หลักสูตรอบรมการใช้มาตรการทางกฎหมาย
และการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
สําหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัย

1. ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรอบรมการใช้มาตรการทางกฎหมายและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม สําหรับเจ้าหน้าที่
ศูนย์อนามัย
2. หน่วยงานรับผิดชอบ
Cluster อนามัยสิ่งแวดล้อม
3. หลักการและเหตุผล
ปัญหาทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้ อมและผลกระทบต่อสุขภาพที่ สํ าคั ญในปัจจุบัน และแนวโน้ ม ใน
อนาคต อันเป็นผลจากการขยายตัวของเมืองและชุมชน จากปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้แก่ ปัญหามลพิษทางอากาศ การจัดการสิ่งปฏิกูลจากส้วม ขยะ น้ําเสียจาก
ครัวเรือน การสุขาภิบาลอาหารและน้ํา รวมทั้งเหตุรําคาญที่เกิดจากกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และ
ปัญหาจากการผลิตและใช้สารเคมีไม่ถูกต้อง เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยประชาชน ชุมชน ซึ่ง
จําเป็นต้องได้ รับการจัดการแก้ ไขอย่างเหมาะสมโดยเร่ งด่ วน เพื่อควบคุม ป้องกันการระบาดของโรค ทั้ ง
โรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ ตลอดจนสารเคมีชนิดต่างๆ ที่ปะปนอยู่ในสิ่งแวดล้อม
ในฐานะที่ กรมอนามัย เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ
เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดี ได้ดําเนินการโครงการต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านการส่งเสริมสุขภาพ
และการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน ลงไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่เป้าหมายโดยภาคี
เครือข่ายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ศูนย์อนามัยที่ 1-12 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข เจ้าพนักงานท้องถิ่น ซึ่งจะมีบทบาท
สําคัญในการนํามาตรการทางกฎหมายตามอํานาจหน้าที่มาใช้ป้องกัน แก้ไข ไม่ให้เกิดปัญหาทางด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่รับผิดชอบ และจําเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรดังกล่าว จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ
ความสามารถและประสบการณ์ทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่สามารถนําไปใช้ปฏิบัติตามหน้าที่ได้เป็นอย่างดี
จากการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.
2555 - 2559 พบว่าการดําเนิงงานหลายด้านยังไม่บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่กําหนด เช่นระบบฐานข้อมูลที่
เชื่อมโยงปัญหา สิ่งแวดล้อมกับผลกระทบต่อสุขภาพ การนํากฎหมายไปบังคับใช้ของท้องถิ่นไม่มีความชัดเจน
เนื่องจากขาดการบังคับ ใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น กรมอนามัย จึงเห็นควรให้มีการพัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรที่รับผิดชอบการดําเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมทั้งส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาคให้มีความรู้ความสามารถในการ แก้ไขปัญหาด้านอนามัยส่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

4. จุดมุ่งหมายของหลักสูตร
การจัดทําหลักสูตรนี้มีจุดมุ่งหมายที่สําคัญ คือเป็นหลักสูตรที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของสายอนามัย
สิ่งแวดล้อม เพือ่ ใช้อบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อมของศูนย์อนามัยที่ 1-12 และ สถาบัน
พัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ให้มีความรู้และทักษะการใช้มาตรการทางกฎหมายและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
ในการเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ ทั้งความสามารถในการวิเคราะห์
สถานการณ์ ประยุกต์องค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตามบริบทที่เปลีย่ นแปลง สามารถถ่าน
ทอดองค์ความรู้ในการใช้มาตรการทางกฎหมายและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการประสานงาน
เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมการดําเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
5. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
5.1 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยมีองค์ความรู้ ทักษะการปฏิบัติงาน และสามารถให้คําแนะนําในการ
ใช้มาตรการทางกฎหมายและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม นําความรู้ที่ได้ไปขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ในการใช้มาตรการทางกฎหมายและ
การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
6. โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย 2 หลักสูตร ดังนี้
หลักสูตรขั้นพืน้ ฐาน (ระยะเวลา 3 วัน)
คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
1. นักวิชาการ/นิติกร/เจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานไม่เกิน 3 ปี
2. นักวิชาการ/นิตกิ ร/เจ้าหน้าที่ที่ประสงค์จะทบทวนความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน
หลักสูตร Advance
คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
1. ผ่านการอบรมหลักสูตรขั้นพื้นฐาน หรือ หลักสูตรการอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุขตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือ
2. ผ่านการทดสอบความรู้ตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน โดยได้รับคะแนนการทดสอบไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 หรือ
3. มีประสบการณ์การปฏิบัติงานในหัวข้อที่เลือกเข้ารับการอบรม ไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี
4. หลักสูตร Advance มี 5 Module ให้เลือกอบรมตามหน้าที่ความรับผิดชอบ/ความสมัครใจ
7. การประเมินผล
๑. ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐
๒. ผู้เข้ารับการอบรมต้องผ่านการทดสอบความรู้ภาคทฤษฎี โดยผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ
๖๐ ของคะแนนทั้งหมด

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู ้ร ับ ผิด ชอบงานอนามัย สิ ่ง แวดล้อ มของศูน ย์อ นามัย ที ่ 1-12 และสถาบัน พัฒ นาสุข ภาวะ
เขตเมือ ง มีอ งค์ค วามรู้เ กี่ย วกับ การใช้มาตรการทางกฎหมายและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม สามารถ
นําไปใช้วิเคราะห์และจัดการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ในการใช้มาตรการทาง
กฎหมายและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดหลักสูตรอบรมการใช้มาตรการทางกฎหมายและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
สําหรับเจ้าหน้าที่ศนู ย์อนามัย

หลักสูตรขั้นพืน้ ฐาน ระยะเวลา 3 วัน (20 ชั่วโมง)
คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
1. นักวิชาการ/นิติกร/เจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานไม่เกิน 3 ปี
2. นักวิชาการ/นิติกร/เจ้าหน้าที่ที่ประสงค์จะทบทวนความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน
ชื่อวิชา และวิทยากร
ที่

หัวข้อวิชา
กฎหมายกับการคุ้มครอง
สิทธิ เสรีภาพ สิ่งแวดล้อม
และสุขภาพของประชาชน
รวมถึงหลักการ เจตนารมณ์
และโครงสร้างกลไกของ
กฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุข

ประเด็นสําคัญ/เนื้อหา
วิทยากร
1
1) หลั ก การ ความเป็ น มาและ นางพรพรรณ ไม้สุพร
เจตนารมณ์ ข องกฎหมายว่ าด้ ว ย
การสาธารณสุ ข ในการการ
คุ้ ม ค ร อ ง ป ร ะ ช า ช น ด้ า น
สุ ข ลั ก ษ ณ ะ แ ล ะ ก า ร อ น า มั ย
สิ่งแวดล้อม
2) โครงสร้ า งและกลไกตาม
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
3) บทบาทหน้ า ที่ ข องบุ ค คลที่
เกี่ยวข้องตามกฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุข
2 สารบัญญัตแิ ละแนวทางการ 1) อธิบายสารบัญญัติและการใช้ นางพรพรรณ ไม้สุพร
บังคับใช้และการปฏิบัติตาม อํานาจของเจ้าพนักงานตาม
กฎหมาย
กฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุข
2) กฎหมายทีอ่ ื่นที่เกี่ยวข้อง
3) การดําเนินการตามอํานาจ
หน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข
3 แ น ว คิ ด แ ล ะ ห ลั ก ก า ร ๑) ความสําคัญของงานอนามัย
ผศ.ดร.ศิราณี ศรีใส
การบริ ห ารจั ด การอนามั ย สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
๒) การประเมินสถานการณ์
ปัญหาและแนวโน้มงานอนามัย
สิ่งแวดล้อม
๓) ผลกระทบจากปัญหา
สิ่งแวดล้อม

เทคนิคทีใ่ ช้ เวลา
บรรยาย 3 ชั่วโมง

บรรยาย

3 ชั่วโมง

บรรยาย

3 ชั่วโมง

ที่

หัวข้อวิชา

4 หลักวิ ชาการในการควบคุ ม
การจั ด การสิ่ ง ปฏิ กู ล และ
มูลฝอย ตามกฎหมายว่าด้วย
การสาธารณสุข
5

หลักวิชาการในการควบคุมการ
สุขาภิบาลอาหารและน้ํา ตาม
ก ฎ ห ม า ย ว่ า ด้ ว ย ก า ร
สาธารณสุข

6

หลั กวิ ชาการในการควบคุ ม
และจั ด การกิ จ การที่ เ ป็ น
อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพ ตาม
ก ฎ ห ม า ย ว่ า ด้ ว ย ก า ร
สาธารณสุข

7

หลักวิชาการในการจัดการเหตุ
รําคาญตามกฎหมายว่าด้วย
การสาธารณสุข

ประเด็นสําคัญ/เนื้อหา
๔) บทเรียนด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมในประเทศ
๕) แผนงานที่เกี่ยวข้องกับงาน
อนามัยสิ่งแวดล้อม
6)การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ
1) กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการ
จัดการปฏิกูลและมูลฝอย
2) แนวทางการดําเนินงานจัดการ
ขยะและสิ่งปฏิกูลให้เป็นไปตาม
พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.
2535
1) หลักการสุขาภิบาลอาหาร
2) การขับเคลือ่ นกฎกระทรวง
สุขลักษณะของสถานที่จําหน่าย
อาหาร พ.ศ. 2561
3) หลักการจัดการคุณภาพน้ํา
บริโภค
4) แนวทางควบคุมการประกอบ
กิจการ ตู้น้ําหยอดเหรียญ
1) กฎหมายสาธารณสุขกับการ
ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ
2) ระบบการจัดการกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ
3) แนวทางการตรวจสุขลักษณะ
สถานประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ
1) กฎหมายสาธารณสุขกับการ
ควบคุมเหตุรําคาญ
๒) ระบบการจัดการเหตุรําคาญ
3) แนวทางการตรวจสอบเหตุ
รําคาญ
4) กรณีศึกษาแนวทางการจัดการ
ปัญหาเหตุรําคาญ
รวมระยะเวลา

วิทยากร

เทคนิคทีใ่ ช้

เวลา

นายประโชติ กราบกราน

บรรยาย

3 ชั่วโมง

นักวิชาการ
สํานักสุขาภิบาลอาหาร
และน้ํา

บรรยาย

1.5
ชั่วโมง

นักวิชาการ
สํานักสุขาภิบาลอาหาร
และน้ํา

บรรยาย

1.5
ชั่วโมง

นางสาวปรียนิตย์ ใหม่
เจริญศรี

บรรยาย

1.5
ชั่วโมง

นายทัยธัช หิรัญเรือง

บรรยาย

1.5
ชั่วโมง

3 วัน (18 ชัว่ โมง)

หลักสูตร Advance
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
1. ผ่านการอบรมหลักสูตรขั้นพื้นฐาน หรือ หลักสูตรการอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือ
2. ผ่านการทดสอบความรู้ตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน โดยได้รับคะแนนการทดสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 หรือ
3. มีประสบการณ์การปฏิบัติงานในหัวข้อที่เลือกเข้ารับการอบรม ไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี
3. หลักสูตร Advance มี 5 Module ให้เลือกอบรมตามหน้าที่ความรับผิดชอบ/ความสมัครใจ
Module 1 การใช้มาตรการทางกฎหมาย ระยะเวลา 3 วัน (18 ชั่วโมง)
Module 2 การจัดการเหตุรําคาญ
ระยะเวลา 4 วัน (24 ชั่วโมง)
Module 3 การจัดการสิ่งปฏิกลู และมูลฝอย ระยะเวลา 3 วัน (18 ชั่วโมง)
Module 4 การสุขาภิบาลอาหารและน้าํ
ระยะเวลา 5 วัน (30 ชั่วโมง)
Module 5 การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ระยะเวลา 2 วัน (12 ชั่วโมง)
Module 1 การใช้มาตรการทางกฎหมาย ระยะเวลา 3 วัน (18 ชั่วโมง)
ที่
1

หัวข้อวิชา
การให้คําแนะนําในการออก
ข้อบัญญัติของท้องถิ่น (การ
ยกร่าง / การตรวจร่าง
ข้อบัญญัติ)

ประเด็นสําคัญ/เนื้อหา
วิทยากร
1) หลักกฎหมาย และแนวคิด
นักวิชาการศูนย์บริหาร
พื้นฐานในการตราข้อกําหนดของ กฎหมายสาธารณสุข
ท้องถิ่น
2) องค์ประกอบโครงสร้างของ
ข้อกําหนดของท้องถิ่น
3) บทบัญญัตติ ามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ที่ให้
อํานาจตราข้อกําหนดของท้องถิ่น
4) เทคนิคการร่างข้อกําหนดของ
ท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535
5) การกําหนดอัตราค่าธรรมเนียม
ในข้อกําหนดของท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. 2535
6) การฝึกปฏิบัติการตรวจร่าง
ข้อกําหนดของท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. 2535

เทคนิคทีใ่ ช้ เวลา
บรรยาย 6 ชั่วโมง

ที่

หัวข้อวิชา
ประเด็นสําคัญ/เนื้อหา
2 ศึกษาดูงานและถอดบทเรียน 1) ลงพื้นที่ศึกษาการปฏิบัติงาน
การบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ ของราชการส่วนท้องถิ่น
จริง
2) ถอดบทเรียนการศึกษาการ
ปฏิบัติงาน วิเคราะห์ปัจจัย
ความสําเร็จ อุปสรรค และให้
ข้อเสนอแนะ
3 ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ บั ง คั บ ใ ช้ ๑) การออกใบอนุญาต การออก
ก ฎ ห ม า ย ส า ธ า ร ณ สุ ข หนังสือรับรองการแจ้ง
(กระบวนการออกใบอนุญาต - การรับคําขอ การตรวจเอกสาร
การออกคํ า สั่ ง เจ้ า พนั ก งาน - การตรวจสอบกิจการก่อนออก
ท้ อ งถิ่ น การเปรี ย บเที ย บ ใบอนุญาต หรือหนังสือรับรองการ
ปรับ/ดําเนินคดี ฯลฯ)
แจ้ง
- ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
๒) การจัดการเรื่องร้องเรียน
- การรับเรื่องร้องเรียน
- การตรวจสอบข้อเท็จจริง
- การสรุปผลตามข้อเท็จจริงและข้อ
กฎหมาย
- การรายงานข้อมูลต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น
- การออกคําแนะนํา
- การออกคําสัง่ ทางปกครอง
- การเปรียบเทียบปรับ
รวมระยะเวลา

วิทยากร
นักวิชาการศูนย์บริหาร
กฎหมายสาธารณสุข

นักวิชาการศูนย์บริหาร
กฎหมายสาธารณสุข

เทคนิคทีใ่ ช้ เวลา
ภาคสนาม 6 ชั่วโมง

บรรยาย

๖ ชั่วโมง

3 วัน (18 ชัว่ โมง)

Module 2 การจัดการเหตุราํ คาญ ระยะเวลา 4 วัน (24ชั่วโมง)
ที่
1

หัวข้อวิชา
เทคนิคการจัดการเหตุรําคาญ
ตามกฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุข (กลิ่นรบกวน
เสียงดัง และฝุน่ ละออง)

ประเด็นสําคัญ/เนื้อหา
1) กฎหมายสาธารณสุขกับการ
ควบคุมเหตุรําคาญและการออก
คําสั่งทางการปกครอง
2) ระบบการจัดการเหตุรําคาญ
- สถานการณ์ปัญหาเหตุรําคาญ
- แนวทางการตรวจวินิจฉัยเหตุ
รําคาญ
3) แนวทางการจัดการและแก้ไข
ปัญหาเหตุรําคาญ

วิทยากร
นางพรพรรณ ไม้สุพร

เทคนิคทีใ่ ช้ เวลา
บรรยาย 3 ชั่วโมง

นายทัยธัช หิรัญเรือง

3 ชั่วโมง

นายไพฑูรย์ งามมุข

3 ชั่วโมง

ที่

หัวข้อวิชา

ประเด็นสําคัญ/เนื้อหา
- กรณีกลิ่นรบกวน
- กรณีเสียงดัง
- กรณีฝุ่นละออง
2 เทคนิคการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 1) แนวคิดและความสําคัญของการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
2) กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
3) แนวทางการประยุกต์ใช้การไกล่
เกลี่ยข้อพิพาทกับการแก้ไขปัญหา
เหตุเดือดร้อนรําคาญ
4) กรณีศกึ ษากระบวนการไกล่
เกลี่ยข้อพิพาทเกี่ยวกับปัญหาเหตุ
เดือดร้อนรําคาญ
3 เทคนิคการใช้เครื่องมือ
1) เทคนิคการตรวจสอบกลิ่น
วิทยาศาสตร์ภาคสนาม
รบกวน
2) เทคนิคการตรวจวัดเสียง
รบกวน
3) เทคนิคการตรวจวัดฝุ่นละออง
ในบรรยากาศ
4) เทคนิคการวิเคราะห์ แปลผล
และการเขียนรายงาน
5 ฝึกปฏิบัติจริงการตรวจสอบ 1) ฝึกปฏิบัติจริงการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงกรณีอุทธรณ์และ ข้อเท็จจริงกรณีอุทธรณ์และเหตุ
เหตุรําคาญ
รําคาญ
2) นําเสนอและอภิปรายผล
รวมระยะเวลา

วิทยากร

เทคนิคทีใ่ ช้

เวลา

นายอดุลย์ ขันทอง
และคณะ

บรรยาย

3 ชั่วโมง

นายทัยธัช หิรัญเรือง
นายนิพนธ์ อ้นแฉ่ง
นายตวงสิทธิ์ วิมุขตายน

บรรยาย
ฝึกปฏิบัติ

6 ชั่วโมง

นายทัยธัช หิรัญเรือง

บรรยาย
ฝึกปฏิบัติ

๖ ชั่วโมง

4วัน (24 ชั่วโมง)

Module 3 การจัดการสิง่ ปฏิกูลและมูลฝอย ระยะเวลา 4 วัน (24ชั่วโมง)
ที่
1

หัวข้อวิชา
กฎหมายและการบริหาร
จัดการสิ่งปฏิกูล

2

เทคนิคการจัดการสิ่งปฏิกูล

3

กฎหมายและการบริหาร
จัดการมูลฝอย

4

เทคนิคการจัดการมูลฝอย

5

ศึกษาดูงานการจัดการขยะ
และสิ่งปฏิกูล

ประเด็นสําคัญ/เนื้อหา
1) โครงสร้างบทบาทอํานาจ
หน้าที่ของเจ้าพนักงานตาม
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
2) สารบัญญัติ แนวทางการ
ปฏิบัติและการออกข้อกําหนด
ท้องถิ่น
3) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1) สถานการณ์การจัดการสิ่ง
ปฏิกูลอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
2) เทคโนโลยีการกําจัดสิ่งปฏิกูล
3) ผลกระทบของสิ่งปฏิกูลต่อ
สุขภาพและสิ่งแวดล้อม
4) กรณีศึกษาการจัดการสิ่งปฏิกูล
(การให้บริการสูบ/การกําจัด)
1) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการมูลฝอย
2) การดําเนินงานจัดการมูลฝอย
ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.
2535
1) หลักวิชาในการจัดการมูลฝอย
2) สถานการณ์การจัดการมูลฝอย
ของประเทศไทย
3) กรณีศึกษาการจัดการมูลฝอย
1) ศึกษาดูงานการจัดการขยะและ
สิ่งปฏิกูล
2) สรุป และอภิปราย
รวมระยะเวลา

วิทยากร
นางพรพรรณ ไม้สุพร

เทคนิคทีใ่ ช้ เวลา
บรรยาย 3 ชั่วโมง

นายประโชติ กราบกราน

บรรยาย

3 ชั่วโมง

นางพรพรรณ ไม้สุพร

บรรยาย

3 ชั่วโมง

นายประโชติ กราบกราน

บรรยาย

3 ชั่วโมง

ศึกษาดูงาน

6 ชั่วโมง

เทศบาลนนทบุรี

3วัน (18 ชั่วโมง)

Module 4 การสุขาภิบาลอาหารและน้าํ ระยะเวลา 5 วัน (30ชั่วโมง)
ที่

หัวข้อวิชา

1

Food Inspector

ประเด็นสําคัญ/เนื้อหา

1. ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขาภิบาล
อาหาร
2. การเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหาร
3. มาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร
2.1 กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่
จําหน่ายอาหาร พ.ศ.2561
2.2 กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของ
ตลาด พ.ศ.2551
4. การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัย
สิ่งแวดล้อม (EHA) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
5. บทบาท ทักษะ และการบริหารภาคี
เครือข่ายของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสุขาภิบาล
อาหาร
6. ศึกษาดูงาน และฝึกปฏิบัติ
การจัดการสุขาภิบาลอาหาร
2

เทคนิคการควบคุม
และเฝ้าระวัง
คุณภาพน้ําบริโภค 1. หลักการจัดการ และปรับปรุงคุณภาพ
น้ําบริโภค
2. มาตรฐานคุณภาพน้ําบริโภค
ระดับประเทศ
และระดับสากล (water safety plan)
3. หลักการและวิธีการเฝ้าระวังคุณภาพน้ํา
บริโภค
4. ศึกษาดูงานระบบประปาที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน water is life , water safety plan
รวมระยะเวลา

วิทยากร

เทคนิคที่
ใช้

เวลา
18
ชั่วโมง
3 ชั่วโมง

ผศ.ดร.ศิราณี ศรีใส
น.ส.นัยนา ใช้เทียมวงศ์
นักวิชาการ
สํานักสุขาภิบาลอาหาร
และน้ํา

บรรยาย
บรรยาย

3 ชั่วโมง
4 ชั่วโมง

นายชัยเลิศ กิง่ แก้วเจริญ
ชัย

บรรยาย

2 ชั่วโมง

นายสุชาติ สุขเจริญ

บรรยาย
อภิปราย

3 ชั่วโมง

นักวิชาการ
สํานักสุขาภิบาลอาหาร
และน้ํา

ศึกษาดู
งาน

3 ชั่วโมง

บรรยาย
สํานักสุขาภิบาลอาหาร
และน้ํา
สํานักสุขาภิบาลอาหาร
และน้ํา

บรรยาย

12
ชั่วโมง
3 ชั่วโมง

บรรยาย

3 ชั่วโมง

สํานักสุขาภิบาลอาหาร
และน้ํา
สํานักสุขาภิบาลอาหาร
และน้ํา

บรรยาย 3 ชั่วโมง
ฝึกปฏิบัติ
ศึกษาดู 3 ชั่วโมง
งาน
5วัน (30 ชั่วโมง)

Module 5 การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านสาธารณสุข
ระยะเวลา 3 วัน (18 ชั่วโมง)
เทคนิคที่
ที่
หัวข้อวิชา
ประเด็นสําคัญ/เนื้อหา
วิทยากร
ใช้
1 การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
1.1 ความรู้และแนวคิดพื้นฐาน - ความหมายและความสําคัญ
บรรยาย
นักวิชาการกองประเมิน
ของการประเมินผลกระทบ ของการประเมินผลกระทบต่อ ผลกระทบต่อสุขภาพ
สุขภาพ
ต่อสุขภาพ
- ความจําเป็นของการ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
- ประเภทของการประเมินผล
กระทบต่อสุขภาพ
นักวิชาการกองประเมิน
1.2 กฎหมาย ข้อกําหนด และ - กฎหมายที่เกีย่ วข้อง ได้แก่
บรรยาย
แนวทางที่เกี่ยวข้องกับการ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร, ผลกระทบต่อสุขภาพ
พรบ. การสาธารณสุข, พรบ.
ประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพแห่งชาติ, พรบ. ส่งเสริม
สุขภาพ
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เป็นต้น
- การประเมินผลกระทบต่อสข
ภาพกับบทบาท อํานาจหน้าที่ของ
อปท. และการประยุกต์ใช้
ขั้นตอนการประเมินผลกระทบต่อ นักวิชาการกองประเมิน
1.3 กระบวนการและขั้นตอน
บรรยาย/
ผลกระทบต่อสุขภาพ
การประเมินผลกระทบต่อ สุขภาพ ประกอบด้วย
ฝึกปฏิบัติ
สุขภาพ
1) การกลั่นกรอง
2) การกําหนดขอบเขตการศึกษา
3) การวิเคราะห์ผลกระทบ
4) การจัดทํารายงานและ
ข้อเสนอแนะ
5) การติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผล
2 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านสาธารณสุข
2.1 บทนําการเปลี่ยนแปลง
- ความหมายของสภาพอากาศ นักวิชาการกองประเมิน
บรรยาย
ภูมิอากาศ ความผันแปรของ
สภาพภูมิอากาศและ
ผลกระทบต่อสุขภาพ
ภูมิอากาศ และการเปลี่ยนแปลง
ผลกระทบต่อสุขภาพ
สภาพภูมิอากาศ
- สาเหตุ แนวโน้ม และภาพ
สะท้อนอนาคตของภูมิอากาศ

เวลา
1 ชั่วโมง
30 นาที

1 ชั่วโมง
30 นาที

3 ชั่วโมง

1 ชั่วโมง

ที่

2.2

2.3

2.4

หัวข้อวิชา

ประเด็นสําคัญ/เนื้อหา

- ความเสี่ยงด้านสุขภาพจาก
ความผันแปรของภูมิอากาศ และ
การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
- บทบาทของภาคสาธารณสุข
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติใน
การเตรียมความพร้อม สําหรับ
การป้องกันและรับมือกับความ
เสี่ยงด้านสุขภาพจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- บทนําและสถานการณ์ โรคที่
ผลกระทบของการ
เกี่ยวกับความร้อน
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศต่อสุขภาพ
- การจัดการและการปรับตัวเพื่อ
(โรคที่เกี่ยวกับความร้อน) ลดความเสี่ยงและผลกระทบต่อ
สุขภาพ (บุคคลกลุ่มเสี่ยง
คําแนะนําในการป้องกันสําหรับบุ
คลทั่วไปและกลุ่มเสี่ยง)
ผลกระทบของการ
- บทนําและสถานการณ์
เปลี่ยนแปลงสภาพ
การเปลี่ยนแปลงของโรคติดต่อ
ภูมิอากาศต่อสุขภาพ
นําโดยแมลงและโรคหรือการ
(โรคติดต่อนําโดยแมลง
เจ็บป่วยที่มีน้ําเป็นสื่อ
และโรคหรือการเจ็บป่วยที่ - การจัดการและการปรับตัวเพื่อ
มีน้ํา
ลดความเสี่ยงและผลกระทบต่อ
เป็นสื่อ)
สุขภาพ (บุคคลกลุ่มเสี่ยง
คําแนะนําในการป้องกันสําหรับบุ
คลทั่วไปและกลุ่มเสี่ยง)
- บทนําและสถานการณ์การ
ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงของโรคระบบ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ทางเดินหายใจ และความมั่นคง
ภูมิอากาศต่อสุขภาพ
(โรคระบบทางเดินหายใจ ทางอาหาร
และความมั่นคงทาง
- การจัดการและการปรับตัวเพื่อ
อาหาร)
ลดความเสี่ยงและผลกระทบต่อ
สุขภาพ (บุคคลกลุ่มเสี่ยง
คําแนะนําในการป้องกันสําหรับบุ
คลทั่วไปและกลุ่มเสี่ยง)

เทคนิคที่
ใช้

เวลา

พ.อ.ผศ.นพ.ราม รังสินธุ์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
พระมงกุฎเกล้า

บรรยาย

1 ชั่วโมง

รศ.ดร.ไกรชาติ ตันตระการ
อาภา
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
มหาวิทยาลัยมหิดล

บรรยาย

1 ชั่วโมง

รศ.ดร.ไกรชาติ ตันตระการ
อาภา
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
มหาวิทยาลัยมหิดล

บรรยาย

1 ชั่วโมง

วิทยากร

ที่

หัวข้อวิชา

ประเด็นสําคัญ/เนื้อหา

2.5

การเจ็บป่วยและเสียชีวิต
จากภัยพิบัติ

2.8

การประเมินความเสี่ยง
สุขภาพและผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

- ความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศรุนแรง
- สถานการณ์ แนวโน้ม การเกิด
ภัยพิบัติ เช่น น้ําท่วม ภัยแล้ง
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และการได้รับ
ผลกระทบ ในช่วง 20 ปีที่ผา่ น
มา
- สาเหตุของความเปราะบางต่อ
เหตุการณ์สภาพอากาศรุนแรง
- ความเสี่ยงด้านสาธารณสุขจาก
สภาพอากาศรุนแรง
- การจัดการความเสี่ยงจากภัย
พิบัติ
- การประเมินความเสี่ยงสุขภาพ
และผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
ความเสี่ยง (เครื่องมือห่วงโซ่
ผลกระทบ Impact Chain Tool)
- กิจกรรมกลุ่มการใช้เครื่องมือ
ห่วงโซ่ผลกระทบ (Impact Chain
Tool)
ในการประเมินความเสี่ยงสุขภาพ
และผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(โจทย์ : ผลของอุณหภูมิโลกที่
สูงขึ้นส่งผลกระทบต่อพาหะและ
โรคต่อไปนี้อย่างไร เช่น โรคที่
เกี่ยวกับความร้อน โรคติดต่อนํา
โดยแมลง
โรคหรือการเจ็บป่วยที่มีน้ําเป็น
สื่อ
โรคระบบทางเดินหายใจ และ
การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากน้ํา
ท่วม)

วิทยากร
นักวิชาการกองประเมิน
ผลกระทบต่อสุขภาพ

นักวิชาการกองประเมิน
ผลกระทบต่อสุขภาพ

เทคนิคที่
ใช้
บรรยาย

เวลา
1 ชั่วโมง

บรรยาย/ 1 ชั่วโมง
กิจกรรม 30 นาที
กลุ่มระดม
สมอง/
นําเสนอ

ที่
2.9

หัวข้อวิชา

การพัฒนาระบบกลไกการเฝ้า
ระวัง และการสื่อสารเตือน
ภัยด้านสุขภาพจากความ
ร้อน กรณีต้นแบบชุมชน
ตําบลป่าซาง อําเภอป่าซาง
จังหวัดลําพูน
2.10 กิจกรรมกลุม่ (Role play)
“การปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศด้านสาธารณสุข”

ประเด็นสําคัญ/เนื้อหา
- ระบบกลไกการเฝ้าระวัง การ
สื่อสารเตือนภัยด้านสุขภาพจาก
ความร้อน วิธีการสื่อสารเตือนภัย
และตัวอย่างการเฝ้าระวังและ
สื่อสารเตือนภัยสุขภาพจากความ
ร้อนฯ
ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ
การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศด้านสาธารณสุข
ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
เข้าใจและสามารถวิเคราะห์แนว
ทางการจัดการปัญหาสุขภาพที่
เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
โจทย์ : แนวทางการจัดการปัญหา
สุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็น
อย่างไร
กระบวนการ : ให้แต่ละกลุ่มเลือก
ปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ได้
จากการทํากิจกรรมกลุม่ (การใช้
เครื่องมือห่วงโซ่ผลกระทบ) และ
ระดมสมอง
เพื่อหาแนวทางการจัดการ โดยให้
มีแนวทางตามคําสําคัญต่อไปนี้
1) Vulnerability
2) Adaptation
3) Mitigation
4) Resilience

จากนั้นให้แสดงตามบทบาท
(Role play) ในสถานการณ์ที่ได้
ระดมสมองไว้

วิทยากร
นักวิชาการกองประเมิน
ผลกระทบต่อสุขภาพ

นักวิชาการกองประเมิน
ผลกระทบต่อสุขภาพ

เทคนิคที่
ใช้
บรรยาย

เวลา
1 ชั่วโมง

กิจกรรม 1 ชั่วโมง
กลุ่มระดม
สมอง/
นําเสนอ

ที่

หัวข้อวิชา

2.11 บทบาทและแนวทางการ
ดําเนินงานของภาค
สาธารณสุขเชิงบูรณาการ

ประเด็นสําคัญ/เนื้อหา
- ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
บทบาทและแนวทางการ
ดําเนินงานของภาคสาธารณสุข
ตาม WHO Operational

วิทยากร
นักวิชาการกองประเมิน
ผลกระทบต่อสุขภาพ

เทคนิคที่
เวลา
ใช้
บรรยาย 1 ชั่วโมง
30 นาที

Framework for building climate
resilient health system

- ความเข้าใจด้านนโยบายและ
แผนด้านการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ระดับประเทศ
- ความเข้าใจด้านนโยบายและ
แผนด้านการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ใน
สาขาสาธารณสุข
2.12 ภาคีความร่วมมือ และการ - ความเข้าใจระบบบริการ
บูรณาการแผนการปรับตัว สาธารณสุข - ภาคีเครือข่ายที่
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ เกี่ยวข้อง
ภูมิอากาศด้านสาธารณสุข - แนวทางการบูรณาการกิจกรรม
โครงการ ตามแผนการปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศด้านสาธารณสุข
2.13 กิจกรรมกลุม่ “การบูรณา ข้อเสนอต่อการดําเนินงานบูรณา
การแผนการปรับตัวต่อการ การตามแผนการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ภูมิอากาศด้าน
ด้านสาธารณสุข ระดับภาค ภาคี
สาธารณสุข”
เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง รูปแบบของ
การบูรณาการ
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
เข้าใจและสามารถร่างแผนการ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศด้านสาธารณสุข
โจทย์ : แผนการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่
จําเพาะต่อปัญหาด้าน
สาธารณสุขที่สาํ คัญที่สุดในพื้นที่
เป็นอย่างไร

นักวิชาการกองประเมิน
ผลกระทบต่อสุขภาพ

บรรยาย

นักวิชาการกองประเมิน
ผลกระทบต่อสุขภาพ

กิจกรรม 1 ชั่วโมง
กลุ่มระดม
สมอง/
นําเสนอ

1 ชั่วโมง

ที่

หัวข้อวิชา

ประเด็นสําคัญ/เนื้อหา

วิทยากร

เทคนิคที่
ใช้

เวลา

กระบวนการ : ให้แต่ละกลุ่มเลือก
ปัญหาปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้อง
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศที่เป็นปัญหาสําคัญที่สุด
ในพื้นที่ และระดมสมองเพื่อ
จัดทําร่างแผนการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้าน
สาธารณสุข (issue-based
Adaptation Plan) โดยจะต้องมี
รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับคําสําคัญ ต่อไปนี้
Vulnerability
Adaptation Mitigation Resilience

รวมระยะเวลา

3วัน (18 ชั่วโมง)

