แผนงานฝึ กอบรม รายละเอียดของหลักสู ตร รายละเอียดกิจกรรม และการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้
การฝึ กอบรมความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาเวชศาสตร์ ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ าศูนย์ อาํ นวยการแพทย์ พระมงกุฎเกล้า กรมแพทย์ ทหารบก
พ.ศ. 2562
1.ราชวิทยาลัยทีก่ าํ กับดูแล
สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย
2.พันธกิจของแผนงานฝึ กอบรม
ในปั จจุบนั สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ได้มีการเปลี่ยนแปลงไป มีการขยายตัวของการพัฒนา
ประเทศอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดปัญหาทั้งจากการทํางานและสิ่ งแวดล้อม ซึ่งจะส่ งผลกระทบต่อสุ ขภาพของ
ผูป้ ระกอบอาชีพการงานต่างๆ และประชาชนทัว่ ไป อันจะนําไปสู่การเกิดโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่ งแวดล้อม
กรมแพทย์ทหารบก มีภารกิจในการวางแผน อํานวยการ ประสานงาน แนะนํา กํากับการ ดําเนินการวิจยั
และพัฒนาเกี่ยวกับกิจการสายแพทย์ท้ งั ปวง อันได้แก่ การเวชกรรมป้ องกัน การรักษาพยาบาลและการ
ส่ งกลับสายแพทย์ การส่ งกําลังบํารุ ง และการบริ การทางการแพทย์อื่นๆ แก่กองทัพบก รวมถึงให้การศึกษา
อบรมและดําเนินการฝึ ก กําลังพลเหล่าทหารแพทย์ เพื่อที่จะไปให้บริ การทางการแพทย์แก่กาํ ลังพล
ครอบครัว และประชาชน ทั้งในที่ต้ งั (ในโรงพยาบาล) และในสนาม (ในสถานประกอบการ) ทั้งในยามปกติ
และยามสงคราม โดยมีโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็ นสถานที่ผลิตและฝึ กอบรมผูเ้ ข้ารับการอบรม สาขา
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์ ร่ วมกับหน่วยงานภาคีเครื อข่ายอื่น ๆ ได้แก่ กรมแพทย์ทหารบก
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร กระทรวงสาธารณสุ ข(กรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค) สํานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลนพรัตน์ราช
ธานี โรงพยาบาลรามาธิบดี และ สถาบันโรคผิวหนัง เป็ นต้น โดยมีวตั ถุประสงค์ “เพือ่ ผลิตแพทย์ อาชีวเวช
ศาสตร์ ซึ่งเป็ นเวชศาสตร์ ป้องกันแขนงทีม่ ุ่งเน้ นการดูแล ประชากรวัยทํางานทีอ่ าจได้ รับผลกระทบต่ อ
สุ ขภาพจากการสั มผัสสิ่ งคุกคามในสถานประกอบกิจการทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน แรงงานนอกระบบ
และ ประชากรทีอ่ าศัยอยู่ในชุ มชนทีอ่ าจได้ รับผลกระทบต่ อสุ ขภาพจากการสั มผัสสิ่ งคุกคามทีป่ ลดปล่ อย
ออกมาจากสถานประกอบกิจการหรือมลพิษชนิดต่ างๆสามารถปฏิบตั ิหน้ าทีท่ ้งั ในทีต่ ้งั และในสนาม ในยาม
ปกติและยามสงคราม อย่ างเป็ นมืออาชีพ โดยมีจิตวิญญาณของเวชศาสตร์ ป้องกัน(Preventive mind)”โดย
การฝึ กอบรมจะยึดถือกรอบแนวคิดในการจัดการฝึ กอบรม ตามทัศนะของ พ.อ.ดร.ภาณุ ขวัญสุ วรรณ ผูแ้ ปล
ตําราพระราชทานลายพระหัตถ์ 5 ด้าน ดังนี้

1. รากหญ้า จะต้องเข้าใจ ในลักษณะงานการปฏิบตั ิของผูป้ ระกอบอาชีพและผลกระทบจากสิ่ งคุกคาม
สุ ขภาพจากการทํางาน ทั้งในสถานประกอบการ และสิ่ งแวดล้อมในการทํางานและส่ วนตัวที่จะ
ส่ งผลต่อการปฏิบตั ิงานของผูป้ ระกอบอาชีพ รวมไปถึง เข้าใจสภาวะสุขภาพของผูป้ ระกอบอาชีพ
ในเง่ของความเหมาะสมในการประกอบอาชีพ ตลอดจนเข้าใจสภาพการปฏิบตั ิงานและ
สภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงานของผูป้ ระกอบอาชีพ ทั้งในแง่ขีดความสามารถ ขีดจํากัด และกิจที่
ควรจะมอบให้ผปู ้ ระกอบอาชีพ ตามสภาวะสุ ขภาพ
2. รู ้ภารกิจและขีดความสามารถของหน่วย จะต้องเข้าใจในภารกิจและขีดความสามารถ ขีดจํากัด
ตลอดจนกิจที่ควรจะมอบให้ ของหน่วยงานของผูป้ ระกอบอาชีพการงาน
3. รู ้งานในหน้าที่ของตนเองและทีมงาน จะต้องเข้าใจขีดความสามารถและขีดจํากัดของแพทย์อาชีว
เวชศาสตร์ ตลอดจนสามารถปฏิบตั ิได้ ในกิจของแพทย์อาชีวเวชศาสตร์และงานอาชีวเวชกรรม ทั้ง
ในบทบาทของงานอาชีวเวชกรรมในโรงพยาบาลและในสถานประกอบการ
4. การอภิปรายกลุ่ม จะต้องมีการจัดให้มีการอภิปรายกลุ่มร่ วมกันระหว่างทีมงานในการดูแลสุ ขภาพ
ของผูป้ ระกอบอาชีพ ทั้งในส่ วนโรงพยาบาลและในสถานประกอบการ
5. การแสวงข้อตกลงใจทางทหาร จะต้องเข้าใจและสามารถนําความรู ้ทางด้านกระบวนการแสวง
ข้อตกลงใจทางทหาร มาวางแผนในการดูแลสุ ขภาพของผูป้ ระกอบอาชีพ ร่ วมกับทีมงานใน
โรงพยาบาลและสถานประกอบการ ได้อย่างเหมาะสม ถูกต้องตามหลักวิชาการและปฏิบตั ิได้จริ ง
โดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ ต้องมีคุณสมบัติ ต่อไปนี้
1. สามารถประเมินภาวะสุ ขภาพเพื่อความเหมาะสมกับการทํางาน และเพือ่ กลับเข้าทํางาน
ภายหลังการบาดเจ็บหรื อเจ็บป่ วย
2. สามารถสร้างเสริ มสุ ขภาพ และป้ องกันโรคหรื อการบาดเจ็บแก่ผปู ้ ระกอบอาชีพทุกสาขา
รวมทั้งผูไ้ ด้รับผลกระทบจากสิ่ งแวดล้อม
3. สามารถทําการเฝ้ าระวังทางการแพทย์ สอบสวน และควบคุมโรคการบาดเจ็บอันเนื่องจากการ
ประกอบอาชีพ โรคเนื่องจากงาน และโรคเหตุส่ิ งแวดล้อม สามารถชี้บ่ง ประเมินการสัมผัส
และควบคุมความเสี่ ยงจากสิ่ งแวดล้อมในการทํางาน
4. สามารถวินิจฉัยและจัดการโรคการบาดเจ็บอันเนื่องจากการประกอบอาชีพ โรคเนื่องจากงาน
และโรคเหตุส่ิ งแวดล้อม
5. สามารถอธิบายและดูแลสุ ขภาพประชาชนที่เกิดจากสถานการณ์ดา้ นสิ่ งแวดล้อมในเบื้องต้น
6. สามารถจัดการภาวะฉุกเฉิ นในสถานประกอบกิจการ
7. มีคุณธรรม จริ ยธรรม และเจตคติอนั ดีต่อคนทํางาน และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยอื่นๆ
8. สามารถปฏิบตั ิงานร่ วมกับ ฝ่ ายบุคคล เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย พยาบาลอาชีวอนามัย แพทย์ที่
ผ่านการอบรมความรู ้เบื้องต้นด้านอาชีวเวชศาสตร์ แพทย์เฉพาะทางสาขาอื่นๆ ในสถาน
ประกอบการ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน

9. มีความสนใจใฝ่ รู ้ และสามารถพัฒนาไปสู่ ความเป็ นผูเ้ รี ยนรู ้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
10. มีความสามารถด้านอื่น ๆ ที่สาํ คัญ ได้แก่ การสุ ขาภิบาลเบื้องต้น ระบบบริ การทางการแพทย์ใน
ภาวะฉุกเฉิ น การข่าวกรองทางการแพทย์ การวางแผนทางการแพทย์ การจัดและการปฏิบตั ิงาน
ของกองทัพบก กรมแพทย์ทหารบกและฝ่ ายอํานวยการ การบูรณาการงานด้านเวชศาสตร์
ป้ องกัน อาชีวเวชศาสตร์ เวชศาสตร์ส่ิ งแวดล้อม ในการดูแลสุ ขภาพกําลังพล ครอบครัว ผู ้
ประกอบอาชีพการงานและประชาชนทัว่ ไป รวมถึงสนับสนุนแผนบริ การทางการแพทย์ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ
11. ให้คาํ แนะนําในการปรับปรุ งสภาพแวดล้อมในการทํางานที่เหมาะสมและเอื้อต่อการมีสุขภาพดี
12. ใช้เครื่ องมือตรวจวัดเบื้องต้น และประเมินผลโดยใช้ขอ้ มูลทางสุ ขศาสตร์อุตสาหกรรม การ
ตรวจวัดสิ่ งแวดล้อม ในการประเมินความเสี่ ยงและวางแผนในการดูแลสุ ขภาพกําลังพล
ครอบครัว ผูป้ ระกอบการอาชีพการงานและประชาชนทัว่ ไป
13. มีความสามารถด้านการวิจยั เพื่อสร้างองค์ความรู ้
14. เข้าถึง เข้าใจ และพัฒนางานอาชีวเวชศาสตร์ในการดูแลสุ ขภาพของประชากรวัยแรงงานอย่าง
เป็ นองค์รวม และสอดคล้องต่อระบบสุ ขภาพของประเทศ และกองทัพ
3.ผลสั มฤทธิ์ของแผนงานฝึ กอบรม
แพทย์ที่จบการฝึ กอบรมเป็ นแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์ตอ้ งมี
คุณสมบัติและความรู ้ความสามารถขั้นตํ่าตามสมรรถนะหลักทั้ง 6 ด้านดังนี้
3.1) การดูแลผูป้ ระกอบอาชีพ/ผูไ้ ด้รับผลกระทบจากสิ่ งแวดล้อม (Workers and People Care)
1. มีทกั ษะในการประเมินภาวะสุ ขภาพเพื่อความเหมาะสมกับการทํางานและเพื่อกลับเข้า
ทํางานภายหลังการ บาดเจ็บหรื อเจ็บป่ วย
2. มีทกั ษะในการให้บริ การสร้างเสริ มสุ ขภาพและป้ องกันโรคและการบาดเจ็บแก่ผปู ้ ระกอบ
อาชีพทุกสาขา รวมทั้งผูไ้ ด้รับผลกระทบจากสิ่ งแวดล้อม อย่างเป็ นระบบ
3. มีทกั ษะในการประเมินความเสี่ ยง คาดการณ์ วางแผน ดําเนินระบบการเฝ้ าระวังทาง
การแพทย์ สอบสวน ควบคุม โรคการบาดเจ็บจากการประกอบอาชีพ โรคเนื่องจากงาน
และโรคเหตุส่ิ งแวดล้อม
4. มีทกั ษะในการช่วยฟื้ นคืนชีพผูป้ ่ วย มีทกั ษะในการวินิจฉัย รักษาเบื้องต้น และฟื้ นฟู
สมรรถภาพ ผูป้ ่ วยด้วยโรคการบาดเจ็บจากการประกอบอาชีพ โรคเนื่องจากงาน และโรค
เหตุสิ่งแวดล้อม มีทกั ษะในการประเมินการสูญเสี ยสมรรถภาพร่ างกายและจิตใจจากการ
ทํางานอย่างมีประสิ ทธิภาพ
5. มีทกั ษะในการวางแผนและจัดการภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ในสถานประกอบกิจการ

6. มีทกั ษะในการให้คาํ แนะนําในด้านของการดูแลสุ ขภาพผูป้ ระกอบอาชีพ จากโรค การ
บาดเจ็บจากการประกอบอาชีพ โรคเนื่องจากการงาน และโรคเหตุส่ิ งแวดล้อม
3.2) ความรู ้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนําไปใช้แก้ปัญหาของผูป้ ระกอบอาชีพ/ผูไ้ ด้รับ
ผลกระทบจากสิ่ งแวดล้อม และสังคมโดยรอบด้าน (Medical Knowledge and Skills)
1. มีความรู ้ ในด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐานของร่ างกาย และจิตใจที่เกี่ยวข้องกับอาชีว
เวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
2. มีความรู ้ ทักษะ และ ความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์ส่ิ งแวดล้อม
3. สามารถวางแผนและดําเนินการบริ การอาชีวเวชกรรมและเวชกรรมสิ่ งแวดล้อม เพือ่
สนับสนุนการบริ การอาชีวอนามัยในสถานประกอบกิจการหรื อแรงงานนอกระบบ และ
อนามัยสิ่ งแวดล้อมแบบผสมผสาน ทั้งในสถานบริ การสาธารณสุ ข สถานประกอบกิจการ
และชุมชน
4. มีความรู ้และทักษะในการประเมินประเด็นสุ ขภาพ ในการประเมินผลกระทบต่อ
สิ่ งแวดล้อมและสุ ขภาพ (Environmental & Health Impact Assessment) และเสนอความ
คิดเห็น วางแผน และเป็ นที่ปรึ กษาด้านสุ ขภาพ ในการประเมินผลกระทบต่อสุ ขภาพจาก
สิ่ งแวดล้อม (Health Impact Assessment)
5. มีความรู ้และทักษะในการวางแผน ออกแบบ และบริ หารจัดการ ภาวะฉุกเฉินทางการ
แพทย์ที่อาจเกิดในที่ทาํ งาน รวมทั้งการเตรี ยมการและตอบโต้อุบตั ิภยั ได้แก่ การจําแนก
ความรุ นแรงของการบาดเจ็บและเจ็บป่ วย (Injury and Illness Classification) การออกแบบ
ระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉิ นทางการแพทย์ภายในสถานประกอบกิจการและชุมชน รวมทั้ง
การใช้ขอ้ มูลทางด้านภูมิประเทศ ลมฟ้ าอากาศ สิ่ งคุกคามต่อสุ ขภาพ ทรัพยากรทาง
การแพทย์ มาประกอบการวางแผนและประเมินความเสี่ ยงที่จะมีผลกระทบต่อสุ ขภาพ
ตลอดจนการให้คาํ แนะนําการจัดห้องปฐมพยาบาล ตลอดจนอุปกรณ์ช่วยฟื้ นคืนชีพที่
จําเป็ น
6. มีความรู ้ดา้ นมาตรฐาน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และอนามัย
สิ่ งแวดล้อม
7. มีความรู ้ ความสามารถด้านอื่น ๆ ที่สาํ คัญ ได้แก่ การสุ ขาภิบาลเบื้องต้น ระบบบริ การทาง
การแพทย์ในภาวะฉุกเฉิ น การข่าวกรองทางการแพทย์ การวางแผนทางการแพทย์ การจัด
และการปฏิบตั ิงานของกองทัพบก กรมแพทย์ทหารบกและฝ่ ายอํานวยการ การบูรณาการ
งานด้านเวชศาสตร์ป้องกัน อาชีวเวชศาสตร์ เวชศาสตร์ส่ิ งแวดล้อม ในการดูแลสุ ขภาพ
กําลังพล ครอบครัว ผูป้ ระกอบอาชีพการงานและประชาชนทัว่ ไป รวมถึงสนับสนุนแผน
บริ การทางการแพทย์ในสถานการณ์ต่างๆ

8. ให้คาํ แนะนําในการปรับปรุ งสภาพแวดล้อมในการทํางานที่เหมาะสมและเอื้อต่อการมี
สุ ขภาพดี
9. ใช้เครื่ องมือตรวจวัดเบื้องต้น และประเมินผลโดยใช้ขอ้ มูลทางสุ ขศาสตร์อุตสาหกรรม การ
ตรวจวัดสิ่ งแวดล้อม ร่ วมในการประเมินความเสี่ ยงและวางแผนในการดูแลสุ ขภาพกําลัง
พล ครอบครัว ผูป้ ระกอบการอาชีพการงานและประชาชนทัว่ ไป
3.3) การเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ และการพัฒนาตนเอง (Learning and Improvement)
1. มีการพัฒนาตนเองและการเรี ยนรู ้ตามหลักวิทยาศาสตร์ในการสร้างความรู ้ใหม่และพัฒนา
ระบบบริ การสุ ขภาพ
2. ดําเนินการวิจยั ทางการแพทย์และสาธารณสุ ขได้
3. วิพากษ์บทความและงานวิจยั ทางการแพทย์
4. เรี ยนรู ้และเพิ่มประสบการณ์ได้ดว้ ยตนเองจากการปฏิบตั ิ
5. บูรณาการความรู ้ทางการแพทย์ ทั้งการแพทย์แผนปัจจุบนั และการแพทย์ผสมผสาน ใน
การดูแลสุ ขภาพ กําลังพล ครอบครัว ผูป้ ระกอบอาชีพการงาน และประชาชนทัว่ ไป ให้
ปลอดโรค ปลอดภัย จากโรค การบาดเจ็บจากการประกอบอาชีพ โรคที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ทํางาน และโรคเหตุส่ิ งแวดล้อม อย่างครอบคลุม ในทุกมิติสุขภาพและการป้ องกัน
3.4)ทักษะปฏิสมั พันธ์ และการสื่ อสาร (Interpersonal and Communication Skills)
1. นําเสนอข้อมูลผูป้ ่ วย กลุ่มเสี่ ยง หรื อประชาชน และอภิปรายปั ญหาอย่างมีประสิ ทธิภาพ
2. ถ่ายทอดความรู ้และทักษะ ให้แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์
3. ดําเนินการประเมิน สื่ อสาร ให้ขอ้ พิจารณา และจัดการความเสี่ ยงทางสุ ขภาพ (Health Risk
Assessment, Health Risk Communication and Health Risk Management) ให้แก่ผทู ้ ี่
เกี่ยวข้องกับการดูแลสุ ขภาพของผูป้ ระกอบอาชีพการงาน และประชาชนทัว่ ไปได้
4. สื่ อสารให้ขอ้ มูลแก่ชุมชน ญาติ และผูป้ ่ วย ได้อย่างถูกต้องและมีประสิ ทธิภาพ โดยมี
เมตตาเคารพการตัดสิ นใจและศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์
5. เผยแพร่ ฝึกอบรม ให้คาํ แนะนํา และคําปรึ กษาเกี่ยวกับการสร้างเสริ มสุ ขภาพ การป้ องกัน
อุบตั ิภยั และโรคจากการประกอบอาชีพ การปรับปรุ งภาวะแวดล้อมในการทํางาน และโรค
เหตุสิ่งแวดล้อม
6. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทํางานกับบุคลากรอื่นๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้อย่างราบรื่ น
7. เป็ นที่ปรึ กษาและให้คาํ แนะนําแก่แพทย์และบุคคลากรอื่น ในด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวช
ศาสตร์สิ่งแวดล้อม

3. 5) ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
1. มีคุณธรรม จริ ยธรรม และเจตคติอนั ดีต่อคนทํางาน และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยอื่นๆ
2. มีทกั ษะด้านที่ไม่ใช่เทคนิค (Non-technical Skills) และ จิตสํานึกด้านการป้ องกันและความ
ปลอดภัย (Preventive and Safety Mind) รวมทั้งสามารถบริ หารจัดการสถานการณ์ที่
เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
3. มีความสนใจใฝ่ รู ้ และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็ นผูเ้ รี ยนรู ้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
(Continuous Professional Development)
4. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย คํานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม
5. ประสานการดําเนินงานอาชีวเวชกรรมและเวชกรรมสิ่ งแวดล้อมทั้งด้านวิชาการ บริ การ
บริ หาร และการคุม้ ครองผูป้ ระกอบวิชาชีพ ตามกฎหมายสาขาต่างๆได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
6. สามารถประยุกต์ใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานทางอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่ งแวดล้อม
7. มีคุณลักษณะและเจตคติที่ดีต่องานอาชีวเวชกรรมและเวชกรรมสิ่ งแวดล้อม รวมถึงงานเวช
กรรมป้ องกัน
8. ให้บริ การอาชีวเวชกรรมและเวชกรรมสิ่ งแวดล้อม ด้วยมาตรฐานหรื อแนวปฏิบตั ิที่มี
มาตรฐานและเป็ นสากล
3.6) การปฏิบตั ิงานให้เข้ากับระบบ (System-based Practice)
1. มีความรู ้เกี่ยวกับระบบสุ ขภาพของประเทศ
2. มีความรู ้และมีส่วนร่ วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลผูป้ ระกอบอาชีพและรักษาผูป้ ่ วย
และด้านทรัพยากรบุคคล
3. ใช้ทรัพยากรสุ ขภาพอย่างเหมาะสม (Cost-conscious Medical Practice) และสามารถ
ปรับเปลี่ยนการดูแลผูป้ ระกอบอาชีพและรักษาผูป้ ่ วยให้เข้ากับบริ บทของการบริ การ
สาธารณสุ ขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
4. บริ หารจัดการระบบข้อมูลข่าวสารด้านอาชีวเวชกรรมและเวชกรรมสิ่ งแวดล้อม และ
ประยุกต์ใช้ เพือ่ การบริ การและวิชาการ
5. รู ้และเข้าใจ รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับงานทาง
อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและอนามัยสิ่ งแวดล้อม
ทั้งนี้ในข้อ 3.1-3.6 จะต้องผ่าน EPA หลักทั้ง 5 ข้อ ในผนวก

4.แผนงานฝึ กอบรม
4.1) วิธีการฝึ กอบรม
ขอบเขตของการฝึ กอบรม
สถาบันฝึ กอบรมมีหน้าที่จดั เตรี ยมความพร้อมให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมที่ผา่ นการฝึ กอบรม
ได้รับการหล่อหลอมให้มีหลักการของอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์ส่ิ งแวดล้อมและสมรรถนะ
หลัก 6 ประการ ตามที่คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ กําหนด รวมถึงการมีประสบการณ์ใน
ด้านเวชศาสตร์ป้องกัน การให้บริ การอาชีวอนามัย การวินิจฉัยและการจัดการโรคจากการทํางาน
และโรคที่เกี่ยวเนื่องจากการทํางาน ให้ครอบคลุมในทุกกลุ่มอาชีพ โรคเหตุส่ิ งแวดล้อม ซึ่งจะเป็ น
ความเชี่ยวชาญของแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ ต่อไป
ระยะเวลาและระดับของการฝึ กอบรม
การฝึ กอบรมมีระยะเวลาทั้งสิ้น 3 ปี โดยอนุญาตให้ลาพักผ่อนได้ปีละ 10วันทําการ และไม่
เกิน 30วันทําการ ตลอดการศึกษาอบรม จึงจะมีสิทธิได้รับการประเมินเพื่อวุฒิบตั ร ในกรณี ลาเกิน
กว่ากําหนด จะต้องมีการขยายเวลาฝึ กอบรมให้มีระยะเวลาการฝึ กอบรมทั้งสิ้ นไม่ต่าํ กว่า 150
สัปดาห์ จึงจะมีสิทธิได้รับการประเมินวุฒิบตั ร นอกจากนี้ผผู ้ า่ นการอบรมจะต้องผ่านการฝึ กอบรม
หลักสูตรปริ ญญาโทในสาขาอาชีวเวชศาสตร์หรื อเทียบเท่าตามที่คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและ
สอบฯกําหนดก่อนจึงจะมีสิทธิได้รับการประเมินเพื่อวุฒิบตั รด้วย สถาบันฝึ กอบรมทีหน้าที่
จัดเตรี ยมให้แพทย์ประจําบ้านได้รับประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมกับระดับขั้นปี ฝึ กอบรม
กล่าวคือ
ระดับขั้นปี 1ผูเ้ ข้ารับการอบรมจะต้องผ่านการอบรมความรู ้เบื้องต้นด้านอาชีวเวชศาสตร์ 2
เดือน ตามหลักสู ตรของสมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่ งแวดล้อมแห่ งประเทศไทย มี
ความรู ้เรื่ องหลักการด้านอาชีวเวชศาสตร์ของประเทศ มีการเรี ยนรู ้ตามหลักการของเวชศาสตร์
ป้ องกัน การส่ งเสริ มป้ องกันโรค การจัดการเฝ้ าระวังโรค การประเมินความเสี่ ยงในสถานประกอบ
กิจการ การประเมินความเสี่ ยงด้านสุ ขภาพ การวิเคราะห์สถานประกอบการการวินิจฉัยโรคจากการ
ทํางาน โดยจัดการหมุนเวียนดูแลผูป้ ่ วยโรคจากการทํางานในสาขาต่าง ๆ รวมทั้งการฝึ กปฏิบตั ิใน
คลินิกโรคจากการทํางาน รวมถึงการใช้เครื่ องมือการตรวจทางอาชีวเวชศาสตร์และแปลผลได้อย่าง
ถูกต้อง มีความรู ้ในการจัดการเหตุฉุกเฉินในสถานประกอบกิจการ การจัดการเหตุส่ิ งแวดล้อม
เบื้องต้นการให้ความเห็นทางการแพทย์ในมิติดา้ นเวชศาสตร์ป้องกันและอาชีวเวชศาสตร์พ้ืนฐาน
อนามัยสิ่ งแวดล้อม การสุ ขาภิบาล รวมถึงการจัดการสภาพแวดล้อมที่จะมีผลต่อสุ ขภาพ ตลอดจน
พื้นฐานฝ่ ายอํานวยการ การข่าวกรองทางการแพทย์และจะต้องทํางานวิจยั ด้านอาชีวเวชศาสตร์หนึ่ง
เรื่ อง ทั้งนี้ผเู ้ ข้ารับการอบรมแต่ละท่านจะต้องมีอาจารย์แพทย์ของสถาบันเป็ นที่ปรึ กษาตลอด
ระยะเวลา 3 ปี ที่เรี ยน

ระดับขั้นปี 2 มีความรู ้ในด้านต่าง ๆ ทางอาชีวเวชศาสตร์มากขึ้น มีความรู ้ดา้ นพิษวิทยา
เบื้องต้น และความรู ้การทําวิจยั รวมถึงการทําวิทยานิพนธ์ โดยผูเ้ ข้ารับการอบรมจะผ่านขั้นปี นี้ได้
ต้องทํางานวิทยานิพนธ์ และตีพิมพ์ในวารสารที่คณะอนุกรรมการและสอบฯ กําหนด อย่างน้อย
หนึ่งเรื่ อง โดยอาจารย์แพทย์ของสถาบันของผูเ้ ข้ารับการอบรมจะต้องมีส่วนร่ วมด้วย
ระดับขั้นปี 3 เป็ นหัวหน้าทีมในการปฏิบตั ิงานด้านอาชีวเวชศาสตร์ สามารถปฏิบตั ิงานต่าง
ๆได้ ด้วยตนเอง ภายใต้การควบคุมของอาจารย์แพทย์ในแต่ละสถาบัน และสามารถให้ความรู ้แก่
แพทย์ประจาบ้านขั้นปี 1 และขั้นปี 2 พยาบาลอาชีวอนามัย คนงานและเจ้าของสถานประกอบการ
เป็ นหัวหน้าทีมในการวินิจฉัย ดูแล จัดการผูป้ ่ วย โดยให้ ผูเ้ ข้ารับการอบรมอาวุโสเหล่านี้มีโอกาส
ฝึ กฝนให้เกิดทักษะทางด้านการกํากับดูแล การติดตาม การทํางานบริ การอาชีวอนามัย การเฝ้ าระวัง
ทางการแพทย์ การใช้เครื่ องมือต่าง ๆ ด้านอาชีวเวชศาสตร์ การบริ หารจัดการงานอาชีวอนามัยใน
โรงพยาบาล การให้ความเห็นทางการแพทย์ในมิติดา้ นเวชศาสตร์ป้องกันและอาชีวเวชศาสตร์
ตลอดจนเป็ นที่ปรึ กษาให้กบั แพทย์สาขาอื่นๆ ในมุมมองทางด้านเวชศาสตร์ป้องกันและอาชีวเวช
ศาสตร์ รวมทั้งการจัดการเหตุส่ิ งแวดล้อมเบื้องต้นการใช้ข่าวกรองทางการแพทย์มาวางแผนในการ
ดูแลสุ ขภาพของผูป้ ระกอบอาชีพในภารกิจหรื อลักษณะงานต่างๆ
โดยตลอด 3 ปี ที่ศึกษา จะต้องดําเนินกิจกรรมร่ วมกับสถานประกอบการในด้านของการดําเนิน
กิจกรรมในการดูแลสุ ขภาพของคนทํางานในสถานประกอบการที่กาํ หนด ตั้งแต่ข้นั การสํารวจสถาน
ประกอบการ การวิเคราะห์สถานประกอบการ วางแผน อํานวยการ ประสานงาน ดําเนินการ และประเมินผล
ในการจัดกิจกรรมการดูแลและสร้างเสริ มสุ ขภาพของผูป้ ระกอบอาชีพ อย่างน้อย 1 กิจกรรม ตลอด
ระยะเวลา 3 ปี ภายใต้การกํากับดูแลของคณาจารย์ในทุกขั้นตอน
นอกจากนี้ยงั มี จะมีกิจกรรมกลุ่มในวิชาฝ่ ายอํานวยการเบื้องต้น เพื่อฝึ กแก้ปัญหาโดยใช้กรรมวิธี
แสวงข้อตกลงใจ และอภิปรายหมู่ ของทั้ง 3 ชั้นปี ตามบ่งการที่คณาจารย์มอบให้
วิธีการจัดการฝึ กอบรม
ก) แนวทางการฝึ กอบรม เป้ าหมาย และวัตถุประสงค์
จัดทําคู่มือปฏิบตั ิงานของผูเ้ ข้ารับการอบรม ทั้ง 3 ขั้นปี ประกอบด้วย ตารางการปฏิบตั ิงาน/
ตารางกิจกรรม ทําการสอบเลื่อนชั้นทุกปี เมื่อสอบไม่ผา่ นให้ทาํ การซ่อมภายใน 30 วัน ภายหลังการ
สอบครั้งแรก หากไม่ผา่ นครั้งที่ 2 ให้ซ้ าํ ชั้น สําหรับขั้นปี 2 ยึดตามการประเมินผลของหลักสูตร
มหาบัณฑิต และขั้นปี 3 ประเมินผลจาการปฏิบตั ิงานและการสอบเมื่อสิ้ นสุ ดการฝึ กอบรมในแต่ละ
ส่ วนย่อย โดยเนื้อหาในการสอบขึ้นกับประสบการณ์ การปฏิบตั ิงานของผูเ้ ข้ารับการอบรมในแต่ละ
วงรอบ
ระดับขั้นปี 1 หมุนเวียนตาม สาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ เสนอแนะมุมมอง
ทางด้านอาชีวเวชศาสตร์ให้กบั แผนกต่าง ๆ ปฏิบตั ิงานคลินิกโรคจากการทํางาน รพ.รร.6 และร่ วม

กิจกรรมวิชาการ ตามที่กาํ หนด ได้แก่ journal club, walkthrough survey, ,staff lecture, interhospital
conference, inter-department conference และการประชุมวิชาการของสมาคมโรคจากการประกอบ
อาชีพและสิ่ งแวดล้อมพัฒนาผลงานวิชาการและงานวิจยั ตลอดจนร่ วมดําเนินการวางแผน วิเคราะห์
สถานประกอบการ และวางแนวทางในการดูแลสุ ขภาพผูป้ ระกอบอาชีพในสถานประกอบการที่
ได้รับมอบหมาย
ระดับขั้นปี 2ศึกษาหลักสู ตรมหาบัณฑิต และ ทําวิทยานิพนธ์
ระดับขั้นปี 3 ฝึ กปฏิบตั ิงานคลินิกโรคจากการทํางาน เข้าร่ วมกิจกรรมวิชาการ แลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ร่วมกับอาจารย์ เป็ นที่ปรึ กษาให้กบั ผูเ้ ข้ารับการอบรมขั้นปี อื่นๆ รวมถึงปฏิบตั ิงานในรู ปแบบ
on the job training ตามสถานการณ์และกิจกรรม แต่กิจกรรมวิชาการหลักต้องมี
สัดส่ วน SDL 1 วันต่อสัปดาห์ เรี ยนรู ้ร่วมกับอาจารย์ 2 วันต่อสัปดาห์(ในห้องเรี ยน) ฝึ ก
ปฏิบตั ิงาน 2 วันต่อสัปดาห์(ใน/นอกห้องเรี ยน)
ตารางหมุนเวียน ขั้นปี 1
ระยะเวลา
ตารางหมุนเวียน เรื่องที่ต้องเรียน
สถานที่
หมายเหตุ
ทุกวันจันทร์-พุธ 2 เดือน
รพ.นพรัตน์ราช พื้นฐานทางอาชีวเวช รพ.นพรัตน์ราช
ธานี
ศุกร์ คลินกิ โรคจาก
ธานี
ศาสตร์(อบรมแพทย์
การทํางานและ
อาชีวเวชศาสตร์ระยะ
กิจกรรมวิชาการ
สั้น 2 เดือน)
ตามที่อาจารย์
กําหนดเพื่อให้บรรลุ
ตาม EPA แต่ละขั้น
กิจกรรมวิชาการ
กอบ.รพ.รร.6/
2 สัปดาห์
กองอุบัติเหตุและ การวางแผนภาวะ
ภาควิชานิติเวช สัปดาห์ที่ 1 –case
ฉุกเฉิน รพ.รร.6
ฉุกเฉินในสถาน
conference
ประกอบการ และอา ศาสตร์ วพม.(พ.อ.
เสกสรรค์/
ชีวนิติเวชศาสตร์
พ.อ.ณัฐ/พ.ท.นิติ)
2 สัปดาห์
กตร.รพ.รร.6/ พัฒนางานวิจัย/เวลา
กตร.รพ.รร.6
สัปดาห์ที่ 2 –
กสวป.พบ.
ผบช./พื้นฐานเวช
Journal clubบ่าย
ศาสตร์ป้องกัน
สัมนาผู้เข้ารับการ
อบรม
กสวป.พบ.(พ.อ.
สัปดาห์ที่ 3 –
1 เดือน
กสวป.พบ.
ศึกษางานด้านเวช
คทาวุธ)
Lecture by staff
ศาสตร์ป้องกันและ
การสร้างเสริมสุขภาพ
สัปดาห์ที่ 4 – สรุป
และพัฒนางานวิจัย ปี
ประจําเดือน/Topic
1 ตลอดจนฝึกสํารวจ
discussion
สถานประกอบการ

ระยะเวลา
2 สัปดาห์

2 สัปดาห์

ตารางหมุนเวียน
กองจักษุวิทยา
รพ.รร.6

กองโสต ศอ นาสิก
การตรวจ
รพ.รร.6
Audiogram/โรคทาง
ENT ที่เกี่ยวข้องกับ
การทํางาน

2 สัปดาห์

กองสูตินรีเวช
กรรมรพ.รร.6
ร่วมกับ กตร.
รพ.รร.6

2 สัปดาห์

กองออร์โธปิดิกส์
รพ.รร.6

2 สัปดาห์

กองเวชศาสตร์
ฟื้นฟู รพ.รร.6

2 สัปดาห์

กองจิตเวชและ
ประสาทวิทยา
รพ.รร.6

2 สัปดาห์

หน่วยประสาท
วิทยา รพ.รร.6

2 สัปดาห์

หน่วยโรคผิวหนัง

1 เดือน

หน่วยพิษวิทยา
รพ.รามาธิบดี
รพ.นพรัตน์ราช

2 สัปดาห์

เรื่องที่ต้องเรียน
สถานที่
อาชีวจักษุวิทยา/การ
กจษ.รพ.รร.6
ตรวจตาทางอาชีวเวช
ศาสตร์

การทํางานในแรงงาน
หญิง/การตั้งครรภ์กับ
การทํางาน

หมายเหตุ
ตารางแต่ละสัปดาห์
อาจเปลี่ยนแปลง
ตาม activity ที่
เหมาะสม
กองโสต ศอ นาสิก เมื่อเริ่มรายงานตัว
รพ.รร.6
ผู้เข้ารับการอบรม
จะได้รับมอบหมาย
สถานประกอบการ
ให้ดูแล
กสน.รพ.รร.6
ใน 1-2 วันต่อ
สัปดาห์จะต้อง
ศึกษาและฝึก
ปฏิบัติงานศูนย์
สิ่งแวดล้อม อาชีวอ
นามัย และความ
ปลอดภัย รพ.รร.6
กอธ.รพ.รร.6

โรคระบบกระดูกและ
กล้ามเนื้อจากการ
ทํางาน
กวฟ.รพ.รร.6
การฟื้นฟูสภาพ
พนักงาน/return to
work
การตรวจทางจิตเวช กองจิตเวช รพ.รร.
6
การแก้ปัญหายาเสพ
ติดในสถาน
ประกอบการ
Psychological
hazard
การตรวจร่างกายทาง หน่วยประสาท
วิทยา กอย.รพ.รร.
ระบบประสาท/
6
สารเคมีที่มีพิษต่อ
ระบบประสาท
อาชีวตจวิทยา และ สถาบันโรคผิวหนัง
หัตถการที่เกี่ยวข้อง
พิษวิทยาอาชีวเวช
รพ.รามาธิบดี
ศาสตร์
พื้นฐานทางเวช
รพ.นพรัตน์ราช

ระยะเวลา
2 สัปดาห์
2 สัปดาห์

ตารางหมุนเวียน
กตร.รพ.รร.6/
กสวป.พบ.
หน่วยโรคหัวใจ
รพ.รร.6

2 สัปดาห์

หน่วยโรคปอด
รพ.รร.6

2 สัปดาห์

กองโรคจากการ
ประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดล้อม

1-2 เดือน

รพ.รร.6/สถาบัน
เทคโนโลยี
จิตรลดา/กรม
แพทย์ทหารบก

เรื่องที่ต้องเรียน

สถานที่

หมายเหตุ

พัฒนางานวิจัย/เวลา
กตร.รพ.รร.6
ผบช./วิชาทหาร
การตรวจและแปลผล หน่วยโรคหัวใจ
กอย.รพ.รร.6
EKG/ภาวะฉุกเฉิน
ทางหัวใจ
การตรวจสไปโรเม
หน่วยโรคปอด
ตรีย์/โรคปอดจาก
กอย.รพ.รร.6
การทํางาน
กองโรคจากการ
นโยบาย การ
ประกอบอาชีพ
ดําเนินงานโรคจาก
การประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมโรค
และสิ่งแวดล้อมใน
กระทรวง
ประเทศไทยและ
สาธารณสุข
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สิ่งแวดล้อม อาชีวอ รพ.รร.6/สถาบัน
นามัย ความปลอดภัย เทคโนโลยีจิตรลดา
ในสถานประกอบการ
การวิเคราะห์สถาน
ประกอบการ
การแพทย์ทางเลือก
ในการดูแลสุขภาพผู้
ประกอบอาชีพ

ขั้นปี 1 จะเรี ยนวิชาทหารพื้นฐาน ด้านการจัดหน่วย พื้นฐานฝ่ ายอํานวยการ วิชาอื่นๆ ตามที่
รพ.พระมงกุฎเกล้ากําหนดและต้องทําวิจยั
ขั้นปี 2 ศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิต ที่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขั้นปี 3ฝึ กปฏิบตั ิงานตามที่ อฝส.กําหนดและศึกษาวิชาทหารและวิชาอื่นๆ ที่จาํ เป็ น รวมถึง
ฝึ กการคิด พูด เขียน และการให้ขอ้ พิจารณาทางฝ่ ายอํานวยการ โดยเป็ นหัวหน้าทีม ร่ วมถกแถลง
ร่ วมกับผูเ้ ข้ารับการอบรมขั้นปี 1 ,2 และคณาจารย์
จะมีกิจกรรมกลุ่มในวิชาฝ่ ายอํานวยการเบื้องต้น เพื่อฝึ กแก้ปัญหาโดยใช้กรรมวิธีแสวง
ข้อตกลงใจ และอภิปรายหมู่ ของทั้ง 3 ขั้นปี ตามบ่งการที่คณาจารย์มอบให้

ข) การเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิงาน
อาชีวเวชศาสตร์เป็ นงานเวชศาสตร์ป้องกันเฉพาะด้าน ซึ่งผสมผสานงานด้านคลินิก และ
การส่ งเสริ ม ป้ องกันสุ ขภาพของคนทํางาน การเฝ้ าระวัง การวินิจฉัยและการจัดการโรคจากการ
ทํางาน และโรคที่เกี่ยวเนื่องจากการทํางานจึงมีการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิงานเป็ นดังตาราง
การปฏิบตั ิงาน

การเรียนรู้

คลินิกโรคจาก เรี ยนรู ้เรื่ องการซักประวัติ การตรวจสุ ขภาพตามความเสี่ ยงและการวินิจฉัยโรค
จากการทํางาน การจัดการผูป้ ่ วยโรคจากการทํางานและโรคที่เกี่ยวเนื่องจากการ
การทํางาน
(คลินิกอาชีว ทํางาน การตรวจสุ ขภาพเพื่อดูความพร้อมในการทํางาน การประเมินเพื่อกลับเข้า
ทํางาน การติดตามผูป้ ่ วยเป็ นระยะ การติดตามหลังการจัดการ การออกใบรับรอง
เวชศาสตร์)
แพทย์ การตรวจพิเศษทางอาชีวอนามัย การแปลผล และการแจ้งผล หลักการแจ้ง
ผลการตรวจสุ ขภาพกับนายจ้างและคนงาน รวมทั้งการชดเชยตามหลักการของ
กองทุนเงินทดแทน โดยผูเ้ ข้ารับการอบรมปี 1สามารถให้การวินิจฉัยและจัดการ
โรคจากการทํางานที่ไม่ซบั ซ้อน ทําได้ภายใต้การดูแลของอาจารย์แพทย์ และผูเ้ ข้า
รับการอบรมปี 2สามารถทําได้เองบางส่ วนสามารถให้คาํ แนะนําเบื้องต้นเรื่ อง
โรคและการจัดการแก่นายจ้างและคนงานได้ ผูเ้ ข้ารับการอบรมปี 3สามารถทําได้
เอง และสามารถสอนแสดงให้แก่ผเู ้ ข้ารับการอบรมปี 1และปี 2 ได้
การจัดการ
บริ การอาชีวอ
นามัยในสถาน
ประกอบการ
รวมทั้งการเฝ้ า
ระวัง

การเดินสํารวจสถานประกอบการ การหาความเสี่ ยงต่อสุขภาพ การวิเคราะห์
สถานประกอบการ การแปลผลการสํารวจสิ่ งแวดล้อมในการทํางาน การจัดการ
ตรวจสุ ขภาพตามความเสี่ ยง การแปลผลการตรวจสุ ขภาพทั้งรายบุคคลและราย
กลุ่ม การนําเสนอโครงการด้านอาชีวอนามัยในสถานประกอบการโดยใช้ขอ้ มูล
จากการสํารวจ การควบคุมติดตามโครงการ การให้ความรู ้แก่นายจ้างและลูกจ้าง
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับงานที่ทาอยู่ การส่ งเสริ ม
ป้ องกันด้านสุขภาพของคนทํางาน โดยผูเ้ ข้ารับการอบรมปี 1สามารถวางแผน
วิเคราะห์สถานประกอบการ และวางแนวทางในการดูแลสุ ขภาพผูป้ ระกอบอาชีพ
ในสถานประกอบการที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบตั ิได้ภายใต้การดูแลของอาจารย์
แพทย์ และสามารถผูเ้ ข้ารับการอบรมปี 2สามารถวางแผนจัดทําโครงการได้
แพทย์ประจาบ้านปี 3สามารถทาได้เอง ตาม EPA 3 ปี 2-3 จะต้องอํานวยการ
ดําเนินการกิจกรรมการดูแลและพัฒนาสุ ขภาพผูป้ ระกอบอาชีพร่ วมกับสถาน

การปฏิบตั ิงาน

การเรียนรู้

เวชศาสตร์
สิ่ งแวดล้อม

สามารถประเมินสิ่ งแวดล้อมว่าเป็ นต้นเหตุของการเปลี่ยนแปลงของภาวะสุ ขภาพ
หรื อไม่ ร่ วมออกไปสํารวจเหตุการณ์ที่เกิดจากสิ่ งแวดล้อมกับอาจารย์แพทย์ โดย
ต้องเขียนรายงานเหตุการณ์และนํามาสัมมนาร่ วมกัน โดยผูเ้ ข้ารับการอบรมปี ที่ 1
เรี ยนรู ้หลักการจากการอบรมเวชศาสตร์ส่ิ งแวดล้อมตามหลักสู ตรของกรมการ
แพทย์ และในปี ที่ 2จากการเรี ยนที่จดั โดยสมาคม สําหรับปี ที่ 3จะออกปฏิบตั ิใน
พื้นที่ร่วมกับอาจารย์แพทย์ที่รับผิดชอบ ตาม EPA 5ในภาคผนวกที่ 7

ด้านการ
ส่ งเสริ มและ
ป้ องกันโรคใน
องค์กร

ผูเ้ ข้ารับการอบรมปี ที่ 1สามารถอธิบายหลักการด้านเวชศาสตร์ป้องกัน การ
ส่ งเสริ มสุ ขภาพ ผูเ้ ข้ารับการอบรมปี ที่ 2และ 3สามารถวางแผนโครงการด้านการ
ป้ องกันและการส่ งเสริ มสุ ขภาพในสถานประกอบการ รวมทั้งการติดตาม
ประเมินผลได้

ด้านการตรวจ ผูเ้ ข้ารับการอบรมขั้นปี 1เรี ยนรู ้หลักการและฝึ กปฏิบตั ิในกรณี ที่พบบ่อยและไม่
ความพร้อมใน ยุง่ ยาก แพทย์ปีที่ 2และ 3เริ่ มปฏิบตั ิในรายที่ยงุ่ ยากมากขึ้น ภายใต้การดูแลของ
การทํางานและ อาจารย์แพทย์ และต้องสามารถทําได้เองรวมทั้งเป็ นพี่เลี้ยงให้แพทย์รุ่นน้องได้
การกลับเข้า
ทํางาน
ค) การเรี ยนรู ้ในห้องเรี ยน
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ศูนย์อาํ นวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า กรมแพทย์ทหารบกได้
กําหนดให้มีการจัดกิจกรรมวิชาการอย่างน้อยครึ่ งวันต่อสัปดาห์ กิจกรรมวิชาการที่จดั มีดงั ต่อไปนี้
1. การประชุมภายในภาควิชา/หน่วยงาน เช่น
● Morning report
● Case conference
● Morbidity / Mortality conference
● Journal club
● Topic discussion

2. การประชุมร่ วมระหว่างหน่วยงาน เช่น
● Interdepartmental conference
●Interhospital conference
3. การบรรยายด้านอาชีวเวชศาสตร์ เช่น
●หลักการด้านเวชศาสตร์ป้องกัน (ประยุกต์ใช้ดา้ นอาชีวเวชศาสตร์)
●การประเมินความเสี่ ยงต่อสุ ขภาพ
●โรคจากการทํางานที่พบบ่อยและการจัดการ
●เวชศาสตร์ส่ิ งแวดล้อมตามที่กาหนด
4. การสอนเรื่ องการวิจยั และระบาดวิทยาทางคลินิก
5. การสอนวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐานประยุกต์ ความรู ้ทวั่ ไป และ ภาษาอังกฤษ
6. ผูเ้ ข้ารับการอบรมจะต้องเข้าประชุมวิชาการประจําปี ของสมาคมโรคจากการประกอบ
อาชีพและสิ่ งแวดล้อมที่จดั ทุกปี
7.กิจกรรมกลุ่มในวิชาฝ่ ายอํานวยการเบื้องต้น เพื่อฝึ กแก้ปัญหาโดยใช้กรรมวิธีแสวง
ข้อตกลงใจ และอภิปรายหมู่ ตามบ่งการที่คณาจารย์มอบให้
ง) การเรี ยนรู ้แบบอื่น
จัดให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมมีความรู ้และเกิดทักษะในเรื่ องต่อไปนี้
1. จรรยาบรรณทางการแพทย์
●ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กบั ผูป้ ่ วย การรักษาความลับของผูป้ ่ วย การอนุญาตหรื อ
ยินยอมรับการตรวจรักษา การทําตัวเป็ นกลางในการปฏิบตั ิงาน
● การปฏิบตั ิต่อเพื่อนร่ วมวิชาชีพและสังคมโดยส่ วนรวม ได้แก่ การรายงานแพทย์ที่
บกพร่ องต่อหน้าที่ การประชุมทบทวนผลการรักษาเพื่อพิจารณาปรับปรุ งวิธีการรักษา
อย่างต่อเนื่อง ข้อขัดแย้งในเรื่ องผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม การใช้ทรัพยากรทางการแพทย์อย่างคุม้ ค่า และ ข้อพิจารณาด้านจริ ยธรรมในการ
ทํางานทางการแพทย์
2.Clinical Teaching Skills
3.Communication Skills
4. การประเมินคุณภาพ การปรับปรุ งคุณภาพ การป้ องกันความเสี่ ยง และความคุม้ ค่าของ
การปฏิบตั ิงานด้านต่างๆ
5. องค์กรเพื่อสุ ขภาพ การบริ หารด้านการเงินในงานบริ หารจัดการด้านอาชีวอนามัย
6. การศึกษาเพิม่ เติมด้วยตนเอง
● ทักษะและวิธีการในการค้นหาข้อมูลต่างๆ ทางวิชาการ (medical literature) การใช้
internet

●การประเมินการศึกษาวิจยั การออกแบบการวิจยั และการใช้วิจารณญาณในการ
ยอมรับผลการศึกษาวิจยั ต่างๆ
● การตัดสิ นใจในข้อมูลต่างๆ ทางการแพทย์ และการนามาปฏิบตั ิในงานดูแลผูป้ ่ วย
จ) การฝึ กฝนการใช้เครื่ องมือทางอาชีวเวชศาสตร์
สถาบันฝึ กอบรมมีหน้าที่สอนและแนะนําผูเ้ ข้ารับการอบรมให้เกิดทักษะในการใช้
เครื่ องมือทางอาชีวเวชศาสตร์ที่จาํ เป็ นและฝึ กหัดการแปลผล โดยมีการติดตามอย่างสมํ่าเสมอ
ฉ) การวิจยั ทางการแพทย์และบันทึกรายงานการศึกษาผูป้ ่ วย
เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมเรี ยนรู ้ทางด้านทฤษฎีเกี่ยวกับการวิจยั ขั้นพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ทางคลินิก หรื อทางสังคม และฝึ กปฏิบตั ิจริ ง สถาบันฝึ กอบรมต้อง
กําหนดให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมมีผลงานการวิจยั ทางการแพทย์ในรู ปของวิทยานิพนธ์ และรายงานการ
จัดการเฝ้ าระวัง หรื อแผนการจัดทําบริ การอาชีวอนามัยในสถานประกอบการอย่างเหมาะสม
ช) อุดมการณ์ทางทหาร โดยการร่ วมกิจกรรมที่ทางสถาบันฝึ กอบรม และสมาคมโรคจากการ
ประกอบอาชีพและสิ่ งแวดล้อมแห่งประเทศไทย กําหนดขึ้น
โดยการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมวิชาชีพที่เชื่อมัน่ ได้ แบ่งระดับความเชื่อมัน่ ในแต่ละกิจกรรมเป็ น
5 ขั้น ได้แก่
ระดับที่ 1: สังเกตการปฏิบตั ิงาน และสามารถอธิบายถึงวัตถุประสงค์และขั้นตอนของงานหรื อกิจกรรมได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม
ระดับที่ 2: สามารถปฏิบตั ิงานหรื อกิจกรรมได้เบื้องต้นภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์อย่างใกล้ชิด
ระดับที่ 3: สามารถปฏิบตั ิงานหรื อกิจกรรมได้ดว้ ยตนเอง ภายใต้การดูแลของอาจารย์
ระดับที่ 4: สามารถปฏิบตั ิงานหรื อกิจกรรมได้ดว้ ยตนเองโดยไม่ตอ้ งมีการกํากับดูแลของอาจารย์ แต่สามารถ
ขอความช่วยเหลือจากอาจารย์ได้เมื่อจําเป็ น
ระดับที่ 5: สามารถปฏิบตั ิงานหรื อกิจกรรมได้ดว้ ยตนเองได้อย่างมัน่ ใจ และสามารถควบคุมการปฏิบตั ิงาน
ของผูม้ ีประสบการณ์นอ้ ยกว่าได้
กําหนด Milestones ของแต่ละ EPA ตามขั้นปี ดังนี้
EPA ข้ อที่
ระกับความเชื่อมั่นตามขั้นปี
ขั้นปี 1

ขั้นปี 2

ขั้นปี 3

EPA 1 การประเมินภาวะสุ ขภาพตามหลักอาชีวเวชศาสตร์

1

2

3, 4

EPA 2 การสร้างเสริ มสุ ขภาพแก่คนทํางาน

1

2

3, 4

EPA 3 การเฝ้ าระวังทางการแพทย์

1

2

3, 4

EPA ข้ อที่

ระกับความเชื่อมั่นตามขั้นปี
ขั้นปี 1

ขั้นปี 2

ขั้นปี 3

EPA 4 การวินิจฉัยและการจัดการโรคและ/หรื อการเจ็บป่ วยจากการ
ทํางาน

1

2

3, 4

EPA 5 การสอบสวนทางระบาดวิทยาของโรคและ/หรื อการบาดเจ็บ
จากการทํางานหรื อโรคติดต่อในที่ทาํ งาน

1

2

3, 4

4.2) เนื้อหาการฝึ กอบรม (หลักสูตร)
4.2.1 ความรู ้พ้ืนฐานของเวชศาสตร์ป้องกันทัว่ ไป (ภาคผนวก 1)
4.2.2 ความรู ้พ้ืนฐานของเวชศาสตร์ป้องกัน เฉพาะแขนง (ภาคผนวก 2)
4.2.3 ทักษะ/เจตคติของวิชาชีพและความรู ้ดา้ นบูรณาการ แพทย์ประจาบ้านทุกขั้นปี ต้องเรี ยนรู ้ดงั นี้
ทักษะเจตคติของวิชาชีพ
●การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแพทย์และผูป้ ่ วย
●การรักษามาตรฐานการดูแลรักษาผูป้ ่ วยให้ดีที่สุด
●การยึดถือประโยชน์ของผูป้ ่ วยเป็ นสําคัญ
●ความปลอดภัยของผูป้ ่ วย
●ทักษะการสื่ อสารกับผูป้ ่ วย ญาติ และบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ
●มารยาทในการดูแลผูป้ ่ วยข้างเตียง
●การเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตและการถ่ายทอดความรู ้ให้ผปู ้ ่ วย ญาติ เพื่อนร่ วมงาน
●สามารถประยุกต์ใช้ทกั ษะเจตคติวิชาชีพกับคนงาน เพื่อนคนงาน นายจ้าง
ความรู้ด้านกฎหมาย
●การบันทึกเวชระเบียนที่ครบถ้วนถูกต้อง
●การขอความยินยอมจากผูป้ ่ วยในการดูแลรักษาและการทาหัตถการ
●สิ ทธิผปู ้ ่ วย
●การให้ขอ้ มูลผูป้ ่ วยที่ถูกต้องครบถ้วน
●พรบ.วิชาชีพเวชกรรม และจริ ยธรรมแห่งวิชาชีพ
●การฟ้ องร้องทางการแพทย์และการป้ องกัน
●พรบ. และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องของกระทรวงแรงงาน และกระทรวงสาธารณสุ ข

ความรู้ด้านบริหารจัดการทางการแพทย์
●ระบบประกันสุ ขภาพต่างๆ เช่น ระบบประกันสังคม ระบบกองทุนเงินทดแทน ระบบ
ประกันสุ ขภาพถ้วนหน้า ระบบประกันสุ ขภาพเอกชน
●การใช้ระบบประกันสุ ขภาพต่างๆในกรณี เกิดเหตุฉุกเฉิน
●หลักการบริ หารจัดการ และการใช้ยา และทรัพยากรอย่างสมเหตุผล
●บทบาทของแพทย์ทางเลือก การดูและรักราสุ ขภาพของตนเอง
●ระบบค่าตอบแทนทางการแพทย์ เช่น fee for services, DRG
●การประเมินการสู ญเสี ยสมรรถภาพตามแนวทางของกองทุนเงินทดแทน
●ระบบและการรับรองคุณภาพของสถานประกอบการเช่น ISO และ มอก.
●ระบบการรับรองคุณภาพของห้องปฏิบตั ิการ
●ระบบและกระบวนการรับรองคุณภาพของโรงพยาบาล
ความรู้เฉพาะแขนงอาชีวเวชศาสตร์
●สถิติ ตัวเลข ภาพรวมของแรงงาน จํานวนและประเภทของอุตสาหกรรม และอื่นๆใน
ภูมิภาค
●โครงสร้างของรัฐในด้านอาชีวอนามัยและสิ่ งแวดล้อม เช่น กรมควบคุมโรค กรมการ
แพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข กรมสวัสดิการและคุม้ ครอง
แรงงาน สํานักงานประกันสังคม สถาบันส่ งเสริ มความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน กระทรวงแรงงาน ฯลฯ
●หน่วยงานมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในต่างประเทศ เช่น ILO,
NIOSH, OSHA ฯลฯ
●ระบบเหตุฉุกเฉินเช่น ระบบของกรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดการเหตุ
ฉุกเฉินในระดับจังหวัด ฯลฯ
ความรู้พนื้ ฐานทางทหารทีจ่ ําเป็ นสํ าหรับงานอาชีวเวชศาสตร์
x เวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
x Environmental design
x Medical intelligence
x Disaster management and medical emergency preparedness
x Basic preventive statistics and research
x การจัดหน่วยทางทหาร
x MOOTW (Military Operation other than war)

x การวิเคราะห์สถานประกอบการ
x การวางแผนทางการแพทย์
x ฝ่ ายอํานวยการเบื้องต้น
4.2.4 การทําวิจยั
การทําวิจัย
ผูเ้ ข้ารับการอบรมต้องทํางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับด้านอาชีวเวชศาสตร์ ได้แก่งานวิจยั
แบบ experimental, retrospective, prospective หรื อ cross sectional studyอย่างน้อย 1 เรื่ อง
และบทความวิชาการหรื องานวิจยั 1 เรื่ อง โดยเป็ นผูว้ ิจยั /ผูน้ ิพนธ์หลัก โดยมีกรอบ
ระยะเวลาดําเนินการภายใน 3 ปี ระหว่างการฝึ กอบรมการส่ งผลงานวิจยั ให้ทาํ ให้เสร็ จและ
ตอบรับตีพิมพ์ อย่างน้อย 1 เรื่ อง ภายในขั้นปี ที่ 1 และ ตอบรับตีพิมพ์เรื่ องที่ 2 ภายใน ขั้นปี
ที่ 3 โดยการตีพิมพ์จะต้องตีพิมพ์ในวารสารกลุ่ม 1 หรื อ กลุ่ม 2 ในฐานข้อมูลของศูนย์ดชั นี
อ้างอิงในวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Center-TCI) หรื อวารสารของ
ต่างประเทศที่อยูใ่ นฐานข้อมูล SCOPUS,ISI หรื อ PUBMED โดยมีสดั ส่ วนร่ วมงานไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 50
คุณลักษณะการวิจัย
1. เป็ นผลงานริ เริ่ มใหม่ หรื อเป็ นแนววิจยั ที่ใช้แนวคิดที่มีการศึกษามาก่อนทั้งในและ
ต่างประเทศ แต่นาํ มาศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้ดีข้ ึน หรื อเข้ากับในบริ บทของชุมชนหรื อ
ประเทศ
2. ผูเ้ ข้ารับการอบรมและอาจารย์ผดู ้ าํ เนินงานวิจยั ทุกคน ควรผ่านการอบรมด้าน
จริ ยธรรม การวิจยั ในคน งานวิจยั ในคนทุกเรื่ องต้องได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการ
จริ ยธรรม การวิจยั ของสถาบันและไม่คดั ลอกผลงานจากผูอ้ ื่น (plagiarism)
3. งานวิจยั ทุกเรื่ อง ต้องทําตามระเบียบวิจยั ที่ถูกต้องเหมาะสมกับคําถามวิจยั
4. การใช้ภาษาในการนําเสนอผลงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ข้ ึนกับแนวทางของแต่ละ
สถาบัน
ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย
1. ทบทวนวรรณกรรม และเตรี ยมคําถามการวิจยั ติดต่ออาจารย์ที่ปรึ กษา
2. จัดทําโครงร่ างงานวิจยั
3. สอบโครงร่ างการวิจยั
4. ขออนุมตั ิการวิจยั จากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในคนของสถาบัน
5. เริ่ มเก็บข้อมูล เสนอความคืบหน้างานวิจยั ต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาเป็ นระยะ
6. วิเคราะห์ขอ้ มูล อภิปรายและจัดทํารายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์ ภายใต้การดูแล
ของคณะอาจารย์ที่ปรึ กษาหลักและที่ปรึ กษาร่ วม

7. สอบป้ องกันงานวิจยั
8. ส่ งรายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์ต่อสถาบัน หรื อสถาบันฝึ กอบรมต้นสังกัดผูเ้ ข้ารับ
การอบรมในกรณี ที่เข้ารับการอบรมเพื่อทําวิจยั ในสถาบันร่ วม เพื่อส่ งต่อให้สมาคม
เวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย
9. ตีพิมพ์หรื อนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ต้องประกอบด้ วยหัวข้ อหลักดังนี้
1. บทคัดย่อ
2. ความเป็ นมาของการวิจยั
3. จุดประสงค์ของการวิจยั
4. ระเบียบวิธีการวิจยั
5. ผลการวิจยั
6. การวิจารณ์ผลการวิจยั
7. เอกสารอ้างอิง
4.3) จํานวนระดับขั้นการฝึ กอบรม
การฝึ กอบรมมี 3 ขั้น โดยหนึ่งขั้นเทียบเท่าระยะเวลาเต็มเวลาไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
4.4) การบริ หารกิจการและการจัดการฝึ กอบรม
โดยมีคณาจารย์ร่วมรับผิดชอบในการฝึ กอบรมภายใต้กองตรวจโรคผูป้ ่ วยนอก
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและหน่วยงานภาคีอื่นๆ โดยมีการแบ่งมอบหน้าที่และความรับผิดชอบ
ในการดูแลผูเ้ ข้ารับการอบรม ในแต่ละกิจกรรมที่สาํ คัญโดยมีอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบในกิจกรรมต่างๆ
ร่ วมอภิปรายหมู่ และดูแลอย่างใกล้ชิด ที่ได้รับวุฒิบตั รและหนังสื ออนุมตั ิ แสดงความรู ้ความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์ และอาจารย์พเิ ศษ
ที่ได้รับวุฒิบตั ร แสดงความรู ้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน
ดังนี้
1.พล.ท.ศ.คลินิก ดร.นพ.บุญเติม แสงดิษฐ์ รับผิดชอบ งานการบริ หารทัว่ ไป การรับ/การคัดเลือกผู ้
เข้ารับการอบรม/ร่ วมกิจกรรมวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถาบันฝึ กอบรม/ประธานการ
ฝึ กอบรม
2.พล.ต.ผศ.นพ.ดุสิต จันทยานนท์ รับผิดชอบคลินิกอาชีวเวชศาสตร์/กิจกรรมการสํารวจสถาน
ประกอบการ/ร่ วมกิจกรรมวิชาการ/ทั้งภายในและภายนอกสถาบันฝึ กอบรม/รับผิดชอบโครงการ 1
แพทย์1 สถานประกอบการ/รับผิดชอบงานอาชีวอนามัยในยามปกติ และในที่ต้ งั ปกติ
3.พ.อ.(พิเศษ) นพ.ภูษติ เฟื่ องฟูรับผิดชอบคลินิกอาชีวเวชศาสตร์/ร่ วมกิจกรรมวิชาการทั้งภายใน
และภายนอกสถาบันฝึ กอบรม/การประเมินสุ ขภาพแก่คนทํางาน/การจัดกิจกรรมการวินิจฉัยและ
การจัดการผูป้ ่ วยโรคหรื อการบาดเจ็บจากการทํางาน/รับผิดชอบโครงการ 1 แพทย์1 สถาน

ประกอบการ /จัดกิจกรรมผูเ้ ข้ารับการอบรม/รับผิดชอบงานอาชีวอนามัยในยามปกติและยาม
สงคราม ในที่ต้ งั ปกติ
4.พ.อ.นพ.คทาวุธ ดีปรีชารับผิดชอบคลินิกอาชีวเวชศาสตร์/การธุรการทั้งปวง การจัดกิจกรรมผูเ้ ข้า
รับการอบรม/รับผิดชอบโครงการ 1 แพทย์1 สถานประกอบการ/รับผิดชอบวิชาทหาร และเวช
ศาสตร์สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น/ร่ วมกิจกรรมวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถาบันฝึ กอบรม/
รับผิดชอบงานอาชีวอนามัยในยามปกติและยามสงคราม ในที่ต้ งั ปกติ และในสนาม
เลขานุการการฝึ กอบรม
5.ร.อ.นพ.วัชรภัสร์ มณีฉาย เป็ นผูช้ ่วยเลขานุการการฝึ กอบรม/รับผิดชอบงานอาชีวเวชศาสตร์ อาชี
วอนามัย ความปลอดภัย ยามปกติ ในที่ต้ งั ปกติและในสนาม
อาจารย์ พเิ ศษ
1.พ.ท.ดร.นพ.ภพกฤต ภพธรอังกูร(วว.เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงระบาดวิทยา) รับผิดชอบงานด้าน
ระบาดวิทยา การสอบสวน การป้ องกันควบคุมโรคในสถานประกอบการ /ร่ วมกิจกรรมวิชาการใน
สถาบันฝึ กอบรม
2.พ.ต.นพ.พฤฒิชัย แดงสวัสดิ์(วว.เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์) รับผิดชอบ สนับสนุน
การฝึ กอบรมผูเ้ ข้ารับการอบรม ในสถานพยาบาลภาคี
4.5 สภาพการปฏิบตั ิงาน
ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมจะต้องเข้าร่ วมกิจกรรมวิชาการของ รพ.พระมงกุฎเกล้า และร่ วม
กิจกรรมอื่นๆ ตามที่ รพ.พระมงกุฎเกล้ากําหนด ต้องประชุมวิชาการสมาคมโรคจากการประกอบ
อาชีพและสิ่ งแวดล้อมแห่ งประเทศไทย และตามที่สถาบันฝึ กอบรมกําหนด โดยสามารถลาพักได้
ตามระเบียบ และต้องปฏิบตั ิงานสัปดาห์ละไม่เกิน 80 ชัว่ โมง โดยในการปฏิบตั ิหน้าที่งานตามที่
ได้รับมอบหมายเช่นการทํารายงาน การถกแถลงนอกเวลาราชการ ถือว่าเป็ นการปฏิบตั ิงานปกติ
สามารถนับในชัว่ โมงในการทํางานด้วย สําหรับค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานล่วงเวลา ใน
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ให้เป็ นไปตามระเบียบของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กองทัพบก และ
กระทรวงกลาโหม นอกจากนี้ยงั มีที่พกั ให้กบั ผูเ้ ข้ารับการอบรม สถานที่ออกกําลัง ซึ่งสามารถใช้ได้
ตามเวลา ณ สถานที่ออกกําลังกายกําหนด
4.6 การวัดและประเมินผล
4.6.1 การวัดและประเมินผลระหว่ างการฝึ กอบรมและการเลือ่ นระดับชั้น
โดยผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมจะต้องเข้าร่ วมกิจกรรมและผ่านการประเมินตามมิติต่างๆ ดังนี้
มิติที่ 1 การประเมินกิจกรรมสมรรถนะองค์รวม (Entrustable Professional Activity:
EPA) ตามทีก่ าํ หนดไว้ ในหลักสู ตร (ภาคผนวกที่ 34567)

มิติที่ 2 การรายงานผลการสอบจัดโดยสถาบัน (ผ่าน/ไม่ผา่ น)โดยเกณฑ์ ผ่านจะต้ อง
เป็ นไปตามข้ อ 4.6.1.1 และ 4.6.1.2
มิติที่ 3 การรายงานประสบการณ์เรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิงานบริ การอาชีวอนามัยใน
สถานประกอบการและการปฏิบตั ิงานที่หน่วยฝึ กอบรม ผ่ านทาง log book หรือ
portfolio ตามเกณฑ์ ทคี่ ณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบกําหนด
มิติที่ 4 การรายงานความก้าวหน้างานวิจยั และโครงการด้านอาชีวอนามัย (ถ้ามี)
ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมจะต้ องเข้ าร่ วมกิจกรรมสั มนาผู้เข้ ารับการอบรมทีท่ างสถาบัน
ฝึ กอบรมกําหนด เพือ่ นําเสนอความก้าวหน้ างานวิจัย โดย มีเกณฑ์ ดังนี้
เมื่อสิ้นสุ ดขั้นปี 1- ผลงานวิจัย/บทความวิชาการ จะต้ องได้ รับการตอบรับตีพมิ พ์
ผลงานวิชาการในวารสารกลุ่ม 1 หรือ กลุ่ม 2 ในฐานข้ อมูลของศูนย์ดชั นีอ้างอิงใน
วารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Center-TCI) หรือวารสารของ
ต่ างประเทศทีอ่ ยู่ในฐานข้ อมูล SCOPUS,ISI หรือ PUBMED และได้ หัวข้ อ
วิทยานิพนธ์ รวมถึงผ่ านการคัดเลือกเข้ ารับการศึกษาหลักสู ตรปริญญามหาบัณฑิต
ตามที่ อฝส.กําหนด จึงจะถือว่ าสามารถเลือ่ นขั้นปี ได้
เมื่อสิ้นสุ ดขั้นปี 2 ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมจะต้ องผ่ านการสอบโครงร่ างวิทยานิพนธ์
และขออนุมัตคิ ณะอนุกรรมการจริยธรรม จึงจะถือว่ า สามารถเลือ่ นขั้นปี ได้
เมื่อสิ้นสุ ดขั้นปี 3 ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมจะต้ อง สอบผ่ านป้องกันวิทยานิพนธ์ และ
ได้ รับการตอบรับผลงานวิชาการในวารสารกลุ่ม 1 หรือ กลุ่ม 2 ในฐานข้ อมูลของ
ศูนย์ ดัชนีอ้างอิงในวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Center-TCI) หรือ
วารสารของต่ างประเทศทีอ่ ยู่ในฐานข้ อมูล SCOPUS,ISI หรือ PUBMEDหาก
เป็ นไปได้ ควรได้ รับการตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ ในทีป่ ระชุ มวิชาการ
อย่ างน้ อยระดับ รพ.ขึน้ ไป ก่อนการตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการ
มิติที่ 5 การร่ วมกิจกรรมประชุมวิชาการทางอาชีวเวชศาสตร์
ผู้เข้ ารับการอบรม จะต้ องเข้ ากิจกรรมวิชาการตามทีส่ ถาบันฝึ กอบรมกําหนดอย่ าง
น้ อย ร้ อยละ 80 ขึน้ ไป
มิติที่ 6 การเข้าร่ วมการประชุมเชิงปฏิบตั ิการด้านอาชีวเวชศาสตร์ซ่ ึงจัดโดยสมาคม
โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่ งแวดล้อมแห่งประเทศไทย และสถาบันอื่นๆ ที่
สมาคมโรคจาการประกอบอาชีพและสิ่ งแวดล้อมแห่ งประเทศไทย ให้การรับรอง
ผู้เข้ ารับการอบรม จะต้ องเข้ ากิจกรรมวิชาการตามทีส่ มาคมโรคจากการประกอบ
อาชีพและสิ่ งแวดล้อมกําหนดทุกครั้ง

มิติที่ 7การประเมินสมรรถนะด้าน professionalism และ interpersonal and
communication skills โดยอาจารย์ และผู้ร่วมงานโดยการสั งเกตและสั มภาษณ์ รวมถึง
การประชุ มประจําเดือน
การบันทึกข้ อมูลการประเมินผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม/ สถาบันฝึ กอบรม ทําการบันทึกข้อมูลในส่ วนที่เกี่ยวข้องลงใน
logbook/portfolio ตามที่สมาคมโรคจาการประกอบอาชีพและสิ่ งแวดล้อมแห่งประเทศไทย กําหนด
ในแต่ละปี การศึกษา
สถาบันฝึ กอบรมเวชศาสตร์ป้องกันแขนงอาชีวเวชศาสตร์ จะทําการบันทึกข้อมูลการ
ประเมินผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมในมิติที่ 1 ถึง 6 ทั้งรายบุคคลและรายสถาบัน เพื่อรายงานผลมายัง
คณะกรรมการฝึ กอบรมและสอบตามที่กาํ หนด การประเมินนําไปใช้ในกรณี ต่อไปนี้
1. เพื่อเลื่อนระดับขั้นปี
2. เพื่อใช้พิจารณาคุณสมบัติผเู ้ ข้าสอบเพื่อวุฒิบตั รฯ
การประเมินระหว่างการฝึ กอบรมโดยสมํ่าเสมอและแจ้งผลให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมรับทราบจะช่วย
ให้เกิดการพัฒนาสมรรถนะหลักด้านต่าง ๆ ของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้สมบูรณ์ข้ ึน
ทั้งนี้ให้สถาบันส่ งผลการประเมินผูเ้ ข้ารับการอบรม ภายในวันที่ 31กรกฎาคมของทุกปี เพื่อเสนอที่
ประชุมคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่ งประเทศไทย และแพทยสภา
ตามลําดับ
เกณฑ์ การเลือ่ นขั้นปี ของ คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบ
1. ปฏิบตั ิงานไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาที่กาํ หนด
2. ผ่านการประเมินตามมิติต่างๆ ที่กาํ หนดในหลักสูตร โดยได้คะแนนไม่ต่าํ กว่าร้อยละ
50 ของแต่ละ มิติยกเว้นการสอบมิติที่ 2 ให้ใช้เกณฑ์ของแต่ละสถาบันกําหนด
3. ผ่านเกณฑ์การประเมิน EPA (ภาคผนวก 34567)
4. ปฏิบตั ิได้สอดคล้องตามข้อกําหนดของสถาบันฝึ กอบรม ไม่ก่อให้เกิดความเสื่ อมเสี ย
แก่สถาบัน
แนวทางการดําเนินการกรณีไม่ ผ่านการประเมินเพือ่ เลือ่ นขั้นปี
1. ต้องปฏิบตั ิงานเพิ่มเติมในส่ วนที่สถาบันกําหนด แล้วทําการประเมินซํ้า ถ้าผ่านการ
ประเมินจึงสามารถเลื่อนขั้นปี ได้
2. ถ้าไม่ผา่ นการประเมินเพือ่ เลื่อนขั้นปี ซํ้าตามข้อที่ 1 หรื อไม่ผา่ นการประเมินเพื่อรับ
การเสนอชื่อเข้าสอบวุฒิบตั ร ต้องปฏิบตั ิงานในระยะขั้นปี เดิมอีก 1 ปี
3. หลังจากปฏิบตั ิงานซํ้าในขั้นปี เดิมอีก 1 ปี แล้วยังไม่ผา่ นการประเมินเพื่อเลื่อนขั้นปี
ให้ยตุ ิการฝึ กอบรม

โดยทางสถาบันฝึ กอบรมฯ ได้กาํ หนดเกณฑ์การเลื่อนขั้นปี ดังนี้
4.6.1.1 ข้ อกําหนดกลาง ของทุกขั้นปี ผูเ้ ข้ารับการอบรมจะได้รับการเลื่อนขั้นปี กรณี
ดังต่อไปนี้
ก. ปฏิบตั ิงานไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาที่กาํ หนด
ข. ผ่านการประเมินตามมิติต่างๆ ที่กาํ หนดในหลักสู ตร โดยได้คะแนนไม่ต่าํ กว่าร้อยละ
50 ของแต่ละ มิติยกเว้นการสอบมิติที่ 2 ให้ใช้เกณฑ์ของแต่ละสถาบันกําหนด
ค. ผ่านเกณฑ์การประเมิน EPA (ภาคผนวก 34567)
ง. ปฏิบตั ิได้สอดคล้องตามข้อกําหนดของสถาบันฝึ กอบรม ไม่ก่อให้เกิดความเสื่ อมเสี ย
แก่สถาบัน
4.6.1.2. ข้ อกําหนดเฉพาะสถาบัน และผู้เข้ ารับการอบรม
ขั้นปี 1สอบ MCQ 100 คะแนน (เกณฑ์ผา่ น 80 คะแนน) สอบปฏิบตั ิ การวินิจฉัยโรคจาก
การทํางาน การแปรผลการตรวจทางอาชีวเวชกรรม 200 คะแนน (เกณฑ์ผา่ น 140 คะแนน) ผลงาน
วิชาการ 200 คะแนน(จากรายงานการสํารวจสถานประกอบการ และผลงานวิชาการ(เกณฑ์ผา่ น 140
คะแนน) รวม 500 คะแนน (เกณฑ์การเลื่อนชั้น จะต้องผ่านทั้ง 3 ส่ วน หากตกส่ วนใดส่ วนหนึ่ง ให้
สอบซ่อม ภายใน 30 วัน หากไม่ผา่ นจะต้องซํ้าชั้น หากซํ้าชั้น 2 ครั้ง ถือว่าให้พน้ สภาพการเป็ นผูเ้ ข้า
รับการอบรม
ขั้นปี 2 ใช้การประเมินผลของหลักสูตรปริ ญญามหาบัณฑิต และต้องมาเข้าร่ วมกิจกรรมกับ
สถาบันฝึ กอบรมอย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง
ขั้นปี 3 ใช้การสอบภาคทฤษฎี 100 คะแนน (ทั้งปรนัย อัตนัย ปฏิบตั ิ) และผลงาน 100
คะแนน โดยเกณฑ์ผา่ นในภาคทฤษฎี 60 คะแนน ภาคปฏิบตั ิ 60 คะแนน รวมต้องได้ 60 คะแนน
หากไม่ผา่ นในส่ วนใดส่ วนหนึ่ง ถือว่าไม่ผา่ นการฝึ กอบรม ต้องทําการแก้ไข ภายใน 30 วัน หากไม่
ผ่าน ถือว่าไม่ผา่ นใน rotation นั้น
4.6.2การวัดและประเมินผลเพื่อวุฒิบตั รฯ
คุณสมบัตผิ ู้มสี ิ ทธิ์เข้ าสอบ
1. ผ่านการฝึ กอบรมครบตามหลักสูตร ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาการ
ฝึ กอบรม
2. ผ่านการประเมินความรู ้ ทักษะ และเจตคติ ตลอดการฝึ กอบรม 3 ปี
3. ส่ งวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ที่ใช้ประกอบการสําเร็ จหลักสูตรปริ ญญาโทและมีการ
เผยแพร่ ผลงานหรื อได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ ในวารสารวิชาการแล้ว
4. สถาบันฝึ กอบรมเห็นสมควรและเสนอชื่อให้เข้าสอบ

เอกสารประกอบ
1. เอกสารรับรองประสบการณ์ภาคปฏิบตั ิจากสถาบันฝึ กอบรมตามที่กาํ หนด
2. รายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ และใบรับรองจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ใน
มนุษย์
3. รายงานการเผยแพร่ งานวิจยั ตามเกณฑ์ที่ อฝส.กําหนด
4.log book ที่มีอาจารย์แพทย์ที่สถาบันรับรองลงชื่อกํากับ
วิธีการประเมินเพือ่ วุฒิบตั รประกอบด้ วย
1. ข้อสอบกลางของสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย เป็ นข้อสอบปรนัย
เนื้อหาประกอบด้วย
- ความรู ้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้นื ฐาน และความรู ้พ้นื ฐานด้านเวชศาสตร์ป้องกัน
- ความรู ้เฉพาะแขนงอาชีวเวชศาสตร์
2. ข้อสอบเฉพาะแต่ละแขนง ประกอบด้วย
- การสอบปรนัย (MCQ) ในแขนงของตนเอง
- การสอบปรนัย (MCQ) ในแขนงของตนเอง
- การสอบอัตนัย (MEQ, essay, short answer question)
- การสอบรู ปแบบอื่น โดยสถาบันสามารถเลือกรู ปแบบและกําหนดสัดส่ วน การสอบ
ได้เอง โดยต้องมีการสอบอย่างน้อย 2 จาก 3 รู ปแบบคือ
●การสอบ OSCE (Objective Structured Clinical Examination)
●การสอบ Long case/Long Scenario ทดสอบทักษะการแก้ปัญหาในแขนงที่
เกี่ยวข้อง
●การสอบปากเปล่า (Oral Examination)
3. ผ่านการประเมินผลงานวิจยั
4. ผ่านการประเมินผลปฏิบตั ิงานจากสถาบันฝึ กอบรม ได้แก่ log book และ/หรื อ แฟ้ ม
สะสมผลงาน
เกณฑ์ การพิจารณาตัดสิ นผลการประเมิน
ใช้เกณฑ์ร้อยละ 60 หรื อโดยอยูใ่ นดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ
แต่ละแขนง
การยุติการฝึ กอบรม
ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมจะยุติการฝึ กอบรมได้ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
1.ตาย
2.ลาออก
3.คณะกรรมการมีมติให้พน้ สภาพเนื่องจากไม่ผา่ นการประเมินเพื่อเลื่อนขั้นปี ติดต่อกัน 2 ครั้ง

4.กระทําการผิดวินยั ทหารหรื อประพฤติชวั่ อย่างร้ายแรง จนได้รับโทษตั้งแต่ภาคฑัณฑ์ข้ ึนไป
5.คณะกรรมการมีมติดว้ ยเสี ยงข้างมากหรื อเกินกว่ากึ่งหนึ่ง ของคณะกรรมการเท่าที่มีอยูใ่ ห้พน้
สภาพ
6.เจ็บป่ วยร้ายแรงที่คณะกรรมการฝึ กอบรม และคณะกรรมการแพทย์ของสถาบันฝึ กอบรม เห็นว่า
การเจ็บป่ วยนั้นจะก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงหรื อเป็ นอุปสรรคต่อการฝึ กอบรม มีมติให้พน้ สภาพ
หากผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมพ้นสภาพ เว้นการตาย จะต้องรับโทษ ตามระเบียบของกองทัพบกร่ วมด้วย
5.การรับและคัดเลือกผู้รับการฝึ กอบรม
5.1 คุณสมบัตขิ องผู้รับการฝึ กอบรม
ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมจะต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
1. ได้รับปริ ญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หรื อเทียบเท่าที่แพทยสภารับรองได้รับการขึ้น
ทะเบียนประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภาแล้ว จะต้องเพิ่มพูนทักษะ 1 ปี และ
ปฏิบตั ิงานชดใช้ทุนอย่างน้อย 1 ปี หรื อเป็ นไปตามข้อกําหนดของแพทยสภา
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์คดั เลือกของสถาบันที่ฝึกอบรม และความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการคัดเลือก ของกรมแพทย์ทหารบก และคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและ
สอบ สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์ แพทยสภา
3. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์แพทยสภาในการเข้ารับการฝึ กอบรมแพทย์เฉพาะทาง
5.2 จํานวนผู้รับการฝึ กอบรม
รับจํานวน 2ตําแหน่ง โดยจะพิจารณารับผูส้ มัครจากต้นสังกัดของกรมแพทย์ทหารบกก่อน ซึ่ง
หากไม่มีผสู ้ มัครจากต้นสังกัดของกรมแพทย์ทหารบกแล้วจึงจะพิจารณารับผูส้ มัครจากต้นสังกัด
อื่น ๆ ต่อไปมติของคณะกรรมการคัดเลือกขั้นสุ ดท้ายของกรมแพทย์ทหารบก ถือเป็ นอันสิ้ นสุ ด
5.3 กระบวนการคัดเลือกผู้สมัครเข้ ารับการฝึ กอบรม
สถาบันฝึ กอบรมต้องจัดให้มีคณะกรรมการคัดเลือกผูเ้ ข้ารับการอบรม เพื่อดาเนินการคัดเลือก
ผูส้ มัครเข้ารับการฝึ กอบรม การคัดเลือกต้องเป็ นไปอย่างยุติธรรม โปร่ งใส และเท่าเทียมกัน โดย
ต้องปฏิบตั ิตามเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
1. ต้องมีการประกาศคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ จานวนผูเ้ ข้ารับการอบรมที่จะรับ และวิธี
คัดเลือกผูส้ มัครให้ชดั เจนผ่านทางสื่ อต่างๆโดยประกาศโดยทางเอกสารถึงหน่ วยงาน
ของผู้สมัคร และผ่ านทาง website ของกรมแพทย์ ทหารบก โดยหลักเกณฑ์ ตามประกาศ
กรมแพทย์ ทหารบก
2. คณะกรรมการฯต้องตรวจสอบคุณสมบัติของผูส้ มัครโดยละเอียดให้เป็ นไปตาม
เกณฑ์และจะต้องแจ้งให้ผสู ้ มัครที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนทราบโดยมีคณะกรรมการ

ของกรมแพทย์ ทหารบก เป็ นผู้ตรวจสอบคุณสมบัติ ขั้นต้ น ก่ อนส่ งให้ คณะกรรมการ
คัดเลือก ดําเนินการคัดเลือกต่ อไป และรายงานให้ กรมแพทย์ ทหารบกทราบ
3. คณะกรรมการฯสามารถคัดเลือกผูส้ มัครด้วยวิธีต่างๆ เช่น การสอบ การสัมภาษณ์
การประเมินจากประวัติการทํางาน ประวัติการเรี ยนที่ผา่ นมา ฯลฯ แต่ตอ้ งแจ้งหัวข้อใน
การประเมินต่างๆให้ผสู ้ มัครทราบก่อนการสมัคร โดยไม่จาํ เป็ นต้องแจ้งสัดส่ วนคะแนน
คณะกรรมการคัดเลือกขั้นต้ น จาก คณาจารย์ ทรี่ ับผิดชอบ จะดําเนินการเรียกผู้สมัคร
เข้ ารับการสั มภาษณ์ ขั้นต้ น สํ าหรับผู้ทรี่ ับราชการทหารบก จะต้ องเข้ ารับการคัดเลือก
ขั้นสุ ดท้ าย ทีก่ รมแพทย์ ทหารบกอีกขั้นหนึ่ง ก่ อนประกาศผลโดย คะแนนในการ
คัดเลือกให้ เป็ นตามหลักเกณฑ์ ทคี่ ณะกรรมการกําหนด ดังนี้
1.อาวุโส
2.ระดับคะแนนเฉลีย่ ระหว่ างเป็ น นพท./นศพ.
3.ความรู้พนื้ ฐานทางด้ านเวชศาสตร์ ป้องกัน และอาชีวเวชศาสตร์
4.ความประพฤติจากผู้รับรอง โดยดูจากหนังสื อรับรองความประพฤติ
5.ทัศนคติ เจตคติ ความตั้งใจ มุมมองด้ านเวชศาสตร์ ป้องกัน และจิตวิญญาณด้ าน
การป้องกัน (preventive mind)
6.อืน่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควร
4. หลังการสอบคัดเลือก คณะกรรมการฯต้องมีการประชุมกันเพื่อลงมติเลือกผูส้ มัครที่
ผ่านการคัดเลือกเข้าฝึ กอบรม
ภายหลังการคัดเลือก คณะกรรมการจะลงมติลบั เพือ่ คัดเลือกผู้สมัคร
5. คณะกรรมการฯต้องแจ้งผลให้ผสู ้ มัครทุกคนทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรผ่ านทาง
เอกสารถึงหน่ วยงานต้ นสังกัดของผู้สมัคร และ ทาง website กรมแพทย์ ทหารบก
6. อาจารย์ ผู้ให้ การฝึ กอบรม
6.1คุณสมบัตขิ องประธานการฝึ กอบรม
ต้องเป็ นแพทย์ซ่ ึงได้รับวุฒิบตั รหรื อหนังสื ออนุมตั ิเพื่อแสดงความรู ้ความชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ป้องกันแขนงอาชีวเวชศาสตร์ และอาวุโสทางทหาร
สู งสุ ด
(พลโท ศาสตราจารย์ คลินิก ดร.นพ.บุญเติม แสงดิษฐ์ เป็ นประธานคณะกรรมการฝึ กอบรม)

6.2 คุณสมบัตแิ ละจํานวนของอาจารย์ ผู้ให้ การฝึ กอบรม
6.2.1คุณสมบัติของอาจารย์ ผ้ ูให้ การฝึ กอบรม
ต้องเป็ นแพทย์ซ่ ึงได้รับวุฒิบตั ร หรื อหนังสื ออนุมตั ิเพื่อแสดงความรู ้ความชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์หรื อเวชศาสตร์
ป้ องกันแขนงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
x ผูใ้ ห้การฝึ กอบรมแบบเต็มเวลา หมายถึง ข้าราชการ รวมทั้งอาจารย์เกษียณอายุ
ราชการปฏิบตั ิงานในสังกัดกรมแพทย์ทหารบกที่ปฏิบตั ิงานเต็มเวลา และได้รับ
เงินเดือนในอัตราเต็มเวลา
x ผูใ้ ห้การฝึ กอบรมแบบไม่เต็มเวลา แบ่งเป็ น 2 ประเภท
ก. พนักงานมหาวิทยาลัยหรื อลูกจ้างประเภทบางเวลาอย่างน้อยครึ่ งเวลา และ
ได้รับเงินเดือนตามสัดส่ วนงาน ให้นบั เวลาปฏิบตั ิงานตามสัญญาจ้าง
ข. ผูท้ ี่ปฏิบตั ิงานอยูท่ ี่สถาบันอื่น แผนกอื่น หรื ออาจารย์เกษียณอายุมาช่วยสอน
บางเวลา โดยไม่ได้มีสญ
ั ญาจ้างจากหน่วยงาน หรื อปฏิบตั ิงานน้อยกว่าครึ่ งเวลา
ให้คิดเวลาปฏิบตั ิงานเฉพาะที่มาปฏิบตั ิงานสําหรับการเรี ยนการสอนผูเ้ ข้ารับ
การอบรมสาขาเวชศาสตร์ป้องกันแขนงอาชีวเวชศาสตร์ และไม่นบั เวลาที่มา
สอนนักศึกษา/นิสิตแพทย์และแพทย์ประจําบ้านสาขาอื่น
ผูใ้ ห้การฝึ กอบรมวุฒิบตั รฯในระดับเดียวกันใช้ศกั ยภาพได้ 35ชัว่ โมง ต่อสัปดาห์ใน 1
สาขาวิชา แต่ถา้ ฝึ กอบรมมากกว่า 2สาขาวิชา ต้องแบ่งศักยภาพเป็ น 2สาขาวิชา โดยคิด
สาขาวิชาหลักไม่นอ้ ยกว่าครึ่ งหนึ่ง
โดยอาจารย์ ประจําจะต้ องมีคุณสมบัตดิ ังนี้
1.สํ าเร็จการศึกษา แพทยศาสตร์ บัณฑิต
2.เป็ นข้ าราชการกระทรวงกลาโหม
3.รับราชการหรือเกษียณอายุราชการ
4.ได้ รับวุฒิบตั รหรือหนังสื ออนุมัติ แสดงความรู้ ความชํานาญ ในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม สาขาเวชศาสตร์ ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์ หรือ แขนงระบาดวิทยา
ประกอบด้ วย
1.พล.ท.ศ.คลินิก ดร.นพ.บุญเติม แสงดิษฐ์ (อ.ว.เวชศาสตร์ ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์ )
2.พล.ต.ผศ.นพ.ดุสิต จันทยานนท์ (อ.ว.เวชศาสตร์ ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์ )
3.พ.อ.(พิเศษ) นพ.ภูษติ เฟื่ องฟู (อ.ว.เวชศาสตร์ ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์ )
4.พ.อ.นพ.คทาวุธ ดีปรีชา(ว.ว.เวชศาสตร์ ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์ )
5.ร.อ.วัชรภัสร์ มณีฉาย (ว.ว.เวชศาสตร์ ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์ )

อาจารย์ พเิ ศษสนับสนุน และเป็ นไปตามคุณสมบัติ
1.พ.ท.ดร.นพ.ภพกฤต ภพธรอังกูร (ว.ว.เวชศาสตร์ ป้องกัน แขนงระบาดวิทยา)
2.พ.ต.พฤฒิชัย แดงสวัสดิ์ (ว.ว. เวชศาสตร์ ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์ )
6.2.2 จํานวนอาจารย์ ผ้ ูให้ การฝึ กอบรม
จํานวนอาจารย์ให้คิดในสัดส่ วนตามจํานวนผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมที่ได้รับอนุมตั ิในแต่ละ
ปี โดยจะต้องมีจาํ นวนอาจารย์มากกว่าจํานวนผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมที่ได้รับอนุมตั ิในแต่ละปี
อย่างน้อย1 คน
เนื่องจากทางทหาร ตําแหน่ งทีร่ ะบุ กับสถานทีป่ ฏิบตั งิ าน อาจไม่ ตรงกัน จึงใช้ นิยาม ของการ
ปฏิบตั ิงานดังข้ อ 6.2.1 ซึ่งอาจารย์ มีดงั นี้
ลําดับ
ยศ ชื่อ สกุล
สั งกัด
ประเภท
หมายเหตุ
เต็มเวลา
บางเวลา
1
พล.ท.บุญเติม แสงดิษฐ์
กห.
/
เกษียณอายุ
ราชการแต่มา
ช่วยปฏิบตั ิงาน
สอน
2
พล.ต.ดุสิต จันทยานนท์ ทบ.ชรก.รพ.รร.6
/
3
พ.อ.ภูษิต เฟื่ องฟู
พบ.ชรก.รพ.รร.6
/
4
พ.อ.คทาวุธ ดีปรี ชา
พบ./ที่ปรึ กษา กตร.
/
รพ.รร.6
5
ร.อ.วัชรภัสร์ มณี ฉาย
สวพท./รพ.รร.6
/
6 พ.ท.ภพกฤต ภพธรอังกูร พบ./รอง หน.คลินิก
/
วิจยั กตร.รพ.รร.6
7
พ.ต.พฤฒิชยั แดงสวัสดิ์
รพ.ค่ายรามราช
/
นิเวศน์ มทบ.15

สัดส่ วนความรับผิดชอบของอาจารย์
ลําดับ
ยศ ชื่อ สกุล
1

พล.ท.บุญเติม แสงดิษฐ์

2
3
4
5
6

พล.ต.ดุสิต จันทยานนท์
พ.อ.ภูษิต เฟื่ องฟู
พ.อ.คทาวุธ ดีปรี ชา
ร.อ.วัชรภัสร์ มณี ฉาย
พ.ท.ภพกฤต ภพธร
อังกูร
พ.ต.พฤฒิชยั แดงสวัสดิ์

7

วิชาการ
30

สั ดส่ วน
บริการ/บริหาร
40

หมายเหตุ
วิจัย
30

40
30
40
30
40

50
50
40
40
50

10
20
20
30
10

อจ.พิเศษ

20

70

10

อจ.พิเศษ

เกษียณอายุ
ราชการแต่มา
ช่วยปฏิบตั ิงาน
สอน

7.ทรัพยากรทางการศึกษา
7.1 สถานทีแ่ ละโอกาสในการเรียนรู้ท้งั ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ
7.1.1 สถานทีฝ่ ึ กอบรมหลัก ได้แก่ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และโรงพยาบาลในสังกัด
กระทรวงกลาโหมอื่น ๆกรมแพทย์ทหารบกและหน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารบก
7.1.2 สถานทีฝ่ ึ กอบรมภาคี ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุ ข สํานักงานปลัดและ โรงพยาบาลอื่น ๆ นอก
สังกัดกระทรวงกลาโหม สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
7.2 การคัดเลือกและรับรองการเป็ นสถานทีส่ ํ าหรับการฝึ กอบรม
คัดเลือกจาก จํานวนสถานที่ฝึกปฏิบตั ิงาน และผูป้ ่ วย เพียงพอและชนิดของผูป้ ่ วยหลากหลาย
สอดคล้องกับผลลัพธ์ของการเรี ยนรู ้ที่คาดหวัง รวมทั้งการทํา โครงการเฝ้ าระวังโรค การให้บริ การ
อาชีวอนามัย การประเมินความพร้อมในการทํางาน การกลับเข้า ทํางาน การเข้าถึงสิ่ งอํานวย
ความสะดวกทางคลินิกและการเรี ยนภาคปฏิบตั ิที่พอเพียงสําหรับ สนับสนุนการเรี ยนรู ้
7.3 สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ สําหรับการเรียนรู้ ทผี่ ู้รับการฝึ กอบรมสามารถเข้ าถึงได้
ผูร้ ับการฝึ กอบรมสามารถเข้าถึงสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ได้ผา่ นทางห้องสมุดกรมแพทย์ทหารบก
7.4การจัดประสบการณ์ ในการปฏิบตั งิ านเป็ นทีมร่ วมกับผู้ร่วมงานและบุคลากรวิชาชีพอืน่
โดยผ่านทางโครงการ 1 แพทย์ 1 สถานประกอบการ และการฝึ กปฏิบตั ิงาน ในโรงพยาบาล ใน
ที่ต้ งั ปกติ และในสนาม โดยใช้สถานประกอบการของกองทัพบก และฝ่ ายช่าง การบินไทย หน่วยตรวจโรค

ต่างๆ ของกองตรวจโรคผูป้ ่ วยนอก รวมถึงโรงพยาบาลภาคีเครื อข่าย สถาบันการศึกษาต่างๆ หน่วยงาน
ราชการ เช่น คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี กองโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่ งแวดล้อม เป็ นต้น
7.5 ความรู้และการประยุกต์ ความรู้พนื้ ฐานและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
มีการใช้ความรู ้ทางอาชีวเวชศาสตร์มาประยุกต์โดยมีผลสัมฤทธิเป็ นบทความทางวิชาการ 2
เรื่ อง โดย 1 เรื่ องต้องเป็ นนิพนธ์ตน้ ฉบับ
7.6การนําความเชี่ยวชาญทางแพทยศาสตรศึกษามาใช้ ในการจัดทําแผนฝึ กอบรม การดําเนินการฝึ กอบรม
การประเมินการฝึ กอบรม
คณาจารย์ จะต้องมีความรู ้ทางด้านแพทยศาสตรศึกษา มาช่วยในการฝึ กอบรม และการประเมินผล
7.7 มีการฝึ กอบรมในสถาบันอืน่ ทั้งในและนอกประเทศตามทีร่ ะบุไว้ ในหลักสู ตร ตลอดจนระบบการโอน
ผลการฝึ กอบรม
8.การประเมินแผนงานฝึ กอบรม
8.1 พันธกิจของแผนงานฝึ กอบรม
สร้างบุคลากรแพทย์ผมู ้ ีความรู ้ความชํานาญด้านอาชีวเวชศาสตร์แก่กองทัพบกและประชาชน
8.2 ผลสั มฤทธิ์การเรียนรู้ ทพี่ งึ ประสงค์
บุคลากรแพทย์ผมู ้ ีความรู ้ความชํานาญด้านอาชีวเวชศาสตร์ ที่มีความรู ้ คุณธรรม จริ ยธรรม
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
8.3 การประเมินผลตามกรอบแนวคิดการจัดการฝึ กอบรม / แผนการฝึ กอบรม
โดยดูจากคุณภาพของการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายใต้คาํ แนะนําของคณะกรรมการ เช่นรายงานการ
สํารวจสถานประกอบการ รายงานการวิเคราะห์สถานประกอบการ รายงานโครงการดูแลสุ ขภาพของผู ้
ประกอบอาชีพ รายงานสรุ ปผลการทํากิจกรรม การดูแลผูป้ ่ วย การเข้าร่ วมกิจกรรมของโรงพยาบาลพระ
มงกุฎเกล้าและสถาบันที่กาํ หนด รายงานสรุ ปทบทวนหลังการปฏิบตั ิในการจัดกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ
และจากการอภิปรายกลุ่ม การสอบ MCQ,MEQ,OSCE ตามขั้นปี
8.4 ขั้นตอนการดําเนินการของแผนฝึ กอบรม
ทําการประเมินโดยมีการติดตามและประชุมคณาจารย์ อย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง โดย
อาจจะใช้การประชุมของกองตรวจโรคผูป้ ่ วยนอก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดยอณุโลม
8.5 การวัดและประเมินผล
โดยข้อสอบและเกณฑ์การประเมินผล จะต้องผ่านคณาจารย์ ร่ วมพิจารณา ข้อสอบทั้งส่ วน
MCQ,MEQ, OSCE และการตัดสิ นผ่าน/ไม่ผา่ น ให้ใช้เสี ยงไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการตัดสิ นการ
ผ่านเกณฑ์/ไม่ผา่ นเกณฑ์ของผูเ้ ข้ารับการอบรม

8.6 พัฒนาการของผู้เข้ ารับการอบรม
โดยการติดตาม สอบถาม ทั้งเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ รวมถึงดูจากผลงานจากการร่ วม
กิจกรรมต่างๆ และกิจกรรมสัมนาผูเ้ ข้ารับการอบรมและการสอบถามจากผูร้ ่ วมงาน รวมถึงแบบ
ประเมินค่านายทหารสัญญาบัตร ของกองทัพบก
8.7 ทรัพยากรทางการศึกษา
โดยการตรวจติดตาม/นิเทศ/ตรวจเยีย่ ม/การกํากับดูแล การไปร่ วมกิจกรรมหรื อไปฝึ ก
ปฏิบตั ิงานของผูเ้ ข้ารับการอบรมเป็ นระยะ ๆ
8.8 คุณสมบัติอาจารย์ ผ้ ูให้ การฝึ กอบรม
ประเมินโดยใช้แบบประเมินค่านายทหารของกองทัพบก และผลงานของอาจารย์ รวมถึง
จํานวนชัว่ โมงการปฏิบตั ิงานของคณาจารย์ และการอภิปรายหมู่ร่วมกับผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม รวมถึง
ความคิดเห็นของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม จากการทบทวนหลังการปฏิบตั ิ ในแต่ละกิจกรรม
8.9 ความสั มพันธ์ ระหว่ างนโยบายการรับสมัครผู้รับการฝึ กอบรมและความต้ องการของระบบสุ ขภาพ
ประเมินตามนโยบายของผูบ้ งั คับบัญชาและนโยบายการศึกษาของกองทัพบก กรมยุทธ
ศึกษาทหารบก และกรมแพทย์ทหารบก
8.10 แผนงานฝึ กอบรมร่ วม/สมทบ
8.11 ข้ อควรปรับปรุง
ประเมินจากการประชุมประจําเดือน ประชุมร่ วม และการตรวจเยีย่ ม การกํากับดูแลอย่างเป็ น
ทางการและไม่เป็ นทางการ รวมถึงการทบทวนหลังการปฏิบตั ิภายหลังการทํากิจกรรมต่างๆ
9.การทบทวนและการพัฒนา
สมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่ งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (ผ่านทางสมาคมเวชศาสตร์
ป้ องกันแห่ งประเทศไทย) เป็ นผูร้ ับผิดชอบดูแลการฝึ กอบรม และทบทวน / พัฒนาหลักสู ตรการฝึ กอบรม
เป็ น ระยะ ๆ หรื ออย่างน้อยทุก 5 ปี และแจ้งผลการทบทวน / พัฒนาให้แพทยสภารับทราบ
10.การบริหารกิจการและธุรการ
10.1 บริ หารจัดการหลักสูตรให้สอดคล้องกับกฎระเบียบโดยยึดตามระเบียบของแพทยสภา สมาคม
เวชศาสตร์ป้องกัน และคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบ สมาคมเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวช
ศาสตร์ และสมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่ งแวดล้อม รวมถึง กรมแพทย์ทหารบก

10.2 งบประมาณ
กําหนดให้ กองตรวจโรคผูป้ ่ วยนอก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และกองฝ่ ายต่าง ๆ ของ
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ดําเนินการในการฝึ กอบรม และฝ่ ายวิชาการ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็ น
ผูด้ าํ เนินการทางการบริ หารจัดการ ร่ วมกับคณาจารย์ และกรมแพทย์ทหารบก
10.3 บุคลากรที่ปฏิบตั ิงานธุรการ
อาศัยบุคลากรของกองตรวจโรคผูป้ ่ วยนอก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และ กองส่ งเสริ มสุ ขภาพ
และเวชกรรมป้ องกัน กรมแพทย์ทหารบก
11.การประกันคุณภาพการฝึ กอบรม
สมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่ งแวดล้อมแห่งประเทศไทย กําหนดให้สถาบันฝึ กอบรมที่
จะได้รับการอนุมตั ิให้จดั การฝึ กอบรม จะต้องผ่านการประเมินความพร้อมในการเป็ นสถาบันฝึ กอบรม และ
สถาบันฝึ กอบรมจะต้องจัดให้มีการประกันคุณภาพการฝึ กอบรมอย่างต่อเนื่องดังนี้
1. การประกันคุณภาพการฝึ กอบรมภายในสถาบันฝึ กอบรมจะต้องจัดให้มีระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการฝึ กอบรมภายใน อย่างน้อยทุก 2 ปี
2. การประกันคุณภาพการฝึ กอบรมภายนอก สถาบันฝึ กอบรมจะต้องได้รับการประเมินคุณภาพจาก
คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ อย่างน้อยทุก 5 ปี

ภาคผนวกที่1
ความรู้ พนื้ ฐานของเวชศาสตร์ ป้องกันทัว่ ไป
1. ความรู้ พนื้ ฐานของเวชศาสตร์ ป้องกันทัว่ ไปประกอบด้วย
1.1พื้นฐานและหลักการของเวชศาสตร์ป้องกันทัว่ ไป(Fundamental and Principle of Preventive Medicine)
ประกอบด้วย
1.1.1 Principles of preventive medicine
1.1.2 Concept of diseases prevention and health promotion
1.1.3 Public health system administration and intervention
1.1.4 Principles of Epidemiology and its applications
1.1.5 Biostatistics
1.2ความรู้พนื้ ฐานของเวชศาสตร์ ป้องกันเฉพาะแขนงทัว่ ไป (Fundamental of Special Branch in Preventive
Medicine) ประกอบด้วย
1.2.1ความรู ้พ้นื ฐานแขนงสาธารณสุ ขประกอบด้วย
• Concept of Public Health
• Measuring, Monitoring and Evaluation the Health of population, Manage the health problem of
population
• National Health system and Global health
• Planning and Managing health system
• The Epidemiologic Approach to Disease and Intervention
1.2.2ความรู ้พ้นื ฐานแขนงระบาดวิทยาประกอบด้วย
• Concept of disease distribution, determinants and epidemiological triad
• Study designs and basic statistics

• Concept of public health surveillance
1.2.3ความรู ้พ้นื ฐานแขนงจิตเวชชุมชนประกอบด้วย
• Concept of prevention and promote community mental health
• Mental health problem and how to prevent
• Risk assessment and risk management in community mental health problem
1.2.4ความรู ้พ้นื ฐานแขนงอาชีวเวชศาสตร์ประกอบด้วย
• principle of occupational and environmental medicine • health hazard and health effects • fit for work •
basic safety
1.2.5ความรู ้พ้นื ฐานแขนงเวชศาสตร์ป้องกันคลินิกประกอบด้วย
• Natural history of diseases and level of prevention in clinical preventive medicines.
• Principles and provision of vaccines.
• Prevention and control of sexually transmitted infections. • Prevention and care of geriatric patients.
1.2.5ความรู ้พ้นื ฐานแขนงเวชศาสตร์ทางทะเลประกอบด้วย
• Core Concept of Maritime Health and Maritime Medicine
• Health Requirements and Fitness Examination for Seafarers and Working at Sea
• Basic Knowledge of Diving and Hyperbaric Medicine
• Emergency Service for Maritime Health
1.2.7ความรู ้พ้นื ฐานแขนงเวชศาสตร์การบินประกอบด้วย
• Concept of Aviation Medicine
• Health risk among aircrew, passenger and how to prevent
• Risk assessment and risk management among aircrew and passenger
• Risk of aircraft accident and how to prevent

1.2.8ความรู ้พ้นื ฐานแขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวประกอบด้วย
• Concept of Travel Medicine, pre- and post-travel care
• Health risk among travelers and how to prevent
• Risk assessment and risk management among travelers

ภาคผนวกที่ 2
เนือ้ หาสั งเขปของการฝึ กอบรม
1. ความรู ้ความสามารถและทักษะรายวิชา
1.1 อาชีวเวชศาสตร์พ้ืนฐาน (Basic Principle of Occupational Medicine) ศึกษาวิชาอาชีวเวชศาสตร์
พื้นฐานภาคทฤษฎี ประกอบด้วยเนื้อหาวิชาดังนี้
1.1.1 อาชีวเวชกรรมเบื้องต้น งานสุ ขภาพ การเกิดโรค การเกิดอุบตั ิเหตุ
1.1.1.1 สภาวะการทํางานและสิ่ งแวดล้อมกับการทํางานเยีย่ งมนุษย์
1.1.1.2 สุ ขภาพความปลอดภัยในการทํางานกับอนุสญ
ั ญาและข้อแนะขององค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ
1.1.1.3 ความเชื่อที่ผดิ ๆ เช่นในเรื่ อง
- ค่าขีดจํากัดความเข้มข้นของสิ่ งคุกคามต่อสุ ขภาพกับการเกิดโรคเหตุอาชีพ
- อุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุคคล
- โรคจากการประกอบอาชีพรักษาให้หายได้
- ความประมาทของคนงานกับการเกิดโรคและบาดเจ็บเหตุอาชีพ
1.1.1.4 อาชีวเวชศาสตร์
1.1.1.5 บทบาทและหน้าที่ของแพทย์ในด้านอาชีเวชศาสตร์
1.1.2 พ.ร.บ. ประกันสังคม
- ประเด็นที่สาํ คัญของ พ.ร.บ. ประกันสังคม
- บทบาทและหน้าที่ของแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ. ประกันสังคม
1.1.3 พ.ร.บ. คุม้ ครองแรงงาน พ.ร.บ. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน และพ.ร.บ. เงินทดแทน
- ประเด็นที่สาํ คัญของ พ.ร.บ. คุม้ ครองแรงงาน พ.ร.บ. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน และพ.ร.บ. เงินทดแทน
- บทบาทและหน้าที่ของแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ. คุม้ ครองแรงงาน พ.ร.บ. ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน และพ.ร.บ. เงินทดแทน
- การประเมินการสู ญเสี ยสมรรถภาพ
1.1.4 พ.ร.บ. วัตถุอนั ตราย
- ประเด็นที่สาํ คัญของ พ.ร.บ. วัตถุอนั ตราย
- บทบาทและหน้าที่ของแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ. วัตถุอนั ตราย
1.1.5 พ.ร.บ. โรงงาน

- ประเด็นที่สาํ คัญของ พ.ร.บ. โรงงาน
- บทบาทและหน้าที่ของแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ. โรงงาน
1.1.6 พ.ร.บ. ส่ งเสริ มและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
- ประเด็นที่สาํ คัญของ พ.ร.บ. ส่ งเสริ มและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
- บทบาทและหน้าที่ของแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ. ส่ งเสริ มและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
1.1.7 พ.ร.บ. สาธารณสุ ข
- ประเด็นที่สาํ คัญของ พ.ร.บ. สาธารณสุ ข พ.ศ. 2535
- บทบาทและหน้าที่ของแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ. สาธารณสุ ข พ.ศ. 2535
1.1.8 พ.ร.บ. ประกันภัย
- ประเด็นที่สาํ คัญของ พ.ร.บ. ประกันภัย
1.1.9 พ.ร.บ. ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่ งแวดล้อม พ.ศ. 2562
- สาระสําคัญของพ.ร.บ. ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่ งแวดล้อม
- บทบาทและหน้าที่ของแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ. ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและ
โรคจากสิ่ งแวดล้อม
- ความหมายของคําว่า Occupational diseases และ Work-related diseases
- ความหมายของโรคจากการประกอบอาชีพตามกฎหมาย
- ระบาดวิทยาในประเทศไทย
- ตัวอย่างของโรคจากการประกอบอาชีพในประเทศไทย
1.1.10 การตรวจสุ ขภาพแรกเข้าทํางาน และการตรวจสุ ขภาพเป็ นระยะ
1.1.11
1.1.12
1.1.13
1.1.14
1.1.15
1.1.16
1.1.17
1.1.18
1.1.19
1.1.20
1.1.21

Factory visit and health examination surveys
จริ ยธรรมของแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวเวชศาสตร์
ระบาดวิทยาโรคจากการประกอบอาชีพ
การเฝ้ าระวังโรคจากการประกอบอาชีพ
พิษวิทยาเบื้องต้น
โรคพิษโลหะหนัก
Agricultural Medicine
อันตรายต่อสมรรถภาพการได้ยนิ เนื่องจากการทํางาน
Toxic gas
อันตรายต่อสมรรถภาพการมองเห็นเนื่องจากการทํางาน
โรคที่เกิดจากสารตัวทําละลายอินทรี ย ์

1.1.22 โรคมะเร็ งจากการประกอบอาชีพ
1.1.23 โรคทางระบบประสาทจากการทํางาน
1.1.24 โรคปอดจากการประกอบอาชีพ
1.1.25 Repetitive strain injury
1.1.26 Occupational stress
1.1.27 Neuropsychiatric test
1.1.28 Ergonomics
1.1.29 การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการที่เกี่ยวกับโรคจากการประกอบอาชีพ
1.1.30 การประเมินความพร้อมในการทํางานและการประเมินเพื่อกลับเข้าทํางาน
1.1.31 Early detection of Occupational diseases
1.1.32 Industrial hygiene
1.1.33 Occupational Safety
1.1.34 ระบบบันทึกข้อมูลทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์
1.1.35 อันตรายเนื่องจากรังสี
1.1.36 อันตรายเนื่องจากความร้อน แสง การสัน่ สะเทือน จากการทํางาน
1.2 ฝึ กปฏิบตั ิงานอาชีวเวชกรรมที่คลินิกโรคจากการทํางานหรื อคลินิกอาชีวเวชกรรม
- วินิจฉัย รักษา และฟื้ นฟูสมรรถภาพ ผูป้ ่ วยด้วยโรคและ/หรื อการบาดเจ็บจากการประกอบ
อาชีพ และโรคเนื่องจากงาน
- ประเมินสภาวะสุ ขภาพเพื่อความเหมาะสมกับการทํางานและกลับเข้าทํางานหลังการเจ็บป่ วย/
บาดเจ็บ
- ประเมินการสูญเสี ยสมรรถภาพร่ างกายและจิตใจจากการทํางาน
- ฝึ กใช้เครื่ องมือการตรวจวัดสิ่ งแวดล้อมในการทํางาน
1.3 อายุรศาสตร์
ฝึ กอบรมที่สถาบันหรื อโรงพยาบาลที่แพทย์สภารับรอง โดยให้มีการจัดกิจกรรมวิชาการด้านอา
ชีวเวชศาสตร์เป็ นระยะๆ ตามความเหมาะสม และประกอบด้วยการฝึ กอบรมดูแลผูป้ ่ วยและ/หรื อ
อภิปรายปั ญหาผูป้ ่ วยทางอาชีวเวชศาสตร์ ดังนี้ :1.3.1 Pulmonary
1.3.1.1 Occupational Lung Diseases
(1) Pneumoconioses
(2) Occupational Asthma
(3) Hypersensitivity Pneumonitis

(4) Byssinosis
(5) Chronic Bronchitis and Emphysema
(6) Acute and Chronic Respiratory Effects of Exposure to inhaled Toxic
Agents
(7) Occupational Lung Cancer
(8) Occupational Lung Infectious Diseases
1.3.1.2 Pulmonary function test
1.3.1.3 Standards of interpretation and classification of chest radiographs in
pneumoconiosis – ILO classification
1.3.1.4 Medical and laboratory assessment of respiratory impairment for disability
evaluation
1.3.1.5 Return to work
1.3.2 Cardiology
1.3.2.1 Cardiovascular Toxicology
1.3.2.2 Cardiovascular Evaluation in Workers’ fitness
- Stress Exercise Test
1.3.2.3 Medical Assessment of Cardiovascular Impairment for Disability Evaluation
1.3.2.4 Return to work
1.3.3 Dermatology
1.3.3.1 Occupational Skin Disorders
- Irritant Contact Dermatitis
- Allergic Contact Dermatitis
- Contact Urticaria
- Work –Aggravated Dermatoses
- Occupational Vitiligo
- Occupational Raynaud’s Disease
- Cutaneous Malignancy
- Cutaneous Infections
1.3.3.2 Skin Tests
1.3.3.3 Medical Assessment of skin Impairment for Disability Evaluation
1.3.3.4 Return to work
1.3.4 Neurology

1.3.4.1 Neurotoxicology
1.3.4.2 Evaluation of Peripheral and Central Nervous System Function
1.3.4.3 Medical Assessment of Neurological Impairment for Disability Evaluation
1.3.4.4 Return to work
1.3.5 Toxicology
1.3.5.1 Principles of Occupational (Industrial) Toxicology
- Toxicokinetics
- Inhalation Toxicology
- Carcinogenesis
- Toxicity Testing
- Applications of Toxicology
- Risk assessment
- Biological Monitoring
- Poison Control Center
1.4 ออร์โธปิ ดิกส์
ฝึ กอบรมที่โรงพยาบาลหรื อสถาบันที่แพทยสภารับรอง โดยให้มีการจัดกิจกรรมวิชาการอาชีว
เวชศาสตร์เป็ นระยะๆ ตามความเหมาะสม และประกอบด้วยการฝึ กอบรมดูแลผูป้ ่ วยและ/หรื อ
อภิปรายปั ญหาผูป้ ่ วยทางอาชีวเวชศาสตร์ ดังนี้ : 1.4.1 Trauma and Emergencies in the Workplace
1.4.2 Cumulative Trauma Disorders of the Extremity
1.4.3 Repetitive Strain Injury
1.4.4 Ergonomics
1.4.5 Medical Assessment of Musculoskeletal Impairment for Disability Evaluation
1.4.6 Return to work
1.5 เวชศาสตร์ฟ้ื นฟู
ฝึ กอบรมที่โรงพยาบาล หรื อสถาบันที่แพทยสภารับรอง โดยให้มีการจัดกิจกรรมวิชาการอาชีว
เวชศาสตร์เป็ นระยะๆ ตามความเหมาะสม และประกอบด้วยการฝึ กอบรมดูแลผูป้ ่ วยและ/หรื อ
อภิปรายปั ญหาผูป้ ่ วยทางอาชีวเวชศาสตร์ ดังนี้
1.5.1 Impairment and Disability Evaluations
1.5.2 Medical Rehabilitation
1.5.3 Occupational Rehabilitation

1.5.4 Return to work
1.6 สูติศาสตร์-นรี เวชวิทยา
ฝึ กอบรมที่โรงพยาบาลที่แพทยสภารับรอง โดยให้มีการจัดกิจกรรมวิชาการอาชีวเวชศาสตร์
เป็ นระยะๆ ตามความเหมาะสม และประกอบด้วยการฝึ กอบรมดูแลผูป้ ่ วยและ/หรื ออภิปรายปัญหา
ผูป้ ่ วยทางอาชีวเวชศาสตร์ ดังนี้:1.6.1 Reproductive Toxicology and Occupation/Environmental Exposure
1.6.2 Women in the Workplace
1.6.3 Pregnancy and Work
1.6.4 Reproductive consideration in Work’s Fitness and Risk Evaluation
1.6.5 Return to work
1.7 จักษุวิทยา
ฝึ กอบรมที่โรงพยาบาลที่แพทยสภารับรอง โดยให้มีการจัดกิจกรรมวิชาการอาชีวเวชศาสตร์
เป็ นระยะๆ ตามความเหมาะสม และประกอบด้วยการฝึ กอบรมดูแลผูป้ ่ วยและ/หรื ออภิปรายปัญหา
ผูป้ ่ วยทางอาชีวเวชศาสตร์ ดังนี้ :1.7.1 Eye Injuries due to Physical and Chemical Agents
1.7.2 Visual Fitness test
1.7.3 Assessment of Visual impairment for Disability Evaluation
1.7.4 Return to work
1.8 โสต ศอ นาสิ ก ลาริ งซ์วิทยา ฝึ กอบรมที่โรงพยาบาลที่แพทยสภารับรอง โดยให้มีการจัดกิจกรรม
วิชาการอาชีวเวชศาสตร์เป็ นระยะๆ ตามความเหมาะสม และประกอบด้วยการฝึ กอบรมดูแลผูป้ ่ วย
และ/หรื ออภิปรายปั ญหาผูป้ ่ วยทางอาชีวเวชศาสตร์ ดังนี้ :1.8.1 Occupation Hearing Loss
1.8.2 Hearing Tests, - Audiometry
1.8.3 Hearing Conservation Program
- Personal Hearing Protection
- Audiometric Examination of Employees
1.8.4 Assessment of Hearing Impairment for Disability Evaluation
1.8.5 Return to work
1.9 จิตเวชศาสตร์

ฝึ กอบรมที่โรงพยาบาลที่แพทยสภารับรอง โดยให้มีการจัดกิจกรรมวิชาการอาชีวเวชศาสตร์เป็ น
ระยะๆ ตามความเหมาะสม และประกอบด้วยเนื้อหาการฝึ กอบรมดังนี้ :1.9.1 Assessment of Mental Stress Factors at Work
- Occupational Stress
1.9.2 Health and Safety in Shift Workers
1.9.3 Diagnosis of absenteeism
1.9.4 Neuropsychiatric Tests
1.9.5 Mental and Behavioral Disorders Impairment Evaluation
- Psychiatric Examination for Stress Claims and Impairment Ratings
1.9.6 Return to work
2. ศึกษาหลักสูตรสาธารณสุ ขศาสตรมหาบัณฑิตหรื อเทียบเท่า เพื่อศึกษาพื้นฐานความรู ้ดา้ นอาชีวเวชศาสตร์
และศึกษาการทําวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวเวชศาสตร์
สําหรับผูท้ ี่เคยศึกษาวุฒิดงั กล่าวหรื อ
เทียบเท่ามาแล้วอาจได้รับการพิจารณาให้ยกเว้น
2.1 ศึกษาพื้นฐานอาชีวเวชศาสตร์ในหลักสูตรสาธารณสุ ขศาสตรมหาบัณฑิตหรื อเทียบเท่า
2.2 การทําวิทยานิพนธ์ในหลักสู ตรสาธารณสุ ขศาสตรมหาบัณฑิตหรื อเทียบเท่าตามที่กาํ หนดใน
หลักสูตร
3. ฝึ กอบรมวิชาอาชีวเวชศาสตร์ภาคปฏิบตั ิในสถาบัน โรงพยาบาล และโรงงานอุตสาหกรรม ที่แพทยสภา
รับรองระยะเวลาอย่างน้อย 12 เดือน คือ
3.1 ฝึ กปฏิบตั ิงานอาชีวเวชกรรมในสถาบันและโรงพยาบาล ครอบคลุมกิจกรรม ดังต่อไปนี้
- บริ การสร้างเสริ มสุ ขภาพ และป้ องกันโรคและ/หรื อการบาดเจ็บแก่ผปู ้ ระกอบอาชีพทุก
สาขา
- เฝ้ าระวัง สอบสวน ควบคุม โรคและ/หรื อการบาดเจ็บจากการประกอบอาชีพ และโรค
เนื่องจากงาน
- วินิจฉัย รักษา และฟื้ นฟูสมรรถภาพ ผูป้ ่ วยด้วยโรคและ/หรื อการบาดเจ็บจากการ
ประกอบอาชีพ และโรคเนื่องจากงาน
- ตรวจวัด แปลผลการตรวจสิ่ งแวดล้อมในที่ทาํ งานและรอบสถานประกอบกิจการ
- ประเมินสภาวะสุ ขภาพเพื่อความเหมาะสมกับการทํางานและกลับเข้าทํางานหลังการ
เจ็บป่ วย/บาดเจ็บ

- ประเมินการสูญเสี ยสมรรถภาพร่ างกายและจิตใจจากการทํางาน
- วางแผนและดําเนินการบริ การอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่ งแวดล้อมในสถานบริ การ
สาธารณสุ ข สถานประกอบกิจการและชุมชน รวมทั้งการเตรี ยมการและตอบโต้
อุบตั ิภยั
- เผยแพร่ ฝึกอบรม ให้คาํ แนะนํา และคําปรึ กษาเกี่ยวกับการสร้างเสริ มสุ ขภาพ การ
ป้ องกันอุบตั ิภยั และโรคจากการประกอบอาชีพ และการปรับปรุ งภาวะแวดล้อมในการ
ทํางาน
- ฝึ กปฏิบตั ิงานอื่นๆ ตามลักษณะเฉพาะของสถานฝึ กปฏิบตั ิงาน
3.2 ฝึ กปฏิบตั ิงานในสถานประกอบกิจการ
3.2.1 การบริ หารจัดการทัว่ ไปในโรงงาน
3.2.1.1 ร่ วมเป็ นคณะกรรมการความปลอดภัยของสถานประกอบกิจการ เพื่อให้
ข้อมูลหรื อข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกิจการของสถานประกอบกิจการ ซึ่งอาจมีผลเสี ยต่อ
สิ่ งแวดล้อมและสุ ขภาพ จะได้ดาํ เนินการป้ องกันตั้งแต่เริ่ มต้น
3.2.1.2 แพทย์ควรมีบทบาทในการร่ วมสํารวจทัว่ ไปในสถานประกอบกิจการ เพื่อ
เฝ้ าระวังและให้คาํ แนะนําเกี่ยวกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นแก่สุขภาพของพนักงานใน
แต่ละแผนกได้
3.2.2 การจัดการทางสุ ขภาพ
3.2.2.1 การสร้างเสริ มสุ ขภาพ ได้แก่
- การให้คาํ แนะนําเกี่ยวกับระบบงานและลักษณะการทํางานที่
เหมาะสม
- การให้ความรู ้ความเข้าใจที่ถกู ต้องเกี่ยวกับพฤติกรรมสุ ขภาพที่ดี และ
การระวังป้ องกันกับตนเองไม่ให้เกิดการเจ็บป่ วยจากการทํางาน
- การให้คาํ ปรึ กษาแนะนําเกี่ยวกับปัญหาสุ ขภาพแก่พนักงานและ
ครอบครัวตามความเหมาะสม
- การจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ เช่น การออกกําลังกายเพื่อสุ ขภาพ,
โภชนาการเพือ่ สุ ขภาพ เป็ นต้น
3.2.2.2 การป้ องกันโรค
- การดูแลเกี่ยวกับการป้ องกันโรคติดต่อทัว่ ไปในโรงงาน

- การจัดวัคซีนป้ องกันโรคติดเชื้อที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ
เช่นงานปศุสตั ว์ เป็ นต้น
3.2.2.3 งานบริ การทางอาชีวเวชกรรม
- การตรวจสุ ขภาพพนักงานก่อนรับเข้าทํางาน(Pre-employment
examination)
- การตรวจสุ ขภาพเมื่อจะบรรจุพนักงานในแต่ละแผนก หรื อเมื่อมีการย้าย
แผนก (Pre-placement examination )
- การตรวจสุ ขภาพเป็ นระยะ (Periodic medical examination) ในกรณี
ทัว่ ไป มักเป็ นการตรวจสุ ขภาพพนักงานปี ละครั้ง แต่ในบางงานอาจต้องมี
การตรวจสุ ขภาพพนักงานทุก 3 เดือน หรื อทุก 6 เดือน
- การตรวจสุ ขภาพก่อนออกจากงาน (Pre-retirement examination) เป็ นการ
ตรวจสุ ขภาพก่อนที่พนักงานคนนั้นจะลาออกจากบริ ษทั /โรงงาน ซึ่งจะ
เป็ นการตรวจยืนยันภาวะสุ ขภาพก่อนที่พนักงานคนนั้นจะไปทํางานอื่น
3.2.2.4 การตรวจพิเศษทางสุ ขภาพ ได้แก่ การตรวจวิเคราะห์ปัญหาเฉพาะ เช่น
- การตรวจสมรรถภาพการได้ยนิ (Audiometry) เพื่อการเฝ้ าระวังปั ญหา
ประสาทหูเสื่ อมในพนักงานที่ทาํ งานเกี่ยวข้องกับเสี ยงดัง
- การตรวจสมรรถภาพการมองเห็น (Vision test) ในพนักงานที่ตอ้ งทํางาน
ใช้สายตามากเป็ นพิเศษ
- การตรวจสมรรถภาพการทํางานของปอด (Pulmonary Function test) ใน
พนักงานที่ทาํ งานเกี่ยวข้องกับฝุ่ น หรื อก๊าซต่าง ๆ
- การตรวจเลือดและปัสสาวะพนักงานที่ทาํ งานเกี่ยวข้องกับสารเคมีบาง
ชนิด เช่นสารตะกัว่ แมงกานีส ปรอท เบนซีน โทลูอีน เป็ นต้น
- การตรวจพิเศษอื่น ๆ
3.2.2.5 การตรวจรักษาโรคและการบาดเจ็บ ได้แก่
- การตรวจรักษาโรคเจ็บป่ วยทัว่ ไป
- การตรวจรักษาโรคเจ็บป่ วยเรื้ อรัง
เช่น
โรคความดันโลหิ ตสูง
โรคเบาหวาน เป็ นต้น
- การตรวจรักษาโรค และการบาดเจ็บจากการทํางาน
- การส่ งพนักงานที่เจ็บป่ วยหนักไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล

- การดูแลฟื้ นฟูสมรรถภาพพนักงานที่บาดเจ็บจนสามารถกลับเข้าทํางาน
ได้ตามปกติ หรื อแนะนําการย้ายแผนกตามความเหมาะสม
3.2.3 การดูแลเกี่ยวกับปัญหากฎหมายทางสุ ขภาพและประโยชน์ทดแทนต่างๆ เช่น
3.2.3.1 การลาป่ วยของพนักงาน
3.2.3.2 การออกใบรับรองแพทย์
3.2.3.3 เงินทดแทนกรณี บาดเจ็บหรื อป่ วยจากการทํางานตามพ.ร.บ.เงินทดแทน
3.2.3.4 การเจ็บป่ วยและประโยชน์ทดแทนตาม พรบ. ประกันสังคม
3.2.3.5 การดูแลการจัดเก็บเวชระเบียน และอื่น ๆ
3.2.3.6 ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์/สวัสดิการอื่น ๆ
3.2.4 การตรวจวัดสิ่ งแวดล้อมและการแปลผล ได้แก่
- การตรวจวัดสิ่ งแวดล้อมในการทํางาน เช่น การวัดแสง เสี ยง ความร้อน ความชื้น ฝุ่ น
สารเคมี เป็ นต้น
- การตรวจวัดสิ่ งแวดล้อมรอบสถานประกอบกิจการ เช่น การตรวจอากาศ และนํ้าที่
ปล่อยออกจากสถานประกอบกิจการ เป็ นต้น
3.3 ฝึ กปฏิบตั ิงานกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่ งแวดล้อม และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
3.4 ความรู ้พ้ืนฐานทางทหาร ที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวเวชศาสตร์
x เวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
- ฝึ กอบรมความรู ้พ้นื ฐานทางด้านเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระยะเวลา 2
สัปดาห์ จัดโดยสมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่ งแวดล้อมแห่ง
ประเทศไทย ร่ วมกับโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี
- ศึกษาระบบเฝ้ าระวังและเตือนภัยปัญหาสิ่ งแวดล้อมที่สาํ คัญ ณ กรมแพทย์
ทหารบก และกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่ งแวดล้อม
- ศึกษาเกี่ยวกับ พื้นฐานอนามัยสิ่ งแวดล้อม และการป้ องกันแก้ไขปั ญหา
สิ่ งแวดล้อม ณ กรมแพทย์ทหารบก
- ฝึ กปฏิบตั ิงาน และศึกษาเพิ่มเติม ในเรื่ องของ สถิติข้นั สูงในงานวิจยั ทาง
เวชศาสตร์ชุมชน และ เรื่ องอื่นๆ ณ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และกรมแพทย์ทหารบก

x Environmental design
- การออกแบบสภาพแวดล้อมในการทํางาน (working environment)
หลักการเลือกใช้หลอดไฟในงานต่างๆ ให้เหมาะกับลักษณะงาน
- ระบบระบายอากาศและระบบปรับอากาศ
- ระบบบําบัดนํ้าเสี ย
- มาตรฐานสุ ขาภิบาลในสถานบริ การสาธารณสุ ข
x Medical intelligence
-วงรอบข่าวกรอง
-ข่าวกรองทางการแพทย์
-การวิเคราะห์พ้นื ที่ปฏิบตั ิการ
-การจัดทําแผนรวบรวมข่าวสาร
-การจัดทําแผนที่สถานการณ์ทางการแพทย์ (medical intelligence
preparedness for disaster/battlefield,MIPD,MIPB)
x Diaster management and medical emergency preparedness(ทั้งทฤษฎี และ
ปฏิบตั ิ)
-ประเภทของสาธารณภัย
-วงรอบสาธารณภัย
-ระบบบัญชาการเหตุการณ์(incident command system)
-ขั้นตอนการตอบสนองต่อสาธารณภัย/ภัยพิบตั ิ
-basic rescue chain
-การคัดแยกผูป้ ่ วย
-การช่วยชีวิตเชิงยุทธวิธี ณ ที่เกิดเหตุ
-ตัวอย่างการจัดการภัยพิบตั ิที่น่าสนใจ ได้แก่ Radiation Emergency
Management, คชรน. (NRBC), Hazmat
ศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ อภิปรายหมู่
x Basic preventive statistics and research
-ศึกษาพื้นฐานเวชศาสตร์ป้องกัน
-ระบาดวิทยาเบื้องต้น
- ปั จจัยก่อโรค
-ระดับของการป้ องกันโรค
-การศึกษาทางระบาดวิทยา
- สถิติข้นั พื้นฐาน

x

x

x

x

x

เพื่อปูพ้ืนฐานทางด้านการวิจยั สําหรับผูเ้ ข้ารับการอบรม ในการ
ดําเนินการวิจยั ขั้นที่ 1 การสอบสวนโรค การสอบสวนทางระบาดวิทยา
การจัดหน่วยทางทหาร
-ศึกษาภารกิจ การจัดของหน่วยงานของกระทรวงกลาโหม และ
กองทัพบก
MOOTW (Military Operation other than war)
-บรรยายในเรื่ องของการปฏิบตั ิการทางทหารที่นอกเหนือจากสงคราม
(MOOTW)
-บทบาทของแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ในการปฏิบตั ิการทางทหารที่
นอกเหนือจากสงคราม(MOOTW)
การวิเคราะห์สถานประกอบการ
-ขั้นตอนกระบวนการวิเคราะห์สถานประกอบการและการทํางานเพื่อ
ความปลอดภัย (Job safety Analysis)
-Job Exposure Matrix
-การประเมินความเสี่ ยง
-การวางแผนในการดูแลสุ ขภาพของผูป้ ระกอบอาชีพร่ วมกับสถาน
ประกอบการ
-การใช้เครื่ องมือ 7 ชิ้นมาวิเคราะห์สถานประกอบการ เพื่อให้เข้าใจภาพ
ขั้นต้นของสถานประกอบการ ก่อนวางแผนการสนับสนุนการบริ การ
แพทย์ในสถานประกอบการ
การวางแผนทางการแพทย์
-หลักพื้นฐานของการวางแผนทางการแพทย์
-ฝึ กปฏิบตั ิการวางแผนทางการแพทย์ ในสถานการณ์ต่างๆ โดยประยุกต์
ความรู ้ทางด้านฝ่ ายอํานวยการ และการแพทย์ มาวางแผนในการดูแล
สุ ขภาพผูป้ ระกอบอาชีพการงาน
ฝ่ ายอํานวยการเบื้องต้น(ศึกษาทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบตั ิ)
-นิยาม
-ประเภทของฝ่ ายอํานวยการ
-การจัดและงานในหน้าที่ของฝ่ ายอํานวยการ
-กรรมวิธีแสวงข้อตกลงใจทางทหาร
-การเขียนข้อพิจารณาฝ่ ายอํานวยการ

-ฝึ กปฏิบตั ิงานจัดทําแผนทางการแพทย์ ในสถานการณ์ ที่คณาจารย์
กําหนด เป็ นกลุ่มรวมทั้ง 3 ชั้นปี โดยใช้กรรมวิธีแสวงข้อตกลงใจ

ภาคผนวกที่ 3
กิจกรรมวิชาชีพทีเ่ ชื่อมั่นได้ (EPA)
สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย ได้กาํ หนดกิจกรรมวิชาชีพที่เชื่อมัน่ ได้ (EPA) สําหรับผู ้
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่จะได้รับวุฒิบตั ร/หนังสื ออนุมตั ิแสดงความรู ้ความชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์ ไว้ท้ งั สิ้ น 5 ข้อดังนี้
x
x
x
x
x

EPA 1 การประเมินภาวะสุ ขภาพตามหลักอาชีวเวชศาสตร์
EPA 2 การสร้างเสริ มสุ ขภาพแก่คนทํางาน
EPA 3 การเฝ้ าระวังทางการแพทย์
EPA 4 การวินิจฉัยและการจัดการโรคและ/หรื อการเจ็บป่ วยจากการทํางาน
EPA 5 การสอบสวนทางระบาดวิทยาของโรคและ/หรื อการบาดเจ็บจากการทํางาน หรื อการระบาด
ของโรคติดต่อในที่ทาํ งาน
โดยความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมวิชาชีพที่เชื่อมัน่ ได้และสมรรถนะหลักด้านต่างๆ แสดงไว้ในตารางที่
1
สารบัญย่ อย
1. แนวทางการเรี ยนรู ้และการประเมินความเชื่อมัน่ ตาม EPA
2. เนื้อหาการเรี ยนรู ้และการประเมิน
3. Milestones ของแต่ละ EPA ตามขั้นปี
4. ภาคผนวก
ก.
ข.
ค.
ง.

ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมวิชาชีพที่เชื่อมัน่ ได้และสมรรถนะหลักด้านต่างๆ
ตารางที่ 2 กลุ่มอาชีพที่มีความเสี่ ยงและจําเป็ นต้องได้รับการประเมิน fit for work (EPA 1)
ตารางที่ 3 กลุ่มโรคหรื อภาวะทางสุ ขภาพที่ตอ้ งได้รับการประเมิน return to work (EPA 1)
ตารางที่ 4 ลักษณะสิ่ งคุกคามจากการทํางานที่มีความจําเป็ นที่คนทํางานต้องได้รับการเฝ้ าระวังทาง
การแพทย์ (EPA 3)
จ. ตารางที่ 5 โรคหรื อการเจ็บป่ วยจากการทํางานที่ผมู ้ ีความรู ้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์ ต้องวินิจฉัยและจัดการได้ (EPA 4, 5)

1. แนวทางการเรียนรู้และการประเมินความเชื่อมั่นตาม EPA
ระดับที่ 1: สังเกตการปฏิบตั ิงาน และสามารถอธิบายถึงวัตถุประสงค์และขั้นตอนของงานหรื อ
กิจกรรมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ระดับที่ 2: สามารถปฏิบตั ิงานหรื อกิจกรรมได้เบื้องต้นภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์อย่าง
ใกล้ชิด
ระดับที่ 3: สามารถปฏิบตั ิงานหรื อกิจกรรมได้ดว้ ยตนเอง ภายใต้การดูแลของอาจารย์
ระดับที่ 4: สามารถปฏิบตั ิงานหรื อกิจกรรมได้ดว้ ยตนเองโดยไม่ตอ้ งมีการกํากับดูแลของอาจารย์
แต่สามารถขอความช่วยเหลือจากอาจารย์ได้เมื่อจําเป็ น
ระดับที่ 5: สามารถปฏิบตั ิงานหรื อกิจกรรมได้ดว้ ยตนเองได้อย่างมัน่ ใจ และสามารถควบคุมการ
ปฏิบตั ิงานของผูม้ ีประสบการณ์นอ้ ยกว่าได้
2. เนือ้ หาการเรียนรู้ และการประเมิน
x 2.1 การประเมินภาวะสุ ขภาพตามหลักอาชีวเวชศาสตร์
1. หัวข้อกิจกรรม
การประเมินภาวะสุ ขภาพตามหลักอาชีวเวชศาสตร์
วิชาชีพที่เชื่อมัน่ ได้
2. ลักษณะเฉพาะ

2.1 บ่งชี้ตาํ แหน่งงาน (job title) หน้าที่ (duty) ที่ตอ้ งการความปลอดภัยสูง หรื อมี
ความเสี่ ยงต่อสุ ขภาพ ที่จาํ เป็ นต้องได้รับการประเมินภาวะสุ ขภาพก่อนเริ่ ม
ปฏิบตั ิงานตามแนวปฏิบตั ิของสถาบันด้านอาชีวเวชศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับจาก
องค์กรวิชาชีพ
2.2 สามารถระบุภาวะสุ ขภาพ (medical condition) ที่จาํ เป็ นต้องได้รับการประเมิน
ก่อนกลับเข้าทํางานได้
2.3 สามารถซักประวัติ และตรวจร่ างกายคนทํางานได้อย่างถูกต้องครอบคลุมทั้ง
ปั จจัยจากงาน/อาชีพ และปั จจัยกําหนดสุ ขภาพและการเจ็บป่ วย (health
determinants)
2.4 สามารถประเมิน risk, capacity และ tolerance ได้อย่างถูกต้องตามหลักการใน
การประเมิน return to work โดยอ้างอิงตามแนวทางการประเมินตามหลักสากลที่

เป็ นที่ยอมรับ
2.5 สามารถเลือกใช้เครื่ องมือประเมิน functional capacity evaluation (FCE) ที่
เหมาะสม หรื อปรึ กษาสหสาขาเพื่อร่ วมประเมิน FCE ได้อย่างเหมาะสม
2.6 สามารถรวบรวมข้อมูล สังเคราะห์ อภิปราย เพื่อประเมินภาวะสุ ขภาพตามหลัก
อาชีวเวชศาสตร์ และให้ความเห็นเกี่ยวกับสุ ขภาพในหนังสื อรับรองสุ ขภาพหรื อ
ใบรับรองแพทย์ได้
2.7 สามารถอธิบาย สื่ อสาร แก่คนทํางานและนายจ้าง ถึงสุ ขภาพที่มีหรื ออาจมีผล
กับลักษณะงานที่มีความเสี่ ยง รวมถึงผลการประเมินภาวะสุ ขภาพในประเด็น ข้อ
ห้าม (restriction) และข้อจํากัด (limitation) ของงานได้
2.8 สามารถให้คาํ แนะนําสถานประกอบกิจการในการจัดทําเอกสาร (documents)
แนวปฏิบตั ิของฝ่ ายบุคคล เรื่ อง medical assessment for fitness for work & return
to work
3. บริ บท

3.1. การจัดและให้บริ การอาชีวเวชกรรมที่โรงพยาบาล (occupational medicine
service) OPD/IPD
3.2. การใช้องค์ความรู ้อาชีวเวชศาสตร์ในการให้บริ การอาชีวอนามัย ณ สถาน
ประกอบกิจการ (enterprise setting)

4. สมรรถนะหลักที่ใช้ 4.1 worker and people care, medical knowledge and skills, interpersonal and
communication skills, professionalism
5. ความรู ้ ทักษะ เจต
คติ พฤติกรรม และ
ประสบการณ์ที่จาํ เป็ น
เพื่อให้เชื่อมัน่ ได้

5.1 ความรู ้
- occupational health and safety management, occupational health service in
workplace, occupational medicine service, physical and psychological demand,
potential risk of high physical and psychological demand job, law and
regulations, principle of medical fitness for work and return to work assessment,
nature of diseases, treatment and prognosis of acute and chronic diseases, medical
guideline of fitness for work and return to work (international)
5.2 ทักษะ

- ทักษะการซักประวัติอาชีพ ตําแหน่งงาน และลักษณะงาน/กิจกรรม (task) และ
ประวัติสุขภาพ การตรวจร่ างกาย การใช้ evidence-based medicine การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของข้อมูลทางการแพทย์กบั ความเสี่ ยงจากงาน การสื่ อสารกับ
คนทํางานและนายจ้าง
5.3 เจตคติและพฤติกรรม
- professionalism
5.4 ประสบการณ์
- จัดประสบการณ์ให้ผปู ้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมสามารถเข้าร่ วมได้ต้ งั แต่ตน้ จนจบ
กระบวนการประเมิน fit for work อย่างน้อย 2 กลุ่มอาชีพ/job title/duty (ตารางที่ 2)
- จัดประสบการณ์ให้ผปู ้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมสามารถเข้าร่ วมได้ต้ งั แต่ตน้ จนจบ
การประเมิน return to work อย่างน้อย 2 กลุ่มโรคหรื อภาวะสุ ขภาพ (ตารางที่ 3)
โดยใช้แนวทางการประเมินตามหลักสากลหรื อราชวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง
- จัดประสบการณ์ให้ผปู ้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมได้จดั ทํา เอกสารแนวปฏิบตั ิ
fitness for work and return to work สําหรับสถานประกอบกิจการ
6. แหล่งสารสนเทศ
การประเมินผลเพื่อ
ประเมิน
ความก้าวหน้าและเพื่อ
การตัดสิ นใจให้ความ
เชื่อมัน่ รวบยอด

6.1 สังเกตการปฏิบตั ิงาน
6.2 รายงานการประเมินภาวะสุ ขภาพเพื่อความเหมาะสมกับงาน หรื อก่อนกลับเข้า
ทํางานภายหลังการ บาดเจ็บ/เจ็บป่ วย การให้ความเห็น FCE ที่จาํ เป็ น
6.3 ความสมบูรณ์ของการบันทึกเวชระเบียนตามหลักอาชีวเวชศาสตร์
6.4 หนังสื อให้ความเห็นภาวะสุ ขภาพหรื อใบรับรองแพทย์ตามหลักอาชีวเวช
ศาสตร์

7. ความเชื่อมัน่ ในการ 7.1 fit for work
กําหนดระดับการ
ประเมินเมื่อจบขั้นปี ที่ 1 – ความเชื่อมัน่ ระดับที่ 1
กํากับดูแลว่าถึงระยะ
ใดของการฝึ กอบรม ประเมินเมื่อจบขั้นปี ที่ 2 – ความเชื่อมัน่ ระดับที่ 2 (5 รายจากกลุ่มอาชีพ/job title/
duty ที่แตกต่างกัน)
ประเมินเมื่อจบขั้นปี ที่ 3 – ความเชื่อมัน่ ระดับที่ 3,4 (5 รายจากกลุ่มอาชีพ/job title/

duty ที่แตกต่างกันสําหรับระดับที่ 3 และ 5 รายจากกลุ่มอาชีพ/job title/ duty ที่
แตกต่างกันสําหรับระดับที่ 4)
7.2 return to work
ประเมินเมื่อจบขั้นปี ที่ 1 – ความเชื่อมัน่ ระดับที่ 1
ประเมินเมื่อจบขั้นปี ที่ 2 – ความเชื่อมัน่ ระดับที่ 2 (2 รายจากกลุ่มโรคหรื อภาวะ
สุ ขภาพที่แตกต่างกัน)
ประเมินเมื่อจบขั้นปี ที่ 3 – ความเชื่อมัน่ ระดับที่ 3,4 (2 รายจากกลุ่มโรคหรื อภาวะ
สุ ขภาพที่แตกต่างกันสําหรับระดับที่ 3 และ 2 รายจากกลุ่มโรคหรื อภาวะสุ ขภาพที่
แตกต่างกันสําหรับระดับที่ 4)

2.2 การสร้างเสริ มสุ ขภาพแก่คนทํางาน
1. หัวข้อกิจกรรม
วิชาชีพที่เชื่อมัน่ ได้

การสร้างเสริ มสุ ขภาพแก่คนทํางาน

2. ลักษณะเฉพาะ

2.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลสุ ขภาพ เช่น ผลการตรวจสุ ขภาพประจําปี หรื อผลสุ ขภาพ
อื่นๆ เพื่อพัฒนาโปรแกรมหรื อกิจกรรมสร้างเสริ มสุ ขภาพ ให้เหมาะสมกับอาชีพ
หรื อหน้าที่
2.2 การสร้าง คัดเลือกรู ปแบบ และพัฒนาโปรแกรมหรื อกิจกรรมการสร้างเสริ ม
สุ ขภาพ
2.3 การจัดและบริ หารกิจกรรมสร้างเสริ มสุ ขภาพ
2.4 การประเมินผลโปรแกรมหรื อกิจกรรมสร้างเสริ มสุ ขภาพ

3. บริ บท

3.1. การให้บริ การอาชีวอนามัยที่สถานประกอบกิจการ

4. สมรรถนะหลักที่ใช้ 4.1 worker and people care, medical knowledge and skills, interpersonal and
communication skills, professionalism, system-based practice
5. ความรู ้ ทักษะ เจต

5.1 ความรู ้

คติ พฤติกรรม และ
- theory of occupational health and safety management, behavioral theory, stage
ประสบการณ์ที่จาํ เป็ น of change model, organization culture, qualities of instruments, evaluation
instruments at worksite for health promotion, clinical preventive medicine, tools
เพื่อให้เชื่อมัน่ ได้
for health promotion, i.e., Ottawa Charter, quality of work life assessment
5.2 ทักษะ
- need assessment การประมวลผลข้อมูลสุ ขภาพขนาดใหญ่ การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิง
วิทยาการระบาด การสื่ อสาร การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การ
บริ หารจัดการโครงการ (project management)
5.3 เจตคติและพฤติกรรม
- professionalism
5.4 ประสบการณ์
- จัดประสบการณ์ให้ผปู ้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมสามารถจัดโปรแกรมหรื อ
กิจกรรมสร้างเสริ มสุ ขภาพแก่คนทํางานได้
6. แหล่งสารสนเทศ
การประเมินผลเพื่อ
ประเมิน
ความก้าวหน้าและเพื่อ
การตัดสิ นใจให้ความ
เชื่อมัน่ รวบยอด

6.1 สังเกตการปฏิบตั ิงาน
6.2 ความครบถ้วนสมบูรณ์ของรายงานประเมินโปรแกรมหรื อกิจกรรมการสร้าง
เสริ มสุ ขภาพ
6.3 ประเมินโดย HR personnel, occupational safety and health personnel

7. ความเชื่อมัน่ ในการ 7.1 ประเมินเมื่อจบขั้นปี ที่ 1 – ความเชื่อมัน่ ระดับที่ 1
กําหนดระดับการ
(1 โปรแกรมหรื อกิจกรรมสร้างเสริ มสุ ขภาพ)
กํากับดูแลว่าถึงระยะ
ใดของการฝึ กอบรม 7.2 ประเมินเมื่อจบขั้นปี ที่ 2 – ความเชื่อมัน่ ระดับที่ 2
(1 โปรแกรมหรื อกิจกรรมสร้างเสริ มสุ ขภาพ)
7.3 ประเมินเมื่อจบขั้นปี ที่ 3 – ความเชื่อมัน่ ระดับที่ 3, 4
(1 โปรแกรมหรื อกิจกรรมสร้างเสริ มสุ ขภาพ)

2.3 การเฝ้ าระวังทางการแพทย์ (medical surveillance)
1. หัวข้อกิจกรรม
วิชาชีพที่เชื่อมัน่ ได้

การเฝ้ าระวังทางการแพทย์

2. ลักษณะเฉพาะ

2.1 เข้าใจและสามารถระบุสิ่งคุกคามสุ ขภาพต่อสุ ขภาพ (occupational health
hazard) ประเมินการรับสัมผัสสิ่ งคุกคามสุ ขภาพต่อคนทํางาน (occupational
exposure) ระบุอนั ตรายและผลกระทบต่อสุ ขภาพจากการสัมผัสสิ่ งคุกคาม รวมทั้ง
สามารถประเมินความเสี่ ยงต่อสุ ขภาพได้
2.2 ออกแบบการเฝ้ าระวังทางการแพทย์ได้ โดยเลือกใช้เครื่ องมือในการคัดกรอง
(screening) การเฝ้ าระวัง (surveillance) ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
2.3 วางแผนการให้บริ การการเฝ้ าระวังทางการแพทย์และสุ ขภาพแก่คนทํางานทั้ง
ในบริ บทที่โรงพยาบาลและที่สถานประกอบกิจการ
2.4 เขียนรายงานการเดินสํารวจประกอบการที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ตั้งแต่
กระบวนการระบุส่ิ งคุกคามสุ ขภาพ การประเมินการรับสัมผัส การระบุผสู ้ มั ผัส
(significant exposed person) การประเมินความเสี่ ยงต่อสุขภาพ ตลอดจนถึงการ
ตรวจสุ ขภาพหรื อการตรวจร่ างกายที่จาํ เป็ นต่อการเฝ้ าระวังทางการแพทย์
2.5 สามารถซักประวัติตาํ แหน่งงาน (job title) และกิจกรรมที่ปฏิบตั ิ (job task) และ
ตรวจร่ างกายคนทํางานได้อย่างถูกต้องครอบคลุมทั้งปัจจัยจากงาน และปั จจัย
กําหนดสุ ขภาพและการเจ็บป่ วย โดยใช้แนวทางขององค์กรที่เป็ นที่ยอมรับ
2.6 แปลผลและวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการเฝ้ าระวังทางการแพทย์ ทั้งรายบุคคลและ
รายกลุ่ม หรื อ similar exposure group (SEG) รายงานผล และติดตามกระบวนการ
เฝ้ าระวังทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องและเป็ นระบบจากข้อมูลที่มี
2.7 สามารถให้คาํ แนะนําสถานประกอบกิจการในการจัดทําเอกสาร (documents)
แนวปฏิบตั ิของฝ่ ายบุคคล เรื่ อง medical surveillance
2.8 สามารถให้คาํ แนะนําด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลได้จากผลการเฝ้ าระวังทาง
การแพทย์ เช่น การส่ งตัวไปตรวจวินิจฉัยหรื อรักษาเพิม่ เติม การปรับเปลี่ยนหน้า
งาน หรื อ medical removal รวมถึงคําแนะนําด้านการป้ องกันโรคแก่คนทํางาน เช่น

การเลือกใช้อุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุคคลที่ถูกต้อง การสร้างเสริ ม
ภูมิคุม้ กันโรคด้วยวัคซีน
3. บริ บท

3.1. การจัดและให้บริ การอาชีวเวชกรรมที่โรงพยาบาล (hospital setting)
3.2. การให้บริ การอาชีวอนามัยที่สถานประกอบกิจการ (enterprise setting)

4. สมรรถนะหลักที่ใช้ 4.1 worker and people care, medical knowledges and skills, interpersonal and
communication skills, professionalism, system-based practice
5. ความรู ้ ทักษะ เจต
คติ พฤติกรรม และ
ประสบการณ์ที่จาํ เป็ น
เพื่อให้เชื่อมัน่ ได้

5.1 ความรู ้
- occupational health and safety management, occupational health service in
workplace, occupational medicine service hazard identification, walk through
survey, occupational exposure assessment, occupational exposure limit, health
risk assessment, biological monitoring, health screening, common medical
surveillance program, post-exposure surveillance, standard and regulations
related to medical surveillance or medical examination
5.2 ทักษะ
- ทักษะการซักประวัติงาน หน้าที่ กิจกรรมในงาน สิ่ งคุกคามต่อสุ ขภาพ ตรวจ
ร่ างกาย การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางการแพทย์ evidence-based medicine การเดินสํารวจ
สถานประกอบกิจการ การประเมินการรับสัมผัส การประเมินความเสี่ ยงต่อสุ ขภาพ
การอ่านผลการประเมินการสัมผัสโดยสุ ขศาสตร์อุตสาหกรรม (industrial hygiene
assessment) การสื่ อสาร การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
5.3 เจตคติและพฤติกรรม
- professionalism
5.4 ประสบการณ์
- จัดประสบการณ์ให้ผปู ้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมสามารถเข้าร่ วมได้ต้ งั แต่ตน้ จนจบ
กระบวนการเฝ้ าระวังทางการแพทย์ (medical surveillance) ในทุกลักษณะสิ่ ง
คุกคามจากการทํางาน (ตารางที่ 4) ในช่วงระยะเวลาฝึ กอบรม 3 ปี ทั้ง periodic และ

post-exposure โดยให้ใช้ตามมาตรฐานสากล อาทิ US OSHA
- จัดกิจกรรมเดินสํารวจสถานประกอบกิจการให้ได้อย่างน้อย 10 ครั้ง ในช่วง
ระยะเวลาฝึ กอบรม 3 ปี
- จัดประสบการณ์ให้ผปู ้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมสามารถให้คาํ แนะนําสถาน
ประกอบกิจการในการจัดทําเอกสาร (documents) แนวปฏิบตั ิของฝ่ ายบุคคล เรื่ อง
medical surveillance
6. แหล่งสารสนเทศ
การประเมินผลเพื่อ
ประเมิน
ความก้าวหน้าและเพื่อ
การตัดสิ นใจให้ความ
เชื่อมัน่ รวบยอด

6.1 สังเกตการปฏิบตั ิงาน
6.2 ความครบถ้วนสมบูรณ์ของรายงานการเดินสํารวจสถานประกอบกิจการ
6.3 ความครบถ้วนสมบูรณ์ของแนวทางการเฝ้ าระวังทางการแพทย์และการรายงาน
ผลการเฝ้ าระวังทางการแพทย์ท้ งั รายบุคคลและรายกลุ่ม
6.4 feedback from OHD และ HR ของสถานประกอบกิจการ

7. ความเชื่อมัน่ ในการ 7.1 ประเมินเมื่อจบขั้นปี ที่ 1 – ความเชื่อมัน่ ระดับที่ 1
กําหนดระดับการ
7.2 ประเมินเมื่อจบขั้นปี ที่ 2 – ความเชื่อมัน่ ระดับที่2
กํากับดูแลว่าถึงระยะ
ใดของการฝึ กอบรม 7.3 ประเมินเมื่อจบขั้นปี ที่ 3 – ความเชื่อมัน่ ระดับที่ 3, 4

2.4 การวินิจฉัยและการจัดการโรคและ/หรื อการเจ็บป่ วยจากการทํางาน
1. หัวข้อกิจกรรม
วิชาชีพที่เชื่อมัน่ ได้

การวินิจฉัยและการจัดการโรคและ/หรื อการเจ็บป่ วยจากการทํางาน

2. ลักษณะเฉพาะ

2.1 สามารถซักประวัติการทํางาน/job title/ job task และตรวจร่ างกายคนทํางานได้
อย่างถูกต้องครอบคลุมทั้งปั จจัยจากงาน และปั จจัยกําหนดสุ ขภาพและการเจ็บป่ วย
2.2 สามารถระบุส่ิ งคุกคามสุ ขภาพจากงาน ระบุการรับสัมผัส ระบุผลกระทบทาง
สุ ขภาพที่เกี่ยวข้องได้
2.3 สามารถเลือกใช้การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการหรื อการตรวจพิเศษต่างๆ ที่จะ
ช่วยยืนยันการวินิจฉัยหรื อวินิจฉัยแยกโรคที่ไม่เนื่องจากงานออกไปได้อย่างถูกต้อง

2.4 สามารถตัดสิ นใจส่ งปรึ กษาสหสาขาวิชาชีพเพื่อช่วยวินิจฉัยหรื อจัดการได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม
2.5 สามารถวินิจฉัยโรคจากการทํางานและให้ความเห็นเพื่อประโยชน์แก่คนทํางาน
ในการขอรับเงินทดแทนหรื อทางกฎหมาย
2.6 สามารถบริ หารจัดการ case ตามหลัก patient care process และตามบริ บทการ
บริ การอาชีวอนามัยเช่น return to work
2.7 สามารถอธิบาย สื่ อสาร แก่คนทํางาน นายจ้าง และประชาชนผูไ้ ด้รับผลกระทบ
ถึงประเด็นสุ ขภาพหรื อโรคจากทํางานได้

3. บริ บท

1. การให้บริ การอาชีวเวชกรรมที่โรงพยาบาล (hospital setting) OPD/IPD
2. การสนับสนุนการจัดบริ การอาชีวอนามัยของสถานประกอบกิจการ (enterprise
setting)

4. สมรรถนะหลักที่ใช้ worker and people care, medical knowledges and skills, interpersonal and
communication skills, professionalism, system-based practice
5. ความรู ้ ทักษะ เจต
คติ พฤติกรรม และ
ประสบการณ์ที่จาํ เป็ น
เพื่อให้เชื่อมัน่ ได้

5.1 ความรู ้
- effects of work on health, internal medicine, orthopedics, psychiatry,
otolaryngology, ophthalmology, medical rehabilitation, reproductive health,
occupational toxicology, occupational diseases, occupational epidemiology,
industrial hygiene, environmental diseases, law and regulations
5.2 ทักษะ
- ทักษะการซักประวัติการทํางาน/job title/ job task การตรวจร่ างกาย การวิเคราะห์
ข้อมูลทางการแพทย์ การสื่ อสารกับคนทํางานและนายจ้าง ทักษะ evidence-based
medicine

5.3 เจตคติและพฤติกรรม
- professionalism
- empathy
5.4 ประสบการณ์
- จัดประสบการณ์ให้ผปู ้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมสามารถเข้าร่ วมกระบวนการ
วินิจฉัยโรคและ/หรื อการเจ็บป่ วย จากการทํางานได้ตามโรคหรื อการเจ็บป่ วยจาก
การทํางานที่ผปู ้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวช
ศาสตร์ ต้องวินิจฉัยและจัดการได้ (ตารางที่ 5) อย่างน้อย 100 ราย ในช่วงระยะเวลา
ฝึ กอบรม 3 ปี
- จัดประสบการณ์ให้สามารถแยกโรคจากการทํางาน/โรคที่เกี่ยวเนื่องจากการ
ทํางานกับโรคที่ไม่เกิดจากการทํางาน/โรคที่ไม่เกี่ยวเนื่องจากการทํางาน ในผูป้ ่ วย
ทาง internal medicine, orthopedics, psychiatry, otolaryngology, ophthalmology
ได้
- จัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ให้ผปู ้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมเขียนรายงานการ
วินิจฉัยโรคและ/หรื อการเจ็บป่ วย จากการทํางาน (case report) ได้
- จัดประสบการณ์การวินิจฉัยโรคจากการทํางานพื้นฐาน และการส่ งต่อเพื่อการ
ดูแลรักษาพยาบาลเพิ่มเติม
6. แหล่งสารสนเทศ
การประเมินผลเพื่อ
ประเมิน
ความก้าวหน้าและเพื่อ
การตัดสิ นใจให้ความ
เชื่อมัน่ รวบยอด

6.1 สังเกตการปฏิบตั ิงาน
6.2 รายงานการวินิจฉัยโรคและ/หรื อการเจ็บป่ วย จากการทํางาน
6.3 ความสมบูรณ์ของการบันทึกเวชระเบียนแบบอาชีวเวชศาสตร์และครอบคลุม
patient care process

7. ความเชื่อมัน่ ในการ 7.1 ประเมินเมื่อจบขั้นปี ที่ 1 – ความเชื่อมัน่ ระดับที่ 1
กําหนดระดับการ
7.2 ประเมินเมื่อจบขั้นปี ที่ 2 – ความเชื่อมัน่ ระดับที่ 2
กํากับดูแลว่าถึงระยะ

ใดของการฝึ กอบรม

7.3 ประเมินเมื่อจบขั้นปี ที่ 3 – ความเชื่อมัน่ ระดับที่ 3, 4

2.5 การสอบสวนทางระบาดวิทยาของโรคและ/หรื อการบาดเจ็บจากการทํางานหรื อโรคติดต่อในที่
ทํางาน
1. หัวข้อกิจกรรม
วิชาชีพที่เชื่อมัน่ ได้

การสอบสวนทางระบาดวิทยาของโรคและ/หรื อการบาดเจ็บจากการทํางานหรื อ
โรคติดต่อที่ระบาดในที่ทาํ งาน

2. ลักษณะเฉพาะ

2.1 สามารถยืนยันถึงการระบาดของโรคและ/หรื อการบาดเจ็บจากการทํางานหรื อ
โรคติดต่อในที่ทาํ งานได้
2.2 สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์เลือกใช้รูปแบบการศึกษาทางวิทยาการระบาด
ในการสอบสวนฯ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
2.3 สามารถซักประวัติ และตรวจร่ างกายคนทํางานหรื อผูไ้ ด้รับผลกระทบ ได้อย่าง
ถูกต้องครอบคลุม
2.4 สามารถเลือกใช้เครื่ องมือ หรื อพัฒนาเครื่ องมือในการคัดกรองผูไ้ ด้รับ
ผลกระทบจากโรคและ/หรื อการบาดเจ็บ จากการทํางานหรื อโรคติดต่อในที่ทาํ งาน
ได้
2.5 สามารถวิเคราะห์สาเหตุการระบาดหรื อการเกิดโรค ปั จจัยสนับสนุนการระบาด
หรื อการเกิดโรค จากข้อมูลที่ได้รับ
2.6 สามารถให้คาํ แนะนําในการป้ องกันการระบาดของโรคและ/หรื อการบาดเจ็บ
จากการทํางานหรื อโรคติดต่อในที่ทาํ งานได้ เช่น การให้วคั ซีน การปรับเปลี่ยน
หน้างาน medical removal การเลือกอุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุคคลที่
ถูกต้อง
2.7 สามารถอธิบาย สื่ อสาร แก่คนทํางาน นายจ้าง และประชาชนผูไ้ ด้รับผลกระทบ
ถึงประเด็นสุ ขภาพหรื อโรคจากการทํางานได้
2.8 สามารถเขียนรายงานการสอบสวนเชิงระบาดวิทยาภาคสนามได้

3. บริ บท

3.1. การให้บริ การอาชีวเวชกรรมที่โรงพยาบาล (hospital setting)

3.2. การให้บริ การอาชีวอนามัยที่สถานประกอบกิจการ (enterprise setting)
3.3. หน่วยงานราชการด้านการป้ องกันและควบคุมโรค
4. สมรรถนะหลักที่ใช้ 4.1 worker and people care, medical knowledges and skills, interpersonal and
communication skills, Learning and Improvement, professionalism, system-based
practice, field epidemiology,
5. ความรู ้ ทักษะ เจต
คติ พฤติกรรม และ
ประสบการณ์ที่จาํ เป็ น
เพื่อให้เชื่อมัน่ ได้

5.1 ความรู ้
- occupational epidemiology, field epidemiology, disease surveillance and
investigation, the occurrence of disease, diagnostic and screening test, study
designs, principle of prevention
5.2 ทักษะ
- ทักษะการซักประวัติการทํางาน/ job title/ job task ประวัติสุขภาพของเพื่อน
ร่ วมงานหรื อชุมชน ตรวจร่ างกาย การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางการแพทย์ field
epidemiology การสื่ อสารกับคนทํางานและนายจ้าง
5.3 เจตคติและพฤติกรรม
- professionalism
- empathy
5.4 ประสบการณ์
- จัดประสบการณ์ให้ผปู ้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมสามารถเข้าร่ วมกระบวนการ
สอบสวนทางระบาดวิทยาของโรคและ/หรื อการบาดเจ็บจากการทํางาน หรื อ
โรคติดต่อในที่ทาํ งานได้อย่าง โดยแบ่งเป็ น 2 ลักษณะ ได้แก่ การสอบสวนโรคจาก
การทํางาน และการสอบสวนการระบาดของโรคติดต่อในที่ทาํ งาน

6. แหล่งสารสนเทศ 6.1 สังเกตการปฏิบตั ิงาน
การประเมินผลเพื่อ
6.2 รายงานการสอบสวนทางระบาดวิทยาของโรคและ/หรื อการบาดเจ็บจากการ
ประเมิน
ทํางาน หรื อโรคติดต่อในที่ทาํ งาน
ความก้าวหน้าและเพื่อ

การตัดสิ นใจให้ความ 6.3 แนวทางการควบคุมโรคจากการทํางาน
เชื่อมัน่ รวบยอด
7. ความเชื่อมัน่ ในการ 7.1 ประเมินเมื่อจบขั้นปี ที่ 1 – ความเชื่อมัน่ ระดับที่ 1
กําหนดระดับการ
7.2 ประเมินเมื่อจบขั้นปี ที่ 2 – ความเชื่อมัน่ ระดับที่ 2
กํากับดูแลว่าถึงระยะ
ใดของการฝึ กอบรม 7.3 ประเมินเมื่อจบขั้นปี ที่ 3 – ความเชื่อมัน่ ระดับที่ 3, 4

3. Milestones ของแต่ ละ EPA ตามขั้นปี
EPA ข้ อที่

ระกับความเชื่อมั่นตามขั้นปี
ขั้นปี 1

ขั้นปี 2

ขั้นปี 3

EPA 1 การประเมินภาวะสุ ขภาพตามหลักอาชีวเวชศาสตร์

1

2

3, 4

EPA 2 การสร้างเสริ มสุ ขภาพแก่คนทํางาน

1

2

3, 4

EPA 3 การเฝ้ าระวังทางการแพทย์

1

2

3, 4

EPA 4 การวินิจฉัยและการจัดการโรคและ/หรื อการเจ็บป่ วยจากการ
ทํางาน

1

2

3, 4

EPA 5 การสอบสวนทางระบาดวิทยาของโรคและ/หรื อการบาดเจ็บ
จากการทํางานหรื อโรคติดต่อในที่ทาํ งาน

1

2

3, 4

หมายเหตุผเู ้ ข้ารับการอบรมสามารถทํา EPA ให้ได้สูงกว่าเกณฑ์ข้ นั ตํ่าในแต่ละขั้นปี ทั้งจํานวนและระดับ
ความเชื่อมัน่

ตารางที่ 1 ความสั มพันธ์ ระหว่ างกิจกรรมวิชาชีพทีเ่ ชื่อมั่นได้ และสมรรถนะหลักด้ านต่ างๆ
กิจกรรมวิชาชีพที่เชื่อมัน่ ได้

สมรรถนะหลัก

การวินิจฉัย
และการ
การสร้าง
การสอบสวนทาง
การประเมิน
เสริ ม การเฝ้ าระวัง จัดการโรค ระบาดวิทยาของโรค
ภาวะสุ ขภาพ
และ/หรื อ และ/หรื อการบาดเจ็บ
ทาง
สุ ขภาพ
ตามหลักอาชีว
แก่
การแพทย์ การเจ็บป่ วย จากการทํางานหรื อ
เวชศาสตร์
จากการ โรคติดต่อในที่ทาํ งาน
คนทํางาน
ทํางาน

การดูแลรักษา
คนทํางาน

9

9

9

9

9

ความรู ้ ความเชี่ยวชาญ
และความสามารถใน
การนําไปใช้แก้ปัญหา
สุ ขภาพของคนทํางาน

9

9

9

9

9

การเรี ยนรู ้จากการ
ปฏิบตั ิ และการพัฒนา
ตนเอง

9

ทักษะปฏิสมั พันธ์ และ
การสื่ อสาร

9

9

9

9

9

ความเป็ นมืออาชีพ

9

9

9

9

9

9

9

9

9

การปฏิบตั ิงานให้เข้า
กับระบบ

