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อบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OH&S) และสิ่งแวดล�อม

ในโรงพยาบาล (ENV) รุ�นที่ 18 

การบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ของบุคลากรตามมาตรฐาน HA (5    edition) รุ�นท่ี 1th

วันท่ี 28 - 30 พฤศจิกายน 2565 ห�อง SAPPHIRE 204 - 205 อาคารอิมแพ็คฟอร่ัม 

ศูนย�การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

08.30 - 08.45 น. ลงทะเบียน และทําแบบทดสอบก�อนการอบรม (pre-course quiz)

08.45 - 09.00 น. พิธีเป�ด
โดย 1.พญ.ปยวรรณ  ลิ้มปญญาเลิศ ผูอํานวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน)
       2.นพ.อดุลย บัณฑุกุล นายกสมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอมแหงประเทศไทย

09.00 - 09.15 น. แนะนําเนื้อหาหลักสูตร ประเด็นสําคัญและการนําไปใช�
วิทยากร: ศ.พญ.เนสินี ไชยเอีย คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน   

09.15 - 10.15 น. วิเคราะห�มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5 ที่เกี่ยวข�องกับบุคลากร (5.1ข, ค, 2P safety goal) 
และกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข�อง 
วิทยากร: พญ.ปยวรรณ ลิ้มปญญาเลิศ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน)

10.15 - 10.30 น.

มุมมองผู�นํากับความสําคัญมาตรฐาน HA ตอนที่ I-5 (5.1ข, ค, ง)
วิทยากร: ศ.นพ.ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล ผูอํานวยการ รพ.ศรีนครินทร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

Refreshment

10.30 - 11.00 น.

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2565 (ห�อง Sapphire 204 - 205)

กําหนดการ

การจัดการความรู�การป�องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กับโอกาสการพัฒนาระบบการจัดการ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบุคลากร (5.1ข, ค)
วิทยากร: 1. รศ.นพ.ภิรุญ มุตสิกพันธ นายกสมาคมโรคติดเชื้อแหงประเทศไทย
                2. ศ.พญ.เนสินี ไชยเอีย คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

11.00 - 12.00 น.

13.00 - 14.30 น. ระบบการปกป�องสุขภาพและการคุ�มครองความปลอดภัยในการทํางานที่เหมาะสมสําหรับบุคลากร (5.1ค)
วิทยากร: 1. นพ.อดุลย บัณฑุกุล นายกสมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอมแหงประเทศไทย
                2. คุณจันทรทิพย อินทวงศ อุปนายกสมาคมพยาบาลอาชีวอนามัยแหงประเทศไทย

14.30 - 14.45 น. Refreshment
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08.45 - 10.15 น.

Refreshment10.15 - 10.30 น.

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2565 (ห�อง Sapphire 204 - 205)

การควบคุมสิ่งคุกคามต�อสุขภาพโดยอุปกรณ�คุ�มครองความปลอดภัยส�วนบุคคลสําหรับสิ่งคุกคามประเภท
ต�าง ๆ (5.1ค)
วิทยากร: 1. อ.นพ.ภาณุมาศ ไกรสร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
                2. นพ.กนตธร จันทรกุศล โรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแกน

10.30 - 12.00 น. การควบคุมสิ่งคุกคามต�อสุขภาพโดย engineering control (5.1ข)
วิทยากร: อ.สุวัฒน สุขสวัสดิ์ ภาควิชาเทคโนโลยีสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสุขภาพ 
                มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

13.00 - 14.00 น.

14.15 - 15.45 น.

รูปแบบการจัดบริการอาชีวอนามัยขั้นพื้นฐานสําหรับบุคลากรและ medical emergency in workplace
(5.1ข, ค)
วิทยากร: อ.พญ.วริษา สุนทรวินิต คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

14.00 - 14.15 น. Refreshment

15.45 - 16.45 น.

โปรแกรมสุขภาพสําหรับบุคลากร fit for work / return to work / medical surveillance program
(post exposure surveillance) (5.1ค)
วิทยากร: 1. อ.นพ.ภาณุมาศ ไกรสร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
                2. ดร.วรรณา จงจิตรไพศาล กลุมศูนยการแพทยเฉพาะทางดานอาชีวเวชศาสตร
                     และเวชศาสตรเขตรอน โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

กําหนดการ

วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2565 (ห�อง Sapphire 204 - 205)

14.45 - 15.45 น. หลักการและวิธีการการควบคุมสิ่งคุกคามต�อสุขภาพในที่ทํางานโดยใช� hierarchy of hazard control (5.1ข)

วิทยากร: ศ.พญ.เนสินี ไชยเอีย คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

15.45 - 16.45 น. การควบคุมสิ่งคุกคามต�อสุขภาพโดย administrative control (นโยบาย, มาตรการ, การปรับกระบวนการ

ทํางาน เป�นต�น) (5.1ค)

วิทยากร: ศ.พญ.เนสินี ไชยเอีย คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

08.30 - 08.45 น. สรุปบทเรียนและแลกเปลี่ยน (ศ.พญ.เนสินี ไชยเอีย)

แนวทางการออกหนังสือรับรองสุขภาพของบุคลากรทางการแพทย� / หนังสือรับรองสุขภาพเพื่อการเดินทาง
(5.1ค)
วิทยากร: 1. นพ.ธนภพ ณ นครพนม คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
                2. ศ.พญ.เนสินี ไชยเอีย คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

O

K K

M
U

O C C U P A T I O N A L  M E D I C I N E
Faculty  of  Medicine |  Khon Kaen Univers ity

1st OH&S-ENV Training Course 
by MDKKU & HAI
(18th by MDKKU)



Workshop 1: ห�อง Sapphire 101

Respiratory Protection Program สําหรับการคุ�มครองความปลอดภัยของระบบหายใจต�อสารชีวภาพ
(5.1ค)
วิทยากร: 1. อ.นพ.ภาณุมาศ ไกรสร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
                2. นพ.กนตธร จันทรกุศล โรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแกน

10.30 - 10.45 น. Refreshment

11.45 - 12.30 น. สาธิตการทดสอบความกระชับของหน�ากาก (fit testing) (5.1ค)
วิทยากร: 1. อ.นพ.ภาณุมาศ ไกรสร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
                2. นพ.กนตธร จันทรกุศล โรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแกน
                3. อ.นพ.กัมปนาท วังแสน คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
                4. งานบริหารจัดการและการบริการอาชีวอนามัย คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

10.45 - 12.30 น.
medical procedures in basic occupational health service for health workers
แบบรายงานสุขภาพของบุคลากร

การบริหารจัดการเอกสารด�านสุขภาพเชิงอาชีวอนามัยของบุคลากร (5.1ค)

วิทยากร: 1. ศ.พญ.เนสินี ไชยเอีย คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
                2. อ.พญ.วริษา สุนทรวินิต คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
                3. นพ.ฉัตรพงศ งามโชควัฒนา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน    
                4. ดร.วรรณา จงจิตรไพศาล กลุมศูนยการแพทยเฉพาะทางดานอาชีวเวชศาสตร
                     และเวชศาสตรเขตรอน โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

พักรับประทานอาหารกลางวัน ทําแบบทดสอบหลังการอบรม (end-of-course quiz) ประเมินการอบรม

และเสร็จสิ้นการประชุม

12.30 น.

กําหนดการ

วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2565

08.30 - 10.30 น.
(Sapphire 204 - 205)

Mental health and employee assistance program (EAP) (5.1ง)
วิทยากร: นพ.ยงยุทธ วงศภิรมยศานติ์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

10.45 - 11.45 น.

Workshop 2: ห�อง Sapphire 204 - 205
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