
 
 

โครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2562 
 

๑) หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ ณ วันที่ ๒๗

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖  โดยบัญญัติไว้ว่า “วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน” หมายความว่าวิชาชีพที่กระท าต่อ
มนุษยแ์ละสิ่งแวดล้อมในชุมชนเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการควบคุมโรคการตรวจประเมินและ
การบ าบัดโรคเบื้องต้นการดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยการฟ้ืนฟูสภาพการอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้เพ่ือลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วยในชุมชนโดยน าหลักวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้แต่ไม่รวมถึงการประกอบ
โรคศิลปะตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะหรือการประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และการสาธารณสุข
อ่ืนตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและ ได้ก าหนดรูปแบบการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนไว้ว่าเป็นการ
กระท าการสาธารณสุขต่อบุคคลครอบครัวชุมชนและอนามัยสิ่งแวดล้อมดังต่อไปนี้  (๑) การส่งเสริมการเรียนรู้
การแนะน าและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการควบคุมโรคการบ าบัดโรคเบื้องต้น
และการฟื้นฟูสภาพต่อบุคคลครอบครัวและชุมชนโดยการผสมผสานต่อเนื่องและเชื่อมโยงเป็นองค์รวม  (๒) การ
ประยุกต์หลักวิทยาศาสตร์โดยการกระท าด้านการอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพ่ือการควบคุมป้องกัน
ปัจจัยที่ท าให้เกิดโรคและลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยต่อบุคคลครอบครัวและชุมชน  (๓) การตรวจประเมินและ
การบ าบัดโรคเบื้องต้นการดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและการวางแผนครอบครัว
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนดและ (๔) การตรวจประเมินอาการเจ็บป่วยและการช่วยเหลือ
ผู้ป่วยเพื่อการส่งต่อตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการก าหนด 
 จากค าจ ากัดความตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นกฎหมาย

ที่มีใช้ส าหรับใช้คุ้มครองประชาชนให้ได้รับบริการที่เก่ียวข้องกับการสาธารณสุขชุมชน โดย ผู้ประกอบวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชนตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ก าหนดไว้ใน  
มาตรา๖(๑) (๒) ที่ระบุว่าสภาการสาธารณสุขชุมชนมีวัตถุประสงค์ (๑) ส่งเสริมการศึกษาการวิจัยและการ
ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน (๒) ควบคุมก ากับดูแลและก าหนดมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 
 ในมาตรา ๖ (๑) (๒) ซึ่งมีผลกระทบต่อประชาชนโดยตรงจากผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข

ชุมชน ดังนั้นเพ่ือให้ประชาชนได้รับการดูแลและได้รับบริการที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขชุมชนที่มีคุณภาพได้
มาตรฐานนั้น ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนจึงจ าเป็นจะต้องมีความรู้ความสารถที่ถูกต้องตามมาตรฐาน
ความรู้ที่เก่ียวกับวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 
 ดังนั้นสภาการสาธารณสุขชุมชน จึงด าเนินการจัด “โครงการอบรมฟ้ืนฟูองค์ความรู้วิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน ปี ๒๕๖๒” ให้แก่สมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทีผู่้สนใจขึ้น 
 
๒) วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 ฟ้ืนฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 5  กลุ่มความรู้ 
    

๓) กลุ่มเป้าหมาย   (1,000 – 2,000 คน) 
- สมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน  
- บุคลากรทางด้านสาธารณสุข ทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน และท้องถิ่น 
- อาจารย์ นิสิต นักศึกษาทางด้านสาธารณสุข  

 
 

/4)  วิธีด าเนินการ ... 
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๔) วิธีด าเนินการ 

ระยะที่ ๑ เตรียมความพร้อมโครงการ 
๑. แต่งตั้งคณะอ านวยการโครงการอบรม “ฟ้ืนฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนปี ๒๕๖2” 
๒. ก าหนดแผนการด าเนินงานและงบประมาณ 
๓. ประสานคณาจารย์จากสถาบันการศึกษา 
๔. ประสานสถานที่จัดประชุมวิชาการ 
๕. จัดเตรียมระบบการรับสมัครการอบรมโครงการฯ 
๖. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 

 ระยะที่  ๒   ด าเนินการโครงการ 
๗. รับสมัครผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการฯ 
๘. ด าเนินการโครงการอบรม “ฟ้ืนฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนปี ๒๕๖๒” 
๙. มอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมโครงการฯ ตลอดหลักสูตร 

 ระยะที่ ๓ สรุปผลโครงการ 
  ๑๐. ประเมินผลการด าเนินงาน 
  ๑๑. สรุปผลและรายงานการด าเนินงานโครงการฯ 
 

๕) ระยะเวลาและสถานที่ 
 ในระหว่างเดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖2 
 ครั้งที่ ๑  วันที่ 6 – 8 พฤศจิกายน 2562    โรงแรมเซน็ทารา  แจ้งวัฒนะ  กรุงเทพมหานคร 
 ครั้งที่ ๒  วันที่ 11 – 13 พฤศจิกายน 2562  โรงแรมเซน็ทารา  แจ้งวัฒนะ  กรุงเทพมหานคร  

๖) งบประมาณ 
1.  งบประมาณส าหรับการจัดอบรมตามโครงการนี้ มาจาก 

1.1  ค่าลงทะเบียนจากผู้เข้าร่วมโครงการอบรมฯ คนละ  3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) ส าหรับ
เป็นค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องด่ืม (รวม  3 วัน) ค่าผลิตเอกสารและสิ่งตีพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้าง
ออกแบบและผลิตงานสื่อสารการตลาดทางสังคมออนไลน์ ค่าจ้างถ่ายภาพและวิดีโอ ค่ากระเป๋าผ้า และค่าใช้จ่ายอื่นท่ี
เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการอบรมฯ โดยท่ีผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียน ค่าท่ีพัก ค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการเดินทางเข้าร่วมโครงการอบรมครั้งนี้ จากงบประมาณต้นสังกัด หรือ
งบประมาณเครอืข่ายบริการสุขภาพ หรือเงินบ ารุงของหน่วยงานบริการ และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่าย
การฝึกอบรมการจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2552 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2555 

1.2  งบประมาณสภาการสาธารณสุขชุมชน ปี 2562  
2.  งบประมาณที่ได้รับส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องในการจัดอบรมตามโครงการ ดังน้ี 

2.1 ค่าเบ้ียเลี้ยงเดินทางของคณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน คณะอนุกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนามาตรฐานวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน และคณะท างานโครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุข
ชุมชน ปี 2562  รวมท้ังค่าท่ีพัก ค่าจ้างเหมารถยนต์รับจ้าง (รถตู้ปรับอากาศ) รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการ
จัดโครงการอบรมครั้งนี้ เบิกจากงบประมาณตามข้อ 1  

2.2  ค่าตอบแทนวิทยากร เบิกจากงบประมาณตามโครงการอบรม ข้อ 1 
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๗) การประเมินผลโครงการ 
การประเมินตนเองจากผู้เข้าร่วมประชุมด้านกระบวนการประชุม 

 

๘) แผนด าเนินงาน 
   

กิจกรรม พฤศจิกายน 62 
ระยะที่ ๑ เตรียมความพร้อมโครงการ 

๑. แต่งตั้งคณะอ านวยการโครงการอบรม“ฟ้ืนฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนปี ๒๕๖๒”  

๒. ก าหนดแผนการด าเนินงานและงบประมาณ  
๓. ประสานคณาจารย์จากสถาบนัการศึกษา  
๔.   ประสานสถานที่จัดประชุมวิชาการ  
5.   ประชาสัมพันธ์โครงการ  
ระยะที่ ๒ ด าเนินการโครงการ 
๖.   ด าเนินการโครงการอบรม“ฟ้ืนฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนปี ๒๕๖๒”ทีท่ั่วประเทศ   
ระยะที่ ๓ สรุปผลโครงการ 
๗.   ประเมินผลการด าเนินงาน  
๘.   สรุปผลและรายงานการด าเนินงาน  

 

๙)  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑.  ประชาชนได้รับบริการที่เกี่ยวกับงานการสาธารณสุขชุมชนที่ดีมีประสิทธิภาพจาก บุคลากร
สาธารณสุขที่มีคุณภาพ 
 ๒.  ผู้รับการอบรมสามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓.  บุคลากรทางด้านสาธารณสุขและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับรู้ถึงมาตรฐานด้านความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 
 
๑๐) หน่วยงานรับผิดชอบและบริหารโครงการ 
 “โครงการอบรมฟ้ืนฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี ๒๕๖๒” 
 คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 
 
 
     .................................... ................      ผู้เขียน/เสนอโครงการ 

      (นายปริญญา  จิตอร่าม)  
                 อนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 
 
     ....................................................       ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์  พิทักษานุรัตน์)  

           ประธานอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 
      
 

.....................................................     ผู้อนุมัตโิครงการ 
            (นายไพศาล    บางชวด) 

          นายกสภาการสาธารณสุขชุมชน 
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ก าหนดการ “โครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2562” 
 
  

วันที่ 
เวลา 

07.00 – 
08.00 น. 

08.00- 
08.30 น. 

08.30- 
09.00 น. 

09.00-
10.00 น. 

10.00-12.00 น. 

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน 
 (1

2.
00

 –
 1

3.
00

 น
.) 

13.00– 15.00 น. 15.00 - 19.00 น. 

วันที่
หนึ่ง 

  

ลงทะเบียน
พร้อมรับ
เอกสาร 

  พิธีเปด: 
โดย: 

ดร. ไพศาล 
บางชวด 
นายกสภา 
การสาธารณสุข
ชุมชน 

 ทิศทางและ
ความก้าวหน้า
ของวิชาชีพการ
สาธารณสุข
ชุมชน 

โดย : นางทัศนีย์  
บัวค า 

 ผอ.เลขาธิการ
สภาฯ 

บ าบัดโรคเบื้องต้นฯ 
ระบาดวิทยา และการป้องกัน ควบคุมโรค 

และวิจัยทางด้านสาธารณสุข 
 

วันที่สอง การส่งเสริมสุขภาพ อาชีวอนามัย อนามัยสิ่งแวดล้อม อนามัยชุมชน 

วันที่สาม 

 
 

กฎหมายสาธารณสุขฯ 
  

 

บริหารสาธารณสุข  

 มอบใบประกาศฯ * 
 ปิดประชุม 
โดย: ดร.ไพศาล  บางชวด 
 นายกสภาการสาธารณสุขชุมชน 

 

 
หมายเหตุ :   เวลา  10.00 – 10.15 น.  และ 14.00 – 14.15 น.   พักรับประทานอาหารว่างพร้อมเครื่องด่ืม   (ก าหนดการ หัวข้อและวิทยากร อาจปรับได้ตามสถานการณ์และความเหมาะสม) 
   * ผู้ที่ผ่านการอบรมและผ่านการประเมนิตลอดหลักสูตรเท่านั้น  จึงจะเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับใบประกาศนียบัตรโครงการฯ 

 


