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รายงานบทวิเคราะห GAP เพื่อนําไปสูการคาดการณและพัฒนาระบบการจัดการเหตุรําคาญ
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
จากผลการวิเคราะหสถานการณปญหาเหตุรําคาญของประเทศไทย สรุปผลการสํารวจความคิ ดเห็น
ความคาดหวัง และความตองการของลูกคา (อปท.) รวมถึงหนวยงานที่เกี่ยวของ ในการดําเนินงานพัฒนาระบบ
การจัดการเหตุรําคาญ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 สามารถสรุปประเด็นที่ตองดําเนินการ
พัฒนาระบบการจัดการเหตุรําคาญ ดังนี้
ประเด็น
1. ดานวิชาการ

สิ่งที่มี
1. คูมือวิชาการ ระบบการจัดการ
เหตุรําคาญ
2. คูมือวิชาการ เทคนิคการใชเครือ่ งมือ
วิทยาศาสตร สําหรับการตรวจวินจิ ฉัย
ปญหาเหตุรําคาญ
3. คูมือวิชาการ แนวทางการควบคุมการ
ประกอบกิจการทีเ่ ปนอันตรายตอสุขภาพ
4. คูมือมาตรฐานการปฏิบตั ิงานการ
จัดการเหตุราํ คาญ (EHA 6000)
5. คูมือวิชาการแนวทางการตรวจสอบ
กลิ่นรบกวน
6. คูมือวิชาการ เครื่องมือวิทยาศาสตร
พื้นฐานสําหรับ อปท.
7. คูมือวิชาการ การควบคุมและจัดการ
ปญหาเหตุรําคาญ
8. คูมือการปฏิบัติงานดานอนามัย
สิ่งแวดลอม สําหรับสาธารณสุขอําเภอ
"การจัดการเหตุรําคาญและกิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพ 2"
9. คูมือ แนวทางการตรวจวินิจฉัยปญหา
เหตุรําคาญดานอนามัยสิ่งแวดลอม
สําหรับเจาหนาที่
10. คูม ือ ระบบการจัดการเหตุรําคาญ
และกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
11. แนวทางการประกอบกิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพ ประเภท การเลี้ยง
สัตวน้ํา
12. แนวทางการประกอบกิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพ ประเภท การ
เจียระไนเพชร พลอย และนิล
13. แนวทางการประกอบกิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพ ประเภท การเผา
ถาน หรือการสะสมถาน

เปาหมาย/ความคาดหวังของลูกคา
สิ่งที่ตองพัฒนา
1. ชุดความรู คูมือวิชาการ มาตรฐาน 1. ชุดความรูด านเหตุรําคาญ
และแนวทางการปฏิบัติงานในดานการ สําหรับเจาหนาที่
จัดการและแกไขปญหาเหตุรําคาญ - แนวทางการตรวจวินิจฉัยเหตุ
รําคาญเฉพาะเรื่อง (กลิ่น เสียง ฝุน
2. เทคนิควิธีการใชเครื่องมือ
ละออง)
วิทยาศาสตรในดานเหตุรําคาญ
- คูมือแนวทางการตรวจวัดเสียง
พรอมการวิเคราะห แปลผล และ
รบกวน
การเขียนรายงาน
3. การตรวจแนะนําสถานประกอบ - แนวทางการจัดการและแกไขปญหา
เหตุรําคาญจากกลิ่น
กิจการตามกฎหมาย
4. การพัฒนามาตรฐานหรือตัวบงชี้ - แนวทางการจัดการและแกไขปญหา
เหตุรําคาญจากเสียงดังรบกวน
การวินิจฉัยเหตุรําคาญตางๆ
- แนวทางการจัดการและแกไข
ปญหาเหตุรําคาญจากสัตวและแมลง
พาหะนําโรค
- แนวทางการจัดการและแกไข
ปญหาเหตุรําคาญจากฝุนละออง
2. ชุดความรูการควบคุมกิจการที่
เปนอันตรายตอสุขภาพ
- แนวทางการตรวจแนะนําสถาน
ประกอบกิจการตามกฎหมาย
- แนวทางการควบคุมกิจการเลี้ยง
สุกร
- แนวทางการควบคุมกิจการเลี้ยงไก
- แนวทางการควบคุมกิจการเกีย่ วกับ
การแสดงดนตรี
- แนวทางการควบคุมกิจการอูซอม
รถยนต/จักรยานยนต
3. ชุดสื่อเพื่อสรางความรอบรู
ใหแกประชาชน
- Info graphics และ Key
Message สําหรับประชาชนที่ไดรบั
ผลกระทบจากปญหาเหตุรําคาญ
4. มาตรฐาน/ตัวชี้วัดเหตุรําคาญ
(กลิ่น เสียง ฝุน ความรอน แสงฯลฯ)

ประเด็น
2. ดานกฎหมาย

สิ่งที่มี
1. คําแนะนําของคณะกรรมการ
สาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
ตรวจสอบกลิ่นรบกวนที่เกิดจากกิจการที่
เปนอันตรายตอสุขภาพ
2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการ
ประกาศพื้นที่ควบคุมเหตุรําคาญ พ.ศ.
2560
3. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง
กําหนดมาตรฐานมลพิษทางเสียงอันเกิด
จากการประกอบกิจการที่เปนอันตราย
ตอสุขภาพ พ.ศ. 2561
4. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง กําหนดใหแหลงเพาะพันธุยุงลาย
เปนเหตุรําคาญ พ.ศ. 2545
3. ดานการ
1. หลักสูตร พื้นฐานการจัดการ
พัฒนาศักยภาพ เหตุรําคาญ
เจาหนาที่ อปท. 2. หลักสูตร การจัดการเหตุรําคาญ
กรณีกลิ่นรบกวน
3. หลักสูตร การจัดการเหตุรําคาญ
กรณีเสียงรบกวน
4. หลักสูตร การจัดการเหตุรําคาญ
กรณีฝุนละออง
5. หลักสูตร การตรวจสอบกลิ่นรบกวน
4. ดานการบริหาร 1. ระบบรับเรื่องรองเรียนออนไลน
จัดการขอมูลและ กรมอนามัย
2. NEHIS
สารสนเทศ
3. โปรแกรมบังคับใชกฎหมาย
สาธารณสุขสําหรับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

เปาหมาย/ความคาดหวังของลูกคา
การบั ง คั บ ใช ก ฎหมายว า ด ว ยการ
สาธารณสุ ข ในการควบคุ ม เหตุ
รําคาญ
1. สนับสนุนใหมีการออกกฎหมายที่
สามารถปองกันเหตุรําคาญ
2. มีศูนยใหคําปรึกษาดานกฎหมาย
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ส าธารณสุ ข
พ.ศ. 2535
3. การบังคับใชกฎหมาย การออก
คํ า สั่ ง ท า ง ป ก ค ร อ ง แ ล ะ ก า ร
เปรียบเทียบปรับ/การดําเนินคดี

สิ่งที่ตองพัฒนา
1. อนุบัญญัติตามกฎหมายวาดวย
การสาธารณสุขเพื่อกําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขใน
การปองกันเหตุราํ คาญอันเกิดจาก
การประกอบกิจการที่เปนอันตราย
ตอสุขภาพ
2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง กําหนดมาตรฐานมลพิษอันเกิด
จากการประกอบกิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพ

การจัดอบรม/สัมมนาทั้งในพื้นที่ทั้ง
ระดับจังหวัด ภูมิภาค และสวนกลาง
เพื่ อ ให ค วามรู ทั้ ง ด า นทางวิ ช าการ
การบังคับใชกฎหมาย การไกลเกลี่ย
และหลั ก การตรวจวิ นิ จ ฉั ย เหตุ
รํ า คาญ เทคนิ ค การใช เ ครื่ อ งมื อ
วิ ท ย า ศ า ส ต ร แ ก เ จ า ห น า ที่
ผู รั บ ผิ ด ชอบ เจ า พนั ก งานตาม
กฎหมาย และผูบริหาร อปท.
1. ฐานขอมูลและสารสนเทศ
เหตุรําคาญ
2. การจัดชองทางรับขอรองเรียน
จากประชาชนออนไลน
3. ระบบการใหคําปรึกษาแนะนํา
ออนไลน

1. หลักสูตร การไกลเกลี่ยขอพิพาท
กรณีเหตุรําคาญ
2. หลักสูตร การตรวจวัดเสียง
รบกวน
3. ผลักดันใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
หรือ Third Party เพื่อการพัฒนา
ศักยภาพเจาหนาที่ในระดับจังหวัด
และระดับภูมิภาค

1. ระบบฐานขอมูลเหตุราํ คาญของ
ประเทศ
2. คลังขอมูล/ชุดความรูดา น
เหตุรําคาญออนไลน
3. โปรแกรมบังคับใชกฎหมาย
สาธารณสุข (เหตุรําคาญ) สําหรับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
4. โปรแกรมสอบสวนเหตุรําคาญ
5. ดานระบบกลไก 1. การสนับสนุนเจาหนาที่รวมลงพื้นที่ 1. การสนับสนุนผูเชี่ยวชาญจาก
1. การพัฒนา อปท. ตนแบบการ
สวนกลาง ไดมีสวนรวมกับเจาหนาที่ จัดการเหตุราํ คาญ
และการสนับสนุน ตรวจสอบขอเท็จจริง ตรวจวัดทาง
วิทยาศาสตร และแกไขปญหาเหตุรําคาญ ของ อปท. ในการใหแนะนําและรวม 2. เครื่องมืออยางงายสําหรับเฝา
อื่น
ตรวจสอบขอเท็จจริง วินิจฉัย และ ระวังเหตุรําคาญโดยประชาชน
2. ระบบการจัดการขอรองเรียนเหตุ
รําคาญของหนวยงาน (การรับขอรองเรียน แกไปปญหาเหตุรําคาญที่เกิดขึ้น
3. การพัฒนาเครื่องมือในการเก็บ
2. การสนับสนุนเครื่องมือและ
ประสานและติดตามการจัดการขอ
รวบรวมขอมูลเพื่อวินิจฉัยเหตุราํ คาญ
อุปกรณในการตรวจสอบขอเท็จจริง 4. การพัฒนาระบบกลไกการจัดการ
รองเรียน)
3. การใหคําปรึกษาแนะนําแกเจาหนาที่ การประเมินและวินิจฉัยเหตุรําคาญ เหตุรําคาญที่มีประสิทธิภาพ
เชน เครื่องตรวจวัดเสียง แบบสํารวจ
อปท.
/เก็บขอมูล แบบตรวจเหตุรําคาญ
เปนตน

