โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
เลขที่ 8 หมู่ 2 ถ.แสงจันทร์เนรมิต
ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
22 กรกฎาคม 2560
เรื่อง ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการเปิด “ศูนย์วิชาการอาชีวเวชศาสตร์ รพ.กรุงเทพระยอง”
เรียน แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย นักวิชาการสาธารณสุข และท่านผู้สนใจทุกท่าน
เอกสารแนบ รายละเอียดโครงการและกําหนดการจัดอบรม
เนื่องจากโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง ได้จัดตั้งศูนย์วิชาการอาชีวเวชศาสตร์ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
(Occupational Medicine Academic Center, Bangkok Hospital Rayong) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เสริมสร้างงานวิชาการด้านอาชีวเวชศาสตร์และอาชีวอนามัยของโรงพยาบาล ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และเป็น
หน่วยงานที่ให้บริการด้านความรู้แก่สถานประกอบการและผู้ที่สนใจ ทั้งในจังหวัดระยองและต่างพื้นที่ ซึ่งถือ
เป็นการคืนกําไรสู่สังคมทางหนึ่ง
เพื่อเป็นการเปิดตัวการดําเนินงาน และเป็นการประชาสัมพันธ์ศูนย์วิชาการอาชีวเวชศาสตร์ รพ.กรุงเทพ
ระยอง ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ในการนี้ ศูนย์วิชาการอาชีวเวชศาสตร์ รพ.กรุงเทพระยอง และศูนย์ส่งเสริม
สุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์ รพ.กรุงเทพระยอง ในความร่วมมือกับ มูลนิธิสัมมาอาชีวะ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่าน
ผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมการประชุมวิชาการเปิดตัว “ศูนย์วิชาการอาชีวเวชศาสตร์ รพ.กรุงเทพระยอง” ในหัวข้อ
การประชุม “สุขภาพพร้อมทํางาน สถานประกอบการมั่นใจ (Fitness to Work, Fitness to Growth)” ในวัน
พุธที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560 (เวลา 9.00 – 15.00 น.) ณ ห้องประชุมเกาะแก้ว 1-2 โรงแรม Classic Kameo
Hotel Rayong จ.ระยอง ท่านผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมในครั้งนี้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
รายละเอียดโครงการดังในเอกสารแนบ
ขอแสดงความนับถือ

(นพ.วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์)
ผู้อํานวยการศูนย์วิชาการอาชีวเวชศาสตร์
และประธานมูลนิธิสัมมาอาชีวะ

(นพ.ชัชวาล ประดิษฐ์วงศ์สิน)
ผู้อํานวยศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์
รพ.กรุงเทพระยอง

รายละเอียดโครงการ
งานประชุมวิชาการเปิด “ศูนย์วิชาการอาชีวเวชศาสตร์ รพ.กรุงเทพระยอง”
(Grand Opening of Occupational Medicine Academic Center, Bangkok Hospital Rayong)
“สุขภาพพร้อมทํางาน สถานประกอบการมั่นใจ (Fitness to Work, Fitness to Growth)”
วันพุธที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 9.00 – 15.00 น.
สถานที่ประชุม ห้องเกาะแก้ว 1-2 โรงแรม Classic Kameo Hotel Rayong จ.ระยอง
องค์กรผู้จัด
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง ร่วมกับ มูลนิธิสมั มาอาชีวะ
สถานทีจ่ ัดการประชุม
ห้องเกาะแก้ว 1-2 โรงแรม Classic Kameo Hotel Rayong จ.ระยอง
วันและเวลาทีจ่ ัดการประชุม
วันพุธที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 9.00 – 15.00 น.
ความสําคัญ
เนื่องจากโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง ได้จัดตั้งศูนย์วิชาการอาชีวเวชศาสตร์ รพ.กรุงเทพระยอง
(Occupational Medicine Academic Center, Bangkok Hospital Rayong) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เสริมสร้างงานวิชาการด้านอาชีวเวชศาสตร์และอาชีวอนามัยของโรงพยาบาล ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และเป็น
หน่วยงานที่ให้บริการด้านความรู้แก่สถานประกอบการและผู้ที่สนใจ ทั้งในจังหวัดระยองและต่างพื้นที่ ซึ่งถือ
เป็นการคืนกําไรสู่สังคมทางหนึ่ง
เพื่อเป็นการเปิดตัวการดําเนินงาน (Grand opening) และเป็นการประชาสัมพันธ์ศูนย์วิชาการอาชีวเวชศาสตร์ รพ.กรุงเทพระยอง ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ในการนี้ ศูนย์วิชาการอาชีวเวชศาสตร์ รพ.
กรุงเทพระยอง และศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์ รพ.กรุงเทพระยอง ในความร่วมมือกับ มูลนิธิ
สัมมาอาชีวะ จึงได้จัดงานประชุมวิชาการเปิด “ศูนย์วิชาการอาชีวเวชศาสตร์ รพ.กรุงเทพระยอง” ในหัวข้อ
“สุขภาพพร้อมทํางาน สถานประกอบการมั่นใจ (Fitness to Work, Fitness to Growth)” ขึ้นในวันพุธที่ 30
สิงหาคม พ.ศ. 2560 (เวลา 9.00 – 15.00 น.) ณ ห้องประชุมเกาะแก้ว 1-2 โรงแรม Classic Kameo Hotel
Rayong จ.ระยอง โดยการประชุมในครั้งนี้ เปิดโอกาสให้ตัวแทนสถานประกอบการ และกลุ่มวิชาชีพ เช่น
แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ นักวิชาการสาธารณสุข และท่าน
ผู้สนใจที่ลงทะเบียนทุกท่าน เข้าร่วมการประชุมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จํานวนประมาณ 120 ท่าน
หัวข้อในการจัดประชุมครั้งนี้ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการประเมินความพร้อมในการทํางาน (Fitness to
work evaluation) ซึ่งเป็นหัวข้อที่มีความน่าสนใจ และยังไม่เคยมีการจัดประชุมในหัวข้อนี้อย่างเป็นทางการ
มาก่อนในพื้นที่

การบรรยายจะครอบคลุมถึงทั้งหลักการประเมินความพร้อมในการทํางาน และยกตัวอย่างการนําหลักการ
ประเมินความพร้อมในการทํางานมาใช้ในการตรวจสุขภาพ (Fitness to work health examination) เช่น การ
ตรวจสุขภาพเพื่อประเมินความพร้อมในการทํางานในที่อับอากาศ การตรวจสุขภาพเพื่อประเมินความพร้อมใน
การทํางานบนแท่นกลางทะเล การตรวจสุขภาพเพื่อประเมินความพร้อมในการทํางานบนที่สูง เป็นต้น นอกจากนี้
ยังมีการบรรยายในหัวข้อ Eastern Economic Corridor (EEC) กับงานอาชีวอนามัย ซึ่งเป็นนโยบายภาครัฐที่
จะมีผลเกี่ยวเนื่องกับการทํางานของวิชาชีพทางด้านอาชีวอนามัย โดยวิทยากรรับเชิญคือท่าน นพ.สุนทร เหรียญ
ภูมิการกิจ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง อีกทั้งยังมีกิจกรรม
ร่วมสนุกและบู๊ตให้ความรู้ในงานอีกด้วย
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นตัวแทนสถานประกอบการ ผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านอาชีวอนามัย และผู้สนใจ
ทั่วไป ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ได้รู้จักและเกิดประสบการณ์ที่ดีในการได้รับความรู้จากศูนย์วิชาการ
อาชีวเวชศาสตร์ รพ.กรุงเทพระยอง และรับรู้ถึงการดําเนินงานของศูนย์
2. ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนําความรู้ที่ได้ ไปใช้ในการดูแลความพร้อมในการทํางานของคนทํางาน
ภายใต้การดูแลของตนเองต่อไป รวมถึงสามารถส่งคนทํางานมาเข้ารับการตรวจสุขภาพเพื่อประเมิน
ความพร้อมในการทํางานกับสถานพยาบาลได้อย่างมั่นใจขึ้น
3. ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้เกี่ยวกับนโยบาย Eastern Economic Corridor (EEC) ของภาครัฐ
4. ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสพบปะและเสริมสร้างเครือข่ายด้านอาชีวเวชศาสตร์และอาชีวอนามัยในการ
ทํางานของตนเองเพิ่มขึ้น
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้เข้าร่วมประชุมคือตัวแทนของสถานประกอบการที่สนใจ และกลุ่มวิชาชีพต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
อาชีวอนามัย เช่น แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ นักวิชาการ
สาธารณสุข รวมถึงผู้สนใจทั่วไปที่ทํางานเกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพคนทํางาน ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ทั้งใน
และนอกพื้นที่ จํานวน 120 ท่าน
ค่าใช้จ่าย
ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
การลงทะเบียน
เปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป ทาง Facebook Page ของ “ศูนย์
ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์ รพ.กรุงเทพระยอง” และเว็บไซต์ของมูลนิธิสัมมาอาชีวะ
ช่องทางการติดต่อ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุมได้ที่ น.ส.รัฐณัฐอร เพ็ชร์สาริกิจ (คุณนก) ที่หมายเลข
โทรศัพท์ 038-921999 ต่อ 1821 ทุกวัน ในเวลา 8.00 – 17.00 น. หรืออีเมล์ brh.occmed@brh.co.th

กําหนดการงานประชุมวิชาการเปิด “ศูนย์วิชาการอาชีวเวชศาสตร์ รพ.กรุงเทพระยอง”
(Grand Opening of Occupational Medicine Academic Center, Bangkok Hospital Rayong)
“สุขภาพพร้อมทํางาน สถานประกอบการมั่นใจ (Fitness to Work, Fitness to Growth)”
วันพุธที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560 (เวลา 9.00 – 15.00 น.)
ณ ห้องประชุม เกาะแก้ว 1-2 โรงแรม Classic Kameo Hotel Rayong จ.ระยอง
เวลา
09.00 – 09.30

หัวข้อการบรรยาย
พิธีเปิดการอบรม
นพ.จารุวัฑ ใช้ความเพียร
ผู้อํานวยการ รพ.กรุงเทพระยอง

09.30 – 10.00

แนะนําศูนย์วิชาการอาชีวเวชศาสตร์ รพ.กรุงเทพระยอง

10.00 – 11.00

Eastern Economic Corridor (EEC) กับงานอาชีวอนามัย
นพ.สุนทร เหรียญภูมิการกิจ
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง

11.00 – 12.00

หลักการประเมินความพร้อมในการทํางาน: ความเสี่ยง ความสามารถ ความทน
(Principle of Fitness to Work Evaluation: Risk, Capacity, Tolerance)
นพ.วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์
ผู้อํานวยการศูนย์วิชาการอาชีวเวชศาสตร์ รพ.กรุงเทพระยอง

12.00 – 13.00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30

การตรวจสุขภาพเพื่อประเมินความพร้อมในการทํางาน: กรณีศึกษา
(Fitness to Work Health Examinations: Case Studies)
- ความพร้อมในการดําน้ํา (Fitness to Dive)
- ความพร้อมในการขับรถ (Fitness to Drive)
- ความพร้อมในการทํางานในที่อับอากาศ (Fitness to Work in Confined Space)
- ความพร้อมในการทํางานบนที่สูง (Fitness to Working at Height)
- ความพร้อมในการทํางานบนแท่นกลางทะเล (Fitness to Work Offshore)
- ความพร้อมในการทํางานบนเรือเดินทะเล (Fitness to Work as Seafarer)
พญ.ดาริกา วอทอง
แพทย์เฉพาะทางสาขาอาชีวเวชศาสตร์ รพ.กรุงเทพระยอง

14.30 – 15.00

จับฉลากชิงรางวัลและพิธีปิด
คณะผู้บริหาร รพ.กรุงเทพระยอง และทีมงานผู้จัดการประชุม

