ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเรื่อง “กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2565” รุ่นที่ 2
หน่วยงานรับผิดชอบ : สภาการสาธารณสุขชุมชน
ผู้รับผิดชอบโครงการ : คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
ระยะเวลาโครงการ : เดือนกันยายน – ตุลาคม 2565
(1) หลักการและเหตุผล
วิ ช าชี พ การสาธารณสุ ข ชุ ม ชน เป็ น วิ ช าชี พ ด้ า นสุ ข ภาพที ่ ก ระทำต่ อ มนุ ษ ย์ แ ละสิ ่ ง แวดล้ อ ม จึ ง มี
ความแตกต่างจากวิชาชีพสุขภาพอื่นที่มีอยู่ในประเทศ ซึ่งมีการบูรณาการกิจกรรมในการจัดบริการสาธารณสุขต่อ
บุ ค คล ครอบครั ว ชุ ม ชน และอนามั ย สิ ่ ง แวดล้ อ ม โดยการผสมผสานต่ อ เนื ่ อ งและเชื ่ อ มโยงเป็ น องค์ ร วม
ตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 ทั้งในส่วนการบริการทางการแพทย์
(Individual Care) ได้แก่ การบำบัดโรคเบื้องต้น การตรวจประเมินอาการเจ็บป่วยและการส่งต่อ การช่วยเหลือ
ผู้ป่วย การฟื้นฟูสุขภาพ และการบริการทางด้านสาธารณสุข (Collective Care) ได้แก่ การส่งเสริมการเรียนรู้
การแนะนำและให้คำปรึกษาเกี่ย วกับ การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการควบคุมโรค การประยุกต์
หลักวิทยาศาสตร์โดยการกระทำด้านการอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อการควบคุมป้องกันปัจจัยที่ทำให้
เกิดโรค และลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยต่อบุคคล ครอบครัว และชุมชน โดยมีชื่อเรียกบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ ดูแล
ให้บริการสาธารณสุขเหล่านี้ว่า นักวิชาการสาธารณสุข หรือนักวิชาการสุขศึกษา หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งบุคลากรด้านสาธารณสุขที่เรียกชื่ออื่น และนักสาธารณสุข หาก
ว่าสำนักงาน ก.พ. กำหนดมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักสาธารณสุขเป็นตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะเพิ่มใหม่
ในสายงานวิชาการ ซึ่งบุคลากรสาธารณสุข ดังกล่าวปฏิบัติงานให้บริการทางวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนทั้ง
หน่วยงานรัฐ เอกชน ท้องถิ่น ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กรม กอง และหน่วย
บริการสุขภาพกว่าหมื่นแห่ง เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป
รวมทั้งโรงพยาบาลเอกชน คลินิกชุมชน ศูนย์บริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. เทศบาล
อบต. กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา) สถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตด้านสาธารณสุข โรงงานอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี ภาคเกษตรกรรม และภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและการกีฬา อยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ
ในการปฏิบัติ กิจกรรมทางวิชาชีพเชิงบูรณาการครอบคลุมทั้งในส่วนของการบริการทางการแพทย์
(Individual Care) และการบริการทางด้านสาธารณสุข (Collective Care) เข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งเกี่ยวพันเชื่อมโยงกับ
ชีวิตมนุษย์และอนามัยสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต ในภาวะสุขภาพที่ต่างกันทั้งภาวะ
สุขภาพดีจนถึงภาวะวิกฤติ และภัยคุกคามทางสุขภาพจากวิกฤตสิ่งแวดล้อม ผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
จำเป็นต้องมีความรอบรู้ มีทักษะและความสามารถทั้งในด้านวิชาการ วิชาชีพ และสังคม เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องยึดปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อให้การปฏิบัติกิจกรรม
ทางวิชาชีพเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงกับผู้รับบริการสาธารณสุข นอกจากความรู้ที่สำคัญดังกล่าวแล้ว นั่นคือความรู้
ด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนในการดูแลบุคคล ครอบครัว
ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ภายใต้สถานการณ์ทางสุขภาพและนโยบายการปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศ ตลอดจน
ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เปลี่ ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ขณะที่ประชาชน
ก็มีสิทธิเข้ารับบริการทางสุขภาพและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางสุขภาพได้ง่ายขึ้น ส่งผลให้เกิดประเด็นทาง
จริยธรรม ในขณะที่ประเทศมีการออกกฎหมายใหม่เป็นจำนวนมาก ผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนจึงมี
ความเสี่ยงต่อการกระทำที่อาจผิดพลาดจากการมีความรู้ด้านจริยธรรมและกฎหมายที่ไม่เพียงพอ จนอาจทำให้เกิด
ปัญหาต่อการปฏิบัติงานและส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการที่ไม่ได้รับบริการอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานในการ

-2ปฏิบัติงานของบุคคลด้านการสาธารณสุข สภาการสาธารณสุขชุมชนได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงจัด
โครงการอบรมเรื่อง “กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ประจำปี 2565” ขึ้นในครั้งนี้
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้และทักษะของสมาชิกและผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนให้เกิดความเข้าใจ
และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องและต้องเตรียมตัวและป้องกันตนเอง
จากปัญหาความเสี่ยงที่อาจเกิดความผิดพลาดขึ้น
(2) วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เข้ารับการอบรมให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักจริยธรรม/จรรยาบรรณ
หลักกฎหมายทั่วไป กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ และกฎหมายวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในข้อพึงระวังทางจริยธรรม/จรรยาบรรณ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการพัฒนาและปฏิบัติงานที่ใช้ในการบริการทางด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจประเด็น จริยธรรม/จรรยาบรรณ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สามารถนำไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานจริงของผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม
4. เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนที่เข้าร่วมอบรม สามารถเก็บสะสมหน่วยคะแนนที่
ได้รับ เพื่อใช้เป็นหลักฐานการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
(3) กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 3,000 – 4,000 คน ประกอบด้วย
โครงการอบรม เรื่อง “กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2565”รุ่นที่ 2
ในครั้งนี้ กำหนดรูปแบบการจัดอบรมแบบ On-site และ Online โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้
1. สมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน ผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน และบุคลากรสาธารณสุข
ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (กรม, กอง, สสจ., รพศ./รพท., รพช., รพ.สต.) องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อบจ., เทศบาล, อบต.) กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา คณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจน
ผู้มีส ่ว นเกี่ย วข้อ งด้ านสาธารณสุข ที่ ส นใจเข้ าร่ว มโครงการอบรมครั้ งนี้ โดยต้องชำระค่ า ลงทะเบี ยน คนละ
3,000 บาท (สามพัน บาทถ้วน) สามารถเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการเดินทาง ค่าเช่าที่พัก และ
ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมครั้งนี้จากงบประมาณต้นสังกัด หรือเครือข่ายบริการสุขภาพ หรือเงินบำรุงของ
สถานบริการสาธารณสุข ตามระเบียบกระทรวงการคลังเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา
2. คณะกรรมการสภาการสาธารณสุ ขชุ มชน ที่ปรึกษาสภาการสาธารณสุ ขชุ มชน ผู้ทรงคุณ วุ ฒิ
คณะอนุกรรมการส่ง เสริ มและพัฒ นาวิช าชี พการสาธารณสุขชุมชน คณะทำงานดำเนิน งานโครงการอบรมฯ
เบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการเข้าร่วมโครงการอบรมจากสภาการสาธารณสุขชุมชน
3. วิทยากร และผู้ทรงคุณวุฒิ เบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการเข้าร่วมโครงการอบรมจาก
สภาการสาธารณสุขชุมชน

-3(4) วิธีดำเนินการ
1. จัดให้มีการอบรม พร้อมบรรยาย อภิปราย และการร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเวที
บทบาทสมมุติเกี่ยวกับการรับมือกับสถานการณ์ความผิดพลาดด้านจริยธรรม/จรรยาบรรณและกฎหมายที่อาจ
เกิดขึ้นขณะผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนได้ให้บริการสาธารณสุขกับประชาชนหรือผู้ป่วยที่มารับบริการ
2. ประสานการดำเนินงานและกำหนดผู้รับผิดชอบในการเตรียมการจัด อบรม เช่น เอกสาร วัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ประกอบการอบรม กระเป๋า ผ้า เข็มโลโก้สภาการสาธารณสุขชุมชน ค่าอุปกรณ์จัดเก็บข้ อ มูล
(Flash Drive) สื่อทัศนูปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น รวมทั้งสถานที่จัดอบรม
3. แจ้งหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าร่วม
อบรมตามที่กำหนด
4. ดำเนินการจัดอบรมตามโครงการทีก่ ำหนด
5. สรุปรวบรวมข้อมูล และติดตามประเมินผลความสำเร็จของการจัดอบรมตามโครงการ
(5) เนื้อหาหลักสูตร รวม 3 วัน
ประกอบด้วย 2 ส่วนใหญ่ ๆ ได้แก่ การบรรยายและการอภิปรายในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้
1. การบรรยาย
1.1 หลักจริยธรรม/จรรยาบรรณ หลักกฎหมายการแพทย์และการสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติทางวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
1.2 การปฏิบัติตามกฎหมายวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน และกฎหมายลำดับรองที่ออกโดยอาศัย
อำนาจตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556
2. อภิปรายร่วม
2.1 แนวทางการพัฒนาและปฏิบัติให้บริการสาธารณสุขกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อมและ
เทคโนโลยี ประเด็นปัญหาจริยธรรม/จรรยาบรรณและกฎหมายที่พบบ่อย ตลอดจนการควบคุมและป้องกันโรคจาก
สิ่งแวดล้อม
2.2 แนวทางการพัฒนาจริยธรรม/จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
2.2 ประเด็นปัญหาทางจริยธรรม/จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของบุคคล
ด้านการสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานอยู่ทั่วประเทศให้มีมาตรฐานวิชาชีพเดียวกัน
(6) ระยะเวลาและสถานที่อบรม รวม 4 ภาค / ครั้ง
เดือนกันยายน – ตุลาคม 2565 (รายละเอียดตามกำหนดการแนบท้าย)
ครั้งที่ 1 วันที่ 5 - 7 กันยายน 2565
โรงแรมแกรนด์ พาลาสโซ่ พัทยา จังหวัดชลบุรี
ครั้งที่ 2 วันที่ 21 - 23 กันยายน 2565
โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น
เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ครั้งที่ 3 วันที่ 5 - 7 ตุลาคม 2565
โรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
ครั้งที่ 4 วันที่ 26 - 28 ตุลาคม 2565
โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น
เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

-4(7) งบประมาณ
1. งบประมาณสำหรับการจัดอบรมตามโครงการนี้ มาจาก
1.1 ค่าลงทะเบียนจากผู้เข้าร่วมโครงการอบรมฯ คนละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) สำหรับ
1.1.1 ผู้เข้าร่วมประชุมแบบ On-site เป็นค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
(รวม 3 วัน) ค่าผลิตเอกสารและสิ่งตีพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างออกแบบและผลิตงานสื่อสารการตลาดทางสังคม
ออนไลน์ ค่าจ้างถ่ายภาพและวิดีโอ ค่าจัดทำเข็มโลโก้สภาการสาธารณสุขชุมชน ค่าอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Flash
Drive) ค่ากระเป๋าเป้สะพายหลัง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการอบรมฯ
1.1.2 ผู้เข้าร่วมประชุมในระบบ Online เป็นค่าจัดทำระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ค่า
ผลิตเอกสารและสิ่งตีพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างออกแบบและผลิตงานสื่อสารการตลาดทางสังคมออนไลน์ ค่าจ้าง
ถ่ายภาพและวิดีโอ ค่าจัดส่งเอกสารประกอบการอบรมและของที่ระลึก ค่าจัดทำเข็มโลโก้สภาการสาธารณสุขชุมชน
ค่าอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Flash Drive) ค่ากระเป๋าเป้สะพายหลัง ค่าจัดส่งเอกสารพร้อมอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่
เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการอบรมฯ
โดยที่ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
และค่าใช้จ ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ย วข้องในการเดิน ทางเข้าร่วมโครงการอบรมครั้งนี้ จากงบประมาณต้นสังกัด หรือ
งบประมาณเครือข่ายบริการสุขภาพ หรือเงินบำรุงของหน่วยงานบริการหรืองบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมการจัดงานและการประชุมระหว่า งประเทศ
พ.ศ. 2549 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
1.2 งบประมาณสภาการสาธารณสุขชุมชน ปี 2565
2. งบประมาณที่ได้รับสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดอบรมตามโครงการ ดังนี้
2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางของคณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน ที่ปรึกษาสภาการสาธารณสุข
ชุมชน ผู้ทรงคุ ณวุฒิ คณะอนุ ก รรมการส่ งเสริ ม และพัฒ นาวิช าชี พ การสาธารณสุข ชุ มชน คณะอนุ กรรมการ
ด้านกฎหมาย คณะทำงานโครงการอบรมฯ รวมทั้งค่าที่พัก ค่าจ้างเหมารถยนต์รับจ้าง (รถตู้ปรับอากาศ) รวมถึง
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดโครงการอบรมครั้งนี้ เบิกจากงบประมาณตามข้อ 1
2.2 ค่าตอบแทนวิทยากร เบิกจากงบประมาณตามโครงการอบรม ข้อ 1
(8) การประเมินผล
การประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม ทั้งแบบ On-site และแบบ Online
(9) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. สมาชิ ก และผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ การสาธารณสุ ข ชุ ม ชนมี ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจในหลั ก จริ ย ธรรม/
จรรยาบรรณ หลักกฎหมายทั่วไป กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ และกฎหมายวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
2. สมาชิกและผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในข้อพึงระวังทางจริยธรรม/
จรรยาบรรณ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการปฏิบัติงานที่ใช้ในการดูแลผู้รับบริการสาธารณสุข
3. สมาชิกและผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนมีความเข้าใจประเด็นจริยธรรม/จรรยาบรรณ
และกฎหมายที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง และสามารถนำไปปรั บ ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการปฏิ บ ั ต ิ ง านจริ ง ของผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ
การสาธารณสุขชุมชนในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
4. ผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนที่เข้าร่วมอบรมตามโครงการสามารถเก็บสะสมหน่ว ย
คะแนนที่ได้รับเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน

-5(10) หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ
1. สภาการสาธารณสุขชุมชน
2. คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน

(ลงชื่อ) ...................................................... ผู้เสนอโครงการ
(นางทัศนีย์ บัวคำ)
เลขานุการและอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน

(ลงชื่อ) ....................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ
(ศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ )
ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน

(ลงชื่อ) ....................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายอเนก ทิมทับ)
เลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน

(ลงชื่อ) ...................................................... ผู้อนุมัติโครงการ
(นายไพศาล บางชวด)
นายกสภาการสาธารณสุขชุมชน

