หลักสูตร พัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการจัดทาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA)
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ปีงบประมาณ 2561


หลักการและเหตุผล

ตามที่ กรมอนามั ย กระทรวงสาธารณสุ ข และ กรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทา
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ
อนามัยสิ่งแวดล้อมร่วมกัน โดยในปีงบประมาณ 2558 มุ่งหวังให้
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี คุ ณ ภาพระบบบริ ก ารอนามั ย
สิ่งแวดล้อมได้มาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม
ตามเงื่อนไขที่กรมอนามัยกาหนดไว้ในด้านการจัดการสุขาภิบาล
อาหาร การจัดการคุณภาพนาบริโภค การจัดการมูลฝอย และด้าน
การจัดการสิ่งปฏิกูล และทางกรมอนามัยได้สนับสนุนวิชาการแก่
บุคลากรสาธารณสุข และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในระดับพืนที่ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง
แล้ว โดยได้เริ่มดาเนินการเมื่ อปี พ.ศ.2554 และจากการประเมิน
การพัฒนาระบบคุณภาพอนามัย สิ่งแวดล้อมในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเมื่อปี พ.ศ.2554 อย่างต่อเนื่องเป็นต้นมา
ดั ง นั น ศู น ย์ อ นามั ย ที่ 7 ขอนแก่ น จึ ง จั ด หลั ก สู ต ร
“พัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทาระบบ
บริหารอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA)” ปีงบประมาณ 2561 ขึน


วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับเทศบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ให้มีความรู้ ความเข้าใจ
สามารถพัฒนากระบวนการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามั ย
สิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานที่กาหนด
ไว้

2. เพื่อส่งเสริมบทบาทของผู้จัดทาระบบคุณภาพบริการ
อนามัยสิ่งแวดล้อมแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความสามารถ
ในการพั ฒ นาระบบคุ ณ ภาพบริ ก ารอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มให้ เ กิ ด
คุณภาพ ได้มาตรฐานตามที่กาหนดไว้ และผ่านการประเมินจาก
จังหวัด หรือ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น


ระยะเวลาและสถานที่ (หลักสูตรการอบรมเต็มเวลา 3 วัน)
ระหว่างวันที่ 3 – 5 เมษายน 2561

ณ โรงแรมกรีน โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.ขอนแก่น
 กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบการจัดทาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดั บเทศบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในพืนที่
เขตสุขภาพที่ 7 และ 8 จานวน 50 คน


เนื้อหาหลักสูตร

1. การประเมินระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA)
2. การพั ฒ นาระบบคุ ณ ภาพบริ ก ารอนามั ย สิ่ งแวดล้ อ มในงาน
สุขาภิบาลอาหาร (EHA 1001-1003)
3. การจัดการคุณภาพนาประปาทังที่ อปท.ผลิตเองและหน่วยงาน
อื่นผลิต (EHA 2001-2002)
4. การจัดการคุณภาพตู้นาดื่มหยอดเหรียญ (EHA 2003)
5. การจัดการสิ่งปฏิกูล (EHA 3001-3002)
6. กระบวนการขอรับการประเมิน EHA
7. การจัดการมูลฝอยทั่วไป (EHA 4001)
8. การจัดการมูลฝอยติดเชือ (EHA 4002)
9. การจัดการขยะอันตราย (EHA 4003)
10. การพัฒนาระบบคุณภาพบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมในงานด้าน
การจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (EHA 7000)
11. การพัฒนาระบบคุณภาพบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมในงานด้าน
การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (EHA 8000)
12. การรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ (EHA 5000)

13. การพัฒนาระบบคุณภาพบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมในการ
จัดการเหตุราคาญ (EHA 6000)
14. การพัฒนาระบบคุณภาพบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมในงานด้าน
การบังคับใช้กฎหมาย (EHA 9000)
15. สรุป อภิปรายผลการฝึกอบรม


การวัดผลและสาเร็จการศึกษา

คะแนนก่อนและหลังการฝึกอบรม การฝึกปฏิบัติ การมีส่วน
ร่วมในการอภิปรายซักถามและร่วมแสดงความคิดเห็น การเข้า
อบรมเต็มเวลาที่กาหนด มอบเกียรติบัตรผู้สาเร็จการอบรม


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้ ผ่ า นการอบรมกลั บ ไปพั ฒ นาองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ของตนเองให้มีคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้ตามมาตรฐาน
กรมอนามัย


ค่าลงทะเบียน
คนละ 2,500 บาท (ไม่รวมค่าเบียเลียง พาหนะและที่พัก)



วิธีการรับสมัคร

ผู้สมัครเข้ารับการอบรมฯ ส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานการชาระเงิน
ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2561
 คุณวาทินี จันทร์เจริญ
โทรศัพท์ 043-235902–5 ต่อ 4807 มือถือ 089-4166198
 คุณสุพิศ สมพิทักษ์
โทรศัพท์ 043-235902–5 ต่อ 4912 มือถือ 086-2307288

Fax : 043-243416
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
เลขที่ 195 ถนนศรีจันทร์ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น 40000

Download ใบสม ัครได้ท ี่

http://hpc7.anamai.moph.go.th

กาหนดการฝึกอบรม
วัน/เวลา
กิจกรรม
วันที่ 3 เมษายน 2561
08.30–09.00 น. -ลงทะเบียน - pre test - พิธีเปิด
ประธาน โดย นายแพทย์ประสิทธิ์ สัจจพงษ์
ผู้อานวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

09.00–10.00 น.
10.00 -12.00 น.

12.00–13.00 น.
13.00–14.00 น.

14.00–15.00 น.
15.00–16.00 น.
16.00–17.00 น.
วันที่ 4 เมษายน
09.00–10.00 น.
10.00–11.00 น.
11.00–12.00 น.
12.00–13.00 น.

-กิจกรรมเตรียมความพร้อมสาหรับผู้เข้าอบรม
การประเมินระบบบริการอนามัยสิง่ แวดล้อม
โดย ดร.จริยา อินทรรัศมี
การพัฒนาระบบคุณภาพบริการอนามัย
สิ่งแวดล้อมในงานสุขาภิบาลอาหาร
โดย อ.สุวิศิษฏ์ ช่างทอง
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การจัดการคุณภาพนาประปาทังที่ อปท. ผลิต
เองและหน่วยงานอื่นผลิต
โดย อ.วาสนา คณะวาปี
การจัดการคุณภาพตู้นาดื่มหยอดเหรียญ
โดย อ.วาสนา คณะวาปี
การจัดการสิ่งปฏิกลู
โดย อ.นิติยาภรณ์ ศรีชัย
กระบวนการขอรับการประเมิน EHA
โดย อ.สุภาภรณ์ ลมูลศิลป์
2561
การจัดการมูลฝอยทั่วไป
โดย อ.ยุทธยา สุภาปัญญากุล
การจัดการมูลฝอยติดเชือ
โดย อ.ยุทธยา สุภาปัญญากุล
การจัดการขยะอันตราย
โดย อ.ปิยนันท์ ชีคกี
พักรับประทานอาหารกลางวัน

วัน/เวลา
กิจกรรม
13.00–14.00 น. การพัฒนาระบบคุณภาพบริการอนามัย
สิ่งแวดล้อมในงานด้านการจัดการกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ
โดย ดร.จริยา อินทรรัศมี
14.00–15.00 น. การพัฒนาระบบคุณภาพบริการอนามัย
สิ่งแวดล้อมในงานด้านการประเมินผลกระทบ
ต่อสุขภาพ โดย อ.ปิยมาภรณ์ ดวงมนตรี
15.00–16.00 น. การรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบตั ิ
โดย อ.วาทินี จันทร์เจริญ
16.00–17.00 น. การพัฒนาระบบคุณภาพบริการอนามัย
สิ่งแวดล้อมในการจัดการเหตุราคาญ
โดย อ.วาทินี จันทร์เจริญ
วันที่ 5 เมษายน 2561
09.00–12.00 น. การพั ฒ นาระบบคุ ณ ภาพบริ ก ารอนามั ย
สิ่งแวดล้อมในงานด้านการบังคับใช้กฎหมาย
โดย วิทยากรจากศูนย์บริหารกฎหมาย
12.00–13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00–17.00 น. - Post test , สรุป อภิปรายผลการฝึกอบรม
- พิธีมอบใบประกาศนียบัตร
- พิธีปิด โดย นายแพทย์ประสิทธิ์ สัจจพงษ์
ผู้อานวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

โครงการการพัฒนายกระดับศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
เป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม (Training center)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หลักสูตร
พัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ใน
การจัดทาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม
(EHA)
ระหว่างวันที่ 3 - 5 เมษายน 2561
ณ โรงแรมกรีน โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท
อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

 ชำระเงินค่ำลงทะเบียนผ่ำน

ธนาคาร กรุงไทย จากัด สาขา ศรีจันทร์
่ บัญชี เงินค่าใช ้จ่ายในการฝึ กอบรมศูนย์อนามัยที่ 7
ชือ
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 437-0-57242-8

ผู้เข้าอบรมที่ได้รับอนุญาตจากผู้บงั คับบัญชาแล้ว สามารถเข้าร่วม
การอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนและ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามระเบียบราชการ
*หมายเหตุ : ผู้เข้ารับการอบรมต้องหาที่พัก พร้อมชาระเงินเอง

จัดโดย
กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
งานขับเคลื่อนกาลังคน
กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากาลังคน
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

