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ขอมูลรายละเอียดของตําแหนงที่จะขอปรับปรุงกําหนดตําแหนง 
1.  ตําแหนงท่ีกําหนดไวเดิม 
     ตําแหนงในการบริหารงาน  นักวิทยาศาสตรการแพทย 
     ตําแหนงในสายงาน  นักวิทยาศาสตรการแพทย 8 ว.  ระดับ   8     
     ตําแหนงเลขที่  2035  สวนราชการ  กลุมหองปฏิบัติการ  สํานักอนามัยส่ิงแวดลอม 
     กรมอนามัย   กระทรวงสาธารณสุข  (จํานวน   1   ตําแหนง) 
2.  ตําแหนงท่ีขอกําหนดใหม 
     ตําแหนงในการบริหารงาน  นักวิทยาศาสตรการแพทย 
     ตําแหนงในสายงาน  นักวิทยาศาสตรการแพทย  9 ชช.  (ดานอนามัยส่ิงแวดลอม) 
     ตําแหนงเลขที่  2035  สวนราชการ  กลุมหองปฏิบัติการ  สํานักอนามัยส่ิงแวดลอม 
     กรมอนามัย   กระทรวงสาธารณสุข  (จํานวน   1   ตําแหนง) 
3.  หนาท่ีความรับผิดชอบหลักของตําแหนงท่ีขอกําหนดใหม 
 3.1  ตําแหนงนักวิทยาศาสตรการแพทย 9 ชช. (ดานอนามัยส่ิงแวดลอม) กลุมหองปฏิบัติการ      
สํานักอนามัยส่ิงแวดลอม 
                       ในฐานะนักวิทยาศาสตรการแพทย 9 ชช. ดานอนามัยส่ิงแวดลอมปฏิบัติงานในตําแหนงที่ตอง
ปฏิบัติดวยความเชี่ยวชาญพิเศษที่มีลักษณะงานที่ตองปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจวิเคราะหและทดสอบคุณภาพ
อนามัยส่ิงแวดลอมซึ่งตองปฏิบัติโดยนักวิทยาศาสตรที่มีความรู ทักษะและเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เปนการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการตรวจวิเคราะห ทดสอบและศึกษาวิจัยคุณภาพอนามัยส่ิงแวดลอมที่มีผลกระทบ
ตอ     สุขภาพเพื่อเปาหมายในการสงเสริมสุขภาพของประชาชนทุกกลุมวัยตามนโยบายของรัฐบาลภายใตกล
ยุทธของกรมอนามัย โดยบูรณาการใหสอดคลองกับบริบท ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมทองถ่ินและ
ปญหาของคุณภาพอนามัยส่ิงแวดลอมในแตละพื้นที่ซ่ึงมีความแตกตางกันตลอดจนการศึกษา วิเคราะห วิจัย 
ติดตาม ประเมินผลและเสนอแนะเกี่ยวกับแผนปฏิบัติงาน กําหนดรูปแบบและแนวทางปฏิบัติการปรับปรุง
พัฒนา   ศักยภาพการตรวจวิเคราะหและทดสอบขอมูลคุณภาพอนามัยส่ิงแวดลอม สุขาภิบาลอาหารและน้ํา 
สุขาภิบาลชุมชนทั้งในเชิงรับและเชิงรุกใหมีความทันสมัย ทันการณ มีคุณภาพ ไดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล       เพื่อสนับสนุนโครงการสําคัญของหนวยงานในการเปนองคกรหลักการสงเสริมสุขภาพและ
อนามัย              ส่ิงแวดลอมของประเทศ พัฒนาการตรวจสอบทางวิทยาศาสตรเปนชุดตรวจสอบอยางงายทาง
ภาคสนามโดยชุมชนเพื่อเปนเครื่องมือในการใหความรู สรางความตระหนักและเสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน    ประชาชนและเจาหนาที่ทองถ่ินโดยการมีสวนรวมในการตรวจสอบและเฝาระวังอนามัยส่ิงแวดลอม 
สงเสริมสุขาภิบาลอาหารและน้ํา สุขาภิบาลชุมชนและการเสริมสรางพฤติกรรมสุขอนามัยของประชาชนใน
ทองถ่ินภายใตหลักการสาธารณสุขมูลฐานและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเปนแนวทางการพัฒนาและ
สงเสริม       สุขภาพที่ยั่งยืน รวมทั้งการศึกษา สํารวจ วิเคราะห วิจัยสถานการณคุณภาพอนามัยส่ิงแวดลอมที่มี
ผลกระทบตอสุขภาพเพื่อเปนขอมูลเชิงรุกในการใหขอเสนอแนะ หลักปฏิบัติที่ถูกตอง แนวทางการเฝาระวัง
อนามัย     ส่ิงแวดลอม การกําหนดเกณฑและมาตรฐานคุณภาพอนามัยส่ิงแวดลอมที่เหมาะสมแกหนวยงานที่
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เกี่ยวของเพื่อการตรวจสอบและเฝาระวังอนามัยส่ิงแวดลอม สุขาภิบาลอาหารและน้ํา สุขาภิบาลชุมชน การ
ปรับปรุงและการพัฒนากฎหมายสาธารณสุขตอไป วางแผนงานและโครงการศึกษาวิจัยตางๆ พรอมแผนการ
ติดตามและประเมินผลตามขอเสนอแนะและแนวทางการปฏิบัติราชการของหนวยงานใหไดผลสัมฤทธ์ิตาม
เปาหมาย ประสานงานวิชาการและแสวงหาแหลงทุนกับหนวยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา
และองคการระหวางประเทศใหเกิดความรวมมือในการศึกษาวิจัยแบบครบวงจร สัมฤทธิ์ผลตามเปาประสงค 
การพัฒนาอนามัยส่ิงแวดลอมเพื่อการสงเสริมสุขภาพ การถายทอดและฝกอบรมการใชเทคโนโลยีดานการ
ตรวจวิเคราะหและทดสอบทั้งทางหองปฏิบัติการมาตรฐานและทางภาคสนามแกบุคลากรที่เกี่ยวของทั้งจาก
ภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาและผูรับทุนจากองคการตางประเทศ 
รวมทั้งการใหคําปรึกษา คําแนะนําและเทคนิคเพื่อการดําเนินการพัฒนาและการปรับปรุงคุณภาพน้ําบริโภค 
น้ําทิ้ง น้ําเสียและน้ําสระวายน้ําจากระบบที่เกี่ยวของเพื่อการสนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาคุณภาพอนามัย
ส่ิงแวดลอม สุขาภิบาลอาหารและน้ําและสุขาภิบาลชุมชนใหมีความปลอดภัยตอประชาชน 
                       นอกจากปฏิบัติงานดานวิชาการทางวิทยาศาสตรการแพทย ดานอนามัยส่ิงแวดลอม ลักษณะ
งานยังเกี่ยวของกับการพัฒนากลุมหองปฏิบัติการใหเปนองคกรแหงการเรียนรู สงเสริมและพัฒนาการ
ถายทอดความรู ความสามารถและทักษะของบุคคลโดยการเรียนรูรวมกัน การทํางานเปนทีมอยางมีระบบ การ
พัฒนาองคกรและระบบการทํางานตามหลักปฏิบัติราชการแนวใหมภายใตการปฏิรูปการเมืองและการบริหาร
ราชการในปจจุบันโดยการกําหนดวิสัยทัศนและวัฒนธรรมองคกรใหบุคลากรในกลุมหองปฏิบัติการยึด
ประชาชนเปนศูนยกลาง ซ่ือสัตยสุจริต ตรวจสอบได มีความรับผิดชอบตองานและองคกร การปรับปรุงและ
พัฒนางานใหมีคุณภาพอยางตอเนื่อง รับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ การจัดระบบเครือขายสารสนเทศของ
หนวยงาน ช้ีแจง ทําความเขาใจ ลดระยะเวลาและขั้นตอนการบริการ พรอมประเมินความพึงพอใจของ
ผูใชบริการเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 
 

                       3.2  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
                             1.  ดานปฏิบัติการ/งานเชี่ยวชาญเฉพาะดาน  กําหนดดังนี้ 
                      1. ดําเนินการใหบริการการตรวจวิเคราะหและทดสอบคุณภาพอนามัยส่ิงแวดลอม 
สุขาภิบาลอาหารและน้ํา สุขาภิบาลชุมชนและการบังคับใชกฎหมายสาธารณสุขเพื่อเปนขอมูลในการเฝาระวัง 
ปรับปรุงและพัฒนาโครงการของกรมอนามัยเพื่อการสงเสริมสุขภาพและพัฒนาอนามัยส่ิงแวดลอมให
สัมฤทธิ์ผลตามเปาหมาย 
                                 2.  ดําเนินการการผลิตชุดตรวจสอบทางภาคสนามโดยชุมชนเพื่อสนับสนุนการมี      
สวนรวมของชุมชนและประชาชนในทองถ่ินในการรวมตรวจสอบและรวมเฝาระวังคุณภาพน้ําบริโภค       
คุณภาพน้ําแหลงน้ํา คุณภาพน้ําทิ้ง-น้ําเสีย สุขาภิบาลอาหารและน้ํา สุขาภิบาลชุมชนและการพัฒนาพฤติกรรม
สุขอนามัย 
                                 3.  พัฒนาศักยภาพการตรวจวิเคราะหและทดสอบทางหองปฏิบัติการทั้งในเชิงรับและ    
เชิงรุกใหมีความทันสมัยและทันการณเพื่อสนับสนุนโครงการสําคัญของหนวยงานในการเปนองคกรหลักการ
สงเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอมของประเทศ 
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                              4.  ศึกษา วิจัย เพื่อการคิดคนรูปแบบและสวนประกอบของชุดตรวจสอบทางภาคสนาม
โดยชุมชนโดยแปลงองคความรูที่ยุงยากและซับซอนในหองปฏิบัติการมาตรฐานมาเปนองคความรูแบบงายสู
การปฏิบัติในภาคสนามโดยชุมชน ประชาชนและเจาหนาที่ทองถ่ินเพื่อเปนเครื่องมือในการใหความรู สราง
ความตระหนักและการมีสวนรวมในการตรวจสอบและเฝาระวังอนามัยส่ิงแวดลอมที่เปนปญหาของพื้นที่ 
                              5.  ควบคุมการศึกษา สํารวจ วิเคราะห วิจัยสถานการณอนามัยส่ิงแวดลอมที่มีผลกระทบตอ
สุขภาพเพื่อใหไดขอมูลเชิงรุกในการใหขอเสนอแนะแกหนวยงานที่เกี่ยวของในการกําหนดเกณฑมาตรฐาน
และแนวทางปฏิบัติที่ถูกตอง เพื่อการตรวจสอบเฝาระวังและการพัฒนากฎหมายสาธารณสุขเพื่อการคุมครอง
สุขภาพของประชาชนตอไป 
                              6.  พัฒนาศักยภาพการตรวจวิเคราะหและทดสอบเพื่อการทดสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม  
ตามเกณฑและมาตรฐานที่ไดมีการปรับปรุงและพัฒนาตามการรองขอของผูใชบริการ 
                              7.  พัฒนาและคิดคนนวตกรรมตางๆที่เปนประโยชนตอการตรวจวิเคราะหและทดสอบ
อนามัยส่ิงแวดลอมใหเอื้อตอการดําเนินงานของกรมอนามัย 
                              8. พัฒนาระบบควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพการตรวจวิเคราะหของกลุม
หองปฏิบัติการใหเปนมาตรฐานสากล 
                              9.  ถายทอดความรูและเทคนิคการใชชุดตรวจสอบทางภาคสนามโดยชุมชนใหภาคี      
เครือขายเพื่อการมีสวนรวมของชุมชนและประชาชนในการเฝาระวังและพัฒนาอนามัยส่ิงแวดลอมภายใต 
หลักการสาธารณสุขมูลฐานและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
    
                       2.  ดานการวางแผน  กําหนดดังนี้ 
              1. วางแผนและกําหนดเปาหมายของการดําเนินงานของหนวยงานเพื่อใหการดําเนินงาน 
วิทยาศาสตรการแพทยดานอนามัยส่ิงแวดลอมเปนไปอยางมีระบบ อันจะสงผลใหงานมีประสิทธิภาพ 
                             2. วางแผนและเปาหมายการพัฒนาระบบการดําเนินงานเพื่อการพัฒนาระบบการทํางานที่มี
ความรวดเร็ว ถูกตองมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
                             3. วางแผนการใชงบประมาณที่อยูในความรับผิดชอบเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด คุมคาและ
เหมาะสม 
                            4. วางแผนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อใหบุคลากรไดรับการพัฒนามีทักษะและ
ความชํานาญงาน อันจะเปนประโยชนตอการดําเนินงานวิทยาศาสตรการแพทย ดานอนามัยส่ิงแวดลอมของ
หนวยงาน 
                             5. วางแผนการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ 
ภาพและเพื่อความพึงพอใจของผูใชบริการหองปฏิบัติการทดสอบ 
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                       3.  ดานการประสานงาน  กําหนดดังนี้ 
               1. เขารวมประชุมกับหนวยงานตางๆที่ดําเนินงานดานการตรวจวิเคราะหและทดสอบ       
คุณภาพอนามัยส่ิงแวดลอม เชน คุณภาพน้ําบริโภค คุณภาพน้ําทิ้ง-น้ําเสีย น้ําสระวายน้ํา อาหารทางจุลชีววิทยา 
นิเวศพิษวิทยา การควบคุมและการประกันคุณภาพการตรวจวิเคราะหและทดสอบทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนขอมูล ความรูและเทคโนโลยีการทดสอบระหวางกันอันจะสงผลในการ
พัฒนางานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
               2  เปนตัวแทนของหนวยงานในการใหขอมูลดานการตรวจวิเคราะหและทดสอบทาง
หองปฏิบัติการและการใชชุดตรวจสอบทางภาคสนามโดยชุมชนเพื่อการตรวจสอบและเฝาระวังอนามัย
ส่ิงแวดลอม 
                             3.  ประสานงานกับภาคีเครือขาย เชน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินเพื่อการพัฒนาศักยภาพของชุมชนและเจาหนาที่ทองถ่ินในการมีสวนรวมการตรวจสอบและ    
เฝาระวังอนามัยส่ิงแวดลอมดวยเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
                            4.  ประสานงานวิชาการและแสวงหาแหลงทุนในการสนับสนุนโครงการศึกษาวิจัยจาก
หนวยงานภาครัฐและองคการระหวางประเทศเพื่อใหเกิดความรวมมือและการศึกษาวิจัยแบบครบวงจรเพื่อ 
เปาหมายการพัฒนาอนามัยส่ิงแวดลอมที่ยั่งยืนโดยการสรางความเขมแข็งใหทองถ่ิน การพัฒนาพฤติกรรม  
สุขอนามัยและการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการตรวจสอบและเฝาระวังสิ่งคุกคามตอสุขภาพ เพื่อการ      
ลดโรคเหตุส่ิงแวดลอมที่สามารถปองกันได  
 
                       4.  ดานวิชาการ 
               1. ฝกอบรม ถายทอดความรู ปลูกและสรางจิตสํานึกใหชุมชนและภาคีเครือขายในการดูแล
ตนเองและชุมชนในทองถ่ินเพื่อเปาหมายการสงเสริมสุขภาพที่ดี 
                              2.  เปนที่ปรึกษาและใหคําแนะนําใหมีการพัฒนาศักยภาพการตรวจวิเคราะหและทดสอบ 
การคิดคนและผลิตชุดตรวจสอบทางภาคสนามโดยชุมชนและการพัฒนางานวิจัยแกบุคลากรใน
หองปฏิบัติการของหนวยงาน 
                              3. ใหคําปรึกษา คําแนะนําเกี่ยวกับเทคนิค การสุมเก็บตัวอยาง การรักษาสภาพตัวอยางและ
เทคนิคการดูแลระบบประปา ระบบบําบัดน้ําทิ้งของโรงพยาบาลและการควบคุมคุณภาพน้ําสระวายน้ําใหมี
ความปลอดภัยตอผูบริโภคและผูใชบริการ 
                              4.  เปนวิทยากรใหสถาบันการศึกษา หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนดานการตรวจ
วิเคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอม เทคนิคการสุมเก็บ การรักษาสภาพตัวอยางสิ่งแวดลอมเพื่อนําสงหองปฏิบัติการ
ทดสอบ เทคนิคการดูแลและเฝาระวังระบบประปาและคุณภาพน้ําบริโภค ระบบบําบัดน้ําเสีย 
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                              5.  เปนวิทยากรใหชาวตางประเทศภายใตการสนับสนุนทุนโดยองคการระหวางประเทศ
เพื่อการถายทอดเทคนิคการตรวจสอบทางภาคสนามโดยชุมชนเพื่อสรางความเขมแข็งใหชุมชนและทองถ่ิน
ในการเฝาระวังคุณภาพน้ําบริโภค สุขาภิบาลอาหารและน้ํา สุขาภิบาลชุมชนและพฤติกรรมสุขอนามัย 
               6.  เปนคณะกรรมการ คณะทํางาน ที่ปรึกษาทางวิชาการกับหนวยงานที่สังกัดและหนวยงาน
ภายนอก รวมกําหนดแนวทางทิศทางการพัฒนาระบบงานเฝาระวังอนามัยส่ิงแวดลอมและรวมเสนอแนวคิด
เพื่อการกําหนดเกณฑหรือมาตรฐานคุณภาพน้ําบริโภค คุณภาพน้ําแหลงน้ําและการรับรองระบบงาน
หองปฏิบัติการทดสอบ 
 
 4.  เหตุผลความจําเปน 
  1.  ภารกิจการสรางเสริมสุขภาพของกรมอนามัยสอดคลองกับทิศทางของนานาประเทศใน
ระดับสากลซึ่งประกอบดวยงานที่สําคัญ 4 ดาน คือ (1) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน  (2) 
การจัดการสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาพดี  (3) การจัดบริการสงเสริมสุขภาพ และ (4) การสราง     
พันธมิตรและภาคีเครือขายดานสุขภาพที่เขมแข็งเพื่อการขับเคลื่อนงานดานการสงเสริมสุขภาพและการพัฒนา
อนามัยส่ิงแวดลอม ทั้งนี้กรมอนามัยไดกําหนดบทบาทที่สําคัญ ดังนี้ 
   1.  กําหนดและพัฒนานโยบายและแผนงานหลักดานการสงเสริมสุขภาพและอนามยั
ส่ิงแวดลอมของประเทศ 
   2.  ศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีการบริการสงเสริมสุขภาพ 
การจัดการปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพ และการจัดการอนามัยส่ิงแวดลอมรวมทั้งการประเมินผลกระทบตอสุขภาพ   
   3.  กําหนดและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและกฎเกณฑ รวมท้ังการรับรองมาตรฐาน
การบริการสงเสริมสุขภาพ และการจัดการอนามัยส่ิงแวดลอม 
   4.  พัฒนาระบบและกลไกเครือขายในการเฝาระวังสถานะทางสุขภาพ พฤติกรรม 
สุขภาพและสภาพแวดลอม รวมทั้งการพัฒนาระบบประเมินผลกระทบตอสุขภาพทั้งในระดับชาติ ระดับ   
ทองถ่ิน ระดับโครงการหรือกิจกรรม 
   5.  พัฒนากฎหมาย ระบบกลไกและดําเนินงานตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข 
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับการสงเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอม (พรบ.สุขภาพ / พรบ.การ -           
สาธารณสุข / พรบ.คุมครองอนามัยการเจริญพันธุ / พรบ.อาหาร / พรบ.โรคติดตอ / พรบ.ส่ิงแวดลอมอื่นๆ) 
   6.  ถายทอด และพัฒนาศักยภาพ ขีดความสามารถและการมีสวนรวมในการสงเสริม
สุขภาพ การจัดการปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพ การอนามัยส่ิงแวดลอม และการประเมินผลกระทบตอสุขภาพแก
หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาคีเครือขาย และชุมชน 
   7.  สรางกระแสสังคม และรณรงค เผยแพรองคความรูและเทคโนโลยีการสงเสริม
สุขภาพ การจัดการปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพ การอนามัยส่ิงแวดลอม และการประเมินผลกระทบตอสุขภาพใน
สังคม 
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   8.  ประสานงาน รวมมือ สนับสนุน และติดตามนิเทศงานหนวยงานภาครัฐ ภาค  
เอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาคีเครือขาย รวมทั้งการประสานงานระหวางประเทศในงานดานการ  
สงเสริมสุขภาพ การจัดการปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพ การอนามัยส่ิงแวดลอม และการประเมินผลกระทบตอ      
สุขภาพ  

การให เกิดผลสัมฤทธิ์ในการดํา เนินงานดังกลาว  กรมอนามัยมีความจํา เปนตองมี
หองปฏิบัติการที่เปนศูนยกลางทางวิชาการในการปฏิบัติงานศึกษา วิจัย และพัฒนางานทางวิทยาศาสตรเพื่อ
การสนับสนุนขอมูลทางวิทยาศาสตรในการเฝาระวังอนามัยส่ิงแวดลอมที่มีผลกระทบตอสุขภาพ สงเสริมและ
สนับสนุนงานสุขาภิบาลอาหารและน้ํา สุขาภิบาลชุมชน การประเมินผลกระทบตอสุขภาพ ผลิตเทคโนโลยีที่
เหมาะสมโดยการแปลงองคความรูที่ยุงยากซับซอนในหองปฏิบัติการมาตรฐานมาเปนองคความรูที่งายตอการ
นําสูการปฏิบัติทางภาคสนามเพื่อการมีสวนรวมของชุมชนและประชาชนในทองถ่ินรวมตรวจสอบและ    
รวมเฝาระวังปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพ 
  การดําเนินงานของหองปฏิบัติการดังกลาวตองอาศัยบุคลากรที่มีความรู มีประสบการณ
เฉพาะทางและความเชี่ยวชาญพิเศษในการวางแผนศึกษา คิดคน วิเคราะห วิจัย ใหขอเสนอแนะและแนวทาง
ปฏิบัติเพื่อการสนับสนุนและพัฒนางานทางวิทยาศาสตรเพื่อการสงเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอม 
 
  2.  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ของแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติฉบับที่ 10 พ.ศ. 2550 ให
ความสําคัญการสรางความเขมแข็งแกระบบการเฝาระวัง ควบคุมและปองกันโรค การควบคุมปจจัยเสี่ยงและ        
ผลกระทบดานสุขภาพของการเปลี่ยนแปลงตางๆ รวมทั้งเตรียมความพรอมเพื่อรองรับภัยพิบัติและความ
รุนแรงที่แพรระบาดตอไป การเฝาระวังปจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนนั้น ถาปจจัยเสี่ยงมี
ความซับซอนจากสิ่งปนเปอนที่มีความหลากหลายในสิ่งแวดลอม การเฝาระวังจําเปนตองอาศัยขอมูลทาง
วิทยาศาสตรจากการตรวจวิเคราะหและทดสอบในหองปฏิบัติการที่ใชองคความรูและเทคโนโลยีในเชิงลึกที่มี
ความทันสมัย ใหผลถูกตอง นาเชื่อถือและทันการณ ซ่ึงผูปฏิบัติจําเปนตองมีความรูความเชี่ยวชาญพิเศษทั้ง
การปฏิบัติงานทดสอบในเชิงลึกในหองปฏิบัติการและเชื่อมโยงทักษะการปฏิบัติงานดานอนามัยส่ิงแวดลอม
ทางภาคสนามเพื่อการวิเคราะหผล การแปลผล การเสนอแนวทางการแกไขปญหาและการควบคุมปจจัยเสี่ยง
ในสิ่งแวดลอมเพื่อการคุมครองและสงเสริมสุขภาพของประชาชน 
 
  3.  การเปลี่ยนแปลงทางเคมี  ทางกายภาพและชีวภาพจากความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอม
กอใหเกิดการปนเปอนในอากาศ น้ําและดินจนเกิดผลกระทบตอมนุษยและสรรพสิ่งมีชีวิตบนโลกนํามาซึ่ง
โรคเหตุส่ิงแวดลอมอีกทั้งผลกระทบจากภาวะโลกรอนที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
อุณหภูมิที่สูงขึ้นในสิ่งแวดลอมและความคงทนอยูรอดของเชื้อโรคที่สงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน 
พฤติกรรมการบริโภคของประชาชนที่เอื้อตอการเกิดโรคที่มีผลตอสุขภาวะของประชาชน ผลกระทบเหลานี้
นับวันมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นอยางชัดเจน ปญหาของโรคเหตุส่ิงแวดลอมดังกลาวสามารถเฝาระวังและปองกัน
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ไดกอนสงผลกระทบที่อันตรายตอสุขภาพของประชาชน ถาประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม        
สุขภาวะที่ดีมีระบบการเฝาระวังและการตรวจวิเคราะหและการทดสอบที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและ       
ประสิทธิผลจากหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรที่ไดมาตรฐานซึ่งใหผลการตรวจวิเคราะหที่ถูกตอง นาเชื่อถือและ
ทันการณ ซ่ึงการดําเนินงานหองปฏิบัติการดังกลาว จําเปนตองอาศัยบุคลากรที่มีความพรอมทั้งความรูเฉพาะ
ทางและประสบการณในการดําเนินงานดานวิทยาศาสตรทางหองปฏิบัติการและความรอบรูดานสุขาภิบาล  
ส่ิงแวดลอม การสั่งสมความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ประสบปญหาดานอนามัยส่ิงแวดลอม มี 
องคความรูในการวิเคราะห การแกไขปญหาโดยอาศัยขอมูลทางวิทยาศาสตรในเชิงรุก การมองภาพองครวม 
การมีภาวะผูนําและการมีความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการคิดคนนวตกรรมตางๆที่เปนประโยชนในการ     
เสริมสรางความเขมแข็งของภาคีเครือขายเพื่อการมีสวนรวมในการตรวจสอบและเฝาระวังอนามัยส่ิงแวดลอม
ใหเกิดประโยชนตอกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงปจจุบันกรมอนามัยมีนักวิทยาศาสตรการแพทยที่มีประสบการณ
และชํานาญงานดานอนามัยส่ิงแวดลอมดังกลาวนอยกวาที่ควรมีจึงจําเปนตองสรางหลักประกัน ขวัญและ
กําลังใจใหกับบุคลากรดังกลาวใหสามารถปฏิบัติและพัฒนางานใหเกิดประโยชนสูงสุดตอกระทรวง            
สาธารณสุข 
 
  4.  กรมอนามัยไดดําเนินการปรับโครงสรางภายในเพื่อใหการดําเนินงานตามนโยบายการ  
สงเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอมมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ซ่ึงไดมีการดําเนินการรวมกลุม
หองปฏิบัติการสํานักอนามัยส่ิงแวดลอมและกลุมตรวจวิเคราะหคุณคาทางโภชนาการ กองโภชนาการใหเปน             
ศูนยพัฒนาการตรวจทางวิทยาศาสตรการสงเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอมซึ่งการรวมงาน
หองปฏิบัติการดังกลาวเพื่อใหการสนับสนุนงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถดําเนินการใหเบ็ดเสร็จใน
สวนราชการเดียวกันโดยมีการใชทรัพยากรอยางคุมคาในการรวมใชพื้นที่ เครื่องมือทางวิทยาศาสตร วัสดุ 
อุปกรณ        เพื่อสนับสนุนการวิจัยทางวิทยาศาสตรของหนวยงานวิชาการทั้งสายอนามัยส่ิงแวดลอมและสาย
สงเสริม     สุขภาพ การพัฒนาวิจัยชุดตรวจสอบทางภาคสนามเพื่อการเฝาระวัง การปองกันสิ่งคุกคามตอ
สุขภาพและการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเพื่อการดูแลสุขภาพดวยตนเองของชุมชนใหลดโรคที่สามารถ
ปองกันได การสนับสนุนขอมูลทางวิทยาศาสตรและการฝกอบรมเชิงปฏิบัติ อีกทั้งบุคลากรในสายงาน
เดียวกันจะไดรับการสงเสริมและพัฒนาอยางเทาเทียมกัน การปฏิบัติงานในหนวยงานตามโครงสรางใหมตอง
พัฒนาตนเองใหมีความรู ความสามารถ และทักษะที่จะบูรณาการความรู ความสามารถและความเชี่ยวชาญ
ตางๆเปนพิเศษ เพื่อการมีสภาวะผูนําในการใหคําปรึกษาและคําแนะนําในการปฎิบัติงานดานบริการทาง
หองปฏิบัติการและงานศึกษาวิจัยในเชิงลึกเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการสนับสนุนการสงเสริมสุขภาพ
และอนามัยส่ิงแวดลอม 
  ซ่ึง 4 ภารกิจดังกลาวเปนการสนับสนุนและสงเสริมใหบทบาทการสรางเสริมสุขภาพของ
กรมอนามัยไดรับผลสัมฤทธิ์ในการใหคนไทยมีสุขภาพดี ซ่ึงงานในตําแหนงที่รับผิดชอบที่ขอปรับปรุง
จําเปนตองใหผูมีความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงเปนพิเศษ 
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  5.  ผลงาน/ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

5.1 ประเภทตวัอยางน้ําบริโภค 
5.1.1  มาตรฐานน้ําประปากรมอนามัย พ.ศ. 2543 
 

รายการที่ทดสอบ คามาตรฐานที่กําหนด หนวยวัด 
1. คุณภาพน้ําทางกายภาพ   
    - ความเปนกรด-ดาง (pH) 6.5 – 8.5 (Field Test) - 
    - ความขุน (Turbidity) ไมเกิน  10 เอ็นทียู 
    - สี  (Colour) ไมเกิน  15 แพลตตินัมโคบอลท 
2. คุณภาพน้ําทางเคมีท่ัวไป   
    - สารละลายทั้งหมดที่เหลือจากการระเหย 
(TDS) 

ไมเกิน  1000 มิลลิกรัม/ลิตร 

    - ความกระดาง (Hardness) ไมเกิน  500 มิลลิกรัม/ลิตร 
    - ซัลเฟต  (SO4=) ไมเกิน  250 มิลลิกรัม/ลิตร 
    - คลอไรด  (Cl-) ไมเกิน  250 มิลลิกรัม/ลิตร 
    - ไนเตรท  (as NO3-) ไมเกิน  50 มิลลิกรัม/ลิตร 
    - ฟลูออไรด   (F-) ไมเกิน  0.7 มิลลิกรัม/ลิตร 

   
3. คุณภาพน้ําทางโลหะหนักท่ัวไป   
    - เหล็ก  (Fe) ไมเกิน  0.5 มิลลิกรัม/ลิตร 
    - แมงกานีส  (Mn) ไมเกิน  0.3 มิลลิกรัม/ลิตร 
    - ทองแดง  (Cu) ไมเกิน  1.0 มิลลิกรัม/ลิตร 
    - สังกะสี  (Zn) ไมเกิน  3.0 มิลลิกรัม/ลิตร 
4. คุณภาพน้ําทางโลหะหนัก สารเปนพิษ   
    - ตะกั่ว  (Pb) ไมเกิน  0.03 มิลลิกรัม/ลิตร 
    - โครเมี่ยม  (Cr) ไมเกิน  0.05 มิลลิกรัม/ลิตร 
    - แคดเมี่ยม  (Cd) ไมเกิน  0.003 มิลลิกรัม/ลิตร 
    - สารหนู  (As) ไมเกิน  0.01 มิลลิกรัม/ลิตร 
    - ปรอท  (Hg) ไมเกิน  0.001 มิลลิกรัม/ลิตร 
5. คุณภาพน้ําทางแบคทีเรีย   
    - โคลิฟอรมแบคทีเรีย (Coliform bacteria) ไมพบ เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร 

- ฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรีย (Faecal    
  Coliform  bacteria) 

ไมพบ เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร 
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 5.1.2  เกณฑเสนอแนะคุณภาพน้ําบริโภคโดยองคการอนามัยโลก พ.ศ. 2547 

          เกณฑเสนอแนะคุณภาพน้ําบริโภคโดยองคการอนามัยโลก พ.ศ. 2547 Guidelines  for  
Drinking - Water  Quality , ( WHO  2004 ) 

 
รายการที่ทดสอบ หนวยวัด เกณฑท่ีกําหนดป พ.ศ. 2539 

ความเปนกรด - ดาง - - 
สี แพลตตินัมโคบอลต ไมเกิน 15 
ความขุน เอ็นทีย ู ไมเกิน 5 
สารละลายทั้งหมดที่เหลือจาก
การระเหย 

มิลลิกรัม / ลิตร ไมระบ ุ

เหล็ก มิลลิกรัม / ลิตร ไมระบ ุ
แมงกานีส มิลลิกรัม / ลิตร ไมเกิน  0.4 
ทองแดง มิลลิกรัม / ลิตร ไมเกิน  2.0 
สังกะสี มิลลิกรัม / ลิตร ไมระบ ุ
ตะกัว่ มิลลิกรัม / ลิตร ไมเกิน  0.01 
โครเมียม มิลลิกรัม / ลิตร ไมเกิน  0.05 
แคดเมียม มิลลิกรัม / ลิตร ไมเกิน  0.003 
สารหนู มิลลิกรัม / ลิตร ไมเกิน  0.01 
ปรอท มิลลิกรัม / ลิตร ไมเกิน  0.001 
ซัลเฟต มิลลิกรัม / ลิตร ไมระบ ุ
คลอไรด มิลลิกรัม / ลิตร ไมระบ ุ
ไนเตรท มิลลิกรัม / ลิตร ไมเกิน  50 
ฟลูออไรด มิลลิกรัม / ลิตร ไมเกิน  1.5 
คลอรีนอิสระคงเหลือ มิลลิกรัม / ลิตร ไมนอยกวา  0.5 
แบคทีเรียประเภทโคลิฟอรม เอ็มพีเอ็น / 100มิลลิลิตร ไมพบ 
แบเรียม มิลลิกรัม / ลิตร ไมเกิน 0.7 
ซิลิเนียม มิลลิกรัม / ลิตร ไมเกิน 0.01 
อลูมิเนียม มิลลิกรัม / ลิตร ไมเกิน 0.2 
ไซยาไนด มิลลิกรัม / ลิตร ไมเกิน 0.07 
นิเกิล มิลลิกรัม / ลิตร ไมเกิน 0.02 
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5.1.3  มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ําบริโภคมอก. 257 - 2549 

 
1 ลักษณะทั่วไป 

ตองปราศจากสิ่งแปลมปลอมและกลิ่นและรสที่ไมพึงประสงคหรือเปนที่นารังเกียจ 
             การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 
 
2 คุณลักษณะทางฟสิกส 

2.1  สี   ตองไมเกิน 5 หนวยแพลทินัม-โคบอลต 
การทดสอบใหปฏิบัติตาม Standard Methods FOR THE Examination of Water and 
Wastewater 20th  Edition 1998 ขอ 2120 B 

2.2  ความขุน  ตองไมเกิน 5 หนวยเอ็นทียู 
การทดสอบใหปฏิบัติตาม Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 
20th  Edition 1998 ขอ 2130 B 

2.3 คาความเปนกรด-ดาง  ตองอยูระหวาง 6.5 ถึง 8.5 
การทดสอบใหปฏิบัติตาม Standard Methods FOR THE Examination of Water and 
Wastewater 20th  Edition 1998 ขอ 4500-H+B 

 
3 คุณลักษณะทางเคมี 

3.1 ประเภทที่ 1 ใหเปนไปตามตารางที่ 1ก. 
 

ตารางที่ 1 ก. คุณลักษณะทางเคมี 
ลําดับ
ท่ี 
 

รายการ เกณฑท่ี กําหนดสูงสดุ 
มิลลิกรัมตอลูกบาศกเดซิเมตร 

 
1 

 
ปริมาณสารที่ละลายทั้งหมด 
(total dissolved solids) 

500 

2 เหล็ก  0.3  
3 แมงกานีส  0.05  
4 ทองแดง  1.0  
5 สังกะสี  3  
6 ความกระดางทั้งหมด  100  
 (คํานวณเปนแคลเซียมคารบอเนต)   
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7 ซัลเฟต  200  
ลําดับ
ท่ี 
 

รายการ เกณฑท่ี กําหนดสูงสดุ 
มิลลิกรัมตอลูกบาศกเดซิเมตร 

 
8 คลอไรด  250  

9 ฟลูออไรด  0.7  
10 ไนเทรต (คํานวณเปน ไนโตรเจน)  4  

11 ลิเนียรอัลคลิเบนซีนซัลโฟเนต  0.2  
12 ฟนอลิกซับสแตนซ  0.001  

 
 

3.2 ประเภทที่ 2 ใหเปนไปตามตารางที่ 1ก. อาจอนุโลมใหเปนไปตามตารางที่ 1ข. ไดช่ัวคราว 
 

ตารางที่ 1 ข. คุณลักษณะทางเคมีอนุโลมของน้ําบริโภคประเภทที่ 2 
 
ลําดับ
ท่ี 

รายการ เกณฑท่ีกําหนดสูงสดุ 
มิลลิกรัมตอลูกบาศกเดซิเมตร 

   

1  ปริมาณสารที่ละลายทั้งหมด   600  
2  แมงกานีส   0.1  
3  ความกระดางทั้งหมด    300  
 (คํานวณเปนแคลเซียมคารบอเนต)    
4  ซัลเฟต   250  
5  ฟลูออไรด   1  
6  ไนเทรต (คํานวณเปน ไนโตรเจน)   10  
7  ฟนอลิกซับสแตนซ   0.005  
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4.  สารที่เปนพิษใหเปนไปตามตารางที ่2 

 
ตารางที่ 2 สารที่เปนพิษ  

ลําดับ
ท่ี 

รายการ เกณฑท่ีกําหนดสูงสดุ 
มิลลิกรัมตอลูกบาศกเดซิเมตร 

1  ปรอท  0.001  
2  ตะกัว่  0.01  
3  สารหนู  0.01  
4  ซีลีเนียม  0.01  
5  โครเมียม  0.05  
6  ไซยาไนด  0.07  
7  แคดเมียม  0.003  
8  แบเรียม  0.7  

 
 
5. จุลินทรีย  

5.1 จุลินทรียที่มีในน้ําบริโภค ตองไมเกินเกณฑที่กําหนดดังนี้ 
5.2.1 โคลิฟอรมแบคทีเรีย ตองนอยกวา 1.1 ในตัวอยาง 100 ลูกบาศกเซนติเมตร โดยวิธีมัลติ

เพิลทิวบเฟอรเมนเทชันเทคนิค (multiple tube fermentation technique) 
5.2.2 เอสเชอริเชีย โคไล (Escherichia coli) ตองไมพบในตัวอยาง 100 ลูกบาศกเซนติเมตร 
5.2.3 สตาฟโลค็อกคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus) ตองไมพบในตัวอยาง 100 

ลูกบาศกเซนติเมตร 
5.2.4 ซาลโมเนลลา (Salmonella) ตองไมพบในตัวอยาง 100 ลูกบาศกเซนติเมตร 
5.2.5 คลอสตริเดียม เพอรฟริงเจนส (Clostridium perfringens) ตองไมพบในตัวอยาง 100 

ลูกบาศกเซนติเมตร 
5.2.6 ในกรณีที่มีโรคระบาดทางน้ําในทองถ่ินนั้น ใหตรวจจุลินทรียที่เปนสาเหตุของโรค

ระบาดในขณะนั้นดวย  เชน อหิวาตกโรค ไทฟอยด บิด 
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5.1.4  มาตรฐานคุณภาพน้าํดืม่ในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2524) เร่ืองน้ําบริโภคในภาชนะที่ปดสนิท   

ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา เลม 98 ตอนที่ 157 (ฉบับพิเศษ) ลงวันที่ 24 กันยายน 2524 ซ่ึงไดแกไขเพิ่มเติม
โดย ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 135 (พ.ศ. 2534) เร่ือง น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท (ฉบับ
ที่ 2) ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2534 ตีพิมพในหนังสือราชกิจจานุเบกษา เลม 108 ตอนที่ 61 ลงวันที่ 2 
เมษายน 2534 

 

คุณลักษณะ ดัชนคีุณภาพน้ํา หนวย คามาตรฐาน 
(เกณฑอนุโลมสูงสุด) 

1.สี (Colour) ฮาเซนยูนิต(Hazen) 20 

2.กล่ิน(Odour) - ไมมีกล่ิน 
(ไมรวมกลิ่นคลอรีน) 

3.ความขุน(Turbidity) ซิลิกาสเกลยูนติ 
(silica scale unit) 

5 

ทางกายภาพ 

4.คาความเปนกรด-ดาง (pH)   
 

คุณลักษณะ ดัชนคีุณภาพน้ํา หนวย คามาตรฐาน 
(เกณฑอนุโลมสูงสุด) 

5.ปริมาณสารทั้งหมด 
(Total Soilds) 

มก./ล. 500 

6.ความกระดางทั้งหมด(Total 
Hardness) 
(คํานวณเปนแคลเซียมคารบอเนต) 

มก./ล. 100 

7.สารหนู (As) มก./ล. 0.05 
8.แบเรียม (Ba) มก./ล. 1.0 
9.แคดเมียม (Cd) มก./ล. 0.005 
10.คลอไรด 
(Cl, คํานวณเปนคลอรีน) 

มก./ล. 250 

11.โครเมียม (Cr) มก./ล. 0.05 
12.ทองแดง (cu) มก./ล. 1.0 

ทางเคม ี

13.เหล็ก (Fe) มก./ล. 0.3 
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14.ตะกัว่ (Pb) มก./ล. 0.05  
15.แมงกานีส (Mn) มก./ล. 0.05 

คุณลักษณะ ดัชนคีุณภาพน้ํา หนวย คามาตรฐาน 
(เกณฑอนุโลมสูงสุด) 

 16.ปรอท (Hg) มก./ล. 0.002 

 17.ไนเตรต 
(NO3-N, คํานวณเปนไนโตรเจน) 

มก./ล. 4.0 

 18.ฟนอล (Phenols) มก./ล. 0.001 
 19.ซิลิเนียม (Se) มก./ล. 0.01 
 20.เงิน (Ag) มก./ล. 0.05 
 21.ซัลเฟต (SO4) มก./ล. 250 
 22.สังกะสี (Zn) มก./ล. 5.0 

 23.ฟลูออไรด (F) 
(คํานวณเปนฟลูออรีน) 

มก./ล. 1.5 

 24.อะลูมิเนียม มก./ล. 0.2 

 25.เอบีเอส  
(Alkylbenzene Sulfonate) 

มก./ล. 0.2 

 26.ไซยาไนด มก./ล. 0.1 
    
 
 

คุณลักษณะ ดัชนคีุณภาพน้ํา หนวย คามาตรฐาน 
(เกณฑอนุโลมสูงสุด) 

27.โคลิฟอรม (Coliform) เอ็ม.พี.เอ็น/100 มล. 2.2 
28.อี.โคไล (E.Coli) เอ็ม.พี.เอ็น/100 มล. ตรวจไมพบ 

ทางบัคเตรี 

29.จุลินทรียทาํใหเกิดโรค
(Disease-causing bacteria) 

เอ็ม.พี.เอ็น/100 มล. ตรวจไมพบ 
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5.2  ประเภทน้ําสระวายน้ํา 
รายการที่ทดสอบ พ.ร.บ. วัตถุอันตราย 

พ.ศ. 2535 
ขอบังคับกรงุเทพมหานครวาดวย 
หลักเกณฑการประกอบการคา 
ซ่ึงเปนท่ีรังเกียจหรืออาจ 
เปนอันตรายแกสุขภาพ  

(การจัดตัง้สระวายน้ํา) พ.ศ. 2530 
1. ความเปนกรด-ดาง pH 7.2-8.4 7.2-8.4 
2. คลอรีนอิสระคงเหลือ Free residual 
chlorine 

0.6-1.0 ppm 0.6-1.0 

3. คอมไบนคลอรีน Combined chlorine 0.5-1.0 ppm  
4. ความขุน Turbidity 10 ppm  
5. ความกระดาง Calcium Hardness 600 ppm  
6. ความเปนกรด (Acidity) 100 ppm  
7. ความเปนดาง (Alkalinity) 100 ppm  
8. ซัลเฟต (Sulfate) 200 ppm  
9. คลอไรด (Chloride) 600 ppm  
10. แอมโมเนยี (Ammonia) 20 ppm  
11. ไนเตรท (Nitrate) 50 ppm  
12. ฟลูออไรด (Fluoride) 0.7 ppm  
13. ไตรฮาโลมีเทน (Trihalomethane as 
tribromoacetic acid) 

0.08 ppm  

14.ไซยานูริกเอซิด ( Cyanuric acid) 60 ppm  
15 โคลิฟอรมแบคทีเรีย (Coliform bacteria) ตองไมพบ < 10 MPN/100 ml 
16. ฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรีย (Faecal 
coliform bacteria) 

ตองไมพบ  

17. อีโคไล (E. coli) ตองไมพบ ไมพบแบคทีเรียชนิด อีโคไล 
18. โททอลเพตเคานท (Total plate count) >500 CFU  
19. สแตฟฟโลคอคคัส ออเรียส 
(Staphylococcus aureus) 

ตองไมพบ ไมพบ จุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค 

20. ซูโดโมแนส ออโรจิโนซา 
(Pseudomonas aeroginosa) 

ตองไมพบ  
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5.3  ประเภทน้ําเสีย / น้ําท้ิง 
 คามาตรฐานควบคุมการระบายน้ําท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
 

เกณฑกําหนดสูงสุดตามประเภทมาตรฐานควบคุมการ
ระบายน้ําท้ิง ดัชนคีุณภาพน้ํา หนวย 

ก ข ค ง จ 
1. คาความเปนกรดดาง (pH) - 5-9 5-9 5-9 5-9 5-9 
2. บีโอดี (BOD)  มก./ล. ไมเกิน20 ไมเกิน30 ไมเกิน40 ไมเกิน50 ไมเกิน200 
3.ปริมาณของแข็ง 
- คาสารแขวนลอย (Suspended 
Soilds) 

มก./ล. ไมเกิน30 ไมเกิน40 ไมเกิน50 ไมเกิน50 ไมเกิน60 

- คาตะกอนหนัก (Settleable Solids) มก./ล. ไมเกิน0.5 ไมเกิน0.5 ไมเกิน0.5 ไมเกิน0.5 - 
- คาสารที่ละลายไดทั้งหมด (Total 
Dissolved Solid) มก./ล. ไมเกิน

500* 
ไมเกิน
500* 

ไมเกิน
500* 

ไมเกิน
500* - 

4. คาซัลไฟต (Sulfide) มก./ล. ไมเกิน1.0 ไมเกิน1.0 ไมเกิน3.0 - ไมเกิน4.0 - 
5. ไนโตรเจน (Nitrogen) ในรูป ที 
เค เอ็น (TKN) มก./ล. ไมเกิน35 ไมเกิน35 ไมเกิน40 ไมเกิน40 - 

6. น้ํามันและไขมัน  
(Fat , Oil and Grease) มก./ล. ไมเกิน20 ไมเกิน20 ไมเกิน20 ไมเกิน20 ไมเกิน100 

 
หมายเหตุ :  
 ก , ข , ค , ง , จ  เปนประเภทของอาคารตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
ลงวันที่  7  พฤศจิกายน  2548  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลมที่  122  ตอนที่  125 ง วันที่  29  ธันวาคม  
2548 

    
5.4  การทดสอบทางนิเวศพษิวิทยา ( Ecotoxicological Testing ) 
 การหาความเปนพิษโดยใชเทคนิคการทดสอบทางนิเวศพิษวิทยา  โดยมีดัชนีบงชี้ความเปนพิษจากตัว
ทดสอบดังนี ้
    1. Bacteria          ทดสอบหาคา     EC50       ที่     15  หรือ 30 นาที 
    2. Algae  ทดสอบหาคา     IC50        ที่     72  ช่ัวโมง 
    3. Rotifer ทดสอบหาคา     LC50       ที่     24 ช่ัวโมง 

16



    4. Artemia          ทดสอบหาคา     LC50       ที่     24  ช่ัวโมง 
 
 
    5. Fish           ทดสอบหาคา     LC50   ที่     96  ช่ัวโมง 
    ความหมาย  LC50  หมายถึง Median Lethal Concentration 
     ความหมาย  EC50  หมายถึง Median Effective Concentration 
     ความหมาย  IC50   หมายถึง Median Inhibition Concentration 
 
5.5 การผลิตชุดตรวจสอบทางภาคสนามและสารละลายปรับปรุงคุณภาพน้ําบริโภค 

5.5.1  ชุดทดสอบอยางงายทางจุลชีววิทยา จํานวน 5 รายการ 
         5.5.1.1  อาหารตรวจเชื้อโคลิฟอรมแบคทีเรีย  ว 111 (Coliform Bacteria)  ในการตรวจสอบ       
                              คุณภาพน้ําบริโภคโดยประชาชน 

5.5.1.2  การใชอาหารตรวจเชื้อแบคทีเรียที่ผลิตแกสไฮโดรเจนซัลไฟด  ว 810 (Salmonella spp.) 
                         5.5.1.3  อาหารตรวจเชื้อสแตฟฟโลคอคคัส  ออเรียส  ( SA – Medium ) 
                                       (Staphylococcus aureus)  ในการตรวจสอบการปนเปอนภาชนะสัมผัสอาหาร  
                                        มือผูสัมผัสอาหาร  และอาหาร 
                         5.5.1.4  อาหารตรวจเชื้อโคลิฟอรมแบคทีเรีย (SI – Medium )  ในการตรวจสอบการปนเปอน  
                                       ภาชนะสัมผัสอาหาร  มือผูสัมผัสอาหาร  และอาหาร 
                         5.5.1.5  อาหารตรวจเชื้อวิบริโอ  สปชีส ( V Medium )  ในการตรวจสอบอาหารและมือผู  
                                       สัมผัส อาหาร 
                                     
        5.5.2  ชุดตรวจสอบอยางงายทางเคมีจาํนวน 4  รายการ 

5.5.2.1  ชุดตรวจสอบคลอรีนอิสระคงเหลอืในน้ํา ( ว 720 ) 
5.5.2.2  ชุดตรวจสอบคาออกซิเจนละลายในน้ําโดยชุมชน ( DO – ว 312 ) 
5.5.2.3  ชุดตรวจสอบตะกั่วในน้ําโดยชุมชน ( ว 313 ) 
5.5.2.4  ชุดตรวจสอบฟลูออไรดในน้ําบริโภค ( ว  314 ) 
 

       5.5.3  หยดทิพย ( ว 101 )  ปรับปรุงคุณภาพน้ําบริโภค 
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5.6  โครงการศึกษาวิจัย 
 โครงการศึกษาวิจยัของหองปฏิบัติการเพื่อการสนับสนุนขอมูลใหกรมอนามัยดานสถานการณอนามัย
ส่ิงแวดลอม การคิดคนและผลิตชุดตรวจสอบทางภาคสนามโดยชุมชน 
 

1.  โครงการประเมินความปลอดภัย จากเชือ้โรคของสุราแชไทย 
2.  โครงการวิจัยชุดตรวจสอบ Staphylococcus aureus จากอาหาร ภาชนะอุปกรณ และมือผูสัมผัส 
     อาหาร    
3.   โครงการน้ําประปาดื่มไดภายในอาคารกรมอนามัย 
4.   สถานการณคุณภาพน้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท 
5.  โครงการสรางแรงจูงใจเพื่อการดื่มน้ําประปาที่ผานการรับรองคุณภาพ 
6.  โครงการศึกษาสถานการณคุณภาพน้ําสระวายน้ําในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
7. โครงการศึกษาวจิัยชุดตรวจสอบฟลูออไรดในน้ําบริโภค 
8. โครงการวิจยัชุดตรวจสอบ Vibrio cholerae  
9. โครงการวิจยัชุดตรวจสอบ Vibrio cholerae  
10. โครงการศึกษาวจิัยชุดตรวจสอบฟลูออไรดในน้ําบริโภค  
11.โครงการศึกษาสถานการณความปลอดภัยดานเชื้อโรคของคุณภาพอาหารปรุงจําหนายทีว่างขาย 
  และบรรจุถุง 

 12. โครงการศึกษาสถานการณการปนเปอนเชื้อโรคในผักสดพรอมบริโภค 
 13. โครงการประเมินสถานการณการปนเปอนโลหะหนักในอาหารทะเล 
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6. กฎหมายที่เก่ียวของ 
ใหสวนราชการระบุกฎหมายที่เกี่ยวของ  ไดแก 

1. พระราชบัญญัติขาราชการพลเรือน  พ.ศ. 2535  มาตรา 42 (9) 
• ตําแหนงสําหรับลักษณะงานวิชาชีพเฉพาะหรือลักษณะงานเชี่ยวชาญเฉพาะดาน  ซ่ึง

จําเปนตองปฏิบัติโดยผูมีความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงและมี
ความ เชี่ยวชาญและผลงานเปนที่ยอมรับในวงการดานนั้น 

• ตําแหนงสําหรับหัวหนาหนวยงานที่สูงกวากอง  ซ่ึงมีหนาที่และความรับผิดชอบในงานหลัก
ตามอํานาจหนาที่ของกรม และเปนงานที่มีความหลากหลาย ความยากและมีคุณภาพของงาน
สูงมากกวากอง 

2. พระราชกฤษฎีกาการไดรับเงินประจําตําแหนงของขาราชการและผูดํารงตําแหนงผูบริหาร  ซ่ึงไมเปน
ขาราชการ (ฉบับที่ 10)  พ.ศ. 2550 (การปรับปรุงการกําหนดตําแหนงระดับ 9  จะตองเปนตําแหนงที่
มีช่ือปรากฏตามพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงกําหนดตําแหนงได) 
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เอกสารแนบทาย 
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แผนภูมิโครงสรางการแบงงานภายในและอัตรากําลัง 
 

          สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม 56           
                            
                            

    ฝายบริหารทั่วไป 14 
 

กลุมอนามัยสถานที่สาธารณะ 7 
  

กลุมอนามัยสถานบริการ
สาธารณะ 

6 
 

กลุมอนามัยที่พักอาศัยและ 
สถานประกอบการ 

7 

            
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 7 1  นักวิชาการสาธารณสุข 9ชช 1   นักวิชาการสาธารณสุข 8ว 1  นักวิชาการสาธารณสุข 8ว 1 
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6 1  (ดานอนามัยสิ่งแวดลอม)    นักวิชาการสาธารณสุข 3-5 หรือ 6ว 5  นักวิชาการสาธารณสุข 3-5 หรือ 6ว 6 
เจาหนาที่บริหารงานงานธุรการ 6 1  นักวิชาการสาธารณสุข 8ว 2   หรือ 7ว   หรือ 7ว  
เจาพนักงานการเงินและบัญชี 2-4 หรือ 5  4  นักวิชาการสาธารณสุข 3-5 หรือ 6ว 4        
เจาพนักงานธุรการ 2-4 หรือ 5 2  หรือ 7ว         
เจาพนักงานพัสดุ 2-4 หรือ 5 3           
เจาหนาที่บันทึกขอมูล 1-3 หรือ 4 หรือ 5 2           
                            

                            

สวนสนับสนุนวิชาการ 9  กลุมสรางเสริมศักยภาพเพื่อการอนามัยสิ่งแวดลอม 7  กลุมหองปฏิบัติการ 5 
          

นักวิชาการสาธารณสุข 8ว 1  นักวิชาการสาธารณสุข 8ว 3  นักวิทยาศาสตรการแพทย 8ว 1 
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 7ว หรือ 8ว 2  นักวิชาการสาธารณสุข 3-5 หรือ 6ว หรือ 7ว 3  นักวิทยาศาสตรการแพทย 3-5 หรือ 6ว หรือ 7ว 4 
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 3-5 หรือ 6ว 5  นักวิชาการชางศิลป 3-5 หรือ 6ว หรือ 7ว 1     
เจาพนักงานสถิติ 2-4 หรือ 5 1        

                            
                            

10บส 10ชช 10วช 9บส. 9ชช 9วช 8วช 8ว 8บก 7ว/8ว 4-6/7วช/  
8วช 

7 6ว/7ว 3-5/6ว/
7วช 

3-5/6ว/
7ว 

3-5/6ว 2-4/5  
/6 

6 5 2-4/5 1-3/  
4/5 

รวม 

- - - 1 1 - - 9 - 2 - 1 - - 23 5 - 2 - 10 2 56 
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วิสัยทัศน  กลยุทธ  ระบบงาน 
ของสวนราชการ 
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วิสัยทัศน  กลยุทธ  ระบบงานของสวนราชการ 

กรมอนามัย 

วิสัยทัศน  :  องคกรหลักในการสงเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอมของประเทศ 

พันธกิจ 

1. การพัฒนา ผลักดัน และสนบัสนุนใหเกิดนโยบาย และ กฎหมายทีจ่ําเปน (Policy and Regulation 
Advocacy)  ในดานการสงเสริมสุขภาพของประเทศ 

2. การผลิต  พัฒนาองคความรู และ นวัตกรรม (Innovation and Technical Development)  เพื่อการ
สงเสริมสุขภาพที่มีคุณภาพและสอดคลองกับวิถีชีวิตของคนไทย 

3. การถายทอดองคความรู  และเทคโนโลยีดานการสงเสริมสุขภาพใหกบัเครือขาย (Facilitator)  
รวมไปถึงการผลักดันและสนับสนุนใหเครือขายสงเสริมสุขภาพใหเปนไปตามมาตรฐานและ
กฎหมาย เพื่อใหประชาชนไดรับการสงเสริมสุขภาพที่ดแีละมีคุณภาพ 

4. การพัฒนาระบบการสงเสริมสุขภาพใหเขมแข็ง (System Capacity Building)  รวมไปถึงระบบที่
เกี่ยวของ  โดยการกํากับ ตดิตาม และประเมินผลเพื่อนํามาสูการพัฒนานโยบาย  กฎหมาย และ 
ระบบอยางตอเนื่องและมีคณุภาพ  

 
ยุทธศาสตร  :   1.  การสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม 
 2.  การพัฒนาองคกร 
 
กลยุทธ   

1. สรางภาพลักษณที่ดีดานการสงเสริมสุขภาพและอนามยัส่ิงแวดลอมตอสังคม 
2. สรางกระแสและผลักดันสังคมใหตระหนกัและเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ 
3. สรางการมีสวนรวมและเสริมสรางขีดความสามารถของภาคีเครือขาย 
4. พัฒนาสถานที่บริการและสถานประกอบการใหไดมาตรฐานการสงเสริมสุขภาพและอนามัย

ส่ิงแวดลอมใหเอื้อตอการพฒันาพฤติกรรมสุขภาพและควบคุมปจจยัที่มีผลกระทบตอสุขภาพ 
5. แกปญหาและคุมครองสิทธิของประชาชนกลุมเปาหมายเฉพาะ 
6. พัฒนาองคความรูเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สอดคลองกับความตองการของสังคม 
7. กําหนดนโยบายสาธารณะและมาตรการทางกฎหมาย  เพื่อผลักดันใหเกิดการจัดการดานสงเสริม

สุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอมของประเทศ 
8. การพัฒนาองคกรสูความเปนเลิศ 
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แบบบรรยายลักษณะงาน 
 
ตําแหนงในการบริหารงาน         นักวิทยาศาสตรการแพทย 
ตําแหนงในสายงาน           นักวิทยาศาสตรการแพทย 9ชช.  (ดานอนามัยส่ิงแวดลอม) 
ตําแหนงเลขที่            2035 
สวนราชการ            กลุมหองปฏิบัติการ  สํานักอนามยัส่ิงแวดลอม กรมอนามัย   
                                                   กระทรวงสาธารณสุข 
 
วัตถุประสงค  (Job  Purposs) 
         ในฐานะนักวิทยาศาสตรการแพทย 9 ชช. ดานอนามัยส่ิงแวดลอมปฏิบัติงานในตําแหนงที่
ตองปฏิบัติดวยความเชี่ยวชาญพิเศษที่มีลักษณะงานที่ตองปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจวิเคราะหและทดสอบ      
คุณภาพอนามัยส่ิงแวดลอม  ซ่ึงตองปฏิบัติโดยนักวิทยาศาสตรที่มีความรู ทักษะและเชี่ยวชาญเฉพาะทาง     
เปนการปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวของกับการตรวจวิเคราะห ทดสอบและศึกษาวิจัยคุณภาพอนามัยส่ิงแวดลอมที่มี
ผลกระทบตอสุขภาพ  เพื่อเปาหมายในการสงเสริมสุขภาพของประชาชนทุกกลุมวัยตามนโยบายของรัฐบาล
ภายใตกลยุทธของกรมอนามัย  โดยบูรณาการใหสอดคลองกับบริบท ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม
ทองถ่ินและปญหาของคุณภาพอนามัยส่ิงแวดลอมในแตละพื้นที่ซ่ึงมีความแตกตางกันตลอดจนการศึกษา 
วิเคราะห วิจัย ติดตาม ประเมินผลและเสนอแนะเกี่ยวกับแผนปฏิบัติงาน กําหนดรูปแบบและแนวทาง
ปฏิบัติการ      ปรับปรุงพัฒนาศักยภาพการตรวจวิเคราะหและทดสอบขอมูลคุณภาพอนามัยส่ิงแวดลอม 
สุขาภิบาลอาหารและน้ํา สุขาภิบาลชุมชนทั้งในเชิงรับและเชิงรุกใหมีความทันสมัย ทันการณ มีคุณภาพ ได
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เพื่อสนับสนุนโครงการสําคัญของหนวยงานในการเปนองคกรหลักการ
สงเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอมของประเทศ พัฒนาการตรวจสอบทางวิทยาศาสตรเปนชุดตรวจสอบ
อยางงายทางภาคสนามโดยชุมชนเพื่อเปนเครื่องมือในการใหความรู สรางความตระหนักและเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชน ประชาชนและเจาหนาที่ทองถ่ินโดยการมีสวนรวมในการตรวจสอบและเฝาระวังอนามัย
ส่ิงแวดลอม     สงเสริมสุขาภิบาลอาหารและน้ํา สุขาภิบาลชุมชนและการเสริมสรางพฤติกรรมสุขอนามัยของ
ประชาชนในทองถ่ินภายใตหลักการสาธารณสุขมูลฐานและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเปนแนวทางการ
พัฒนาและ       สงเสริมสุขภาพที่ยั่งยืน รวมทั้งการศึกษา สํารวจ วิเคราะห วิจัยสถานการณคุณภาพอนามัย
ส่ิงแวดลอมที่มีผลกระทบตอสุขภาพเพื่อเปนขอมูลเชิงรุกในการใหขอเสนอแนะ หลักปฏิบัติที่ถูกตอง 
แนวทางการเฝาระวังอนามัยส่ิงแวดลอม การกําหนดเกณฑและมาตรฐานคุณภาพอนามัยส่ิงแวดลอมที่
เหมาะสมแกหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อการตรวจสอบและเฝาระวังอนามัยส่ิงแวดลอม สุขาภิบาลอาหารและน้ํา 
สุขาภิบาลชุมชน การปรับปรุงและการพัฒนากฎหมายสาธารณสุขตอไป วางแผนงานและโครงการศึกษา วิจัย
ตางๆ พรอมแผนการติดตามและประเมินผลตามขอเสนอแนะและแนวทางการปฏิบัติราชการของหนวยงาน
ใหไดผลสัมฤทธิ์    ตามเปาหมาย ประสานงานวิชาการและแสวงหาแหลงทุนกับหนวยงานทั้งภาครัฐ 
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ภาคเอกชน สถาบัน         การศึกษาและองคการระหวางประเทศใหเกิดความรวมมือในการศึกษาวิจัยแบบครบ
วงจร  สัมฤทธ์ิผล ตามเปาประสงค การพัฒนาอนามัยส่ิงแวดลอมเพื่อการสงเสริมสุขภาพ การถายทอดและ
ฝกอบรมการใชเทคโนโลยีดานการตรวจวิเคราะหและทดสอบทั้งทางหองปฏิบัติการมาตรฐานและทาง
ภาคสนามแกบุคลากรที่เกี่ยวของทั้งจากภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา
และผูรับทุนจากองคการตางประเทศ รวมทั้งการใหคําปรึกษา คําแนะนําและเทคนิคเพื่อการดําเนินการพัฒนา
และการปรับปรุงคุณภาพน้ําบริโภค น้ําทิ้ง น้ําเสียและน้ําสระวายน้ําจากระบบที่เกี่ยวของเพื่อการสนับสนุน
และสงเสริมการพัฒนา    คุณภาพอนามัยส่ิงแวดลอม สุขาภิบาลอาหารและน้ําและสุขาภิบาลชุมชนใหมีความ
ปลอดภัยตอประชาชน 
              นอกจากปฏิบัติงานดานวิชาการทางวิทยาศาสตรการแพทย ดานอนามัยส่ิงแวดลอม ลักษณะ
งานยังเกี่ยวของกับการพัฒนากลุมหองปฏิบัติการใหเปนองคกรแหงการเรียนรู สงเสริมและพัฒนา                    
การถายทอดความรู ความสามารถและทักษะของบุคคลโดยการเรียนรูรวมกัน การทํางานเปนทีมอยางมีระบบ 
การพัฒนาองคกรและระบบการทํางานตามหลักปฏิบัติราชการแนวใหมภายใตการปฏิรูปการเมืองและ                     
การบริหารราชการในปจจุบันโดยการกําหนดวิสัยทัศนและวัฒนธรรมองคกรใหบุคลากรในกลุม
หองปฏิบัติการยึดประชาชนเปนศูนยกลาง ซ่ือสัตยสุจริต ตรวจสอบได มีความรับผิดชอบตองานและองคกร 
การปรับปรุงและพัฒนางานใหมีคุณภาพอยางตอเนื่อง รับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ การจัดระบบเครือขาย        
สารสนเทศของหนวยงาน ช้ีแจง ทําความเขาใจ ลดระยะเวลาและขั้นตอนการบริการ พรอมประเมินความ            
พึงพอใจของผูใชบริการเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 
                        
ดานปฏิบัติการ 

1. ดําเนินการใหบริการการตรวจวิเคราะหและทดสอบคุณภาพอนามัยส่ิงแวดลอม 
สุขาภิบาลอาหารและน้ํา สุขาภิบาลชุมชนและการบังคับใชกฎหมายสาธารณสุขเพื่อเปนขอมูลในการเฝาระวัง 
ปรับปรุงและพัฒนาโครงการของกรมอนามัยเพื่อการสงเสริมสุขภาพและพัฒนาอนามัยส่ิงแวดลอมให
สัมฤทธิ์ผลตามเปาหมาย 

2. ดําเนินการการผลิตชุดตรวจสอบทางภาคสนามโดยชุมชนเพื่อสนับสนุนการมีสวนรวม
ของชุมชนและประชาชนในทองถ่ินในการรวมตรวจสอบและรวมเฝาระวังคุณภาพน้ําบริโภค คุณภาพน้ํา
แหลงน้ํา คุณภาพน้ําทิ้ง-น้ําเสีย สุขาภิบาลอาหารและน้ํา สุขาภิบาลชุมชนและการพัฒนาพฤติกรรมสุขอนามัย 

3. พัฒนาศักยภาพการตรวจวิเคราะหและทดสอบทางหองปฏิบัติการทั้งในเชิงรับและ           
เชิงรุกใหมีความทันสมัยและทันการณเพื่อสนับสนุนโครงการสําคัญของหนวยงานในการเปนองคกรหลักการ
สงเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอมของประเทศ 

4. ศึกษา วิจัย เพื่อการคิดคนรูปแบบและสวนประกอบของชุดตรวจสอบทางภาคสนาม 
โดยชุมชน โดยแปลงองคความรูที่ยุงยากและซับซอนในหองปฏิบัติการมาตรฐานมาเปนองคความรูแบบงาย 
สู          การปฏิบัติในภาคสนามโดยชุมชน ประชาชนและเจาหนาที่ทองถ่ินเพื่อเปนเครื่องมือในการใหความรู              
สรางความตระหนักและการมีสวนรวมในการตรวจสอบและเฝาระวังอนามัยส่ิงแวดลอมที่เปนปญหาของ  
พื้นที่ 
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5. ควบคุมการศึกษา สํารวจ วิเคราะห วิจัยสถานการณอนามัยส่ิงแวดลอมที่มีผลกระทบตอ
สุขภาพเพื่อใหไดขอมูลเชิงรุกในการใหขอเสนอแนะแกหนวยงานที่เกี่ยวของในการกําหนดเกณฑมาตรฐาน
และแนวทางปฏิบัติที่ถูกตอง เพื่อการตรวจสอบเฝาระวังและการพัฒนากฎหมายสาธารณสุขเพื่อการคุมครอง
สุขภาพของประชาชนตอไป 

6. พัฒนาศักยภาพการตรวจวิเคราะหและทดสอบเพื่อการทดสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม   
ตามเกณฑและมาตรฐานที่ไดมีการปรับปรุงและพัฒนาตามการรองขอของผูใชบริการ 

7. พัฒนาและคิดคนนวัตกรรมตางๆ ที่เปนประโยชนตอการตรวจวิเคราะหและทดสอบ
อนามัยส่ิงแวดลอมใหเอื้อตอการดําเนินงานของกรมอนามัย 

8. พัฒนาระบบควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพการตรวจวิเคราะหของกลุม
หองปฏิบัติการใหเปนมาตรฐานสากล 

9. ถายทอดความรูและเทคนิคการใชชุดตรวจสอบทางภาคสนามโดยชุมชนใหภาคี
เครือขายเพื่อการมีสวนรวมของชุมชนและประชาชนในการเฝาระวังและพัฒนาอนามัยส่ิงแวดลอมภายใต
หลักการสาธารณสุขมูลฐานและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
    
ดานการวางแผน   

1. วางแผนและกําหนดเปาหมายของการดําเนินงานของหนวยงาน  เพื่อใหการดําเนินงาน
วิทยาศาสตรการแพทยดานอนามัยส่ิงแวดลอมเปนไปอยางมีระบบ อันจะสงผลใหงานมีประสิทธิภาพ 

2. วางแผนและเปาหมายการพัฒนาระบบการดําเนินงาน  เพื่อการพัฒนาระบบการทํางาน 
ที่มีความรวดเร็ว ถูกตองมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. วางแผนการใชงบประมาณที่อยูในความรับผิดชอบ  เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด คุมคา
และเหมาะสม 

4. วางแผนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อใหบุคลากรไดรับการพัฒนา มีทักษะและ
ความชํานาญงาน  อันจะเปนประโยชนตอการดําเนินงานวิทยาศาสตรการแพทย ดานอนามัยส่ิงแวดลอมของ
หนวยงาน 

5. วางแผนการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการของหนวยงานใหมีประสิทธิ-
ภาพ  เพื่อความพึงพอใจของผูใชบริการหองปฏิบัติการทดสอบ 
 
ดานการประสานงาน   

1. เขารวมประชุมกับหนวยงานตางๆที่ดําเนินงานดานการตรวจวิเคราะหและทดสอบ     
คุณภาพอนามัยส่ิงแวดลอม เชน คุณภาพน้ําบริโภค คุณภาพน้ําทิ้ง-น้ําเสีย น้ําสระวายน้ํา อาหารทางจุลชีววิทยา 
นิเวศพิษวิทยา การควบคุมและการประกันคุณภาพการตรวจวิเคราะหและทดสอบทั้งในประเทศและ          
ตางประเทศ เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนขอมูล ความรูและเทคโนโลยีการทดสอบระหวางกันอันจะสงผลในการ
พัฒนางานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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2. เปนตัวแทนของหนวยงานในการใหขอมูลดานการตรวจวิเคราะหและทดสอบทาง
หองปฏิบัติการและการใชชุดตรวจสอบทางภาคสนามโดยชุมชนเพื่อการตรวจสอบและเฝาระวังอนามัย              
ส่ิงแวดลอม 

3.  ประสานงานกับภาคีเครือขาย เชน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินเพื่อการพัฒนาศักยภาพของชุมชนและเจาหนาที่ทองถ่ินในการมีสวนรวมการตรวจสอบและ    
เฝาระวังอนามัยส่ิงแวดลอมดวยเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

4. ประสานงานวิชาการและแสวงหาแหลงทุนในการสนับสนุนโครงการศึกษาวิจัยจาก
หนวยงานภาครัฐและองคการระหวางประเทศเพื่อใหเกิดความรวมมือและการศึกษาวิจัยแบบครบวงจรเพื่อ 
เปาหมายการพัฒนาอนามัยส่ิงแวดลอมที่ยั่งยืนโดยการสรางความเขมแข็งใหทองถ่ิน การพัฒนาพฤติกรรม  
สุขอนามัยและการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการตรวจสอบและเฝาระวังสิ่งคุกคามตอสุขภาพ เพื่อการลด
โรคเหตุส่ิงแวดลอมที่สามารถปองกันได  
 
ดานวิชาการ 

1. ฝกอบรม ถายทอดความรู ปลูกและสรางจิตสํานึกใหชุมชนและภาคีเครือขายในการดูแล
ตนเองและชุมชนในทองถ่ินเพื่อเปาหมายการสงเสริมสุขภาพที่ดี 

2. เปนที่ปรึกษาและใหคําแนะนําใหมีการพัฒนาศักยภาพการตรวจวิเคราะหและทดสอบ 
การคิดคนและผลิตชุดตรวจสอบทางภาคสนามโดยชุมชนและการพัฒนางานวิจัยแกบุคลากรใน
หองปฏิบัติการของหนวยงาน 

3. ใหคําปรึกษา คําแนะนําเกี่ยวกับเทคนิค การสุมเก็บตัวอยาง การรักษาสภาพตัวอยางและ
เทคนิคการดูแลระบบประปา ระบบบําบัดน้ําทิ้งของโรงพยาบาลและการควบคุมคุณภาพน้ําสระวายน้ําใหมี
ความปลอดภัยตอผูบริโภคและผูใชบริการ 

4. เปนวิทยากรใหสถาบันการศึกษา หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนดานการตรวจ
วิเคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอม เทคนิคการสุมเก็บ การรักษาสภาพตัวอยางสิ่งแวดลอมเพื่อนําสงหองปฏิบัติการ
ทดสอบ เทคนิคการดูแลและเฝาระวังระบบประปาและคุณภาพน้ําบริโภค ระบบบําบัดน้ําเสีย 

5. เปนวิทยากรใหชาวตางประเทศภายใตการสนับสนุนทุนโดยองคการระหวางประเทศ
เพื่อการถายทอดเทคนิคการตรวจสอบทางภาคสนามโดยชุมชนเพื่อสรางความเขมแข็งใหชุมชนและทองถ่ิน
ในการเฝาระวังคุณภาพน้ําบริโภค สุขาภิบาลอาหารและน้ํา สุขาภิบาลชุมชนและพฤติกรรมสุขอนามัย 

6. เปนคณะกรรมการ  คณะทํางาน ที่ปรึกษาทางวิชาการกับหนวยงานที่ สังกัดและ      
หนวยงานภายนอกรวมกําหนดแนวทางและทิศทางการพัฒนาระบบงานเฝาระวังอนามัยส่ิงแวดลอมและรวม
เสนอแนวคิดเพื่อการกําหนดเกณฑหรือมาตรฐานคุณภาพน้ําบริโภค คุณภาพน้ําแหลงน้ําและการรับรอง
ระบบงานหองปฏิบัติการทดสอบ 
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ความรับผดิชอบหลัก  (Key  Responsibilities) 
 

หนาท่ีหลัก/กิจกรรมหลัก 
(Key  Responsibilities & Activities) 

วัตถุประสงคหลักของงาน 
(Key  Objectives) 

ตัวชี้วัดผลงานของตาํแหนงงาน 
(Performance  Indicators) 

1.  สนับสนุนการตรวจวิเคราะหและทดสอบขอมูลทางวิทยาศาสตร  เพื่อการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม 
1. ขอมูลคุณภาพน้ําบริโภค 
2. ขอมูลคุณภาพน้ําทิ้ง 
3. ขอมูลคุณภาพน้ําสระวายน้ํา 
4. ขอมูลการปนเปอนเชื้อโรคในอาหาร 
5. ขอมูลความเปนพิษของตัวอยางสิ่งสง

ตรวจ 

- เปนหองปฏิบัติการอางอิงดาน
อนามัยสิ่งแวดลอม  สุขาภิบาล
อาหารและน้ํา  สุขาภิบาลชุมชน
และการประเมินผลกระทบตอ
สุขภาพ 

- สนับสนุนการบังคับใชกฎหมาย
สาธารณสุข 

- สํารวจสถานการณคุณภาพ
อนามัยสิ่งแวดลอม สุขาภิบาล
อาหารและน้ํา สุขาภิบาลชุมชน
และการประเมินผลกระทบตอ
สุขภาพ  เพื่อการกําหนดแนวทาง
การเฝาระวังและพัฒนาเพื่อ
คุมครองสุขภาพของประชาชน 

- เปนหองปฏิบัติการอางอิงดาน
อนามัยสิ่งแวดลอม 

- อัตราความพึงพอใจของ
ผูใชบริการ 

- อัตราขอรองเรียนของ
ผูใชบริการ 

- อัตราเพิ่มของจํานวนผูใชบริการ 
- จํานวนความผิดพลาดของ

รายงานผลการทดสอบ 
 

2.  การศึกษา  คนควา  สํารวจ  วิจัย  เพื่อพัฒนาศักยภาพของหองปฏิบัติการ 
1. พัฒนาขอมูลการตรวจวิเคราะหและ

ทดสอบตามที่ผูรับบริการรองขอ  
เพื่อสนับสนุนโครงการของ
หนวยงาน 

2. พัฒนาศักยภาพการตรวจวิเคราะห
และทดสอบ ขอมูลตามที่กําหนดใน
เกณฑและมาตรฐานของคุณภาพ
สิ่งแวดลอม 

3. พัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม  เพื่อ
การตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
ทางภาคสนาม โดยการมีสวนรวม
ของชุมชน 

4. ศึกษา สํารวจและวิจัยสถานการณ
อนามัยสิ่งแวดลอม 

- สนับสนุนขอมูลที่มีความถูกตอง 
นาเชื่อถือและทันการณ  เพื่อการ
เฝาระวังและพัฒนาอนามัย
สิ่งแวดลอม สุขาภิบาลอาหาร
และน้ํา สุขาภิบาลชุมชนและการ
ประเมินผลกระทบตอสุขภาพ 

- เพื่อเปนขอมูลในการประเมินผล
กระทบตอสุขภาพ 

- เพื่อสนับสนุนการเสริมสราง
ความเขมแข็งของภาคีเครือขาย
และทองถิ่น 

- เพื่อเปนขอมูลในเชิงรุกในการ
กําหนดแนวทางและทิศทาง  เพื่อ
การสงเสริมและคุมครองสุขภาพ
ของประชาชน 

 
 

- ผูใชบริการเพิ่มความสําคัญตอ
การสนับสนุนขอมูลจาก
หองปฏิบัติการ 

- ประชาชนและชุมชนมีความรู
และความตระหนักในการมีสวน
รวมการตรวจสอบและเฝาระวัง
อนามัยสิ่งแวดลอม 

- มีการปรับปรุงและพัฒนา
กฎหมายสาธารณสุขที่เกี่ยวของ  
เพื่อการคุมครองสุขภาพของ
ประชาชน 
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หนาท่ีหลัก/กิจกรรมหลัก 
(Key  Responsibilities & Activities) 

วัตถุประสงคหลักของงาน 
(Key  Objectives) 

ตัวชี้วัดผลงานของตาํแหนงงาน 
(Performance  Indicators) 

3.  การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหองปฏิบัติการ 
1. พัฒนาบุคลากรหองปฏิบัติการใหมี

ความรูและทักษะ 
2. พัฒนาองคกรและระบบการทํางาน

ตามหลักปฏิบัติราชการแนวใหม 
3. พัฒนาระบบคุณภาพการบริการ 
4. พัฒนาระบบควบคุมคุณภาพและ

ประกันคุณภาพของหองปฏิบัติการ  

- หองปฏิบัติการสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ
คุณภาพการบริการ 

- เปนศูนยกลางการใหการศึกษา 
วิจัยและพัฒนา  เพื่อการ
สนับสนุนขอมูลทางวิทยาศาสตร
ในการเฝาระวังอนามัย
สิ่งแวดลอม สุขาภิบาลอาหาร
และน้ํา และสุขาภิบาลชุมชน 

- จํานวนความผิดพลาดของการ
ตรวจวิเคราะหและทดสอบ 

- จํานวนความผิดพลาดของ
รายงานผลการตรวจวิเคราะห
และทดสอบ 

- ประสิทธิผลในการลดขั้นตอน
และระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ทดสอบ 

 
 

4.  การถายทอดความรูและประสบการณ 
1. ใหการสาธิต ฝกอบรมและถายทอด

องคความรูการปฏิบัติงานตรวจ
วิเคราะหและทดสอบทาง
วิทยาศาสตรแกบุคลากรดานสงเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมทั่วไป
และตางประเทศ 

2. ถายทอดและฝกอบรมเทคนิคการใช     
ชุดตรวจสอบทางภาคสนามแกภาคี
เครือขาย ชุมชนและประชาชนใน
ทองถิ่น 

- ประชาชน ชุมชน หนวยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวของมีความรูและ
ความตระหนักในการรวม
ตรวจสอบและรวมเฝาระวัง
คุณภาพอนามัยสิ่งแวดลอม  เพื่อ
การสงเสริมสุขภาพและปองกัน
สิ่งคุกคามสุขภาพที่สามารถ
ปองกันได 

 

- การมีสวนรวมของประชาชน/
ชุมชน/ ทองถิ่น/องคกร ในการ
กําหนดกิจกรรม  เพื่อการอบรม
การเฝาระวังอนามัยสิ่งแวดลอม 
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ความยุงยากของงาน/ความเสี่ยง/ขอควรระวัง  (Major  challenges) 
1. ตองปฏิบัติงานดานการทดสอบเชิงลึกในหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร  รวมทั้งงานดานการศึกษา 

วิจัย  เพื่อใหไดขอมูลทางวิทยาศาสตร สนับสนุนงานสงเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอมและการพัฒนา
ศักยภาพของหองปฏิบัติการ  เพื่อใหสามารถสนับสนุนงานทั่วไปในเชิงรับ เชิงรุกและเชิงมวลชน  ซ่ึงการ     
มุงผลสัมฤทธ์ิในภารกิจดังกลาวตองมีความรู ความสามารถทางวิทยาศาสตรเฉพาะทางและความรูดาน
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม  ประกอบกับการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพและประสบการณดานการ
ปฏิบัติงานอนามัยส่ิงแวดลอมในพื้นที่  เพื่อการบูรณาการผลการทดสอบและศึกษา วิจัยในหองปฏิบัติการและ
ขอมูลดานอนามัยส่ิงแวดลอมของพื้นที่  เพื่อความนาเชื่อถือและสัมฤทธิ์ผลในเชิงปฏิบัติในการกําหนดเปน
แนวทาง ขอเสนอแนะ รูปแบบที่เหมาะสม เกณฑหรือมาตรฐาน  เพื่อการเฝาระวังอนามัยส่ิงแวดลอม การ
สงเสริมและพัฒนาสุขภาพใหสอดคลองกับบริบท ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมทองถ่ินและปญหาใน
ชุมชนของแตละพื้นที่ 

2. ตองมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  เพื่อการปรับปรุงและพัฒนางานทดสอบทางหองปฏิบัติการและการ
คิดคนและผลิตชุดตรวจสอบทางภาคสนามใหเหมาะสมกับภารกิจของหนวยงานและสภาวะของสิ่งแวดลอม
และสังคม  ในการเปนหนวยงานหรือศูนยกลางพัฒนาการตรวจทางวิทยาศาสตร  เพื่อการสงเสริมสุขภาพและ
อนามัยส่ิงแวดลอม 

3. ตองมีสภาวะผูนําในดานการเปลี่ยนแปลงดานคุณภาพของระบบงานและเปนแบบอยางที่ดีในความ
รับผิดชอบตอหนาที่  เพื่อใหเจาหนาที่เกิดการเรียนรูและพัฒนางานอยางตอเนื่องจนเกิดเปนวัฒนธรรม        
คุณภาพขององคกร 

4. การปฏิบัติงานทดสอบและศึกษาวิจัยในหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรดานอนามัยส่ิงแวดลอม ตอง
มีความรูและทักษะในการใชสารเคมีที่หลากหลายและวัสดุอุปกรณที่แตกตางกัน ตองรูเทคนิค วิธีปฏิบัติที่   
ถูกตองและการจัดการสิ่งแวดลอม  เพื่อการปองกันความเสี่ยงและอันตรายที่อาจกระทบตอสุขภาพของ          
ผูปฏิบัติงาน  

5. ตองสามารถประยุกตใชขอมูลจากการทดสอบและการศึกษาวิจัยนํามาสรางนวัตกรรมและองคความรู  
เพื่อใชเปนเครื่องมือในการใหความรู สรางความตระหนักและสรางแรงจูงใจในการมีสวนรวมของชุมชนและ
ประชาชนในทองถ่ิน  เพื่อการสงเสริมและการพัฒนาสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอมที่ยั่งยืน 

6. ตองสามารถนําผลจากการศึกษา สํารวจ วิเคราะหและวิจัยสถานการณอนามัยส่ิงแวดลอมดําเนินการ
กระตุนและผลักดันใหหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาการปรับปรุงและแกไข  เพื่อการกําหนดแนวทางปฏิบัติ 
เกณฑและมาตรฐาน  ทั้งการปรับปรุงกฎหมายสาธารณสุขที่เกี่ยวของเพื่อการคุมครองสุขภาพของประชาชน 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  

ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางชีววิทยา จุลชีววิทยา เคมี และปริญญาโททางEnvironmental  
Sanitation 
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สมรรถนะของตําแหนงนักวิทยาศาสตรการแพทย (นักวิทยาศาสตรการแพทย 9ชช.) (ดานอนามัยสิ่งแวดลอม) 
 

ระดับท่ีคาดหวัง สมรรถนะ  (Competency) 
1 2 3 4 5 

1 การมุงผลสัมฤทธิ์  (Achievement  Motivation)      
2 บริการที่ดี  (Service  Mind)      
3 การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ  (Expertise)      
4 จริยธรรม  (Integrity)      
5 ความรวมแรงรวมใจ  (Teamwork)      
6 การคิดวิเคราะห  (Analytical  Thinking)      
7 การมองภาพองครวม  (Conceptual  Thinking)      
8 ศิลปะการสื่อสารจูงใจ  (Communication & Influencing)      
9 ความคิดริเร่ิมสรางสรรค  (Proactiveness)      
10 สภาวะผูนํา  (Leadership)      
11 Customer  focus      
12 Continuous  Improvement      
13 ทักษะการสอน  (Coaching)      
14 ความรูเกี่ยวกบักระบวนการการพัฒนาคุณภาพบริการ      
15 ความรับผิดชอบ      
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แบบประเมนิคางาน 

 
ชื่อตําแหนง  นักวิทยาศาสตรการแพทย 9 ชช.  (ดานอนามัยส่ิงแวดลอม) 
สวนราชการทีส่ังกัด  กลุมหองปฏิบัติการ  สํานักอนามัยส่ิงแวดลอม 
หนาท่ีความรบัผิดชอบ 
                       ปฏิบัติงานดวยความเชี่ยวชาญพิเศษมีลักษณะงานที่ตองปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจวิเคราะหและ
ทดสอบคุณภาพอนามัยส่ิงแวดลอมซึ่งตองปฏิบัติโดยนักวิทยาศาสตรที่มีความรูและทักษะเฉพาะทาง เปนการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการตรวจวิเคราะห ทดสอบและศึกษาวิจัยคุณภาพอนามัยส่ิงแวดลอมที่มีผลกระทบ
ตอสุขภาพเพื่อเปาหมายในการสงเสริมสุขภาพของประชาชนทุกกลุมวัยตามนโยบายของรัฐบาลภายใต        
กลยุทธของกรมอนามัย โดยบูรณาการใหสอดคลองกับบริบท ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมทองถ่ิน
และปญหาของคุณภาพอนามัยส่ิงแวดลอมในแตละพื้นที่ซ่ึงมีความแตกตางกันตลอดจนการศึกษา วิเคราะห 
วิจัย ติดตาม ประเมินผลและเสนอแนะเกี่ยวกับแผนปฏิบัติงาน กําหนดรูปแบบและแนวทางปฏิบัติการ
ปรับปรุงพัฒนาศักยภาพการตรวจวิเคราะหและทดสอบขอมูลคุณภาพอนามัยส่ิงแวดลอม สุขาภิบาลอาหาร
และน้ํา สุขาภิบาลชุมชน  ทั้งในเชิงรับและเชิงรุกใหมีความทันสมัย ทันการณ มีคุณภาพ ไดประสิทธิภาพและ        
ประสิทธิผลเพื่อสนับสนุนโครงการสําคัญของหนวยงานในการเปนองคกรหลักการสงเสริมสุขภาพและ
อนามัยส่ิงแวดลอมของประเทศ พัฒนาการตรวจสอบทางวิทยาศาสตรเปนชุดตรวจสอบอยางงายทาง
ภาคสนามโดยชุมชนเพื่อเปนเครื่องมือในการใหความรู สรางความตระหนักและเสริมสรางความเขมแข็งของ    
ชุมชน ประชาชนและเจาหนาที่ทองถ่ินโดยการมีสวนรวมในการตรวจสอบและเฝาระวังอนามัยส่ิงแวดลอม    
สงเสริมสุขาภิบาลอาหารและน้ํา สุขาภิบาลชุมชนและการเสริมสรางพฤติกรรมสุขอนามัยของประชาชนใน
ทองถ่ินภายใตหลักการสาธารณสุขมูลฐานและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเปนแนวทางการพัฒนาและ       
สงเสริมสุขภาพที่ยั่งยืน รวมทั้งการศึกษา สํารวจ วิเคราะห วิจัยสถานการณคุณภาพอนามัยส่ิงแวดลอมที่มี    
ผลกระทบตอสุขภาพเพื่อเปนขอมูลเชิงรุกในการใหขอเสนอแนะ หลักปฏิบัติที่ถูกตอง แนวทางการเฝาระวัง
อนามัยส่ิงแวดลอม การกําหนดเกณฑและมาตรฐานคุณภาพอนามัยส่ิงแวดลอมที่เหมาะสมแกหนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อการตรวจสอบและเฝาระวังอนามัยส่ิงแวดลอม สุขาภิบาลอาหารและน้ํา สุขาภิบาลชุมชน การ
ปรับปรุงและการพัฒนากฎหมายสาธารณสุขตอไป   วางแผนงานและโครงการศึกษาวิจัยตางๆ พรอมแผนการ
ติดตามและประเมินผลตามขอเสนอแนะและแนวทางการปฏิบัติราชการของหนวยงานใหไดผลสัมฤทธ์ิตาม
เปาหมาย ประสานงานวิชาการและแสวงหาแหลงทุนกับหนวยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา
และองคการระหวางประเทศใหเกิดความรวมมือในการศึกษาวิจัยแบบครบวงจร สัมฤทธิ์ผลตามเปาประสงค 
การพัฒนาอนามัยส่ิงแวดลอมเพื่อการสงเสริมสุขภาพ สอนและและฝกอบรมการใชเทคโนโลยีดานการตรวจ
วิเคราะหและทดสอบทั้งทางหองปฏิบัติการมาตรฐานและทางภาคสนามแกบุคลากรที่เกี่ยวของทั้งจากภาครัฐ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาและผูรับทุนจากองคการตางประเทศ รวมทั้งการให
คําปรึกษา คําแนะนําและเทคนิคเพื่อการดําเนินการพัฒนาและการปรับปรุงคุณภาพน้ําบริโภค น้ําทิ้ง น้ําเสีย
และน้ําสระวายน้ําจากระบบที่เกี่ยวของเพื่อการสนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาคุณภาพอนามัยส่ิงแวดลอม 
สุขาภิบาลอาหารและน้ําและสุขาภิบาลชุมชนใหมีความปลอดภัยตอประชาชน 
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องคประกอบ คะแนน  
เต็ม 

ประเมิน 
ในอันดับ เหตุผลในการพิจารณา คะแนน

ท่ีไดรับ 
องคประกอบดานความรูและทักษะ 
ท่ีจําเปนในงาน 
1.  ความรอบรูและชํานาญงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
เปนงานที่ตองใชความรู ความสามารถสามารถ
ปฏิบัติงานและพัฒนางานในหองปฏิบัติการ  
เพื่อสนับสนุนภารกิจของสวนราชการไดทั้งใน
เชิงรับ เชิงรุกและเชิงมวลชน ปฏิบัติงานที่ตองใช
ความรูและความเชี่ยวชาญสาขาวิทยาศาสตร
เฉพาะทางและการสั่งสมประสบการณ จนมี
ทักษะและความเชี่ยวชาญเปนพิเศษ บูรณาการ
องคความรูและประสบการณดานสุขาภิบาลและ
อนามัยส่ิงแวดลอม มีความรู ความชํานาญและ
เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานทั้งเชิงกวางและ  
เชิ ง ลึกในการดํ า เนินงานการทดสอบทาง
วิทยาศาสตรขั้นสู งและศึกษาวิจั ย เพื่ อการ
พัฒนาการตรวจสอบคุณภาพอนามัยส่ิงแวดลอม
ที่นับวันมีความซับซอนเพื่ อใหไดขอมูลที่
ครอบคลุมปญหาที่แทจริงของสิ่งแวดลอมที่มี
ความถูกตอง นาเชื่อถือและทันการณในการเฝา
ระวังและปองกัน     ส่ิงคุกคามสุขภาพจาก
ส่ิงแวดลอม อันมีสาเหตุจากสิ่งแวดลอมซึ่งไม
สามารถตรวจสอบไดโดยวิธีการทางกายภาพ 
ทางเคมีและทางชีววิทยา    ทั่วไป ศึกษา  สํารวจ  
วิเคราะหและวิจัยเพื่อใหไดขอมูลในเชิงรุก เพื่อ
การปรับปรุงและพัฒนาเปนหลักปฏิบัติที่ถูกตอง
ขอแนะนํา เกณฑและ    มาตรฐานแกหนวยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวของเพื่อการเสนอและผลักดันใหมี
การกําหนดแนวทาง  การแกไขปญหา  การ
ปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย   สาธารณสุขที่
เกี่ยวของเพื่อเปาหมายการสงเสริมและคุมครอง
สุขภาพของประชาชนดานเชิง   มวลชน ตองมี
ความรูและความชํานาญงานในการแปลงองค
ความรูที่ยุงยากซับซอนในหอง 
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องคประกอบ คะแนน  
เต็ม 

ประเมิน 
ในอันดับ เหตุผลในการพิจารณา คะแนน

ท่ีไดรับ 

 

  ปฏิบัติการทดสอบทางวิทยาศาสตรแบบมาตรฐานใหเปนองค
ความรูแบบงายเพื่อนําสูการปฏิบัติโดยชุดตรวจสอบทาง
ภาคสนามโดยชุมชนเพื่อเปนเครื่องมือในการใหความรู สราง
ความตระหนกัและความเขมแข็งของชุมชนในการรวม
ตรวจสอบและรวมเฝาระวังสิ่งคุกคามที่จะเปนอันตรายตอ
สุขภาพจากสิ่งแวดลอม เพื่อผลสัมฤทธ์ิดานการสงเสริม
สุขภาพและพฒันาอนามัย ส่ิงแวดลอมตามภารกิจหลักของ
กรมอนามัย 

 

2.  การบริหารจัดการ 100  เปนงานที่ตองมีแผนปฏิบัติงานตามแนวทางการพัฒนาการ
ปฏิบัติราชการประจําปและคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ระหวางหนวยงาน กําหนดรูปแบบแนวทางปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพการทดสอบของหองปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุนงาน
การเฝาระวังอนามัยส่ิงแวดลอมและสงเสริมสุขภาพใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลรวมทั้งศึกษา  สํารวจ  วิเคราะห 
วิจัยสภาวะแวดลอมและสถานการณอนามัยส่ิงแวดลอมที่มี  
ผลกระทบตอสุขภาพโดยการกําหนดแนวทางการปฏิบัติ  
ขอเสนอแนะ เกณฑและมาตรฐานทางวิชาการและพัฒนา  
วิชาการเพื่อใหสัมฤทธิ์ผล บรรลุวัตถุประสงคตามภารกิจหลัก
ของกรมอนามัย มีการบูรณาการขอมูลจากการตรวจวิเคราะห
และทดสอบและการศึกษาวิจัยทางหองปฏิบัติการเพื่อการ
ประยุกตใชในงานการเฝาระวังอนามัย     ส่ิงแวดลอม รวมถึง
การพัฒนาเจาหนาที่ให เกิดการเรียนรู   ใหการถายทอด
เทคโนโลยีและวิธีการใหม ๆ ทั้งภายในและภายนอกสวน  
ราชการรวมทั้งผูรับทุนจากองคการตางประเทศ มีการจัดทํา
แผนพัฒนากําลังคนกลุมหองปฏิบัติการ แผนพัฒนาระบบงาน
ใหมีคุณภาพในระดับสากล การจัดทําระบบสารสนเทศและ
การมีศูนยขอมูลขาวสารเพื่อสนองตามการรองขอของ
ผูใชบริการ กําหนด แผนงาน โครงการและเปาหมายการ
ดําเนินงานที่ชัดเจนบริหารจัดการงบประมาณที่ไดรับการ
จัดสรรตามแผนงาน 
 

 

- 
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องคประกอบ คะแนน  
เต็ม 

ประเมิน 
ในอันดับ เหตุผลในการพิจารณา คะแนน

ท่ีไดรับ 

 

  โครงการที่รับผิดชอบใหมีประสิทธิภาพ และ 
ประสิทธิผลอีกทั้งตอง มีการตรวจสอบ  ติดตามและ
ประเมินผล    แผนงานและโครงการภายใตภารกิจ
ของ หนวยงานและยุทธศาสตรของกรมใหบรรลุ
วัตถุประสงคตามที่กําหนด ใหคําปรึกษา คําแนะนํา 
และเทคนิคเพือ่การดําเนินการพัฒนาและการ
ปรับปรุง 
คุณภาพน้ําบรโิภค น้ําทิ้ง น้ําเสีย และน้าํสระวายน้ํา
จากระบบที่เกีย่วของ 

 

3.  การสื่อสารและปฏิสัมพันธ 
 

100  เปนงานที่ตองใชทักษะในการพัฒนาศักยภาพของ
หองปฏิบัติการอยางตอเนื่องเพื่อการสนับสนุนขอมูล
ที่เปนประโยชนตอการดําเนินงานของหนวยงานที่
เกี่ยวของ การขอสนับสนุนงบประมาณที่เหมาะสม
เพื่อการดํา เนินงานตามแนวทางการพัฒนาการ  
ปฏิบัติราชการและการขอสนับสนุนเงินทุนจาก
องคการระหวางประเทศเพื่อการดําเนินงานศึกษาวิจัย
โครงการนํารอง ภารกิจเหลานี้จําเปนตองอาศัยทักษะ
การสื่อสารและปฏิสัมพันธสัมฤทธิ์ที่ใหตามเปาหมาย 
อีกทั้งการดูแลและเฝาระวังอนามัยส่ิงแวดลอม  
จําเปนตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนมีการ
ประสานงานกับภาคีเครือขายในระดับหนวยงาน
เอกชน หนวยงานราชการทั่วไปและองคการระหวาง
ประเทศ การใหคําปรึกษา คําแนะนําและการถายทอด
ความรูการใชชุดตรวจสอบทางภาคสนามที่สงผลตอ
การสรางแรงจูงใจใหเกิดความรวมมือจากทุกภาค
สวนในการรวมตรวจสอบและรวมเฝาระวังอนามัย 
ส่ิงแวดลอมและความตระหนักตอความรวมรับ  
ผิดชอบตอส่ิงคุกคามที่เปนภัยตอสุขภาพและสังคม  
 
 
 

 

 
- 
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องคประกอบ คะแนน  
เต็ม 

ประเมิน 
ในอันดับ เหตุผลในการพิจารณา คะแนน

ท่ีไดรับ 
องคประกอบดานการคดิและตัดสินใจ
แกไขปญหา 
4.  การปฏิบัติงานและการตัดสินใจ 
     แกไขปญหา   
 

 
 

100 

  
 
มีการตัดสินใจแกไขปญหาผลกระทบตอ  
สุขภาพจากสิ่งแวดลอมมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น 
การตรวจสอบและพัฒนาระบบเฝาระวัง
ทางดานสิ่งแวดลอม ภายใตกรอบยุทธศาสตร
ของกรมโดยมีขอมูลที่ ถูกตอง  นา เชื่ อ ถือ
เพียงพอและทันการณ  เพื่อการตรวจสอบ 
ติดตาม ประเมินผลในการกําหนดทิศทางและ
แนวทางเพื่อการคุมครองและสงเสริมสุขภาพ
ของประชาชนการพัฒนาศักยภาพของงาน
ทดสอบทางหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรเพื่อ
การ     ตรวจสอบสิ่ งคุกคามสุขภาพจาก
ส่ิงแวดลอมที่ซับซอน จําเปนตองมีผูเชี่ยวชาญ
งานทาง  วิทยาศาสตรการแพทยดานอนามัย
ส่ิงแวดลอมที่กลาคิดและกลาตัดสินใจในการ
กําหนด     กลยุทธการปฏิบัติงานที่เหมาะสม 
การเลือกใชวิธีการทดสอบที่มีประสิทธิภาพ
และนาเชื่อถือเพื่อไดขอมูลที่ถูกตอง อางอิงได 
และเปนประโยชนในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น  
โดยสอดคลองกับบริบทของงานที่รับผิดชอบ
ซ่ึงมีความหลากหลายในการพัฒนาอนามัย  
ส่ิงแวดลอมเพื่อการสงเสริมสุขภาพ 

 

5. ความทาทายในความคิดหรือ 
   ความคิดสรางสรรค 
 

150  เปนงานที่ตองใชทักษะ การคิดวิเคราะหใน 
ภารกิจการสรางเสริมสุขภาพของกรมอนามัย
สอดคลองกับทิศทางของนานาประเทศใน
ระดับสากลประกอบดวยงานที่สําคัญ 4  ดาน 
คือ (1) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของ
ประชาชน  (2) การจัดการสภาพแวดลอมที่ 
เอื้อตอการมีสุขภาพดี   (3) การจัดบริการ  
สุขภาพและ (4) การสรางพันธมิตรและภาคี
เครือขายดานดานสุขภาพที่เขมแข็ง 
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องคประกอบ คะแนน  
เต็ม 

ประเมิน 
ในอันดับ เหตุผลในการพิจารณา คะแนน

ท่ีไดรับ 
   โดยแนวทางการดําเนินงานดังกลาวจําเปนตองมีกิจกรรม

ในการขับเคลือ่นงาน คือ (1) การสรางเงื่อนไข สนับสนนุ 
เชนงานวิจัย  พัฒนาองคความรู การสรางภาคีเครือขาย  
(2) การฝกอบรมทั้งกลุมใหบริการและประชาชน           
(3) การเคลื่อนไหวทางสังคมทั้งในระดับสถาบัน  ชุมชน 
ประชาชน การสรางความเขมแข็งใหประชาสังคม การ 
ขับเคลื่อนอยางกลาชิดกับองคกร   ปกครองสวนทองถ่ิน 
ซ่ึงภารกิจในการสรางความเขมแข็งใหทองถ่ินดานการมี
สวนรวมในการดูแล และพัฒนาอนามัยส่ิงแวดลอม       
จําเปนตองมีเครื่องมือในการใหความรู สรางจิตสํานึก
หรือความตระหนักในการมสีวนรวมในการดูแล       
ตรวจสอบและเฝาระวังอนามัยส่ิงแวดลอมซึ่งหนวยงาน
ตองมีผูเชี่ยวชาญที่มีความรู ความสามารถ ความคิดริเร่ิม
สรางสรรคเพื่อการคิดคนและพัฒนานวตกรรมตางๆ ที่
เปนประโยชนตอการดําเนนิงานทั้งในหองปฏิบัติการ
มาตรฐานและการนําสูการปฏิบัติการตรวจคุณภาพ 
ส่ิงแวดลอมทางภาคสนามโดยชุมชน เพื่อใหชุมชนเปน
พันธมิตรและภาคีเครือขายที่สําคัญในการรวมมือการ
จัดการสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาพดี เพื่อปองกัน
และลดโรคเหตุส่ิงแวดลอมที่สามารถปองกันได 

 

องคประกอบดานภาระ 
ความรับผดิชอบ 
6.  อิสระในการปฏิบัติงาน 

 

 
 

100 

  
 
ดําเนินงานภายใตนโยบายและยุทธศาสตรที่กําหนด  
โดยมีการวางแผนงาน โครงการศึกษาวิจยั ตรวจสอบ  
ติดตามและประเมินผลภายใตโครงการสําคัญที่กําหนด
ตามพันธกิจของกรมอนามัย มีความอิสระในกาบริหาร
จัดการงานวิชาการเพื่อมุงผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของ 
กรมอนามัย มกีารประสานงานทั้งในหนวยงานและนอก
หนวยงานทีเ่ปนภาครัฐ ภาคเอกชนและองคการระหวาง
ประเทศภายใตการดําเนนิงานของนักวิทยาศาสตรการ-
แพทย ดานอนามัยส่ิงแวดลอมที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ 

 

- 
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องคประกอบ คะแนน  
เต็ม 

ประเมิน 
ในอันดับ เหตุผลในการพิจารณา คะแนน

ท่ีไดรับ 
7.  ขอบเขตผลกระทบของงาน 
 

150 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรมอนามัยเปนกรมวิชาการที่ตองใชพลังความรู 
(Know Ledge Power) เปนแนวทางหลักในการเชื่อม
ประสานกับกลไกตางๆ  ที่   เกิดขึ้น  รวมทั้งการ  
ขับเคล่ือนภาคีเครือขาย    ทั้งในภาครัฐและภาค
ประช าชนด านส ง เ ส ริ มสุ ขภ าพและอนามั ย
ส่ิงแวดลอมมีภารกิจในการสรางเสริมสุขภาพให
ประชาชน มีสุขภาพดีโดยมีการศึกษา วิเคราะห วิจัย 
พัฒนาและถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีดาน
การสงเสริมสุขภาพ การจัดการปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพ 
และการจัดการสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาพดี 
รวมทั้งการประเมินผลกระทบตอสุขภาพ มุงเนนให
ประชาชนมีความรูและทักษะในการดูแลตนเอง 
ครอบครัวและชุมชน ตลอดการสนับสนุนใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและภาคีตางๆทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนมีสวนรวมในการสรางเสริมสุขภาพโดย
ถวนหนา การมีหองปฏิบัติการที่เปนศูนยกลางในการ
ปฏิบัติงานการทดสอบทางวิทยาศาสตรที่มีความ
พรอมดานศักยภาพของบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
พิเศษเพื่อการสนับสนุนขอมูลทางวิทยาศาสตรที่
ถูกตอง นาเชื่อถือและทันการณทั้งในเชิงรับและเชิง
รุกรวมทั้งการคิดคนและผลิตชุดตรวจสอบทาง
ภาคสนามที่     เหมาะสมเพื่อการตรวจสอบและเฝา
ระวังปญหา     ส่ิงแวดลอมในพื้นที่เชิงมวลชนโดย
การมีสวนรวมของชุมชน จึงเปนแนวทางการสงเสริม
และสนับสนุนภารกิจของกรมอนามัยในการมุง
ผลสัมฤทธิ์ที่มีความชัดเจนและเปนรูปธรรม 
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องคประกอบ คะแนน    

เต็ม 
ประเมิน 
ในอันดับ 

เหตุผลในการพิจารณา คะแนน
ท่ีไดรับ 

8.  อํานาจที่ไดรับ/ขอบเขต 
     ความรับผิดชอบ 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไดรับมอบหมายจากกรมใหเปนผูดําเนินการ  
วางแผนงานการพัฒนางานหองปฏิบัติการ  
กรมอนามัยเพื่อการสนับสนุนภารกิจของกรม
อนามัยที่ เกี่ ยวของ  ไดแกการสง เสริมและ
สนับสนุนใหมีการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมใน
การตรวจวิเคราะห ทดสอบและพัฒนางานดาน
ศึกษาวิจัย   ใหคําปรึกษา ศึกษา คิดคนรูปแบบ
และสวนประกอบเพื่อได ชุดตรวจสอบทาง
ภาคสนามที่เหมาะสมในการตรวจสอบแบบคัด
กรองและเฝาระวังสิ่งคุกคามตอสุขภาพโดย
ชุมชน  โดยมีการวางแผนทั้งแผนงาน แผนคน
และแผนเงินใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ
ของ   กรมอนามัย รวมท้ังการตรวจสอบ ติดตาม 
และประเมินผลการทํางาน ตลอดจนการเปนที่
ปรึกษาทางวิชาการโครงการการพัฒนาระบบ
การเฝาระวังอนามัยส่ิงแวดลอม การดําเนินงาน
สนับสนุนภาคีเครือขายในการสงเสริมและสราง
เสริมความเขมแข็งในการรวมเฝาระวังอนามัย 
ส่ิงแวดลอม มีการประสานและดําเนินงานกับ
องคกรอื่นทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนในดานตางๆ 
ตามอํานาจหนาที่ที่รับผิดชอบและมอบหมายงาน
จากหัวหนาสวนราชการตามลําดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวม 1,000  รวม  
สรุปผลการประเมิน 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
 
  (     )   ผานการประเมิน 
  (     )   ไมผานการประเมิน  
      (ลงชื่อ)....................................................... 
                       (.....................................................) 

                       เลขานุการคณะกรรมการการกําหนดตําแหนงระดับสูง 
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