกอบกิจการจะต้องมาขอรับใบอนุญาตกับ
ท้องถิ่น และท�าตามข้อบัญญัติท้องถิ่น กรณีไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนข้อบัญญัติ
ท้ อ งถิ่ น ต้ อ งระวางโทษจ� า คุ ก ไม่ เ กิ น หกเดื อ นหรื อ ปรั บ ไม่ เ กิ น ห้ า หมื่ น บาท
หรือทั้งจ�าทั้งปรับ และในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดยังไม่ได้ออก
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ข้อบัญญัติท้องถิ่นควบคุมกิจการเผ่าถ่าน และกิจการนั้นก่อให้เกิดเหตุร�าคาญ
ท้องถิน่ สามารถใช้อา� นาจมาตรา ๒๗ และ ๒๘ แห่งกฎหมายสาธารณสุขเข้าระงับ
เหตุร�าคาญนั้นได้ โดยผู้ที่ก่อให้เกิดเหตุร�าคาญต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน
สามเดือนหรือปรับไม่เกินสองหมื่นห้าพันบาทหรือทั้งจ�าทั้งปรับ
ดังนั้น หากสถานประกอบกิจการดังกล่าวก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร�าคาญ
หรือผลกระทบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ ประชาชนที่พบเห็นหรือ
ได้ รั บ ผลกระทบจากการกระท� า ดั ง กล่ า ว สามารถแจ้ ง ต่ อ องค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนต�าบล หรือส�านักงานเขตของ
กรุงเทพมหานครที่เป็นพื้นที่ที่สถานประกอบกิจการนั้นตั้งอยู่เข้ามาด�าเนินการ
ควบคุ ม ดู แ ล ระงั บ เหตุ ร� า คาญเพื่ อ ให้ เ กิ ด การจั ด การที่ ถู ก ต้ อ งต่ อ ไป ทั้ ง นี้
เพื่อสุขภาพอนามัยของประชาชน และการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขในชุมชน
ที่มา : http://laws.anamai.moph.go.th/main.php?filename
=๓ALaws หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ๐ ๒๕๙๐ ๔๒๕๖
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๑๔. เลื อ กบริ โ ภคนํ้ า ดื่ ม จากตู้ นํ้ า ดื่ ม หยอดเหรี ย ญที่ มี
ใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ลดความเสีย
่ ง
ที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ
โดย นางสาวชญาณี ศรีวรรณ : นักวิชาการสาธารณสุข

เมือ่ พูดถึงตูน้ า�้ ดืม่ หยอดเหรียญคงมีนอ้ ยคนทีไ่ ม่รจู้ กั โดยเฉพาะคนทีอ่ าศัย
ในอาคารที่พักอย่างหอพัก อพาร์ตเมนต์ หรือคอนโดมิเนียม ซึ่งมักมีการติดตั้ง
ตู้น�้าดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติไว้บริเวณใต้อาคารเพื่อให้บริการแก่ผู้พักอาศัย
รวมถึงบุคคลทั่วไป จากข้อมูลสถานการณ์คุณภาพน�้าบริโภคจากตู้น�้าหยอดเหรียญ
ของกรมอนามัย ปี ๒๕๕๙ พบว่า มีน�้าจากตู้น�้าดื่มหยอดเหรียญที่ไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพน�้าบริโภค กรมอนามัย คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๓ แล้วเราจะรู้ได้
อย่ า งไรว่ า น�้ า จากตู ้ น�้ า ดื่ ม หยอดเหรี ย ญที่ เ ราต้ อ งเสี ย เงิ น ไปนั้ น เมื่ อ น� า มา
ดื่มจะสะอาดปลอดภัยหรือไม่ และในฐานะผู้บริโภคจะมีวิธีการอย่างไรในการ
ตรวจสอบคุณภาพของตู้น�้าหยอดเหรียญที่เราใช้บริการอยู่
ซึ่งวิธีเบื้องต้นในการสังเกตว่าตู้น�้าดื่มหยอดเหรียญที่เราใช้บริการ
อยู่นั้นมีมาตรฐาน และความปลอดภัยเพียงใด สามารถสังเกตได้ดังนี้
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๑. สถานที่ตั้งต้องอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสม ไม่อยู่ใกล้บริเวณที่ทิ้งขยะ
แหล่งน�้าเสีย
๒. ท่อส่งน�้าเข้าสู่ตู้น�้าดื่มหยอดเหรียญต้องไม่รั่วซึม ไม่อยู่ใกล้หรือผ่าน
บริเวณที่ทิ้งขยะ บ่อน�้าคร�า บ่อเกรอะ เป็นต้น
๓. หลีกเลี่ยงการดื่มน�้าจากตู้น�้าดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติที่มีสี กลิ่น หรือ
รสผิดปกติ
๔. หัวจ่ายน�้าต้องสะอาดไม่สกปรก รวมถึงตัวเครื่องด้านนอกต้องอยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งานไม่ช�ารุด
๕. ด้านหน้าของตู้น�้ าดื่มหยอดเหรียญต้องติดฉลากแสดงค� าแนะน�า
ในการใช้งาน มีการระบุวันเดือนปีท่ีเปลี่ยนไส้กรองแต่ละชนิด การแสดงผล
การตรวจสอบคุ ณ ภาพน�้ า และมี ก ารแสดงข้ อ ความเตื อ นว่ า “ระวั ง หาก
ไม่ตรวจสอบวันเดือนปี ที่เปลี่ยนไส้กรอง” และตรวจสอบคุณภาพน�้า โดยข้อความ
ค� า เตื อ นต้ อ งใช้ ตั ว อั ก ษรหนาสี แ ดงขนาด
ไม่ต�่ากว่า ๑ ซม. บนพื้นสีขาว ในลักษณะ
คงทนถาวรที่สามารถเห็น และอ่านได้อย่าง
ชัดเจน ซึ่งการติดฉลากดังกล่าวเป็นไปตาม
ข้ อ ก� า หนดของส� า นั ก งานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคที่ก�าหนดให้ตู้น�้าดื่มหยอด
เหรียญเป็นหนึ่งในสินค้าที่ควบคุมฉลาก
นอกจากวิธีการสังเกตในเบื้องต้นแล้ว
“ตู้น�้ าดื่ ม หยอดเหรียญ” ยัง เป็นกิจการที่
อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพ ประเภทที่ ๓(๑๕)
การผลิตน�้ากลั่น น�้าบริโภค น�้าดื่มจากเครื่อง
จ� า หน่ า ยอั ต โนมั ติ ที่ ต ้ อ งถู ก ควบคุ ม ตาม
พระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
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โดยราชการส่วนท้องถิ่นจะต้องออกข้อบัญญัติท้องถิ่น เพื่อควบคุมกิจการ
ดังกล่าวในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ และควบคุมดูแลให้เจ้าของหรือผู้ให้บริการ
ตูน้ า�้ ดืม่ หยอดเหรียญ ดูแลรักษาตูน้ า�้ ดืม่ หยอดเหรียญให้มคี ณ
ุ ภาพตามมาตรฐาน
เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ เมื่อราชการส่วนท้องถิ่นออกข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นก�าหนดให้กิจการตู้น�้าดื่มหยอดเหรียญเป็นกิจการที่ต้องควบคุมในพื้นที่
แล้ว จึงเป็นหน้าที่ของเจ้าของหรือผู้ให้บริการตู้น�้าดื่มหยอดเหรียญที่จะต้อง
มายื่นขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ถูกต้อง หากไม่ปฏิบัติตาม
จะมีโทษจ�าคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาทหรือทั้งจ�าทั้งปรับ
และหากประชาชนผู้ใช้บริการ พบว่า ตู้น�้าดื่มหยอดเหรียญที่ใช้บริการ
อยู่นั้นไม่มีคุณภาพ มีสภาพช�ารุด หรือสงสัยว่าน�้าที่ได้จากตู้น�้าดื่มหยอดเหรียญ
นั้ น ไม่ ส ะอาดอาจมี ก ารปนเปื ้ อ นของเชื้ อ โรค สามารถแจ้ ง ไปยั ง ราชการ
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้เข้ามาตรวจสอบ และดูแลได้ เนื่องจากเป็นอ�านาจหน้าที่
โดยตรงของราชการส่วนท้องถิ่นในการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ตามกฎหมายการสาธารณสุข เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนในพื้นที่
ที่มา : http://laws.anamai.moph.go.th/main.php?filename
=๓ALaws หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ๐ ๒๕๙๐ ๔๒๑๙
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๑๕. การควบคุมดูแลร้านรับซื้อของเก่าที่ดีตามกฎหมาย
ว่าด้วยการสาธารณสุข นําไปสู่ร้านรับซื้อของเก่าสีเขียว
ที่สร้างมูลค่ามหาศาล
โดย นางสาวพนิตา พริ้งสกุล : นิติกร

หากเอ่ยถึงค�าว่า “ขยะ” เราก็มักจะนึกถึงแต่ของเสีย
สิง่ ปฏิกลู สิง่ เหลือใช้หรือสิง่ ทีเ่ ราไม่ได้ใช้แล้ว และแน่นอนว่า
ในบรรดาขยะที่ถูกทิ้งจากผู้บริโภค มีจ�านวนไม่น้อยเป็น
ขยะที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ โดยการน�ากลับมาใช้ใหม่หรือ
น�าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดอื่น ท�าให้ขยะเหล่านั้นกลายเป็นสิ่งมีมูลค่าขึ้นมา
จากความคิดนี้เอง ในช่วงเวลาที่ผ่านมาจึงมีธุรกิจรูปแบบหนึ่ง ที่เรียกว่า “ร้าน
รับซื้อของเก่า” เพื่อซื้อขายขยะในเชิงพาณิชย์เกิดขึ้น โดยผู้ประกอบกิจการ
รับซื้อของเก่าจะท�าหน้าที่เป็นตัวกลางในการรับซื้อ เก็บขนและรวบรวมขยะ
จากบ้านเรือน ชุมชน ร้านค้าหรือสถานประกอบกิจการ เพื่อรอการขนส่ง
หรือจ�าหน่ายต่อไป
ด้วยสถานที่ตั้งของร้านรับซื้อของเก่าส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตชุมชน ซึ่งมี
คนอาศัยอยู่ค่อนข้างหนาแน่น ประกอบกับลักษณะของการประกอบกิจการต้องมี
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การสะสมสิ่งของ อาทิเช่น แก้ว กระดาษหรือโลหะบางชนิดไว้ภายในร้าน
การจัดการดูแลสถานประกอบกิจการที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ย่อมส่งผลกระทบต่อ
สิง่ แวดล้อม และสุขภาพอนามัยของผูป้ ระกอบการเอง และประชาชนทีอ่ าศัยอยู่
บริเวณใกล้เคียงอย่างที่เราพบเห็นได้ทั่วๆ ไป เช่น ปัญหากลิ่นเหม็นจาก
การหมักหมมของสิ่งตกค้างเน่าเสีย น�้าเสียจากการล้างภาชนะ ปัญหาแหล่ง
เพาะพันธุ์สัตว์น�าโรค ปัญหาเสียงดังจากการด�าเนินกิจกรรมของร้าน อุบัติเหตุ
จากการสัมผัสของมีคมหรือสัมผัสสารเคมีวัตถุอันตรายที่มากับขยะ เป็นต้น
ปัญหาเหล่านี้ ถือเป็นเหตุร�าคาญตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕ และเนือ่ งจากกิจการรับซือ้ ของเก่าถูกก�าหนดให้เป็นกิจการทีเ่ ป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ ประเภทการสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ช�ารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ อ งกิ จ การที่ เ ป็ น อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพ
พ.ศ. ๒๕๕๘ การจะประกอบกิจการประเภทนี้จึงต้องได้รับใบอนุญาตจาก
เจ้าพนักงานท้องถิน่ โดยต้องมีการควบคุมดูแลไม่ให้เกิดความเดือดร้อนหรือเกิด
ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนผู้อาศัยบริเวณใกล้เคียงด้วย และในกรณี
ที่ประกอบกิจการก่อให้เกิดเหตุร�าคาญขึ้น เจ้าพนักงานท้องถิ่นก็มีอ�านาจออก
ค�าสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่นั้นระงับเหตุร�าคาญหรือ
กระท�าการเพื่อป้องกันมิให้มีเหตุร�าคาญเกิดขึ้นในอนาคตได้ การยื่นขอรับ
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ใบอนุญาตประกอบกิจการทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพจึงเป็นสิง่ ส�าคัญทีผ่ ปู้ ระกอบ
กิจการจะละเลยมิได้ เพราะหากประกอบกิจการโดยไม่มีใบอนุญาตก็จะมีความผิด
และมีบทลงโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ อีกด้วย
แต่จากข้อมูลการส�ารวจร้านรับซื้อของเก่าในปัจจุบัน ยังมีร้านรับซื้อของเก่า
รายเล็กรายน้อยจ�านวนมากที่ประกอบกิจการโดยไม่มีใบอนุญาต ท�าให้บรรดา
ร้านรับซื้อของเก่าเหล่านั้น ไม่ได้รับการตรวจสอบ และควบคุมโดยมาตรการ
ทางกฎหมาย อย่างที่เกิดเหตุการณ์เป็นข่าวดังในหน้าหนังสือพิมพ์ กรณีเหตุ
ระเบิดบริเวณร้านรับซื้อของเก่าในซอยลาดปลาเค้า ๗๒ จากการใช้ถังแก๊ส
มาเป่าตัดระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ มีผู้เสียชีวิต และบาดเจ็บหลายราย
ตลอดจนบ้านเรือนในละแวกใกล้เคียงได้รับความเสียหาย ก็พบว่าเป็นการ
ประกอบกิจการโดยไม่ได้รบั ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิน่ ปัญหาทีเ่ กิดขึ้น
จากการประกอบธุรกิจประเภทนี้จึงส่งผลกระทบต่อเราโดยตรง และไม่ใช่
เรื่องไกลตัวเราอีกต่อไป
ดังนั้น เมื่อพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ก�าหนดให้การ
ประกอบกิจการร้านรับซื้อของเก่า เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ต้อง
ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นในฐานะผู้ประกอบกิจการนอกเหนือ
จากผลประโยชน์ทางธุรกิจแล้ว สิง่ ส�าคัญทีต่ อ้ งค�านึงถึง คือ การประกอบกิจการ
จะต้องด�าเนินการยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมาย
และในขณะเดียวกันก็จะต้องควบคุมดูแลสถานประกอบกิจการให้ถกู สุขลักษณะ
ไม่ก่อให้เกิดเหตุร�าคาญอันส่งผลกระทบต่อประชาชน โดยอาจน�าวิธีเบื้องต้น
ง่ายๆ ที่ไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย มาใช้ในการจัดการสภาพแวดล้อมของร้านรับซื้อ
ของเก่า และบริเวณโดยรอบ ได้แก่ การน�าหลัก ๕ ส คือ
๑. สะสาง การแยกของที่ต้องการออกจากของที่ไม่ต้องการ
๒. สะดวก การจัดวางสิง่ ของต่างๆ ให้เป็นระเบียบเพือ่ ความสะดวก และ
ปลอดภัยในการใช้งาน
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๓. สะอาด การท�าความสะอาด (ปัด กวาด เช็ด ถู) อุปกรณ์ และสถานที่
ท�างาน
๔. สุขลักษณะ การดูแลสถานที่ท�างานให้สะอาดตา ถูกสุขลักษณะ
๕. สร้างนิสัย การสร้างนิสัยในการปฏิบัติงานตาม ๕ ส ในส่วนของ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นเองเมื่อมีผู้มายื่นค�าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ ก็ตอ้ งด�าเนินการตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์
ของค�าขอว่าได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการหรือเงื่อนไขที่ก�าหนดในข้อบัญญัติ
ท้องถิ่ น หรื อ ไม่ หากครบถ้ว นถูกต้องก็ให้ด�าเนินการออกใบอนุญ าตให้แก่
ผู้ยื่นค�าขอ ตลอดจนใช้มาตรการบังคับทางกฎหมายในการด�าเนินการกับ
การประกอบกิจการที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการอย่างเคร่งครัด
ธุรกิจร้านรับซื้อของเก่าถือเป็นช่องทางหนึ่งที่เกิดขึ้นเพื่อช่วยลดปริมาณ
ขยะอันเกิดจากการใช้ของผู้บริโภค การจัดการดูแลสถานประกอบกิจการอย่าง
ถูกต้องเหมาะสมตามหลักสุขาภิบาลของผู้ประกอบกิจการ และการบังคับใช้
กฎหมายที่จริงจังของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ในการด�าเนินการกับร้านรับซื้อของ
เก่าที่ผิดกฎหมาย ย่อมท�าให้ร้านรับซื้อของเก่าที่มีอยู่ในปัจจุบัน กลายเป็นร้าน
รับซื้อของเก่าสีเขียว ที่สร้างมูลค่าในเชิงพาณิชย์อย่างมหาศาล โดยไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม และสุขภาพอนามัยของประชาชนทีอ่ าศัยอยูใ่ กล้เคียง
ที่มา : http://laws.anamai.moph.go.th/main.php?filename=๓ALaws
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๑๖. กิจการให้บริการเลี้ยง และดูแลเด็กที่บ้านที่ต้อง
ขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข มีลักษณะ
เป็นอย่างไร
โดย นางสาวสกุณา คุณวโรตม์
: นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

ด้วยสภาพทางเศรษฐกิจ และสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงไป ท�าให้พ่อแม่
หรือผู้ปกครองเด็กต้องออกไปท�างานนอกบ้านมากขึ้น ประกอบกับปัจจุบัน
ครอบครัวของคนไทยเปลี่ยนไปเป็นลักษณะของครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น จึงมักจะ
ประสบกั บ ปั ญ หาการขาดแคลนคนเลี้ ย งดู ลู ก จ� า เป็ น ต้ อ งน� า ไปฝากเลี้ ย ง
ยังสถานรับเลี้ยงเด็กต่างๆ หรือบางท่านอาจจ้างแม่บ้านมาคอยเลี้ยงดูลูกที่บ้าน
ทั้งนี้ พ่อแม่ผู้ปกครองเด็กก็มักจะกังวลใจด้วยความเป็นห่วงในความปลอดภัย
ของลูก เนื่องจากมักจะมีข่าวเกี่ยวกับการที่พี่เลี้ยงท�าร้ายเด็กบ่อยครั้ง พ่อแม่
หรื อ ผู ้ ป กครองหลายท่ า นจึ ง มี ค� า ถามเกี่ ย วกั บ มาตรการควบคุ ม ดู แ ล
การด�าเนินกิจการรับเลี้ยง และดูแลเด็ก อาทิเช่น
กรณีที่ ๑ : แม่บ้านได้ไปรับเลี้ยงลูกให้กับบ้านที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง
และได้รับค่าตอบแทนเป็นเงิน ๒,๐๐๐ – ๓,๐๐๐ บาท/เดือน หรือในกรณีที่มี
พ่อแม่เด็กน�าเด็กเล็กมาฝากให้เลี้ยงดูที่บ้านจ�านวน ๒ - ๓ ราย โดยได้ค่ารับเลี้ยงดูเด็ก

56

กฎหมายสาธารณสุขให้ความรอบรู้สู่ประชาชน

เดือนละ ๓,๐๐๐ บาท /
ราย เข้าข่ายเป็นกิจการ
ให้ บ ริ ก ารเลี้ ย งและ
ดู แ ลเด็ ก ที่ บ ้ า นของ
ผู ้ รั บ บ ริ ก า ร ต า ม
พ.ร.บ. การสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือไม่
และหน่วยงานราชการ
ส่วนท้องถิน่ สามารถควบคุมดูแลความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ กับสุขภาพเด็กได้อย่างไร
กรณีที่ ๒ : เอกชนหรือหน่วยงานของรัฐจะจัดตั้งสถานที่รับเลี้ยงและ
ดูแลเด็กเล็ก ต้องขออนุญาตหน่วยงานใดหรือไม่ และต้องด�าเนินการอย่างไร
ความเห็น
ตามพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ ก�าหนดให้
“การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ” หมายความว่า
การประกอบกิจการให้บริการส่งพนักงานไปเลี้ยงและดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิด
ถึงอายุไม่เกิน ๖ ปี ที่บ้านของผู้รับบริการ ทั้งนี้ ไม่ว่าการประกอบกิจการนั้น
จะมีสถานทีร่ บั เลีย้ งเด็กหรือสถานทีฝ่ ก อบรมพนักงานอยูด่ ว้ ยหรือไม่กต็ าม และ
หากท้องถิน่ ใดประสงค์ทจี่ ะควบคุมดูแลการประกอบกิจการให้บริการเลีย้ ง และ
ดูแลเด็กที่บ้าน จะต้องออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อควบคุมกิจการนี้
จากกรณีที่ ๑ แม่บ้านได้ไปรับเลี้ยงลูกให้กับบ้านที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง
และได้รับค่าตอบแทนเป็นเงิน ๒,๐๐๐ – ๓,๐๐๐ บาท/เดือน หรือในกรณีที่มี
พ่อแม่เด็กน�าเด็กเล็กมาฝากให้เลีย้ งดูทบี่ า้ นจ�านวน ๒ - ๓ ราย โดยได้คา่ รับเลีย้ ง
ดูเด็ก เดือนละ ๓,๐๐๐ บาท/ราย และกรณีที่ ๒ เอกชนหรือหน่วยงานของรัฐ
ที่จัดตั้งสถานที่รับเลี้ยง และดูแลเด็กเล็ก ที่มีสถานที่ส�าหรับดูแล และรับเด็ก
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มาเลี้ยงนั้น ทั้ง ๒ กรณี ไม่เข้าข่าย กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพฯ ตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ต้องขออนุญาตต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นก่อนการประกอบกิจการ เนื่องจากไม่ได้มีการให้บริการในลักษณะส่ง
พนักงานไปเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านตามขอบเขตความหมายดังกล่าวข้างต้น
ดังนั้น ผู้ที่รับเลี้ยง และดูแลเด็กตามกรณีที่ ๑ และกรณีที่ ๒ จึงไม่ต้อง
ขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ทั้งนี้ หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นอาจ
ด�าเนินการควบคุมดูแลในลักษณะของการรณรงค์ส่งเสริมให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูเด็ก
และมาตรการป้องกันความเสีย่ งผลกระทบต่อสุขภาพ และจัดท�าทะเบียนไว้กไ็ ด้
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ให้ค�านิยาม
“สถานรับเลี้ยงเด็ก” หมายความว่า สถานที่รับเลี้ยง และพัฒนาเด็ก
ที่มีอายุไม่เกินหกปีบริบูรณ์ และมีจ�านวนตั้งแต่หกคนขึ้นไป ซึ่งเด็กไม่เกี่ยวข้อง
เป็นญาติกับเจ้าของหรือผู้ด�าเนินการสถานรับเลี้ยงเด็กดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่รวมถึง
สถานพยาบาลหรือโรงเรียนของรัฐ และเอกชน
ดั งนั้ น ในกรณีที่ ๒ : เอกชนหรือหน่ว ยงานของรัฐที่จ ะจัดตั้งสถาน
รับเลีย้ งเด็ก ตามนิยามของพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการคุม้ ครองเด็กนี้ กรณีเอกชน
ต้องขออนุญาตต่อปลัดกระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์หรือ
ขออนุญาตต่อผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ที่เป็นสถานที่ตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กนั้น
ส�าหรับหน่วยงานของรัฐ
ที่จะจัดตั้งสถานรับเลี้ยง
เด็กจะต้องแจ้งต่อปลัด
กระทรวงพั ฒ นาสั ง คม
และความมั่ น คงของ
มนุษย์หรือขออนุญาตต่อ
ผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด ใน
พื้ น ที่ ที่ เ ป็ น สถานที่ ตั้ ง
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สถานรับเลี้ยงเด็กนั้น แล้วแต่
กรณี
นอกจากนี้ เอกชนหรือ
หน่วยงานของรัฐจะต้องด�าเนิน
กิ จ การสถานรั บ เลี้ ย งเด็ ก
ดั ง กล่ า ว ให้ ถู ก ต้ อ งเป็ น ไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่ อ นไขตามกฎกระทรวง
ก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถาน
เลี้ยงเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยจะก�าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาต
การด�าเนินกิจการสถานรับเลี้ยงเด็ก ซึ่งจะมีหลักเกณฑ์ และมาตรการควบคุม
ทัง้ ผูเ้ ลีย้ งเด็ก ผูป้ ระกอบอาหาร และผูท้ า� ความสะอาด ทีต่ งั้ สภาพแวดล้อม และ
ลักษณะอาคารของสถานรับเลี้ยงเด็กต้องถูกสุขลักษณะ และมีความปลอดภัย
ต่อเด็ก
บทก�าหนดโทษตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๘๒
ผู ้ ใ ดจั ด ตั้ ง หรื อ ด� า เนิ น กิ จ การสถานรั บ เลี้ ย งเด็ ก โดยไม่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตหรื อ
ใบอนุญาตถูกเพิกถอนหรือหมดอายุ ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหนึง่ เดือน หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจ�าทั้งปรับ
ที่มา : http://laws.anamai.moph.go.th/main.php?filename
=๓ALaws
https://www.m-society.go.th/main.php?filename=index
หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ๐ ๒๕๙๐ ๔๒๑๙
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๑๗. รู้หรือไม่ การประกอบกิจการปางช้าง ต้องได้รับ
ใบอนุญาตการประกอบกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุข
โดย นางสาวชญาภา เปลี่ยนพานิช : นิติกร

ในอดีต “ช้าง” เปรียบดั่งสัตว์คู่บ้านคู่เมืองที่มีความส�าคัญ และผูกพัน
กับวิถีชีวิตของคนไทยมานาน ทั้งยังมีบทบาทส�าคัญในการช่วยเหลือหล่อเลี้ยง
ชีวิตชนชาวไทยอีกด้วย เช่น การคมนาคม การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
ช่วยลากซุงเพือ่ น�าไม้มาสร้างบ้านเรือน จึงเกิดการด�ารงอยูร่ ว่ มกันระหว่างมนุษย์
กับช้างที่หลอมรวมเป็นวิถีชีวิต และวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า และงดงาม แต่ต่อมา
รัฐบาลประกาศปิดสัมปทานป่าเพือ่ อนุรกั ษ์ปา่ ไม้ และสิง่ แวดล้อมท�าให้ชา้ งทีเ่ คย
ท�างานลากซุงไม่มีงานท�าอีกต่อไป จึงก่อให้เกิดธุรกิจ “ช้างเพื่อการท่องเที่ยว”
ขึ้นมาหลายแห่ง และหลายขนาดตามจ�านวนของช้างในปางช้างแต่ละแห่ง
โดยเป็นรูปแบบการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ ให้ผเู้ ข้าชมได้สมั ผัสความแสนรูแ้ ละความ
ส�าคัญของช้างผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การนั่งช้างท่องไพร การเรียนรู้เป็นควาญช้าง
รวมทั้งการแสดงต่างๆ และมักเก็บค่าให้บริการ และค่าเข้าชมด้วย
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หากพิ จ ารณาเรื่ อ งการประกอบกิ จ การตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการ
สาธารณสุข จะพบว่าการประกอบธุรกิจปางช้าง เข้าข่ายเป็นการประกอบกิจการ
ทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ่ ง กิจการทีเ่ ป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประเภทที่ ๑ (๒) การประกอบกิจการเลี้ยง
รวบรวมสัตว์หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะท�านองเดียวกัน เพื่อให้ประชาชน
เข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือ
ค่าบริการในทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม โดยตีความว่าธุรกิจปางช้าง
มีลักษณะเป็นการเลี้ยง และรวบรวมสัตว์เพื่อให้ประชาชนเข้าชม และร่วมท�า
กิ จ กรรม รวมทั้ ง มี ก ารเก็ บ ค่ า บริ ก ารส� า หรั บ การเข้ า ชม และการร่ ว มท� า
กิจกรรมด้วย เช่น การชมการแสดงของช้าง การนั่งช้างท่องไพร เป็นต้น ซึ่งการ
ประกอบกิจการดังกล่าวจะต้องถูกควบคุมโดยกลไกการอนุญาตตามมาตรา ๓๓
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อเป็นหลักประกันว่า
การประกอบกิจการดังกล่าว จะไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร�าคาญหรืออันตราย
ต่อสุขภาพ และความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น กลิ่นเหม็นจากขี้ช้าง เสียง
การร้องของสัตว์หรือโรคติดต่อต่างๆ จากสัตว์ เป็นต้น ดังนัน้ การประกอบกิจการ
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ปางช้าง จึงต้องได้รบั ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิน่ ก่อนเริม่ ประกอบกิจการ
หากฝ่าฝืนจะมีความผิดฐานประกอบกิจการโดยไม่ได้รบั อนุญาต ต้องระวางโทษ
ตามมาตรา ๗๑ แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบกิจการยังต้องศึกษาด้วยว่าบริเวณ
สถานที่ตั้งปางช้างมีข้อบัญญัติท้องถิ่นก�าหนดให้เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือ
ปล่อยสัตว์ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือไม่ เช่น ก�าหนด
ให้เป็นพื้นที่ควบคุมการเลี้ยงช้าง หรือก�าหนดให้เลี้ยงช้างโดยจ�ากัดจ�านวน หรือ
มีมาตรการในการเลีย้ งช้างโดยเฉพาะ เป็นต้น ทัง้ นี้ เพือ่ ประโยชน์ในการประกอบ
กิจการ และการรักษาสภาวะความเป็นอยูข่ องสภาพแวดล้อม รวมทัง้ เพือ่ ป้องกัน
อันตรายจากเชื้อโรคหรืออันตรายที่เกิดจากสัตว์ด้วย
นอกจากนี้ ยังมีกฎหมายอีกฉบับหนึง่ ทีบ่ ญ
ั ญัตถิ งึ การคุม้ ครองสัตว์มใิ ห้
ถูกกระท�าทารุณกรรม รวมทั้งจัดสวัสดิภาพให้เหมาะสมตามประเภท และชนิด
ของสัตว์ ได้แก่ พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรม และการจัดสวัสดิภาพ
ของสั ต ว์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่ ง มี เ จตนารมณ์ ใ นการคุ ้ ม ครองสั ต ว์ ใ ห้ เ หมาะสม
ตามธรรมชาติ โดยการก�าหนดห้ามมิให้ผู้ใดกระท�าการทารุณกรรมสัตว์ไม่ว่า
ทางร่างกายหรือจิตใจ รวมทั้งห้ามใช้สัตว์พิการ สัตว์เจ็บป่วย สัตว์ชราหรือสัตว์ที่
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ก�าลังตั้งท้องเพื่อแสวงหาประโยชน์ ห้ามใช้สัตว์ท�างานจนเกินสมควรหรือใช้
สัตว์ที่เจ็บป่วย ชรา หรืออ่อนอายุให้ท�างานอันไม่สมควร หรือหากมีการน�าสัตว์
ไปใช้งานหรือใช้ในการแสดง เจ้าของสัตว์หรือผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องต้องจัดสวัสดิภาพ
ให้แก่สตั ว์ของตนให้เหมาะสมด้วย มิฉะนัน้ จะต้องระวางโทษตามทีก่ ฎหมายนัน้
ก�าหนด และเนื่องจากธุรกิจปางช้างเป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ผู้ประกอบกิจการปางช้างจึงต้อง
ท�าการศึกษา และท�าความเข้าใจข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งควรปฏิบัติตาม
แนวทางมาตรฐานการจัดกิจกรรมปางช้างเพื่อการท่องเที่ยวของส�านักพัฒนา
การท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยวด้วย โดยต้องมีระบบการจัดการเพื่อมิให้เกิด
ผลกระทบในทางลบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมาตรฐานในการควบคุม
ดูแลช้าง ควาญช้าง พนักงานบริการ และระบบก�าจัดของเสีย เป็นต้น ทั้งนี้
เพื่อยกระดับธุรกิจปางช้าง สวัสดิภาพของช้าง และยังเป็นการสร้างความมั่นใจ
ให้กับผู้มาใช้บริการอีกด้วย
ที่มา : http://laws.anamai.moph.go.th/main.php?filename=
๓ALaws
http://www.tourism.go.th/home/details/๑๑/๖/๒๓๒๘๐
หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ๐ ๒๕๙๐ ๔๒๑๙
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๑๘. กระเช้าของขวัญกับอีกหนึ่งหน้าที่ของราชการส่วน
ท้องถิน
่ ในการคุ้มครองสุขภาพของประชาชน
โดย นางสาวพรรณวรท อุดมผล
: นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

กระเช้าของขวัญ สิ่งแทนค�าขอบคุณ และส่งความสุขในวันขึ้นปีใหม่
และเทศกาลส�าคัญของไทย ส�าหรับบุคคลทีเ่ ราเคารพนับถือ คุณภาพของสินค้า
ทีน่ า� มาจัดกระเช้าของขวัญ นอกจากจะต้องมีความสะอาดปลอดภัยแล้ว สุขลักษณะ
ของสถานที่จ�าหน่าย และสะสมสินค้านั้น นับว่ามีส่วนส�าคัญอย่างยิ่งที่จะท�าให้
กระเช้าของขวัญเป็นการส่งมอบความสุขอย่างแท้จริง ซึ่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้กระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ�าหน่าย และสะสมอาหาร ควบคุมดูแล ตรวจตรา
และให้คา� แนะน�าด้านสุขลักษณะของสถานทีจ่ า� หน่าย และสะสมอาหาร ให้เป็น
ไปตามข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต กรณีท่ีพบว่าปฏิบัติ
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ไม่ถูกต้องตามข้อบัญญัติท้องถิ่น ท้องถิ่นสามารถออกค�าสั่งให้ด�าเนินการแก้ไข
ปรับปรุงในระยะเวลาอันสมควร และในกรณีที่พบว่าสินค้าหรือสิ่งของใดๆ
ที่สงสัยว่าจะไม่ถูกสุขลักษณะหรืออาจก่อให้เกิดเหตุร�าคาญหรืออาจก่อให้เกิด
อันตรายต่อสุขภาพ ท้องถิ่นสามารถยึดหรืออายัด เก็บหรือน�าสินค้าหรือสิ่งของ
นัน้ ๆ เป็นปริมาณตามสมควรเพือ่ เป็นตัวอย่างในการตรวจสอบตามความจ�าเป็น
ได้โดยไม่ต้องใช้ราคาได้อีกด้วย
จะเห็นว่าท้องถิ่นนั้นมีบทบาทส�าคัญกับการคุ้มครองดูแลสุขภาพของ
ประชาชนจริงๆ “แต่ทั้งนี้ต้องท�าตามกรอบแห่งกฎหมาย จะท�าการโดยอ�าเภอใจ
หรือนอกกรอบวัตถุประสงค์ของกฎหมายมิได้”
ในส่วนของผู้บริโภคควรให้ความใส่ใจเป็นพิเศษในการเลือกสินค้าหรือ
ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารที่จะน�ามาบรรจุในกระเช้าของขวัญ เลือกจากสถานที่
สะสมหรื อ จ� า หน่ า ยสิ น ค้ า ที่ มี ค วามสะอาด มี ก ารระบายอากาศที่ ดี ไม่ มี
ความสกปรกหรืออับชื้น เก็บสินค้าแยกประเภทเป็นสัดส่วน ส่วนสินค้าโดยเฉพาะ
อาหารแห้ง ยิง่ ต้องให้ความส�าคัญในการเลือกซือ้ เพราะอาหารประเภทดังกล่าว
เสีย่ งต่อการเกิดเชือ้ ราสะสมได้ เลือกซือ้ อาหารแห้งทีม่ สี ใี กล้เคียงกับสีธรรมชาติ
ของอาหารชนิดนั้น ไม่ซื้ออาหารแห้งที่มีกลิ่นหืน การเลือกอาหารแห้งควรเลือก
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ที่มีสีที่สดใหม่ ไม่แตกหัก ไม่มีกลิ่นหืน สินค้าหรือผลิตภัณฑ์อื่นที่บรรจุในกล่อง
หรื อ ภาชนะปิ ด สนิ ท จะต้ อ งมี ลั ก ษณะที่ ไ ม่ ผิ ด รู ป ไปจากเดิ ม และที่ ส� า คั ญ
ต้องตรวจดูฉลากโภชนาการ และวันหมดอายุกอ่ นทุกครัง้ เพือ่ เพิม่ ความปลอดภัย
ให้แก่ผู้รับ
และกรณีที่พบว่าสถานที่สะสมหรือจ�าหน่ายสินค้านั้นไม่ถูกสุขลักษณะ
และสินค้าที่น�ามาจ�าหน่ายนั้นเป็นสินค้าที่หมดอายุหรืออาจก่อให้เกิดอันตราย
ต่อสุขภาพ ท่านสามารถแจ้งข้อมูลดังกล่าวแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดในพืน้ ทีน่ นั้ หรือแจ้งต่อส�านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สายด่วน ๑๑๖๖
ที่มา : http://laws.anamai.moph.go.th/ewtadmin/ewt/laws/
main.php?filename=๑HLaws๒๐๑๖
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๑๙. การประกอบกิ จ การลานเบี ย ร์ ส ด โดยไม่ ไ ด้ รั บ
ใบอนุญาต มีโทษทั้งปรับ และจําคุก
โดย นางสาวสกุณา คุณวโรตม์
: นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทัว่ ประเทศจะด�าเนินการตรวจสอบ และควบคุมดูแลลานเบียร์สดอย่างเคร่งครัด
เนื่องจากหวั่นเสียงดนตรีดัง เป็นเหตุร�าคาญสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน
ใกล้เคียง พร้อมแนะคุมเข้มอาหารที่จ�าหน่ายหวั่นไม่สะอาด ส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพ ชี้ลานเบียร์ที่เปิดโดยไม่ได้รับใบอนุญาตมีโทษปรับตาม พ.ร.บ.
การสาธารณสุขไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท หรือจ�าคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
ในช่วงฤดูหนาว และช่วงเทศกาลปีใหม่มกั จะมีผใู้ ช้โอกาสนีจ้ ดั งานเทศกาล
ลานเบียร์สด โดยมีการจัดตั้งซุ้มจ�าหน่ายอาหาร เบียร์สดยี่ห้อต่างๆ และ
การแสดงดนตรีสด มีโต๊ะเก้าอี้ไว้ส�าหรับบริการลูกค้า นับเป็นการสร้างสีสัน
ให้กับกลุ่มนักดื่มช่วงฤดูหนาว แต่บางครั้งเสียงดนตรีจากลานเบียร์กลายเป็น
เหตุเดือดร้อนร�าคาญของประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง อีกทั้งอาหาร
ที่จ�าหน่ายหากไม่มีการคุมเข้มด้านความสะอาดปลอดภัย ก็ส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพของผู้บริโภคได้ ท�าให้เสี่ยงต่อโรคที่เกิดจากอาหาร และน�้าเป็นสื่อ อาทิ
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อาหารเป็นพิษ ท้องร่วง และโรคบิด เป็นต้น นอกจากนี้ การดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
มากๆ ยังมีผลเสียต่อสุขภาพ และเป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุจากการ
ขับขี่ยานพาหนะอีกด้วย
การตัง้ ซุม้ จ�าหน่ายอาหาร เครือ่ งดืม่ และการแสดงดนตรี เป็นกิจการตาม
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศมี
อ�านาจหน้าทีค่ วบคุม ดูแล สถานประกอบกิจการลานเบียร์สดทีม่ กี ารจัดให้มซี มุ้
จ�าหน่ายอาหาร เบียร์สด และการแสดงดนตรี ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ อย่างเคร่งครัด โดยผู้ประกอบกิจการต้องยื่นขอ
ใบอนุญาตหรือแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่เป็นสถานที่ตั้งของกิจการนั้น และ
ผู้ประกอบกิจการจะต้องปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะเป็นไปตามข้อบัญญัติท้องถิ่น
รวมทั้งควบคุมการด�าเนินกิจการมิให้เกิดเสียงดังจนเป็นเหตุร�าคาญสร้างความ
เดือดร้อนกับประชาชน หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่ามีผู้ประกอบกิจการโดยไม่ได้รับ
ใบอนุญาตจะมีความผิด โดยมีโทษปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท หรือจ� าคุก
ไม่เกิน ๖ เดือน หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
ทั้งนี้ การควบคุม ดูแล สถานประกอบกิจการดังกล่าวเป็นสิ่งส�าคัญมาก
ที่แสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่ของภาครัฐในการที่จะคุ้มครองสิทธิทางสุขภาพ
ของประชาชน อีกทั้งยังเป็นการสร้างจิตส�านึกแก่ผู้ประกอบกิจการให้มีความรู้
และปฏิบตั ไิ ด้อย่างถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข รวมถึงกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง อาทิ พ.ร.บ.
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
พ.ศ. ๒๕๕๑
ที่มา : http://laws.anamai.moph.go.th/main.
php?filename=๓ALaws
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๒๐. “คาเฟ่น้ อ งหมาน้ อ งแมว” กั บ การควบคุ ม ตาม
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
โดย นางสาวปาริชาติ สุริยะฉาย : นิติกร

เมื่อพูดถึงร้านจ�าหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มแล้ว คิดว่าไม่มีใครที่ไม่รู้จัก
เป็นสถานที่ที่จัดไว้เพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหาร และจ�าหน่ายให้กับผู้ซื้อ
โดยสามารถบริโภคได้ทันที มีชื่อเรียก และลักษณะการตกแต่งร้านที่แตกต่าง
กันไปตามสมัยนิยม ซึ่งปัจจุบันร้านจ�าหน่ายอาหาร “คาเฟ่น้องหมาน้องแมว”
เริ่มได้รับความนิยมแพร่หลายในต่างประเทศ และเริ่มเข้ามาในประเทศไทย
โดยมีความแตกต่างจากร้านอาหารทั่วไป คือ นอกจากจะจ�าหน่ายอาหาร และ
เครื่องดื่มแล้ว เจ้าของร้านจะสร้างบรรยากาศภายในร้านโดยจะน�าน้องหมา
และน้องแมวมาปล่อยให้นั่งๆ นอนๆ บริเวณร้าน เพื่อเอาใจลูกค้าผู้มาใช้บริการ
ได้เล่นได้ถ่ายรูปพร้อมกับการรับประทานอาหาร และเครื่องดื่มด้วย แต่ภายใต้
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ความน่ารักน่าเอ็นดูของสัตว์เลี้ยงเหล่านั้น “คุณรู้หรือไม่ว่าน้องหมา และน้องแมว
สามารถเป็นพาหะน�าโรคมาสู่คนได้?” จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข
พบว่า โรคติดต่อจากสัตว์เลี้ยงสู่คน (zoonosis) มีจ�านวนมากถึง ๒๗๑ โรค
โดยโรคที่เกิดจากน้องหมา ๔๗ โรค และโรคที่เกิดจากน้องแมว ๓๔ โรค ซึ่งถือ
เป็ น ภั ย ใกล้ ตั ว ที่ เ ราควรระวั ง การแพร่ ก ระจายของเชื้ อ โรคบางชนิ ด นั้ น
อาจแพร่ ก ระจายจากสั ต ว์ เ ลี้ ย งมาสู ่ ค นไม่ ว ่ า จะเป็ น ทางผิ ว หนั ง บาดแผล
การรับประทานอาหาร รวมทั้งการหายใจเอาเชื้อโรคเข้าไป
แม้ว่าสัตว์เลี้ยงจะได้รับการดูแลรักษาความสะอาด อาบน�้าตัดขน และ
ป้องกันโรคเป็นอย่างดี แต่การรับประทานอาหารร่วมโต๊ะกับสัตว์เลี้ยงหรือ
การสัมผัสโดยไม่ได้ล้างมือหลังจากเล่นกับสัตว์เลี้ยง อาจเกิดการแพร่กระจาย
ของเชื้อโรคท�าให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพได้ ดังนั้น ในฐานะผู้ประกอบกิจการร้าน
“คาเฟ่ น ้ อ งหมาน้ อ งแมว” ควรค�านึง ถึง ความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการ
โดยท�าการตรวจสุขภาพสัตว์ และท�าความสะอาดบริเวณร้านอย่างสม�่าเสมอ
เพื่อเป็นหลักประกันให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการเกิดความมั่นใจมากขึ้น ในส่วนของผู้
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ที่มารับบริการก็ไม่ควร
ลื ม ล้ า งมื อ ให้ ส ะอาด
หลั ง จากเล่ น กั บ สั ต ว์
เลี้ยง และหลีกเลี่ยงการ
รับประทานอาหารร่วม
โต๊ ะ กั บ สั ต ว์ เ ลี้ ย ง เพื่ อ
เป็นการป้องกันเชื้อโรค
จากสัตว์สู่คน
การประกอบกิจการดังกล่าวเมื่อพิจารณาแล้วพบว่าเข้าข่าย “สถานที่
จ�าหน่ายอาหาร” ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ราชการส่วนท้องถิ่น
โดยอาศัยอ�านาจตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นก�าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะของสถานที่ปรุง
ประกอบอาหาร บริเวณสถานที่จ�าหน่ายอาหาร หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการป้องกัน
โรคติดต่อที่อาจเกิดขึ้น เพื่อควบคุม ดูแลสถานที่จ�าหน่ายอาหารซึ่งผู้ประกอบ
กิ จ การจะต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามข้ อ บั ญ ญั ติ ท ้ อ งถิ่ น และต้ อ งได้ รั บ อนุ ญ าตจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนการประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจ�าคุก
ไม่เกิน ๖ เดือนหรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาทหรือทั้งจ�าทั้งปรับ
และกรณีผู้บริโภคหรือประชาชนที่อาศัยอยู่ข้างเคียงผู้ได้รับผลกระทบ
จากการประกอบกิจการของสถานที่จ�าหน่ายอาหารลักษณะดังกล่าว สามารถ
แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขในพื้นที่ตั้งของ
สถานประกอบกิจการนั้น เพื่อด�าเนินการควบคุม ดูแลให้ปฏิบัติถูกต้องตาม
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขต่อไป
ที่มา : http://laws.anamai.moph.go.th/ewtadmin/ewt/laws/
main.php?filename=๑HLaws๒๐๑๖
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๒๑. เลือกซื้อสินค้า และอาหารช่วงเทศกาลตรุษจีน จาก
“ตลาด” ที่ ไ ด้ ม าตรฐานด้ า นสุ ข ลั ก ษณะตามกฎหมาย
ว่าด้วยการสาธารณสุข เพื่ อลดความเสี่ยงต่อสุขภาพ
โดย นางสาวพรรณวรท อุดมผล
: นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

“ตลาด” อี ก สถานที่ ห นึ่ ง ที่ มี ค วามส� า คั ญ มากต่ อ ชุ ม ชน เพราะเป็ น
แหล่งรวมหรือแหล่งชุมนุมผู้ขายสินค้า และอาหารหลากหลายประเภท เช่น
เนื้อหมู เนื้อวัว เป็ด ไก่ ปลา ผัก ผลไม้ อาหารปรุงส�าเร็จพร้อมบริโภค รวมทั้ง
สินค้าอื่นๆ นานาชนิด และเป็นสถานที่ที่มีประชาชนผู้บริโภคจ�านวนมาก
ทีจ่ บั จ่ายซือ้ สินค้า และอาหารตามความต้องการ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลส�าคัญ ๆ
ต่างๆ เช่น “เทศกาลตรุษจีน” ซึ่งถือเป็นเทศกาลเฉลิมฉลองปีใหม่ของชาวไทย
เชื้อสายจีน มีการประกอบพิธีเซ่นไหว้ โดยใช้เป็ด ไก่ รวมทั้งอาหารหวานคาวอื่นๆ
เป็นของเซ่นไหว้บรรพบุรุษ การเลือกซื้ออาหารที่มีคุณภาพ สะอาด และ
ปลอดภัยจากสารอันตรายจึงมีความส�าคัญ และนอกจากคุณภาพของสินค้าแล้ว
ผู้บริโภคควรใส่ใจ และให้ความส�าคัญกับการเลือกซื้อสินค้า และอาหารจาก
ตลาดทีม่ สี ภาพมัน่ คงแข็งแรง บริเวณโดยทัว่ ไปสะอาด ไม่สกปรก รกรุงรัง มีการ
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ระบายอากาศที่ ดี ไม่มีน�้าท่ว มขัง แผงขายสินค้าสะอาดได้มาตรฐานด้าน
สุขลักษณะของกรมอนามัย เพื่อลดความเสี่ยงต่อสุขภาพจากอาหารที่ปนเปื้อน
เชื้อโรค
กรมอนามัย ขอความร่วมมือ กรุงเทพมหานคร และเทศบาล ในฐานะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีอ�านาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. ๒๕๕๑
ซึ่งได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรการในการควบคุมตลาด และสุขวิทยา
ส่วนบุคคลของผู้ขาย และผู้ช่วยขายของไว้เป็นแนวทางในการปฏิบัติไว้แล้ว
ร่วมกันรณรงค์ล้างท�าความสะอาดตลาด แผงขายสินค้า การจัดการขยะ น�้าเสีย
ควบคุมดูแลสุขลักษณะของผู้ขายและผู้ช่วยขายของรวมถึงคุณภาพอาหาร
ให้มคี วามปลอดภัยได้มาตรฐาน ตามอ�านาจหน้าทีข่ องท้องถิน่ ซึง่ จะช่วยลดความ
เสี่ยงจากอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อโรคที่พบบ่อย คือ โรคอุจจาระร่วง โรคอาหาร
เป็นพิษ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อประชาชน
ในส่วนของประชาชน และผู้บริโภคหากพบว่า “ตลาด” มีสภาพสกปรก
รกรุงรัง แผงขายสินค้าไม่สะอาด ผู้ขาย และผู้ช่วยขายของในตลาดมีสุขวิทยา
ส่วนบุคคลที่ไม่ดี สภาพของสินค้า และอาหารที่น�ามาจ�าหน่ายเป็นสินค้าที่หมดอายุ
หรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ท่านสามารถแจ้งต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่นั้น เพื่อด�าเนินการตาม
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ซึ่งมีทั้งโทษจ�าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับ
ไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
จะเห็นว่าท้องถิ่นนั้นมีบทบาทส�าคัญกับการคุ้มครองดูแลสุขภาพของ
ประชาชน “แต่ทงั้ นีต้ อ้ งท�าตามกรอบแห่งกฎหมาย จะท�าการโดยอ�าเภอใจหรือ
นอกกรอบวัตถุประสงค์ของกฎหมายมิได้”
ที่มา : http://laws.anamai.moph.go.th/main.php?filename
=๒RLaws
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๒๒. ผูใ้ ดจะประกอบกิจการร้านอาหารหรือจัดตัง
้ สถานที่
จําหน่ายอาหาร ต้องขอรับหนังสือรับรองการแจ้งหรือ
ขอรับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิน
่ ก่อนประกอบกิจการ
โดย นางวิไลวรรณ มาเจริญทรัพย์
: นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

ผลพวงของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ท�าให้สภาพสังคม
เปลี่ยนแปลงไป คนในสังคมต้องท�างานกันอย่างรีบเร่ง ไม่มีเวลาพอที่จะ
ปรุงอาหารให้กับสมาชิกในครอบครัว และการที่ต้องท�างานนอกบ้านซึ่งจะต้อง
สร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนฝูง จึงมักจะมีการนัดสังสรรค์เฮฮากันอยู่บ่อยๆ
แนวโน้มการออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านจึงมีสงู ขึน้ ประกอบกับในภาวะ
ปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่ที่ก�าลังตกงาน และได้มองหาธุรกิจใหม่ๆ ต่างเห็นว่า
การประกอบธุรกิจร้านอาหารเป็นสิ่งที่น่าสนใจ เพราะท�าง่าย ลงทุนน้อย และ
เป็นบริการที่เป็นความจ�าเป็นของทุกคน หากได้ลงทุนก็จะได้รับผลตอบแทนที่
คุ้มค่า ดังนั้น ธุรกิจร้านอาหารจึงขยายตัว และเติบโตมากขึ้น
เพือ่ คุม้ ครองประชาชนจากความเสีย่ งต่อการบริการจากร้านอาหาร และ
ให้ผู้ประกอบกิจการเกิดความตระหนัก และมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น
รัฐจึงได้ออกกฎหมายมาควบคุมก�ากับกิจการประเภทนี้ โดยที่กฎหมายว่าด้วย
การสาธารณสุขก�าหนดให้ผู้ที่ต้องการจัดตั้งสถานที่จ�าหน่ายอาหารในที่ของ
เอกชนที่ไม่ได้อยู่ในตลาด ที่มีพื้นที่ปรุง ประกอบ และจ�าหน่าย ไม่เกิน ๒๐๐
ตารางเมตรจะต้องมาแจ้งต่อราชการส่วนท้องถิ่น และท้องถิ่นก็จะออกหนังสือ
รับรองการแจ้ง เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการประกอบกิจการ ส่วนกรณีที่มีพื้นที่
เกินกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร จะต้องมายื่นขอรับใบอนุญาตก่อนประกอบกิจการ
ซึ่งท้องถิ่นจะต้องตรวจความเหมาะสมของสถานที่ตั้งก่อนออกใบอนุญาต
นอกจากนี้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขยังให้อ�านาจราชการส่วนท้องถิ่น
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ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นควบคุมดูแลสถานที่จ�าหน่ายอาหาร ให้ปฏิบัติเกี่ยวกับ
เรื่องการใช้ และดูแลรักษาสถานที่ สุขลักษณะบริเวณที่วางอาหารเพื่อขาย
หน้าร้านที่รับประทานอาหาร บริเวณครัว ห้องเก็บอาหาร ระบบป้องกันเหตุร�าคาญ
ระบบเฝ้าระวังทางด้านสุขาภิบาลอาหาร หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปรุงประกอบ
ภาชนะของใช้ รวมถึงสุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหารด้วย ส�าหรับ
สถานที่จ�าหน่ายอาหารที่ตั้งอยู่ในที่หรือทางสาธารณะ เช่น ริมถนน สวนสาธารณะ
และอื่นๆ เป็นต้น ให้ผู้จัดตั้งมายื่นขออนุญาตก่อนประกอบกิจการ ซึ่งท้องถิ่น
จะตรวจสอบว่าสถานที่ที่ขออนุญาตนั้นขัดกับการประกาศเขตห้ามหรือไม่
หากไม่ขัดก็จะออกใบอนุญาตให้โดยอาจระบุเงื่อนไข เช่น ชนิดหรือประเภท
สินค้า ลักษณะการจ�าหน่าย และสถานที่วางสินค้าไว้ในใบอนุญาตได้
แม้จะมีกฎหมายแล้ว แต่เราจะมั่นใจว่าร้านอาหารมีคุณภาพ สะอาด
และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายได้อย่างไร ประชาชนเป็นส่วนส�าคัญที่จะต้อง
ช่วยเป็นหูเป็นตาให้กบั เจ้าหน้าทีข่ องท้องถิน่ เมือ่ ประชาชนเข้าไปใช้บริการสถาน
ที่ใดแล้วพบว่าสถานที่นั้นมีการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ก็สามารถร้องเรียน
หรือแจ้งมายังราชการส่วนท้องถิ่น เพียงเท่านี้ก็จะท�าให้เรามีสถานที่จ�าหน่าย
อาหารที่สะอาด ปลอดภัยไว้วางใจได้
ที่มา : http://laws.anamai.moph.go.th/ewtadmin/ewt/laws/
main.php?filename=๑HLaws๒๐๑๖
......................................................
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๒๓. แม้ว่าผู้ประกอบกิจการสถานที่จําหน่ายอาหารหรือ
สถานที่สะสมอาหารจะได้รับหนังสือรับรองการแจ้งหรือ
ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้วก็ต้องปฏิบัติ
ให้ถูกสุขลักษณะตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข...
ด้วยนะ
โดย นางสาวพรรณวรท อุดมผล
: นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

อาหารเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส�าคัญต่อการด�ารงชีพของมนุษย์ เนื่องจาก
อาหารเป็นแหล่งพลังงาน ช่วยเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง หากร่างกายได้รับ
อาหารที่ไม่ปลอดภัย อาจส่งผลให้เกิดความเจ็บป่วยไม่สามารถท�างานได้ตาม
ปกติหรืออาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต เนื่องจากอาหารเป็นสิ่งที่บริโภคเข้าไป
โดยตรง ด้วยเหตุนี้ ภาครัฐซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้คุ้มครองดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนให้ปกติสุขจึงได้ออกกฎหมายก�าหนดข้อปฏิบัติในการผลิตอาหาร
และผลิตภัณฑ์ทเี่ กีย่ วข้องกับอาหารมากมายหลายฉบับ ตัง้ แต่แหล่งผลิตวัตถุดบิ
ของอาหารไปจนถึงขั้นตอนที่เป็นอาหารปรุงส�าเร็จ เพื่อก�าหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการจ�าหน่ายอาหารทุกระดับต้องปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัดเพือ่ ความปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภค
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พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นกฎหมายส�าคัญที่ก�าหนดให้
ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ�านาจหน้าที่ควบคุมดูแลด้านสุขลักษณะของอาหาร โดยมี
หลักการว่าการประกอบกิจการสถานทีจ่ า� หน่ายอาหารหรือสถานทีส่ ะสมอาหาร
ในอาคารที่มิใช่ตลาด จะต้องได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งจาก
เจ้าพนักงานท้องถิน่ ก่อนการจัดตัง้ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ สถานประกอบ
กิจการที่มีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตรจะต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
เพือ่ ขอรับหนังสือรับรองการแจ้งไว้แสดงเป็นหลักฐาน และสถานประกอบกิจการ
ทีม่ พี นื้ ทีเ่ กินสองร้อยตารางเมตรจะต้องได้รบั ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิน่
ในส่วนของการเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งแค่ไหน
อย่างไร ขึ้นอยู่กับข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้นๆ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่าที่ก�าหนดไว้ใน
กฎกระทรวงที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข โดยที่สถานประกอบ
กิจการทุกแห่งทั้ง ๒ ประเภทจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
ที่ราชการส่วนท้องถิ่นนั้นก�าหนดไว้ เพื่อเป็นการป้องกันควบคุม ก�ากับดูแล
ความปลอดภัยของการประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารมิให้อาหารเกิดโอกาส
เสี่ยงต่อการปนเปื้อนของสิ่งสกปรกหรือสิ่งที่อาจเป็นอันตราย ซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภคได้
“ดั ง นั้ น ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น จึ ง ควรมี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ข ้ อ บั ญ ญั ติ
ท้องถิ่นให้ผู้ประกอบกิจการทราบอย่างทั่วถึงเพื่อให้ได้รับความร่วมมือที่ดี
และผูป้ ระกอบกิจการสามารถปฏิบตั ไิ ด้อย่างถูกต้องตามสุขลักษณะทีก่ า� หนดไว้
และที่ส�าคัญท้องถิ่นเองก็ควรก�าหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการหรือ
หนังสือรับรองการแจ้งต้องมาเสียค่าธรรมเนียมทุกปีไว้ให้ชัดเจนในข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นด้วย”
ที่มา : http://laws.anamai.moph.go.th/ewtadmin/ewt/laws/
main.php?filename=๑HLaws๒๐๑๖
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๒๔. ใบอนุ ญ าตตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข
พ.ศ. ๒๕๓๕ มีอายุ ๑ ปี โดยการนับอายุใบอนุญาต
ให้นับตั้งแต่วันที่ออกใบอนุญาตไปจนถึงวันที่ใบอนุญาต
สิ้นอายุเป็นระยะเวลา ๑ ปี ซึ่งจะต้องชนกัน และต่อเนื่อง
เป็นวันเดียวกันทุกปี
โดย นางสาวรัตนา เฒ่าอุดม
: นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มีเจตนารมณ์เพื่อคุ้มครอง
ประชาชนด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยได้ก�าหนดให้กิจการหลาย
ประเภทต้องขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนด�าเนินการ ได้แก่ กิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กิจการตลาด การจ�าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
สถานทีจ่ า� หน่ายอาหาร และสถานทีส่ ะสมอาหารทีม่ พี นื้ ทีม่ ากกว่า ๒๐๐ ตาราง
เมตร ส�าหรับสถานที่จ�าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารที่มีพื้นที่ไม่เกิน
๒๐๐ ตารางเมตร ไม่ต้องขอรับใบอนุญาตแต่ต้องขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง
ทัง้ นี้ เพือ่ ควบคุมดูแลสุขลักษณะของการประกอบกิจการดังกล่าวข้างต้น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ�านาจในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นก�าหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปให้ผู้ด�าเนินกิจการปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะ รวมทั้ง
การก�าหนดหลักเกณฑ์วธิ กี ารและเงือ่ นไขการขอ และการออกใบอนุญาตในเรือ่ ง
นั้นได้
ปัญหาที่พบมากเกี่ยวกับใบอนุญาต คือ การนับอายุใบอนุญาต ปัญหานี้
จะเกิดเมื่อผู้ประกอบกิจการมาขอต่ออายุใบอนุญาต โดยกฎหมายก�าหนดให้
ต้องมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตพร้อมช�าระค่าธรรมเนียมก่อนวันที่ใบอนุญาต
สิ้นอายุ ผู้ประกอบกิจการและเจ้าหน้าที่จึงมักจะสับสนระหว่างวันที่ช�าระ
ค่าธรรมเนียมกับวันทีอ่ อกใบอนุญาตท�าให้วนั ทีอ่ อกใบอนุญาตและวันทีห่ มดอายุ
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ไม่ตรงกัน และมีจ�านวนวันเกินหนึ่งปี ส่วนหนังสือรับรองการแจ้งมีหลักการ
เดียวกันกับใบอนุญาตเพียงแต่หนังสือรับรองการแจ้งไม่มีวันหมดอายุ หลักการ
ในการนับใบอนุญาต มีดังนี้
ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มีอายุ ๑ ปี
ฉะนัน้ การนับอายุใบอนุญาตให้นบั ตัง้ แต่วนั ทีอ่ อกใบอนุญาตไปจนถึงวันทีใ่ บอนุญาต
สิ้นอายุเป็นระยะเวลา ๑ ปี ซึ่งจะต้องชนกัน และต่อเนื่องเป็นวันเดียวกันทุกปี
ตัวอย่างเช่น ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙
สิ้นอายุวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดดังตารางนี้
วันที่ออกใบ
อนุญาต
(รายใหม่)

วันที่
สิ้นอายุ
ใบอนุญาต

วันที่มายื่นขอต่ออายุ
ใบอนุญาตและ
ช�าระค่าธรรมเนียม

วันที่ออก
ใบอนุญาต
(รายต่อ)

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ข้อสังเกต :
อย่าสับสนการลงวันที่ในใบอนุญาต ระหว่างวันที่ออกใบอนุญาต
กับวันที่มายื่นขอต่ออายุพร้อมช�าระค่าธรรมเนียม
การก�าหนดระยะเวลาในการช�า ระค่าธรรมเนียมใบอนุญ าต
ขึ้นอยู่กับข้อบัญญัติท้องถิ่นที่เป็นสถานที่ตั้งของสถานประกอบกิจการนั้น
ที่มา : http://laws.anamai.moph.go.th/ewtadmin/ewt/laws/
main.php?filename=๑HLaws๒๐๑๖
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๒๕. การประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขนหรือกําจัด
สิง
ู หรือมูลฝอย การประกอบกิจการทีเ่ ป็นอันตราย
่ ปฏิกล
ต่อสุขภาพ การจัดตั้งตลาด จัดตั้งสถานที่จําหน่ายหรือ
สะสมอาหาร การจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
ต้องขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิน
่ ตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
โดย นางสาวยุวดี ประชุมฉลาด
: นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

คงมีใครหลายๆ คนอยากจะประกอบกิจการ อยากจะมีธุรกิจเป็นของ
ตัวเอง ไม่วา่ จะเป็นขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่กต็ าม และมักจะมีขอ้ สงสัยมากมาย
เช่น “เอ๊ะ! ถ้าจะจัดตั้งตลาดจะเริ่มต้นยังไงดี จะผลิตอาหาร และเครื่องดื่ม
เพื่อจ�าหน่ายจะต้องขออนุญาตหรือเปล่า จะต้องด�าเนินการตามกฎหมายอะไร
และจะต้องด�าเนินการอย่างไรบ้าง เป็นต้น ซึ่งกฎหมายในบ้านเมืองเราก็มีเป็น
จ�านวนมาก และแต่ละกฎหมายก็มีรายละเอียดมากมาย มีบทบังคับแตกต่างกันไป
ล้วนแต่เป็นกฎเกณฑ์ กติกาที่ให้ประชาชนทุกคนได้ปฏิบัติตามเพื่อให้ทุกคน
อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
พระราชบัญญัตกิ าร
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น
กฎหมายที่ ต้องการคุ้มครอง
ให้ประชาชนได้อยู่ในสภาพ
แวดล้อมที่เหมาะสมกับการ
ด� า รงชี วิ ต โดยควบคุ มดู แ ล
ทั้งด้านสุขลักษณะ และการ
อนามัยสิ่งแวดล้อม ควบคุม
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การด�าเนินกิจการต่างๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และ
ยังได้กา� หนดให้ผทู้ จี่ ะประกอบกิจการบางประเภทหรือการด�าเนินการบางอย่าง
จะต้องขอรับใบอนุญาตก่อนด�าเนินกิจการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถ
ควบคุมดูแลตั้งแต่ก่อนด�าเนินกิจการ
การประกอบกิจกรรมใดบ้าง ทีต่ อ้ งขอใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตกิ าร
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
๑. การประกอบกิจการรับท�าการเก็บ ขน หรือก�าจัดสิง่ ปฏิกลู หรือมูลฝอย
โดยท�าเป็นธุรกิจ หรือโดยได้รบั ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดบริการ ตามมาตรา
๑๙ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข ๒๕๓๕
๒. การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามมาตรา ๓๓ แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
๓. การจัดตั้งตลาด ตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕
๔. การจัดตั้งสถานที่จ�าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร
หรือพืน้ ทีใ่ ดซึง่ มีพนื้ ทีเ่ กินสองร้อยตารางเมตร และมิใช่เป็นการขายของในตลาด
ตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
๕. การจ�าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ตามมาตรา ๔๑ แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
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นอกจากนี้ การจัดตัง้ สถานที่
จ� า หน่ า ยอาหาร และสถานที่
สะสมอาหารที่ มี พื้ น ที่ ไ ม่ เ กิ น
สองร้อยตารางเมตร แม้ไม่ต้อง
ขออนุ ญ าตแต่ ก็ ต ้ อ งแจ้ ง ต่ อ
เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ขอ
หนั ง สื อ รั บ รองการแจ้ ง ตาม
มาตรา ๔๘ ก่ อ นการจั ด ตั้ ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้กระจายอ�านาจไปสู่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งถือว่าเป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด
สามารถทราบสภาพปัญหาของพื้นที่ได้ดี กฎหมายจึงให้อ�านาจองค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในการออกข้ อ บั ญ ญั ติ ท ้ อ งถิ่ น เพื่ อ ให้ ก ารบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายมี
ประสิทธิภาพเหมาะสมกับสภาพปัญหาในพื้นที่ ดังนั้น การประกอบกิจการ
หรือด�าเนินการใดๆ นอกจากจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
แล้ว ก็ต้องตรวจสอบข้อบัญญัติท้องถิ่นด้วย
เราทุกคนมิอาจจะปฏิเสธได้เลยว่าไม่รู้กฎหมาย หลายๆ คนกระท�าความผิด
ด�าเนินการประกอบกิจการ โดยไม่ทราบว่าจะต้องขออนุญาตก่อน สาเหตุก็อาจ
เนื่องมาจากกฎหมายเข้าไม่ถึงประชาชน หรือประชาชนเข้าไม่ถึงกฎหมาย
ก็ตามแต่ ดังนั้น หากประชาชนหรือผู้ที่สนใจประสงค์จะประกอบกิจการหรือ
การด�าเนินกิจการใดๆ ต้องตรวจสอบข้อกฎหมาย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ในการ
ขออนุญาตเสียก่อน
หากมีผู้ที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถหาข้อมูลได้ที่ http://www.
anamai.moph.go.th หรือhttp://laws.anamai.moph.go.th
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๒๖. เจ้าของปั๊มนํา้ มันต้องจัดให้มส
ี ว้ มไว้สาํ หรับบริการลูกค้า
ทีส
่ ะอาดถูกสุขลักษณะ มีปริมาณเพียงพอต่อการใช้งาน
ตามทีก
่ ฏหมายกําหนด หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามมีโทษ
ปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท
โดย นางสาวสกุณา คุณวโรตม์
: นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

เด็กผูห ญิง : “คุณพ่อคุณแม่คะ ส้วมในปม น�า้ มันนีส้ ะอาด กลิน่ หอมน่าใช้
หนูชอบมากๆ เลยค่ะ ครั้งต่อไปคุณพ่อคุณแม่พาหนูแวะเติมน�้ามันที่ปมนี้
อีกนะคะ”
พอ+แม : “ได้สิจะลูก พ่อกับแม่ก็ชอบเหมือนกัน”
เป็นเสียงเด็กผู้หญิงก�าลังพูดคุยกับครอบครัวของเธออย่างมีความสุข
ในขณะขับรถออกมาจากสถานีบริการน�้ามันแห่งหนึ่ง เพื่อที่จะเดินทางกลับไป
เยี่ยมญาติที่ต่างจังหวัดในช่วงเทศกาลสงกรานต์
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เทศกาลสงกรานต์ เป็ น ประเพณี ป ี ใ หม่ ไ ทยที่ มี ม านานแล้ ว เป็ น วั น
แห่งความรักหรือวันแห่งครอบครัวของคนไทย ทีม่ กั จะมีประชาชนกลับภูมลิ า� เนา
หรือเดินทางสัญจรไปมาเพือ่ ท่องเทีย่ วในวันหยุด ซึง่ ต้องแวะรับประทานอาหาร
อีกทั้งยังต้องแวะประกอบกิจธุระส่วนตัวทั้งหนัก และเบาตลอดระยะเวลา
การเดินทาง
ดังนัน้ การดูแลรักษาห้องส้วมสาธารณะให้สะอาดถูกสุขลักษณะอยูเ่ สมอ
จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นการป้องกันโรคระบบทางเดินอาหาร
รวมถึงจ�านวนห้องส้วมต้องเพียงพอต่อการใช้งาน สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะส่งผลให้
ประชาชนมี สุ ข ภาพอนามั ย ที่ ดี โดยรั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงสาธารณสุ ข
อาศัยอ�านาจตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ออกกฎกระทรวงก�าหนดส้วมที่ต้องด้วย
สุ ข ลั ก ษณะในร้ า นจ� า หน่ า ยอาหาร และหรื อ เครื่ อ งดื่ ม และสถานี บ ริ ก าร
การจ�าหน่ายน�้ามันเชื้อเพลิงหรือก๊าซส�าหรับยานพาหนะ พ.ศ. ๒๕๕๕ ก�าหนด
ให้ร้านจ�าหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ซึ่งจัดสถานที่ไว้ส�าหรับบริการลูกค้า
ในขณะเดียวกันไม่ต�่ากว่า ๒๐ คน และเจ้าของสถานีบริการจ�าหน่ายน�้ามัน
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เชื้อเพลิงหรือก๊าชส�าหรับยานพาหนะ ต้องจัดให้มีส้วมไว้ส�าหรับบริการลูกค้า
ที่สะอาดถูกสุขลักษณะ มีปริมาณเพียงพอต่อการใช้งานตามที่กฏหมายก�าหนด
หากเจ้าของร้านอาหารฯ หรือสถานีบริการจ�าหน่ายน�า้ มันฯ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ิ
ตามมีโทษปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท
ประชาชนผูใ้ ช้บริการส้วมสาธารณะ มีสทิ ธิใช้ ส้วมสะอาด เพียงพอ ปลอดภัย
ทั้งนี้ หากประชาชนพบว่า เจ้าของร้านอาหาร หรือสถานีบริการน�้ามัน
จัดให้มีส้วมที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะหรือมีปริมาณไม่เพียงพอตามที่กฎหมาย
ก�าหนด ประชาชนมีสิทธิแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น (นายก อบต., เทศบาล,
อบจ. , ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, ปลัดเมืองพัทยา) ในพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งร้าน
อาหารหรือสถานีบริการน�้ามัน นั้น เพื่อให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเข้ามาด�าเนิน
การตรวจสอบ และควบคุมก�ากับดูแลให้ถูกต้องตามกฎหมาย
...แต่อย่าลืมนะว่า... “สิทธิย่อมมาคู่กับหน้าที่เสมอ” อย่าทวงสิทธิ
โดยไม่คิดท�าหน้าที่นะคะ
เมื่อประชาชนมีสิทธิใช้ส้วมสาธารณะสะอาดถูกสุขลักษณะแล้ว ก็ต้อง
มีหน้าที่ที่จะช่วยดูแลรักษาความสะอาด โดยการใช้ส้วมให้ถูกสุขลักษณะ เช่น
กดชักโครกหรือราดน�้าทุกครั้งหลังการใช้งาน ไม่ทิ้งผ้าอนามัยลงในโถส้วม
และไม่ทงิ้ ก้นบุหรีล่ งในโถ
ปัสสาวะ เป็นต้น ทั้งนี้
ก็เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี
ของทุกคนนะจ๊ะ
ทีม่ า : http://www.
dla.go.th/index.jsp
หรือติดต่อสอบถามเพิ่ม
เติมได้ที่ ๐ ๒๕๙๐ ๔๒๑๙
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๒๗. การจัดตัง
้ โรงเรียนกวดวิชาไม่เข้าข่ายกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพที่ต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่ถ้าหากพบว่าสถานที่
ดังกล่าวมีการจําหน่ายอาหารให้กบ
ั นักเรียนด้วย ในกรณี
เช่ น นี้ จ ะต้ อ งขอรั บ ใบอนุ ญ าตจั ด ตั้ ง สถานที่ จํ า หน่ า ย
อาหารต่อราชการส่วนท้องถิ่น
โดย นางสาววิการณ์ดา สุรบุตร
: นักวิชาการสาธารณสุข

ปจจุบัน การเรียนกวดวิชาผ่านโรงเรียนกวดวิชาในประเทศไทย ก�าลัง
กลายเป็นที่นิยมส�าหรับเด็กในวัยเรียน ผู้ปกครองของเด็กหลายท่าน เลือกที่จะ
สนับสนุนให้ลูกเข้าเรียนเพิ่มเติมในสถาบันกวดวิชาเหล่านี้ เพื่อเป็นตัวช่วยให้
ผ่านการสอบ ทั้งการสอบไล่ภายในโรงเรียนหรือผ่านการสอบเข้ามหาวิทยาลัย
หลายคนให้ความเห็นว่าการเรียนการสอนในโรงเรียนนั้นยังไม่เพียงพอหรือ
ไม่มีประสิทธิภาพมากพอที่จะท�าให้ตนบรรลุผลได้ โรงเรียนกวดวิชาอาจจะ
ถูกเรียกต่างๆ กันในชื่ออื่นๆ เช่น สถาบันกวดวิชา โรงเรียนติวเตอร์ โรงเรียน
สอนพิเศษหรือชั้นเรียนพิเศษ เป็นต้น โรงเรียนกวดวิชาบางแห่งมีการเรียน
การสอนหลากหลายวิชา ให้นกั เรียนได้เลือกเรียน แต่บางแห่งก็มเี พียงรายวิชาเดียว
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จากการที่สถาบันหลายแห่งเป็นที่รู้จัก และได้รับการยอมรับจากนักเรียนหลายๆ
กลุม่ ท�าให้มกี ารขยายสาขากระจายไปยังสถานทีต่ า่ งๆ รวมทัง้ ในต่างจังหวัดด้วย
ซึ่งสถาบันบางแห่งไม่มีครูผู้สอนในชั้นเรียน แต่เป็นการสอนผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ท ซึ่งสามารถถ่ายทอดสดการสอนไปยังสาขาอื่นหรือการใช้สื่อ
การสอนในรูปแบบวิดีทัศน์ฉายซ�้าการสอนที่ได้บันทึกไว้ก่อนหน้า และเป็นที่
สังเกตได้ว่า สถานที่กวดวิชาส่วนใหญ่มักจะมีนักเรียนเข้าเรียนพร้อมกันเป็น
จ�านวนมาก จึงมักจะมีค�าถามตามมาจากหลายหน่วยงาน รวมทั้งตัวผู้ปกครองว่า
การทีม่ นี กั เรียนจ�านวนมากมาอยูร่ วมกันในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึง่ ในสถานที่
หนึ่งๆ เช่นนี้ จะมีผลกระทบอะไรตามมาได้บ้าง และตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ นั้น สถานที่กวดวิชาเข้าข่ายอาคารที่ต้องห้าม
ไม่ให้มีผู้คนอยู่มากเกินไปตามประกาศกระทรวงหรือไม่อย่างไร หรือเข้าข่าย
กิจการทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพทีต่ อ้ งขออนุญาตประกอบกิจการต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นหรือไม่ และมีวิธีการจัดการ ดูแลหรือมีผู้ใดเข้ามาควบคุมความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของสถานที่กวดวิชาจ�าพวกนี้หรือไม่อย่างไร
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ผลกระทบที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากสถานที่ ก วดวิ ช านั้ น เนื่ อ งจากสถานที่
กวดวิชาบางแห่งมีพื้นที่คับแคบ เมื่อเทียบกับจ�านวนนักเรียน ท�าให้มีการ
ระบายอากาศถ่ายเทไม่สะดวก อีกทั้ง ถ้าหากขาดการดูแลรักษาความสะอาด
ของอาคารสถานที่อย่างต่อเนื่องแล้ว จะท�าให้เป็นแหล่งพาหะน�าโรค และมี
ความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ง่าย
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๗/๓๕๓๘ เรือ่ ง ก�าหนดจ�านวนคน
ต่อจ�านวนพื้นที่ของอาคารที่พักอาศัย ที่ถือว่ามีคนอยู่มากเกินไปซึ่งออกตาม
ความในพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ นัน้ เป็นหลักเกณฑ์ทบี่ งั คับ
ใช้กับ “อาคารที่พักอาศัย” ซึ่งหมายถึง อาคารซึ่งโดยปกติบุคคลใช้อยู่อาศัย
ทัง้ กลางวัน และกลางคืน ไม่วา่ จะเป็นการอยูอ่ าศัยอย่างถาวรหรือชัว่ คราว และ
ให้หมายรวมถึงโรงเรือน บ้านพักอาศัย โรงแรม หอพัก อาคารชุด หรืออาคาร
อื่นใดที่มีลักษณะเช่นเดียวกัน ที่สร้างขึ้นตามกฎหมายควบคุมอาคาร ดังนั้น
สถานทีก่ วดวิชาซึง่ เป็นสถานทีท่ มี่ ไิ ด้ใช้ในการอยูอ่ าศัย เป็นเพียงสถานทีท่ มี่ กี าร
เข้ามาใช้ประโยชน์เพียงช่วงเวลาใดเวลาหนึง่ เท่านัน้ จึงไม่ถอื ว่าสถาบันกวดวิชา
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เข้ า ข่ า ยอาคารที่ ต ้ อ งห้ า มไม่ ใ ห้ มี ค นอยู ่ ม ากเกิ น ไปตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ ๗/๓๕๓๘ อีกทั้งการจัดตั้งสถานที่กวดวิชายังไม่เข้าข่าย
กิ จ การที่ เ ป็ น อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพที่ ต ้ อ งขออนุ ญ าตตามพระราชบั ญ ญั ติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ถึงแม้ว่า การจัดตั้งสถานที่กวดวิชาจะไม่เข้าข่ายกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ ที่ต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
แต่ถ้าหากพบว่า สถาบันกวดวิชาบางแห่งมีการให้บริการจ�าหน่ายอาหารให้กับ
นักเรียนด้วย เช่น อาหาร เครื่องดื่ม รวมถึงขนมขบเคี้ยวต่างๆ เป็นต้น ในกรณีนี้
สถาบันกวดวิชาดังกล่าวจะต้องไปด�าเนินการขอรับใบอนุญาตสถานที่จ�าหน่าย
อาหารกับราชการส่วนท้องถิ่นที่สถาบันกวดวิชานั้นๆ ตั้งอยู่ให้ถูกต้องตาม
พระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และผูจ้ ดั ตัง้ สถานทีก่ วดวิชาจะต้อง
ดูแลอาคารสถานที่กวดวิชาดังกล่าวให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ ไม่ให้เป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์พาหะน�าโรคหรือก่อให้เกิดเหตุร�าคาญด้วย
ดังนั้น เพื่อเป็นการควบคุมดูแลการสภาพของอาคารสถานที่กวดวิชาให้
ถู ก ต้ อ งด้ ว ยสุ ข ลั ก ษณะ เพื่ อ ป้ อ งกั น ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพของนั ก เรี ย น
เจ้าพนักงานท้องถิน่ และเจ้าพนักงานสาธารณสุขจึงมีอา� นาจหน้าทีต่ ามกฎหมาย
ว่าด้วยการสาธารณสุข ในการเข้าไปตรวจตราและให้ค�าแนะน�าแก่ผู้ด�าเนิน
กิจการดังกล่าวได้ ทั้งนี้ หากผู้ปกครองพบเห็นสภาพอาคารสถานที่กวดวิชา
ไม่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพของนักเรียนหรืออาจก่อให้เกิด
เหตุร�าคาญ ให้ผู้ปกครองแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานที่
กวดวิชานั้น เพื่อด�าเนินการควบคุมดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายต่อไป
ที่มา : http://laws.anamai.moph.go.th/main.php?filename
=๓ALaws

97

กฎหมายสาธารณสุขให้ความรอบรู้สู่ประชาชน

๒๘. “นํา้ มันลูกหมู” คือ การนํานํา้ มันทอดซํา้ ทีเ่ สือ
่ มสภาพ
ไปฟอกสี ใ ห้ ใ สแล้ ว บรรจุ ใ ส่ ถุ ง พลาสติ ก เพื่ อ จํ า หน่ า ย
ไม่ เ ข้ า ข่ า ยเป็ น กิ จ การที่ เ ป็ น อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพตาม
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข แต่อาจมีความผิดตาม
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒
โดย นางสาวสกุณา คุณวโรตม์
: นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

“น�้ามันลูกหมู” คืออะไร ปัจจุบันมักจะมีการน�าน�้ามันทอดซ�้าที่เสื่อมสภาพ
ไปฟอกสีให้ใสแล้วบรรจุใส่ถุงพลาสติกมัดปากถุงด้วยหนังยาง แล้วน�ากลับมา
จ�าหน่ายให้กับผู้บริโภคตามตลาดนัด และตลาดสด ซึ่งประชาชนทั่วไปรู้จักกัน
ในชื่อ “น�้ามันลูกหมู” วิธีสังเกตง่ายๆ คือ ลักษณะถุงที่บรรจุน�้ามันลูกหมูจะ
ไม่มีฉลาก และเมื่อตรวจสอบปริมาณสารโพลาร์ในน�้ามันดังกล่าว พบว่า
มีปริมาณสารโพลาร์เกินร้อยละ ๒๕ ของน�้าหนัก ซึ่งเกินเกณฑ์มาตรฐาน
ของกระทรวงสาธารณสุขตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๘๓
พ.ศ. ๒๕๔๗ เรื่อง ก�าหนดปริมาณสารโพลาร์ในน�้ามันที่ใช้ทอดหรือประกอบ
อาหารเพื่อจ�าหน่าย ถือเป็นภัยเงียบที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เนื่องจากเป็น
สาเหตุท�าให้เกิดโรคความดันโลหิตสูง และโรคมะเร็งซึ่งเป็นสิ่งที่น่าวิตกกังวล
ต่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของประชาชนอย่างยิ่ง
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“น�้ามันลูกหมู” เข้าข่ายเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตาม
พระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือไม่ และผูท้ ที่ า� น�า้ มันลูกหมู
เพื่อจ�าหน่ายต้องขอใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือไม่
จากลั ก ษณะของกิ จ กรรมที่ มี ก ารน� า น�้ า มั น ทอดซ�้ า ที่ เ สื่ อ มสภาพไป
ฟอกสีให้ใสแล้วบรรจุใส่ถุงพลาสติกมัดปากถุงด้วยหนังยางแล้วน�ากลับมา
จ�าหน่ายให้กับผู้บริโภคตามตลาดนัด และตลาดสด ซึ่งประชาชนทั่วไปรู้จักกัน
ในชือ่ “น�า้ มันลูกหมู” นัน้ ลักษณะของกิจกรรมดังกล่าว ไม่เข้าข่ายกิจการทีเ่ ป็น
อันตรายต่อสุขภาพตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ผู้ที่ท�า
น�า้ มันลูกหมูเพือ่ จ�าหน่ายจึงไม่ตอ้ งขอใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิน่ ถึงแม้วา่
ลักษณะของกิจกรรมหรือการกระท�าดังกล่าวนั้นจะไม่เข้าข่ายกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่ก็มีกฎหมาย
ที่สามารถใช้ควบคุมก�ากับได้ คือ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๘๓
พ.ศ. ๒๕๔๗ เรื่อง ก�าหนดปริมาณสารโพลาร์ในน�้ามันที่ใช้ทอดหรือประกอบ
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อาหารเพือ่ จ�าหน่ายให้มปี ริมาณ
สารโพลาร์ ไ ด้ ไ ม่ เ กิ น ร้ อ ยละ
๒๕ ของน�้ า หนั ก ซึ่ ง หาก
ตรวจสอบพบว่ า ผู ้ ป ระกอบ
อาหารที่ใช้น�้ามันทอดอาหาร
ที่ มี ป ริ ม าณสารโพลาร์ เ กิ น
มาตรฐานทีก่ า� หนดและจ�าหน่าย
แก่ผบู้ ริโภค ถือเป็นการจ�าหน่าย
อาหารผิดมาตรฐานฝ่าฝืนมาตรา ๒๕(๓) ของพระราชบัญญัตอิ าหาร พ.ศ. ๒๕๒๒
ระวางโทษปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท
อย่างไรก็ตาม เจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือผู้ซึ่ง
ได้รบั แต่งตัง้ จากเจ้าพนักงานท้องถิน่ ซึง่ มีอา� นาจหน้าทีใ่ นการควบคุมก�ากับดูแล
ผู้ประกอบกิจการตลาด สถานจ�าหน่ายอาหาร และสถานที่จ�าหน่ายสินค้าในที่
หรือทางสาธารณะ โดยด�าเนินการส่งเสริมให้ความรู้ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับการเลือกซื้อน�้ามันปรุงประกอบอาหาร วิธีสังเกตน�้ามันที่
เสื่อมสภาพ และผลเสียของการบริโภคน�้ามันทอดซ�้าที่เสื่อมสภาพ รวมถึงการให้
ค�าแนะน�าเกีย่ วกับการก�าจัดน�า้ มันทอดซ�า้ เสือ่ มสภาพให้ถกู วิธี โดยไม่เททิง้ น�า้ มัน
ที่ไม่ใช้แล้วลงในท่อระบายน�้าซึ่งเป็นสาเหตุท�าให้ท่อระบายน�้าอุดตันส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นแหล่งแพร่พันธุ์ของพาหะน�าโรคต่างๆ อีกด้วย
หรือให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับวิธีการน�าน�้ามันใช้แล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น
การน�าไปผลิตเป็นไบโอดีเซล เป็นต้น
ที่มา : http://foodsan.anamai.moph.go.th/main.hp?filename
=index_๒๐๑๗
http://food.fda.moph.go.th/
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ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๑๗๕
โทรสาร ๐ ๒๕๙๑ ๘๑๘๐
http://laws.anamai.moph.go.th
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ประเมินความพึงพอใจต่อคู่มือ

ดาวน์โหลดคู่มือ

