กำหนดกำรสำหรับผู้เข้ำรับกำรอบรม
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะนักบริหารอนามัยสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพ รุ่นที่ 3
โดย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เดือนมกราคม 2561 – เดือนมีนาคม 2561
ครั้งที่
ครั้งที่ 1

เดือน
มกรำคม

ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 4
ครั้งที่ 5
ครั้งที่ 6

วันพฤหัสบดี
11 มกรำคม 2561

วันศุกร์
12 มกรำคม 2561

วันเสาร์
13 มกรำคม 2561

มกรำคม

19 มกรำคม 2561

กุมภำพันธ์
กุมภำพันธ์
กุมภำพันธ์
มีนำคม

2 กุมภำพันธ์ 2561
9 กุมภำพันธ์ 2561
23 กุมภำพันธ์ 2561
2 มีนำคม 2561

20 มกรำคม 2561 (พิธีเปิดการ
อบรม)
3 กุมภำพันธ์ 2561
10 กุมภำพันธ์ 2561
24 กุมภำพันธ์ 2561
3 มีนำคม 2561

1

วันอาทิตย์
21 มกรำคม 2561
4 กุมภำพันธ์ 2561
11 กุมภำพันธ์ 2561
25 กุมภำพันธ์ 2561
4 มีนำคม 2561

สัปดาห์ที่ 1, หน่วยที่ 1 : การเรียนรู้ศาสตร์ของพระราชาเพื่อพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพ
วัน/เวลา

หัวข้อ

วิทยากร

วิธีการและอุปกรณ์

วันพฤหัสบดี 11 ม.ค.61 o ออกเดินทำงจำกโรงแรมอมำรี แอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพฯ
13.00 -15.30
ไปยังจังหวัดสุพรรณบุรี
15.30-17.00 น.
o ชี้แจงกำรอบรมหลักสูตร “นักบริหำรอนำมัย สิ่งแวดล้อมและ o รศ.ดร.ชนินทร์ เจริญกุล และคณะฯ
ส่งเสริมสุขภำพ รุ่นที่ 3”
o กิจกรรมกลุ่ม
17.00-18.30
พักผ่อนตำมอัธยำศัยและอำหำรค่ำ
18.30-20.30 น.
o “กำรเรียนรู้ที่จะเรียนรู”้
o รศ.นพ.สุรเกียรติ อำชำนำนุภำพ
(Learning how to learn)
20.30
กลับที่พัก
วันศุกร์ที่ 12 ม.ค.61 o ศึกษำดูงำนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
o รศ.นพ.สุรเกียรติ อำชำนำนุภำพ
09.0 – 12.00
- พื้นที่ อบต.พลับพลำไชย โรงเรียนผู้สูงอำยุต้นแบบ
o รศ.ดร.ชนินทร์ เจริญกุล และคณะ
อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
- พื้นที่ รพ.สต.พลับพลำไชย เครือข่ำยกำรดูแลผู้ป่วย
แบบประคับประคอง กำรดูแลผู้ปว่ ยแบบ
ประคับประคอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
- พื้นที่ เทศบำลบ้ำนดอน (วิสำหกิจในชุมชนกับภำวะ
สุขภำพ) อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
- พื้นที่ โรงเรียนบ้ำนหนองผือ อ.เลำขวัญ จ.กำญจนบุรี
โรงเรียนเล็กในป่ำใหญ่ กับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ด้วยศำสตร์พระรำชำโรงเรียนบ้ำนหนองผือ
12.00-14.00
แลกเปลีย่ นพูดคุย ตำมอัธยำศัย รับประทำนอำหำรกลำงวันในพื้นที่ เดินทำงกลับที่พัก ภำยใน เวลำ 14.00 น
15.00-17.00 น.
17.00-18.30
18.30 – 20.30

o ถอดบทเรียน”จำกกำรศึกษำดูงำน

o ถอดบทเรียน”จำกกำรศึกษำดูงำน
o เสริมสร้ำงสมรรถนะกำรจัดกำร

o รศ.นพ.สุรเกียรติ อำชำนำนุภำพ
o รศ.ดร.ชนินทร์ เจริญกุล และคณะ
พักผ่อนตำมอัธยำศัยและอำหำรค่ำ
o รศ.นพ.สุรเกียรติ อำชำนำนุภำพ
o รศ.ดร.ชนินทร์ เจริญกุล และคณะ

20.30

กลับที่พัก
2

สนทนำ, แลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์ และสรุป
ถอดประสบกำรณ์ และ
กิจกรรมกลุ่มย่อย

ผู้ประสานงาน

วันเสาร์ที่ 13 ม.ค.61
09.00 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00-15.00

o เสริมสร้ำงสมรรถนะกำรจัดกำร กิจกรรมกลุ่ม

o รศ.นพ. สุรเกียรติ อำชำนำนุภำพ

กิจกรรมกลุ่มย่อย

รับประทำนอำหำรกลำงวัน
เดินทางกลับถึง กทม.

หมายเหตุ Module 1 พบกันที่ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 น. เพื่อเดินทางไปจังหวัดสุพรรณบุรี

3

สัปดาห์ที่ 2, หน่วยที่ 2: การแนะนาหลักสูตรและวิเคราะห์สมรรถนะผู้เข้ารับการฝึกอบรม
วัน/เวลา
วันศุกร์ 19 ม.ค.61
13.00 -17.00
17.00-18.00
18.00-20.00
20.00
วันเสาร์ 20 ม.ค.61
09.00 – 10.45
10.45-12.00
12.00-13.00
13.00 – 16.00

16.00-18.00
18.00 – 20.00

หัวข้อ

วิธีการและอุปกรณ์

o From pathogenesis to salutogenesis approach
o รศ.ดร.ชนินทร์ เจริญกุล และคณะ
o ทำไมต้อง “กำรส่งเสริมสุขภำพตลอดช่วงชีวิต”(Life Course
Approach to Health)
พักผ่อนตามอัธยาศัยและอาหารค่า

บรรยำย อภิปรำย และ
กิจกรรม

o บทบำทหน้ำที่ของนักอนำมัยสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภำพ o ดร. ไชยยศ บุญญำกิจ
สู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
กลับที่พัก

สนทนำ, ซักถำมและ
แลกเปลีย่ นประสบกำรณ์

o พิธีเปิดโครงกำรหลักสูตร นักบริหำรอนำมัยสิ่งแวดล้อมและ o คณบดี คณะสำธำรณสุขศำสตร์
ส่งเสริมสุขภำพ
o อธิบดีกรมอนำมัย และ
o ผู้บริหำรกรมอนำมัย
o ควำมคำดหวังกำรพัฒนำนักบริหำรอนำมัยสิ่งแวดล้อม และ o ผู้ปริหำรกรมอนำมัย
ส่งเสริมสุขภำพ
พักรับประทานอาหารกลางวัน
o บทบำทและสมรรถนะที่คำดของนักบริหำรระดับกลำงด้ำน ผู้ดาเนินรายการ: นำยสง่ำ ดำมำพงษ์
สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภำพ
วิทยากร
o นำยพิษณุ แสนประเสริฐ
o รศ.ดร.ชะนวนทอง ธนสุกำญจน์
o คุณพรศรี กิจธรรม
พักผ่อนตามอัธยาศัยและอาหารค่า
o “แรงบันดำลใจ สร้ำงกรมอนำมัย สร้ำงชุมชน สร้ำงคนไทย
สุขภำพดี”

20.00
วันอาทิตย์ 21 ม.ค.61 o ภูนิเวศน์กำรสำธำรณสุขไทยในอนำคต
09.00 – 12.00
(Future Public Health Landscape of Thailand)
12.00-13.00

วิทยากร

o ผู้ผ่ำนกำรอบรม นบอส 1 และ 2
กลับที่พัก
รศ.ดร.ชนินทร์ เจริญกุล และคณะ
พักรับประทานอาหารกลางวัน
เดินทางกลับ
4

บรรยำย

สนทนำ, ซักถำมและ
แลกเปลีย่ นประสบกำรณ์
นำสนทนำ, ซักถำมและ
แลกเปลีย่ นประสบกำรณ์

ผู้ประสานงาน

สัปดาห์ที่ 3, หน่วยที่ 3: การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการจัดการ
วัน/เวลา
วันศุกร์ 2 ก.พ.61
13.00 -17.00
17.00-18.00
18.00-20.00
20.00
วันเสาร์ 3 ก.พ.61
09.00 – 12.00
1200-1300
วันเสาร์ 3 ก.พ.61
13.00 – 17.00
17.00-18.00
วันเสาร์ 3 ก.พ.61
18.00-20.00
20.00
วันอาทิตย์ 4 ก.พ.61
09.00 – 12.00
1200-1300

หัวข้อ

วิทยากร

o กำรจัดกำรข้อมูลด้ำนสำธำรณสุขเพื่อกำรวำงแผนและ
บริหำรงำน

อ.ดร.อำนำจ คำศิริวัชรำ
คณะเวชศำสตร์เขตร้อน ม.มหิดล
พักผ่อนตามอัธยาศัยและอาหารค่า
o (ต่อ) กำรจัดกำรข้อมูลด้ำนสำธำรณสุขเพื่อกำรวำงแผนและ
อ.ดร.อำนำจ คำศิริวัชรำ
บริหำรงำน
คณะเวชศำสตร์เขตร้อน ม.มหิดล
กลับที่พัก
o กำรพัฒนำทักษะกำรฟัง เพื่อกำรสื่อสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ
รศ.นพ. สุรเกียรติ อำชำนำนุภำพ
และกำรแก้ปญ
ั หำควำมขัดแย้ง
รับประทานอาหารกลางวัน
o สุนทรีสนทนำ
รศ.นพ. สุรเกียรติ อำชำนำนุภำพ
o กำรแก้ปัญหำควำมขัดแย้ง
o สังเครำะห์บทเรียน

วิธีการและอุปกรณ์
บรรยายและสาธิต
ขอให้คอมฯ โน๊ตบุ๊ก มาด้วย

รศ.นพ. สุรเกียรติ อำชำนำนุภำพ
พักผ่อนตามอัธยาศัยและอาหารค่า
รศ.นพ. สุรเกียรติ อำชำนำนุภำพ

o วิเคราะห์ช่องว่างบทบาทที่คาดหวังและสมรรถนะตนเองที่
เป็นอยู่ ในเชิงบริหารและวิชาการ
o Conceptualization

กลับที่พัก
รศ.ดร.ชนินทร์ เจริญกุล และคณะ
รับประทานอาหารกลางวัน
เดินทางกลับ

5

กิจกรรม
ถำม วิเครำะห์และสังเครำะห์

ผู้ประสานงาน

สัปดาห์ที่ 4, หน่วยที่ 4: การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพในยุคการพัฒนาที่ยั่งยืน
วัน/เวลา
วันศุกร์ 9 ก.พ.61
13.00-15.00
15.30-17.30

หัวข้อ

20.00
วันเสาร์ 10 ก.พ.61
09.00 – 12.00

นำเสนอ ซักถำมและ
แลกเปลีย่ นประสบกำรณ์

o ประสบกำรณ์กำรจัดกำรพร้อมรับภำวะฉุกเฉินด้ำนโรค

นำเสนอ ซักถำมและ
แลกเปลีย่ นประสบกำรณ์

o กำรเก็บรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูล จำกสถำนกำรณ์ เพื่อ o รศ.ดร.ชนินทร์ เจริญกุลและคณะ
ใช้ในกำรพัฒนำงำนด้ำนอนำมัยสิ่งแวดล้อมและสุขภำพ
ของประชำกร
กลับที่พัก
o พลวัตสุขภำพในศตวรรษที่ 21 เพื่อกำรพัฒนำสุขภำพที่
ยั่งยืน

o ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนำรังสรรค์ นำยก
สมำคมเวชศำสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย

กิกรรมกลุ่ม สกัดและ
สังเครำะห์กำรเรียนรู้
ระดมสมองกลุม่ ย่อย
นำเสนอ ซักถำมและ
แลกเปลีย่ นประสบกำรณ์

พักรับประทานอาหารกลางวัน
o กรณีศึกษำ จำกประสบกำรณ์กำรทำงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม
(Case study)

17.00-18.00
18.00 – 20.00

o นพ.ศุภมิตร ชุณหสุทธิวัฒน์
พักผ่อนตามอัธยาศัยและอาหารค่า

12.00-13.00
13.00 – 17.00

วิธีการและอุปกรณ์

o ประสบกำรณ์กำรจัดกำรพร้อมรับภำวะฉุกเฉินด้ำนอุบัติภยั o รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์

17.30-18.30
18.30-20.00

วิทยากร

o ผศ.ดร.นันทิกำ สุนทรไชยกุล

กิจกรรม แลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์

พักผ่อนตามอัธยาศัยและอาหารค่า
o แนวคิดและแนวทำงกำรพัฒนำสุขภำพของประชำกรไทย
o ศำสตร์พระรำชำ แนวทำงกำรพัฒนำงำนสำธำรณสุข

20.00
วันอาทิตย์ 11 ก.พ.61 o กำรจัดทำแผนงำน/โครงกำร และกำรประเมินผล
09.00 – 12.00
12.00-13.00

o รศ.ดร.ชนินทร์ เจริญกุล และคณะ

ระดมสมองกลุม่ ย่อย

กลับที่พัก
o ผศ. ดร. พีรพล รัตนะและคณะ
รับประทานอาหารกลางวัน
เดินทางกลับ
6

บรรยำย กิจกรรมกลุ่ม

ผู้
ประสานงาน

สัปดาห์ที่ 5, หน่วยที่ 5: การกาหนดนโยบายและนานโยบายสู่การปฏิบัติ
วัน/เวลา

หัวข้อ

วิทยากร

วันศุกร์ 23 ก.พ.61
13.00 -16.00
16.00-17.30

o กำรอธิบำยและกำรแปลควำมหมำยมำตรวัดสุขภำพประชำกร
o ผศ.ดร.อังสนำ บุญธรรม
โดยสรุป (Summary measures of population health)
พักผ่อนตามอัธยาศัยและอาหารค่า

17.30-19.30

o ติดตำมผล กำรพัฒนำสมรรถนะ

o รศ.นพ. สุรเกียรติ อำชำนำนุภำพ

20.00
วันเสาร์ 24 ก.พ.61
09.00 – 12.00

o บรรยำยที่มำและแนวคิดของนโยบำยสำธำรณะเพื่อสุขภำพ
(Healthy Public Policy)
o กำรพัฒนำระบบบริหำรแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ในระบบ
ส่งเสริมสุขภำพ

กิจกรรมกลุ่ม

o ผศ.ดร.ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชำ

o บรรยำย แลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์

รับประทานอาหารกลางวัน
o กำรสื่อสำรนโยบำยสำธำรณะเพื่อสุขภำพสูส่ ังคมและภำค
ประชำชน
o กำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนในกำรจัดกำรสุขภำพ
เทศบำลนครพิษณุโลก

16.00-17.30
17.30-19.30

บรรยาย

กลับที่พัก

12.00-13.00
13.00-16.00

วิธีการและอุปกรณ์

o นพ.สุธี ฮั่นตระกูล
รองนำยกเทศมนตรีเทศบำลนคร
พิษณุโลก

o บรรยำย แลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์

พักผ่อนตามอัธยาศัยและอาหารค่า
o วำงแผนดำเนินกำรและแนวทำงแลกเปลีย่ นประสบกำรณ์กับ
ผู้บริหำรระดับสูง

o รศ.ดร.ชนินทร์ เจริญกุลและคณะ o กิจกรรมกลุ่ม
กลับที่พัก

วันอาทิตย์ 25 ก.พ.61
09.00-12.00
12.00-13.00

o แนวคิดกำรเงินกำรคลังสำธำรณะเบื้องต้น
o แนวคิดกำรวิเครำะห์และประเมินต้นทุน-ผลประโยชน์
o ประสิทธิภำพและประสิทธิผล

o ผศ.ดร.ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชำ
รับประทานอาหารกลางวัน
เดินทางกลับ
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o บรรยำย กรณีศึกษำ
แลกเปลีย่ น
ประสบกำรณ์

ผู้ประสานงาน

สัปดาห์ที่ 6, หน่วยที่ 6: ผู้นาในงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพกับการอานวยความยุติธรรม
วัน/เวลา

หัวข้อ

วิทยากร

วิธีการและอุปกรณ์ ผู้ประสานงาน

วันศุกร์ที่ 2 มี.ค.61
13.00 – 17.00

o กฎหมำย จริยธรรม คุณธรรม เพื่ออำนวยควำมยุติธรรม กำร
แก้ปัญหำและกำรปกป้องสิทธิของผู้ถูกผลกระทบด้ำนสุขภำพ
และสิ่งแวดล้อม

o ผศ.ดร.ปริญญำ เทวำนฤมิตรกุล

สนทนำ, แลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์ และสรุป

17.00-18.30
18.30-20.30
20.30

พักผ่อนตามอัธยาศัยและอาหารค่า
o กำรเตรียมพร้อมสำหรับกำรจัดทำ โมดูล 6

o รศ.ดร.ชนินทร์ เจริญกุล และคณะ
กลับที่พัก

17.00-19.00

o กำรจัดกำรเครือข่ำยและกำรแก้ปญ
ั หำผลกระทบด้ำน
o ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล
สิ่งแวดล้อมในภำวะปกติและภำวะฉุกเฉิน จำกระดับมหภำคสู่
o ดร. สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนำ
ระดับชุมชน
รับประทานอาหารกลางวัน
o อ.กล้ำนรงค์ จันทิก และ
o กำรอำนวยควำมยุติธรรมและกำรปกป้องสิทธิของกลุ่มอ่อนไหว o คุณศุมล ศรีสุขวัฒนำ
o คุณภำวนำ เหวียนระวี
พักผ่อนตามอัธยาศัยและอาหารค่า

19.00 – 20.00

o ทบทวนและสรุป ถอดบทเรียน

วันเสาร์ 3 มี.ค.61
09.00 – 12.00
12.00-13.00
13.00 – 17.00

20.00
o สรุปผลกำรเรียนรู้ กำรอบรมหลักสูตร “นักบริหำรอนำมัย
สิ่งแวดล้อมและกำรส่งเสริมสุขภำพ รุ่นที่ 3”

10.30-12.00

o มอบเกียรติบัตร
o พิธีปิด

14.00

สนทนำโต๊ะกลม

o รศ.ดร.ชนินทร์ เจริญกุลและคณะ
กลับที่พัก

วันอาทิตย์ 4 มี.ค.61
09.00 – 10.00

12.00-13.00

บรรยำย แลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์ และ
สรุป

o รศ.ดร.ชนินทร์ เจริญกุล และคณะ นำเสนอ
o อธิกำรบดี หรือ ผู้แทน
o คณบดี คณะสำธำรณสุขศำสตร์
o อธิบดีกรมอนำมัย และ
o ผู้บริหำรกรมอนำมัย
รับประทานอาหารกลางวัน
เดินทางกลับ
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