โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
เลขที่ 8 หมู่ 2 ถ.แสงจันทร์เนรมิต
ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
2 สิงหาคม 2560
เรื่อง ขอเชิญชวนเข้าร่วมหลักสูตรอบรมการตรวจสมรรถภาพการมองเห็นในงานอาชีวอนามัย
เรียน แพทย์ พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข ทีส่ นใจทุกท่าน
เอกสารแนบ รายละเอียดหลักสูตรและกําหนดการอบรม
เนื่องจากในปัจจุบันการดําเนินงานด้านอาชีวอนามัยของประเทศไทยมีความก้าวหน้าขึ้น สถานประกอบการ
มีความต้องการบริการอาชีวอนามัยคุณภาพสูง และในการให้บริการอาชีวอนามัยอย่างมีคุณภาพนั้น จะต้องทําการ
ตรวจพิเศษทางด้านอาชีวอนามัยอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการด้วย ซึ่งการตรวจสมรรถภาพการมองเห็น ก็เป็นการ
ตรวจหนึ่งที่มีความสําคัญในงานอาชีวอนามัย อย่างไรก็ตาม หลักสูตรที่สอนการตรวจสมรรถภาพการมองเห็นใน
งานอาชีวอนามัยอย่างมีคุณภาพในประเทศไทยนั้น ยังมีจํานวนไม่มากนัก
เพื่อเป็นการช่วยพัฒนางานอาชีวอนามัยของประเทศ ในการนี้ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์
รพ.กรุงเทพระยอง ในความร่วมมือกับ มูลนิธิสัมมาอาชีวะ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจ เข้าร่วมหลักสูตร
อบรม “การตรวจสมรรถภาพการมองเห็นในงานอาชีวอนามัย (Vision Tests in Occupational Health
Setting)” ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้ แพทย์ พยาบาล และนักวิชาการสาธารณสุขที่สนใจ จํานวนรุ่นละไม่เกิน
30 คน สามารถสมัครเข้ารับการอบรมโดยเสียค่าสมัครท่านละ 500 บาท พร้อมทั้งได้รับใบประกาศนียบัตรรับรอง
หลังจบการอบรม ระยะเวลาการอบรมเป็นเวลา 3 วัน (รวม 25 ชั่วโมง) ทําการจัดอบรมในวันที่ 18 – 20
ตุลาคม พ.ศ. 2560 สถานที่จัดอบรม ณ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จ.ระยอง รายละเอียดโครงการดังใน
เอกสารแนบ
ขอแสดงความนับถือ

(นพ.ชัชวาล ประดิษฐ์วงศ์สิน)
ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์
รพ.กรุงเทพระยอง

รายละเอียดการอบรมหลักสูตร
การตรวจสมรรถภาพการมองเห็นในงานอาชีวอนามัย
(Vision Tests in Occupational Health Setting)
จัดโดย ศูนย์สง่ เสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์ รพ.กรุงเทพระยอง ร่วมกับ มูลนิธสิ ัมมาอาชีวะ
วันที่ 18 – 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560
สถานที่จัดอบรม โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จ.ระยอง
ชื่อหลักสูตร
การตรวจสมรรถภาพการมองเห็นในงานอาชีวอนามัย
(Vision Tests in Occupational Health Setting)
หน่วยงานผู้จดั
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์ รพ.กรุงเทพระยอง ร่วมกับ มูลนิธิสัมมาอาชีวะ
สถานทีจ่ ัดการอบรม
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
เลขที่ 8 หมู่ 2 ถ.แสงจันทร์เนรมิต ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
ภาคทฤษฎี
อบรมที่ห้องประชุม 1 ชั้น 3
ภาคปฏิบัติ
อบรมที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์
ผู้อํานวยการหลักสูตร
นพ.วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์
ผู้อํานวยการศูนย์วิชาการอาชีวเวชศาสตร์ รพ.กรุงเทพระยอง
วันที่จัดการอบรม
วันพุธที่ 18 – วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560
ระยะเวลาการอบรม
ระยะเวลาการอบรมรวม 3 วัน ทั้งหมด 25 ชั่วโมง โดยแบ่งเป็น อบรมวันที่ 1 ในเวลา 8.00 – 17.00 น.
(9 ชั่วโมง) และอบรมวันที่ 2 – 3 ในเวลา 8.00 – 16.00 น. (วันละ 8 ชั่วโมง)
ในระยะเวลาการอบรมทั้งหมด 25 ชั่วโมง จะแบ่งเป็น ภาคทฤษฎี 10 ชั่วโมง (ร้อยละ 40 ของเวลา
อบรม) และภาคปฏิบัติ 15 ชั่วโมง (ร้อยละ 60 ของเวลาอบรม)
ความสําคัญ
เนื่องจากในปัจจุบันการดําเนินงานด้านอาชีวอนามัยของประเทศไทยมีความก้าวหน้าขึ้น สถาน
ประกอบการชั้นนําต่างๆ มีความต้องการบริการอาชีวอนามัยคุณภาพสูงอยู่เป็นจํานวนมาก

ในการให้บริการอาชีวอนามัยอย่างมีคุณภาพแก่สถานประกอบการนั้น จะต้องทําการตรวจพิเศษ
ทางด้านอาชีวอนามัยอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการด้วย ซึ่งการตรวจสมรรถภาพการมองเห็น ก็เป็นการตรวจหนึ่ง
ที่มีความสําคัญในงานอาชีวอนามัย อย่างไรก็ตาม หลักสูตรที่สอนการตรวจสมรรถภาพการมองเห็นในงานอาชีวอนามัยอย่างมีคุณภาพในประเทศไทยนั้น ยังมีจํานวนไม่มากนัก
การตรวจสมรรถภาพการมองเห็น เช่น ความชัดเจนในการมองภาพ ความสามารถในการจําแนกสี ตรวจ
ลานสายตา เป็นการตรวจคัดกรองโรคที่ทําได้ง่าย ราคาไม่แพง ไม่ทําให้ผู้เข้ารับการตรวจเจ็บตัว และสามารถ
นําเข้าไปทําการตรวจภายในสถานประกอบการได้ การส่งเสริมให้ผู้ที่ทํางานด้านอาชีวอนามัยสามารถทําการ
ตรวจสมรรถภาพการมองเห็ นได้ อย่ างมี คุ ณภาพ เป็ นการช่ วยให้ ค นทํ า งานได้ รั บ การคั ด กรองโรคอย่ า งมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
เพื่อเป็นการช่วยพัฒนางานอาชีวอนามัยของประเทศไทย ในการนี้ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์ รพ.กรุงเทพระยอง ในความร่วมมือกับ มูลนิธิสัมมาอาชีวะ จึงได้จัดหลักสูตรอบรม “การตรวจสมรรถภาพ
การมองเห็นในงานอาชีวอนามัย (Vision Tests in Occupational Health Setting)” ขึ้น ซึ่งเป็นหลักสูตรที่
เปิดโอกาสให้ แพทย์ พยาบาล และนักวิชาการสาธารณสุขที่สนใจ จํานวนรุ่นละไม่เกิน 30 คน สามารถสมัคร
เข้ารับการอบรมโดยเสียค่าสมัครท่านละ 500 บาท พร้อมทั้งได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองหลังจบการอบรม
ระยะเวลาการอบรมเป็นเวลา 3 วัน (รวม 25 ชั่วโมง) ทําการจัดอบรมในวันที่ 18 – 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560
สถานที่ทําการอบรม ณ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จังหวัดระยอง
วัตถุประสงค์
การจัดหลักสูตรอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ แพทย์ พยาบาล และนักวิชาการสาธารณสุข ที่มา
เข้ารับการอบรม ได้รับความรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เกี่ยวกับการตรวจสมรรถภาพการมองเห็นในงาน
อาชีวอนามัย ทําให้สามารถนําความรู้ที่ได้ไปใช้ในการทํางานของตนเอง
โดยหลักสูตรอบรมนี้ มุ่งหวังให้ผู้ที่ผ่านการอบรมสามารถเป็นผู้ทําการตรวจ (Technician) ในการตรวจ
สมรรถภาพการมองเห็นในงานอาชีวอนามัย ตามคําสั่งและภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้สั่งการตรวจ รวมถึงให้ผู้
เข้าอบรมทราบวิธีการในการแปลผลการตรวจด้วย
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับการตรวจสมรรถภาพการมองเห็นในงานอาชีวอนามัยอย่างมี
คุณภาพ สามารถนําความรู้ที่ได้ไปใช้ในการทํางานของตนเอง ทําให้สามารถทําหน้าที่ดูแลสุขภาพ
คนทํางานได้อย่างมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น
2. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถดําเนินการเป็นผู้ทําการตรวจสมรรถภาพการมองเห็นให้กับคนทํางานที่
เป็นผู้เข้ารับการตรวจได้อย่างมีคุณภาพ

3. ผู้เข้ารับการอบรมที่เป็นแพทย์สามารถสั่งการตรวจและทําการแปลผลการตรวจสมรรถภาพการ
มองเห็นในงานอาชีวอนามัยได้อย่างมั่นใจ ส่วนผู้เข้ารับการอบรมที่เป็นพยาบาลและนักวิชาการ
สาธารณสุข ก็สามารถเข้าใจวิธีการในการแปลผลการตรวจอย่างชัดเจน
4. ผู้เข้ารับการอบรมได้ทําความรู้จักกันและมีเครือข่ายในการทํางานด้านอาชีวอนามัยเพิ่มขึ้น
กลุ่มเป้าหมาย
เนื่องจากข้อจํากัดทางกฎหมายวิชาชีพด้านสาธารณสุขที่มีมากขึ้นในปัจจุบัน หลักสูตรอบรมจึงสามารถ
รับเฉพาะผู้เข้าอบรมที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่มี พ.ร.บ. วิชาชีพคุ้มครองการทํางาน และมีขอบเขตของการทํางาน
ภายใต้กฎหมายวิชาชีพของตนเองครอบคลุมถึงการทํางานทางด้านอาชีวอนามัยด้วยเท่านั้น
โดยในการอบรมครั้งนี้ จะรับเฉพาะผู้เข้าอบรมที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพดังต่อไปนี้ (1) แพทย์ (2) พยาบาล
วิชาชีพ (3) นักวิชาการสาธารณสุข โดยจะต้องมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้สําหรับแต่ละวิชาชีพ และในวัน
แรกของการอบรม ผู้เข้าอบรมต้องจะนําหลักฐาน สําเนาใบประกอบวิชาชีพ หรือสําเนาบัตรสมาชิกสภาวิชาชีพ
หรือหลักฐานการเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพพร้อมทั้งหมายเลขประกอบวิชาชีพ มาแสดงกับผู้จัดการอบรมด้วย จึงจะ
อนุญาตให้เข้ารับการอบรมได้ เงื่อนไขของแต่ละวิชาชีพ เป็นดังนี้
1. แพทย์ หรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์แผนปัจจุบัน): ต้องเป็นสมาชิกแพทยสภา (ทํางาน
ภายใต้ พ.ร.บ. วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2524) และมีหมายเลขผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (เลข ว.) แล้ว
ในวันแรกของการอบรมต้องนําสําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือบัตรสมาชิกแพทยสภามา
แสดงเป็นหลักฐานด้วย
2. พยาบาลวิชาชีพ: ต้องเป็นสมาชิกของสภาการพยาบาล (ทํางานภายใต้ พ.ร.บ. วิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528) และมีหมายเลขผู้ประกอบวิชาชีพแล้ว ในวันแรกของการอบรม
ต้องนําสําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือบัตรสมาชิกสภาการพยาบาลมาแสดงเป็นหลักฐาน
ด้วย
3. นักวิชาการสาธารณสุข: ต้องเป็นสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน (ทํางานภายใต้ พ.ร.บ. วิชาชีพ
การสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556) โดยต้องสมัครเป็นสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชนและได้รับ
บัตรสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชนแล้ว ในวันแรกของการอบรมต้องนําบัตรสมาชิกสภาการ
สาธารณสุขชุมชนมาแสดงเป็นหลักฐานด้วย
ค่าใช้จ่ายในการอบรม
ผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการอบรมโดยเสียค่าสมัครท่านละ 500 บาท
(จ่ายในวันแรกที่เข้ารับการอบรม)
จํานวนที่เปิดรับ
รุ่นละไม่เกิน 30 ท่าน

การรับสมัคร
เปิดรับสมัครออนไลน์ทาง Facebook Page: ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์ โรงพยาบาล
กรุงเทพระยอง และทางเว็บไซต์มูลนิธิสัมมาอาชีวะ
ช่องทางการติดต่อ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอบรมได้ที่ น.ส.รัฐณัฐอร เพ็ชร์สาริกิจ (คุณนก) ที่หมายเลข
โทรศัพท์ 038-921820 ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น. หรืออีเมล์ brh.occmed@brh.co.th

กําหนดการอบรม
หลักสูตรการตรวจสมรรถภาพการมองเห็นในงานอาชีวอนามัย
(Vision Tests in Occupational Health Setting)
วันพุธที่ 18 – วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560 (รวมระยะเวลาอบรม 25 ชั่วโมง)
สถานที่จัดอบรม โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จ.ระยอง
หมายเหตุ การอบรมวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560 อบรมในเวลา 8.00 – 17.00 น.
การอบรมวันที่ 19 – 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560 อบรมในเวลา 8.00 – 16.00 น.
รายละเอียดการอบรม
ภาคทฤษฎี (10 ชั่วโมง)
เนื้อหาที่ทําการสอนครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปนี้
 พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับสมรรถภาพการมองเห็น
 กายวิภาคและสรีระวิทยาของตา
 คําศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการตรวจสมรรถภาพการมองเห็น
 คุณภาพของอุปกรณ์การตรวจ เครื่องตรวจ และพื้นที่ตรวจ
 คุณภาพของบุคลากร
 ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม และภาวะแทรกซ้อน
 การเตรียมตัวของผู้เข้ารับการตรวจ
 วิธีตรวจและแปลผล: ความชัดเจนในการมองภาพระยะไกล (Far vision)
 วิธีตรวจและแปลผล: ความชัดเจนในการมองภาพระยะใกล้ (Near vision)
 วิธีตรวจและแปลผล: ความสามารถในการจําแนกสี (Color vision)
 วิธีตรวจและแปลผล: ลานสายตา (Visual field)
 วิธีตรวจและแปลผล: การตรวจด้วยเครื่องคัดกรองความผิดปกติของสายตา (Vision screener)
 เกณฑ์การส่งต่อเพื่อรับการตรวจวินิจฉัยยืนยันและการรักษา
ภาคปฏิบัติ (15 ชั่วโมง)
 ฝึกปฏิบัติจริงในการเป็นผู้ทําการตรวจสมรรถภาพการมองเห็นในงานอาชีวอนามัย
 ฝึกปฏิบัติจริงในการแปลผลการตรวจสมรรถภาพการมองเห็นในงานอาชีวอนามัย

