โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
เลขที่ 8 หมู่ 2 ถ.แสงจันทร์เนรมิต
ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
15 พฤษภาคม 2560
เรื่อง ขอเชิญชวนเข้าร่วมหลักสูตรอบรมหลักการและการดําเนินงานด้านอาชีวอนามัย 60 ชัว่ โมง
เรียน แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย นักวิชาการสาธารณสุข และท่านผู้สนใจทุกท่าน
เอกสารแนบ รายละเอียดหลักสูตรและกําหนดการอบรม
เนื่องจากในปัจจุบัน สังคมมีความต้องการผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านอาชีวอนามัย (Occupational
Health) เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ยังเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาทางด้านอาชีวอนามัยอยู่มาก
การมีนักวิชาการที่มีความรู้ทางด้านอาชีวอนามัยจากหลากหลายวิชาชีพ เช่น แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ นักวิชาการสาธารณสุข เพิ่มมากขึ้น จะเป็นการช่วยให้ประเทศชาติ
มีบุคลากรที่จะสามารถดูแลสุขภาพของคนทํางานให้ทํางานอย่างปลอดภัยได้ อย่างไรก็ตาม จํานวนนักวิชาการ
ที่มีความรู้ทางด้านอาชีวอนามัยในประเทศไทยในปัจจุบัน ก็ยังมีจํานวนไม่มากนัก
เพื่อเป็นการช่วยพัฒนางานอาชีวอนามัยของประเทศ ในการนี้ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์
รพ.กรุงเทพระยอง ร่วมกับ มูลนิธิสัมมาอาชีวะ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “หลักการ
และการดําเนินงานด้านอาชีวอนามัย (Principles and Practices in Occupational Health)” ซึ่งเป็นหลักสูตร
ที่รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับพื้นฐานงานอาชีวอนามัยที่สําคัญไว้อย่างครบถ้วน ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้ารับการ
อบรมได้โดยมีค่าใช้จ่ายท่านละ 1,000 บาท พร้อมทั้งได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองหลังผ่านการอบรม ทําการ
จัดอบรมระหว่างวันที่ 17 – 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 (เวลา 9.00 – 16.00 น. เป็นเวลา 2 สัปดาห์) รวมระยะเวลา
60 ชั่วโมง รับจํานวนไม่เกิน 30 คน รายละเอียดโครงการดังในเอกสารแนบ
ขอแสดงความนับถือ

(นพ.ชัชวาล ประดิษฐ์วงศ์สิน)
ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์
รพ.กรุงเทพระยอง

รายละเอียดการอบรมหลักสูตร
“หลักการและการดําเนินงานด้านอาชีวอนามัย”
(Principles and Practices in Occupational Health)
จัดโดย ศูนย์สง่ เสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์ รพ.กรุงเทพระยอง ร่วมกับ มูลนิธสิ ัมมาอาชีวะ
ระหว่างวันที่ 17 - 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 (เวลา 9.00 – 16.00 น.) รวมระยะเวลา 60 ชั่วโมง
สถานที่จัดอบรม ห้องประชุม 1 โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
ชื่อหลักสูตร
หลักการและการดําเนินงานด้านอาชีวอนามัย
(Principles and Practices in Occupational Health)
หน่วยงานผู้จดั
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์ รพ.กรุงเทพระยอง ร่วมกับ มูลนิธิสัมมาอาชีวะ
สถานทีจ่ ัดการอบรม
ห้องประชุม 1 ชั้น 3 โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
เลขที่ 8 หมู่ 2 ถ.แสงจันทร์เนรมิต ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
ผู้อํานวยการหลักสูตร
นพ.วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์
แพทย์เฉพาะทางสาขาอาชีวเวชศาสตร์ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์ รพ.กรุงเทพระยอง
วันที่จัดการอบรม
ระหว่างวันที่ 17 – 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 (อบรมเวลา 9.00 – 16.00 น.)
ระยะเวลาการอบรม
2 สัปดาห์ (60 ชั่วโมง)
ความสําคัญ
เนื่องจากในปัจจุบัน สังคมมีความต้องการผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านอาชีวอนามัย (Occupational
Health) เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ยังเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาทางด้านอาชีวอนามัยอยู่มาก
การมีนักวิชาการที่มีความรู้ทางด้านอาชีวอนามัยจากหลากหลายวิชาชีพ เช่น แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ นักวิชาการสาธารณสุข เพิ่มมากขึ้น จะเป็นการช่วยให้ประเทศชาติ
มีบุคลากรที่จะสามารถดูแลสุขภาพของคนทํางานให้ทํางานอย่างปลอดภัยได้ อย่างไรก็ตาม จํานวนนักวิชาการ
ที่มีความรู้ทางด้านอาชีวอนามัยในประเทศไทยในปัจจุบัน ก็ยังมีจํานวนไม่มากนัก
(ข้อมูลจากงานวิจัยของ พุทธิชัย แดงสวัสดิ์, วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์, ดุสิต จันทยานนท์, ฉันทนา จันทวงศ์ ตีพิมพ์ใน
ธรรมศาสตร์เวชสาร ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558 พบว่า ในปี พ.ศ. 2557 ทั้งประเทศมีแพทย์ที่ผ่านการอบรมอาชีวอนามัย
เพียงประมาณ 940 คน และพยาบาลที่ผ่านการอบรมอาชีวอนามัยเพียงประมาณ 3,000 คน)

เพื่อเป็นการช่วยพัฒนางานอาชีวอนามัยของประเทศ ในการนี้ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์
รพ.กรุงเทพระยอง ร่วมกับ มูลนิธิสัมมาอาชีวะ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “หลักการ
และการดําเนินงานด้านอาชีวอนามัย (Principles and Practices in Occupational Health)” ซึ่งเป็นหลักสูตร
ที่รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับพื้นฐานงานอาชีวอนามัยที่สําคัญไว้อย่างครบถ้วน ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้ารับการ
อบรมได้โดยมีค่าใช้จ่ายท่านละ 1,000 บาท พร้อมทั้งได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองหลังผ่านการอบรม ทําการ
จัดอบรมระหว่างวันที่ 17 – 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 (เวลา 9.00 – 16.00 น. เป็นเวลา 2 สัปดาห์) รวมระยะเวลา
60 ชั่วโมง รับจํานวนไม่เกิน 30 คน
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้ารับการอบรมได้เพิ่มพูนความรู้ความสามารถทางด้านพื้นฐานอาชีวอนามัยเพิ่มขึ้น สามารถนํา
ความรู้ที่ได้ไปใช้ประกอบวิชาชีพ ในการดูแลสุขภาพของคนทํางาน อันจะเป็นการช่วยให้สุขภาพของ
แรงงานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาทํางานในประเทศไทยนั้นดีขึ้นในภาพรวม
2. ผู้เข้ารับการอบรมได้รับประสบการณ์ที่ดีในการมาฝึกอบรม รวมถึงได้เครือข่ายทางด้านอาชีวอนามัยและ
อาชีวเวชศาสตร์เพิ่มขึ้น
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้เ ข้า รับ การอบรมคือ ผู้ป ระกอบวิช าชีพ สาขาต่า งๆ ที่เ กี่ย วข้อ งกับ การดูแ ลสุข ภาพคนทํา งาน
เช่น แพทย์ พยาบาล เจ้า หน้า ที่ค วามปลอดภัย เจ้า หน้าที่ฝ่า ยทรัพ ยากรมนุษ ย์ นักวิช าการสาธารณสุข
นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม วิศวกรความปลอดภัย หรือผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปที่มีความ
สนใจ จากทั่วประเทศ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน
ค่าใช้จ่ายในการอบรม
ผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการอบรมโดยเสียค่าสมัครท่านละ 1,000 บาท
(จ่ายในวันแรกที่เข้ารับการอบรม)
จํานวนที่เปิดรับ
ไม่เกิน 30 ท่าน
การรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
ช่องทางการติดต่อ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอบรมได้ที่ น.ส.รัฐณัฐอร เพ็ชร์สาริกิจ (คุณนก) ที่หมายเลข
โทรศัพท์ 038-921820 ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น.

ตารางการอบรมหลักสูตร
หลักการและการดําเนินงานอาชีวอนามัย (Principles and Practices in Occupational Health)
วันที่ 17 กรกฎาคม – 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 (เวลา 9.00 – 16.00 น.)
สถานที่จัดอบรม ห้องประชุม 1 โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
วันที่และเวลา
17 ก.ค. 2560
09.00-09.30
09.30-10.00
10.00-12.00
12.00-13.00
13.00-14.30
14.30-16.00
18 ก.ค. 2560
09.00-12.00
13.00-16.00
19 ก.ค. 2560
09.00-12.00
13.00-16.00
20 ก.ค. 2560
09.00-12.00
13.00-16.00
21 ก.ค. 2560
09.00-10.30
10.30-12.00
13.00-16.00

หัวข้อการอบรม
Pre-test
พิธีเปิดการอบรม
ปาฐกถา: งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยไทย
Lunch symposium แนะนํา รพ.กรุงเทพระยอง
การส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ
หลักการพื้นฐานด้านอาชีวอนามัย
สิ่งคุกคามต่อสุขภาพ การสัมผัส และความเสี่ยง
หลักการพื้นฐานด้านพิษวิทยา
โรคจากการทํางาน (1)
โรคจากการทํางาน (2)
หลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
การยศาสตร์และการจัดท่าทางการทํางาน
บทบาทของผู้ประกอบวิชาชีพด้านอาชีวอนามัยแต่ละสาขา
(แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข)
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัย
การจัดบริการคลินิกอาชีวเวชกรรม
เยี่ยมชมศูนย์สง่ เสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์ รพ.กรุงเทพระยอง

วันที่และเวลา
24 ก.ค. 2560
09.00-10.30
10.30-12.00
13.00-16.00
25 ก.ค. 2560
09.00-12.00
13.00-16.00
26 ก.ค. 2560
09.00-12.00
13.00-16.00
27 ก.ค. 2560
09.00-10.30
10.30-12.00
13.00-14.30
14.30-16.00
28 ก.ค. 2560
09.00-10.00
10.00-12.00
12.00-13.00
13.00-15.30
15.30-16.00

หัวข้อการอบรม
หลักการเดินสํารวจสถานประกอบการ
ฝึกประสบการณ์: เดินสํารวจหน่วยงานภายในโรงพยาบาล
นําเสนอผลการเดินสํารวจหน่วยงานภายในโรงพยาบาล
ฝึกประสบการณ์: เดินสํารวจสถานประกอบการ แห่งที่ 1
ฝึกประสบการณ์: เดินสํารวจสถานประกอบการ แห่งที่ 2
นําเสนอผลการเดินสํารวจสถานประกอบการ
Fitness to work และ Return to work
การตรวจตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ (Biomarker)
การตรวจสมรรถภาพปอดในงานอาชีวอนามัย
การตรวจสมรรถภาพการได้ยินในงานอาชีวอนามัย
การตรวจสมรรถภาพการมองเห็นในงานอาชีวอนามัย
Post test
Ethics for Occupational Health Professionals
Lunch symposium แนะนํามูลนิธิสัมมาอาชีวะ
สัมมนา: ถามตอบข้อสงสัยในการดําเนินงานอาชีวอนามัย
พิธีปิดและมอบประกาศนียบัตร

หมายเหตุ

 หัวข้อการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 ทีมวิทยากรจาก รพ.กรุงเทพระยอง, มูลนิธิสัมมาอาชีวะ, และวิทยากรจากองค์กรภายนอก

