


หน้า 1 จาก 5 
 

ก าหนดการอบรมเพ่ือการจัดการอาชีวอนามัย และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมพืน้ฐาน 
ส าหรับแพทย์ รุ่นที่ 3 ปี 2561 

(Occupational and Environmental Health Administration: OEHA) 
ระหว่างวันที่ 18 - 22 มิถุนายน 2561 

ณ โรงแรม ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น โฮเทล จ.นนทบุรี 
      

 
วันที่ 1 วันที่ 18 มิถุนายน 2561 

08.30 – 09.00 ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  
08.30 – 09.00 ท าแบบทดสอบก่อนอบรม Pre test 
09.00 – 09.30 พิธีเปิด  การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการอาชีวอนามัยและเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมพ้ืนฐานส าหรับ

แพทย ์รุ่นที่ 3 ปี 2561 (Occupational and Environmental Health Administration : OEHA) 
 
โดย  ประธาน : นพ. สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย  อธิบดีกรมควบคุมโรค 
       กล่าวรายงาน : ดร. พญ. ฉันทนา ผดุงทศ ผู้อ านวยการส านักโรคจากการประกอบอาชีพฯ  
ผู้บริหารเข้าร่วมเป็นเกียรติ :  
ดร. นพ. สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์  นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค 
นพ. อรรถพล ชีพสัตยากร  นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค 

09.30 – 10.30 หัวข้อวิชา สถานการณ์โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย และภาพรวมการ
ด าเนินงานด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม  
 
วิทยากร ดร. พญ. ฉันทนา ผดุงทศ  ผู้อ านวยการส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 

10.30 – 12.00 หัวข้อวิชา หลักการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม และการจัดบริการอาชีวอนามัยส าหรับ
โรงพยาบาลชุมชน  
 
วิทยากร ดร. นพ. สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์  นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค 

12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารเที่ยง 
13.00 – 15.00 หัวข้อวิชา การตรวจสุขภาพทางด้านอาชีวเวชศาสตร์ การคัดกรองด้านอาชีวเวชศาสตร์ และการซักประวัติ

ทางด้านอาชีวเวชศาสตร์ 
 
วิทยากร นพ. ธีระศิษฎ์ เฉินบ ารุง  โรงพยาบาลระยอง 

15.00 – 16.30 หัวข้อวิชา หลักอาชีวเวชศาสตร์ สิ่งคุกคามสุขภาพ และนิยามความหมายโรคจากการประกอบอาชีพ      
และโรคที่เกี่ยวเนื่องจากการท างาน 
 
วิทยากร รศ. นพ. โยธิน เบญจวัง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

หมายเหตุ :   1.) พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 น. และ เวลา 15.00 น. 
       2.) ก าหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 



หน้า 2 จาก 5 
 

วันที่ 2 วันที่ 19 มิถุนายน 2561 
09.00 – 11.00 หัวข้อวิชา หลักพิษวิทยาเบื้องต้น การเตรียมพร้อมสถานการณ์ฉุกเฉินทางอุบัติภัยสารเคมีและรังสี 

(PHER) ในบริบทโรงพยาบาลชุมชน 
 
วิทยากร นพ. กิตติพงษ์ พนมยงค์ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

11.00 - 12.00 หัวข้อวิชา ประวัติศาสตร์ด้านอาชีวเวชศาสตร์ และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
 
วิทยากร นพ. ปิยะ แซ่จัง ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 

12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารเที่ยง 
13.00 – 14.00 หัวข้อวิชา โรคจากการประกอบอาชีพและโรคที่เกี่ยวเนื่องจากการท างานที่พบบ่อย 1 

 
วิทยากร นพ. ปิยะ แซ่จัง ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 

14.00 – 15.30 หัวข้อวิชา หลักการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ และจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพ และมาตรฐานการ
จัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม 
 
วิทยากร ดร. อรพันธ์ อันติมานนท์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 

15.30 – 17.00 หัวข้อวิชา การอ่านค่า TLV PEL OEL และการตรวจดัชนีชี้วัดสุขภาพที่ส าคัญและพบบ่อย Biomarker 
(BEI) และพ้ืนฐานการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมในการท างาน (แสง เสียง ความร้อน รังสี ความสั่นสะเทือน)  
 
วิทยากร อ. ณัฐพงศ์ แหละหมัน ส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 

 
หมายเหตุ :   1.) พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 น. และ เวลา 15.00 น. 
       2.) ก าหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า 3 จาก 5 
 

วันที่ 3 วันที่ 20 มิถุนายน 2561 
09.00 – 10.30 หัวข้อวิชา การสอบสวนโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม การเขียนรายงานการสอบสวนโรค 

 
วิทยากร ดร. แสงโฉม ศิริพานิช ส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 

10.30 - 12.00 หัวข้อวิชา หลักการวินิจฉัยโรคจากการประกอบอาชีพ 9 Steps in Occupational Diseases 
Diagnosis และหลักการเดินส ารวจสถานประกอบการ และการเฝ้าระวังสุขภาพพนักงาน 
 
วิทยากร พันเอก นพ. คทาวุธ ดีปรีชา รองผู้อ านวยการกองส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน 
กรมแพทย์ทหารบก 

12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารเที่ยง 
13.00 – 14.30 หัวข้อวิชา โรคจากการประกอบอาชีพและโรคที่เกี่ยวเนื่องจากการท างานที่พบบ่อย 2 

 
วิทยากร นพ. ปิยะ แซ่จัง ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 

14.30 – 16.30 หัวข้อวิชา การเฝ้าระวังด้านอาชีวเวชศาสตร์ ระบบรายงานโรค ICD-10 , รง.506/2 ,  
Occ01,02 และ กท.16/1 
 
วิทยากร นพ. ปิยะ แซ่จัง ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 

 
หมายเหตุ :   1.) พักเบรคและรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 น. และ เวลา 15.00 น. 
       2.) ก าหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
  



หน้า 4 จาก 5 
 

วันที่ 4 วันที่ 21 มิถุนายน 2561 
09.00 – 12.00 ฝึกปฏิบัติ 4 กลุ่ม เรื่อง การเดินส ารวจด้านอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ 

กลุ่มที่ 1 การเดินส ารวจด้านอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ 
            วิทยากร พญ. เกศ ชัยวัชราภรณ์  รพ.สมุทรปราการ 
                        น.ส. ปริฉัตร พูลช่วย  ส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม  
กลุ่มที่ 2 การเดินส ารวจด้านอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ 
            วิทยากร พญ. รชนีกร วีระเจริญ ส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
                        น.ส. ศิริพร พรพิรุณโรจน์ ส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
กลุ่มที่ 3 การเดินส ารวจด้านอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ 
            วิทยากร นพ. ปิยะ แซ่จัง  ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
                        ว่าที่ ร.ต. ตรีรยา ศาลางาม  ส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
กลุ่มที่ 4 การเดินส ารวจด้านอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ 
            วิทยากร พันเอก นพ. คทาวุธ ดีปรีชา รองผู้อ านวยการกองส่งเสริมสุขภาพฯ  
                     กรมแพทย์ทหารบก 
                     น.ส. พิชญ์ชฎา อุดมรักษ์  ส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 

12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารเที่ยง 
13.00 – 16.30 ฝึกปฏิบัติ 4 กลุ่ม เรื่อง การเดินส ารวจด้านอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ 

กลุ่มที่ 1 การเดินส ารวจด้านอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ 
            วิทยากร พญ. เกศ ชัยวัชราภรณ์  รพ.สมุทรปราการ 
                        น.ส. ปริฉัตร พูลช่วย  ส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม  
กลุ่มที่ 2 การเดินส ารวจด้านอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ 
            วิทยากร พญ. รชนีกร วีระเจริญ ส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
                        น.ส. ศิริพร พรพิรุณโรจน์ ส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
กลุ่มที่ 3 การเดินส ารวจด้านอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ 
            วิทยากร นพ. ปิยะ แซ่จัง  ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
                        ว่าที่ ร.ต. ตรีรยา ศาลางาม  ส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
กลุ่มที่ 4 การเดินส ารวจด้านอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ 
            วิทยากร พันเอก นพ. คทาวุธ ดีปรีชา รองผู้อ านวยการกองส่งเสริมสุขภาพฯ  
                     กรมแพทย์ทหารบก 
                     น.ส. พิชญ์ชฎา อุดมรักษ์  ส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 

 

หมายเหตุ :   1.) พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 น. และ เวลา 15.00 น. 
       2.) ก าหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า 5 จาก 5 
 

วันที่ 5 วันที่ 22 มิถุนายน 2561 
09.00 – 10.30 หัวข้อวิชา กฎหมายเกี่ยวกับอาชีวอนามัย โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กฎหมาย

กองทุนเงินทดแทน และประกันสังคม  
 
วิทยากร รศ. ดร. เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

10.30 – 12.00 หัวข้อวิชา โรคจากสิ่งแวดล้อม และหลักระบาดวิทยา 
 
วิทยากร นพ. ปิยะ แซ่จัง ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 

12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารเที่ยง 
13.00 – 13.30 สอบประเมินผล Post test 
13.30 – 16.30 สรุปผลการเรียนรู้  

พิธีปิดการอบรม และมอบวุฒิบัตร 
 
ประธาน : นพ. สุวรรณชัย วฒันายิ่งเจริญชัย  อธิบดีกรมควบคุมโรค 
กล่าวรายงาน : ดร. พญ. ฉันทนา ผดุงทศ ผู้อ านวยการส านักโรคจากการประกอบอาชีพฯ 

 
หมายเหตุ :   1.) พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 น. และ เวลา 15.00 น. 
       2.) ก าหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 



 

ใบตอบรับเข้าร่วมอบรม 
การอบรมเพื่อการจัดการอาชีวอนามัย และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมพื้นฐาน  

ส าหรับแพทย์ รุ่นที่ 3 ปี 2561 
(Occupational and Environmental Health Administration: OEHA) 

ณ โรงแรม ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น โฮเทล จ.นนทบุรี 
ระหว่างวันที่ 18 - 22 มิถุนายน 2561 

กรอกข้อมลูด้วยตัวบรรจงและกรอกให้ครบถ้วน 
 

ค ำน ำหน้ำ นำย/นำง/นำงสำว/อื่นๆ...............................ช่ือ..........................................สกลุ..................................................เพศ....................... 

อำยุ....................ปี ต ำแหน่ง……………………….............................……………………………. ระดับ............................................................................ 

สถำนท่ีท ำงำน (   ) โรงพยำบำล.................................................................................................................................................................. 

  (   ) อ่ืนๆระบุ  .....................................................................................................................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

สังกัดหน่วยงำน...................................................................................................................จังหวัด...................................................................... 

โทรศัพท์.........................................................โทรสำร................................................... มือถือ............................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ท่ำนเป็นบุคลำกร ด้ำนใด 
     เวชปฏิบัติทั่วไป     แพทย์ประจ ำบ้ำน สำขำ........................................................... 

     แพทย์เฉพำะทำง (วุฒิบัตร/อนุมัติบัตร) สำขำ......................................................................................... 

     อื่นๆ (โปรดระบุ) ........................................................................................                                                                                                                               

ห้องพัก   O ไม่เข้ำพัก (เดินทำงมำอบรมเอง) 

 O เข้ำพัก (โดยผู้จัดให้พักคู่)*  O พักเดี่ยว (โดยจ่ำยส่วนต่ำงเอง) 

- พักคู่*  กับ นำย/นำง/นำงสำว ………………………………………………… ต ำแหน่ง...................................................................  

หน่วยงำน……………………………………………………………………………… เบอร์ติดต่อ .............................................................. 

- เข้ำพักวันท่ี ………………………………………………………..เวลำ………………………….น.  

- ออกจำกท่ีพักวันท่ี ………………………………………………..เวลำ…………………………..น.   

อาหาร  
O  อาหารไทย             O  อาหารมุสลิม       O  มังสวิรัติ       O อื่น ๆ ....................................................    
 

 

หมายเหตุ : 
1. กรุณำส่งใบตอบรับเข้ำร่วมอบรมฯ ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 256  ทำง E-mail: treeraya.momo@gmail.com 

หรือทำงโทรสำร : 02 590 4380 
2. ผู้เข้ำร่วมอบรมทุกท่ำน กรณุำน ำ หนังสืออนุมัติตัวบุคคล เข้ำรับกำรอบรมฯ จำกหน่วยงำนต้นสังกัด  (ฉบับจริง) ส่งที่โต๊ะส่ง

ทะเบียน  (ค่ำเดินทำง ค่ำเบีย้เลีย้ง เบิกต้นสังกัด) 
3. ผู้ประสำนงำน  ว่ำท่ีร้อยตรีตรีรยำ ศำลำงำม  โทร 02-590-4514   มือถือ  099 279 8004  

      ๔.  สำมำรถรับข้อมลูข่ำวสำรได้ที่ : http://envocc.ddc.moph.go.th/ 


