
แผนงานฝึกอบรม รายละเอยีดของหลกัสูตร รายละเอยีดกจิกรรม และการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  
การฝึกอบรมความรู้ความชํานาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตร์ป้องกนั แขนงอาชีวเวชศาสตร์ 
โรงพยาบาลพระมงกฎุเกล้าศูนย์อาํนวยการแพทย์พระมงกฎุเกล้า กรมแพทย์ทหารบก  

 พ.ศ. 2562 
 
1.ราชวทิยาลยัทีก่าํกบัดูแล 
  สมาคมเวชศาสตร์ป้องกนัแห่งประเทศไทย  
2.พนัธกจิของแผนงานฝึกอบรม 

ในปัจจุบนั สภาพแวดลอ้มทางยทุธศาสตร์ไดมี้การเปล่ียนแปลงไป มีการขยายตวัของการพฒันา
ประเทศอยา่งต่อเน่ือง ก่อใหเ้กิดปัญหาทั้งจากการทาํงานและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของ
ผูป้ระกอบอาชีพการงานต่างๆ และประชาชนทัว่ไป อนัจะนาํไปสู่การเกิดโรคจากการประกอบอาชีพและ
ส่ิงแวดลอ้ม  

กรมแพทยท์หารบก มีภารกิจในการวางแผน อาํนวยการ ประสานงาน แนะนาํ กาํกบัการ ดาํเนินการวิจยั
และพฒันาเก่ียวกบักิจการสายแพทยท์ั้งปวง อนัไดแ้ก่ การเวชกรรมป้องกนั การรักษาพยาบาลและการ
ส่งกลบัสายแพทย ์ การส่งกาํลงับาํรุง และการบริการทางการแพทยอ่ื์นๆ แก่กองทพับก รวมถึงใหก้ารศึกษา
อบรมและดาํเนินการฝึก กาํลงัพลเหล่าทหารแพทย ์เพื่อท่ีจะไปใหบ้ริการทางการแพทยแ์ก่กาํลงัพล 
ครอบครัว และประชาชน ทั้งในท่ีตั้ง (ในโรงพยาบาล) และในสนาม (ในสถานประกอบการ) ทั้งในยามปกติ
และยามสงคราม โดยมีโรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้ เป็นสถานท่ีผลิตและฝึกอบรมผูเ้ขา้รับการอบรม สาขา
เวชศาสตร์ป้องกนั แขนงอาชีวเวชศาสตร์ ร่วมกบัหน่วยงานภาคีเครือข่ายอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ กรมแพทยท์หารบก 
สถาบนัวิจยัวทิยาศาสตร์การแพทยท์หาร กระทรวงสาธารณสุข(กรมการแพทย ์กรมควบคุมโรค) สาํนกังาน
ปลดักระทรวงกลาโหม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ราชวิทยาลยัจุฬาภรณ์ คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลนพรัตน์ราช
ธานี โรงพยาบาลรามาธิบดี และ สถาบนัโรคผวิหนงั เป็นตน้ โดยมีวตัถุประสงค ์“เพือ่ผลติแพทย์อาชีวเวช
ศาสตร์ซ่ึงเป็นเวชศาสตร์ป้องกนัแขนงทีมุ่่งเน้นการดูแล ประชากรวยัทาํงานทีอ่าจได้รับผลกระทบต่อ
สุขภาพจากการสัมผสัส่ิงคุกคามในสถานประกอบกจิการทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน  แรงงานนอกระบบ 
และ ประชากรทีอ่าศัยอยู่ในชุมชนทีอ่าจได้รับผลกระทบต่อสุขภาพจากการสัมผสัส่ิงคุกคามทีป่ลดปล่อย
ออกมาจากสถานประกอบกจิการหรือมลพษิชนิดต่างๆสามารถปฏิบตัิหน้าทีท่ั้งในทีต่ั้ง และในสนาม ในยาม
ปกติและยามสงคราม อย่างเป็นมืออาชีพ โดยมีจิตวญิญาณของเวชศาสตร์ป้องกนั(Preventive mind)”โดย
การฝึกอบรมจะยดึถือกรอบแนวคิดในการจดัการฝึกอบรม ตามทศันะของ พ.อ.ดร.ภาณุ ขวญัสุวรรณ ผูแ้ปล
ตาํราพระราชทานลายพระหตัถ ์5 ดา้น ดงัน้ี 



1. รากหญา้ จะตอ้งเขา้ใจ ในลกัษณะงานการปฏิบติัของผูป้ระกอบอาชีพและผลกระทบจากส่ิงคุกคาม
สุขภาพจากการทาํงาน ทั้งในสถานประกอบการ และส่ิงแวดลอ้มในการทาํงานและส่วนตวัท่ีจะ
ส่งผลต่อการปฏิบติังานของผูป้ระกอบอาชีพ รวมไปถึง เขา้ใจสภาวะสุขภาพของผูป้ระกอบอาชีพ 
ในเง่ของความเหมาะสมในการประกอบอาชีพ ตลอดจนเขา้ใจสภาพการปฏิบติังานและ
สภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังานของผูป้ระกอบอาชีพ ทั้งในแง่ขีดความสามารถ ขีดจาํกดั และกิจท่ี
ควรจะมอบใหผู้ป้ระกอบอาชีพ ตามสภาวะสุขภาพ  

2. รู้ภารกิจและขีดความสามารถของหน่วย จะตอ้งเขา้ใจในภารกิจและขีดความสามารถ ขีดจาํกดั 
ตลอดจนกิจท่ีควรจะมอบให ้ของหน่วยงานของผูป้ระกอบอาชีพการงาน  

3. รู้งานในหนา้ท่ีของตนเองและทีมงาน จะตอ้งเขา้ใจขีดความสามารถและขีดจาํกดัของแพทยอ์าชีว
เวชศาสตร์ ตลอดจนสามารถปฏิบติัได ้ในกิจของแพทยอ์าชีวเวชศาสตร์และงานอาชีวเวชกรรม  ทั้ง
ในบทบาทของงานอาชีวเวชกรรมในโรงพยาบาลและในสถานประกอบการ  

4. การอภิปรายกลุ่ม จะตอ้งมีการจดัใหมี้การอภิปรายกลุ่มร่วมกนัระหวา่งทีมงานในการดูแลสุขภาพ
ของผูป้ระกอบอาชีพ ทั้งในส่วนโรงพยาบาลและในสถานประกอบการ  

5. การแสวงขอ้ตกลงใจทางทหาร จะตอ้งเขา้ใจและสามารถนาํความรู้ทางดา้นกระบวนการแสวง
ขอ้ตกลงใจทางทหาร มาวางแผนในการดูแลสุขภาพของผูป้ระกอบอาชีพ ร่วมกบัทีมงานใน
โรงพยาบาลและสถานประกอบการ ไดอ้ยา่งเหมาะสม ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการและปฏิบติัไดจ้ริง  

โดยแพทยอ์าชีวเวชศาสตร์ ตอ้งมีคุณสมบติั ต่อไปน้ี 
1. สามารถประเมินภาวะสุขภาพเพ่ือความเหมาะสมกบัการทาํงาน และเพือ่กลบัเขา้ทาํงาน

ภายหลงัการบาดเจบ็หรือเจบ็ป่วย 
2. สามารถสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกนัโรคหรือการบาดเจบ็แก่ผูป้ระกอบอาชีพทุกสาขา 

รวมทั้งผูไ้ดรั้บผลกระทบจากส่ิงแวดลอ้ม  
3. สามารถทาํการเฝ้าระวงัทางการแพทย ์สอบสวน และควบคุมโรคการบาดเจบ็อนัเน่ืองจากการ

ประกอบอาชีพ โรคเน่ืองจากงาน และโรคเหตุส่ิงแวดลอ้ม สามารถช้ีบ่ง ประเมินการสมัผสั 
และควบคุมความเส่ียงจากส่ิงแวดลอ้มในการทาํงาน   

4. สามารถวินิจฉยัและจดัการโรคการบาดเจบ็อนัเน่ืองจากการประกอบอาชีพ โรคเน่ืองจากงาน 
และโรคเหตุส่ิงแวดลอ้ม 

5. สามารถอธิบายและดูแลสุขภาพประชาชนท่ีเกิดจากสถานการณ์ดา้นส่ิงแวดลอ้มในเบ้ืองตน้ 
6. สามารถจดัการภาวะฉุกเฉินในสถานประกอบกิจการ 
7. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอนัดีต่อคนทาํงาน และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอ่ืนๆ   
8. สามารถปฏิบติังานร่วมกบั ฝ่ายบุคคล เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั พยาบาลอาชีวอนามยั แพทยท่ี์

ผา่นการอบรมความรู้เบ้ืองตน้ดา้นอาชีวเวชศาสตร์ แพทยเ์ฉพาะทางสาขาอ่ืนๆ ในสถาน
ประกอบการ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน 



9. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพฒันาไปสู่ความเป็นผูเ้รียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
10. มีความสามารถดา้นอ่ืน ๆ ท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ การสุขาภิบาลเบ้ืองตน้ ระบบบริการทางการแพทยใ์น

ภาวะฉุกเฉิน การข่าวกรองทางการแพทย ์การวางแผนทางการแพทย ์การจดัและการปฏิบติังาน
ของกองทพับก กรมแพทยท์หารบกและฝ่ายอาํนวยการ การบูรณาการงานดา้นเวชศาสตร์
ป้องกนั อาชีวเวชศาสตร์ เวชศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม ในการดูแลสุขภาพกาํลงัพล ครอบครัว ผู ้
ประกอบอาชีพการงานและประชาชนทัว่ไป รวมถึงสนบัสนุนแผนบริการทางการแพทยใ์น
สถานการณ์ต่าง ๆ  

11. ใหค้าํแนะนาํในการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีเหมาะสมและเอ้ือต่อการมีสุขภาพดี   
12. ใชเ้คร่ืองมือตรวจวดัเบ้ืองตน้ และประเมินผลโดยใชข้อ้มูลทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม การ

ตรวจวดัส่ิงแวดลอ้ม ในการประเมินความเส่ียงและวางแผนในการดูแลสุขภาพกาํลงัพล 
ครอบครัว ผูป้ระกอบการอาชีพการงานและประชาชนทัว่ไป  

13. มีความสามารถดา้นการวจิยัเพื่อสร้างองคค์วามรู้  
14. เขา้ถึง เขา้ใจ และพฒันางานอาชีวเวชศาสตร์ในการดูแลสุขภาพของประชากรวยัแรงงานอยา่ง

เป็นองคร์วม และสอดคลอ้งต่อระบบสุขภาพของประเทศ และกองทพั 
 
3.ผลสัมฤทธ์ิของแผนงานฝึกอบรม 
 แพทยท่ี์จบการฝึกอบรมเป็นแพทยเ์ฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ป้องกนั แขนงอาชีวเวชศาสตร์ตอ้งมี
คุณสมบติัและความรู้ความสามารถขั้นตํ่าตามสมรรถนะหลกัทั้ง 6 ดา้นดงัน้ี 
3.1) การดูแลผูป้ระกอบอาชีพ/ผูไ้ดรั้บผลกระทบจากส่ิงแวดลอ้ม (Workers and People Care) 

1. มีทกัษะในการประเมินภาวะสุขภาพเพื่อความเหมาะสมกบัการทาํงานและเพื่อกลบัเขา้
ทาํงานภายหลงัการ บาดเจบ็หรือเจบ็ป่วย 

2. มีทกัษะในการใหบ้ริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรคและการบาดเจบ็แก่ผูป้ระกอบ
อาชีพทุกสาขา รวมทั้งผูไ้ดรั้บผลกระทบจากส่ิงแวดลอ้ม อยา่งเป็นระบบ 

3. มีทกัษะในการประเมินความเส่ียง คาดการณ์ วางแผน ดาํเนินระบบการเฝ้าระวงัทาง
การแพทย ์สอบสวน ควบคุม โรคการบาดเจบ็จากการประกอบอาชีพ โรคเน่ืองจากงาน 
และโรคเหตุส่ิงแวดลอ้ม 

4. มีทกัษะในการช่วยฟ้ืนคืนชีพผูป่้วย มีทกัษะในการวินิจฉยั รักษาเบ้ืองตน้ และฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ ผูป่้วยดว้ยโรคการบาดเจบ็จากการประกอบอาชีพ โรคเน่ืองจากงาน และโรค
เหตุส่ิงแวดลอ้ม มีทกัษะในการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพร่างกายและจิตใจจากการ
ทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

5. มีทกัษะในการวางแผนและจดัการภาวะฉุกเฉินทางการแพทยใ์นสถานประกอบกิจการ 



6. มีทกัษะในการใหค้าํแนะนาํในดา้นของการดูแลสุขภาพผูป้ระกอบอาชีพ จากโรค การ
บาดเจบ็จากการประกอบอาชีพ โรคเน่ืองจากการงาน และโรคเหตุส่ิงแวดลอ้ม  

3.2)  ความรู้ ความเช่ียวชาญ และความสามารถในการนาํไปใชแ้กปั้ญหาของผูป้ระกอบอาชีพ/ผูไ้ดรั้บ
ผลกระทบจากส่ิงแวดลอ้ม และสังคมโดยรอบดา้น (Medical Knowledge and Skills) 

1. มีความรู้ ในดา้นวิทยาศาสตร์การแพทยพ์ื้นฐานของร่างกาย และจิตใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาชีว
เวชศาสตร์และเวชศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม  

2. มีความรู้ ทกัษะ และ ความเช่ียวชาญในสาขาอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 
3. สามารถวางแผนและดาํเนินการบริการอาชีวเวชกรรมและเวชกรรมส่ิงแวดลอ้ม เพือ่

สนบัสนุนการบริการอาชีวอนามยัในสถานประกอบกิจการหรือแรงงานนอกระบบ และ
อนามยัส่ิงแวดลอ้มแบบผสมผสาน ทั้งในสถานบริการสาธารณสุข สถานประกอบกิจการ
และชุมชน  

4. มีความรู้และทกัษะในการประเมินประเดน็สุขภาพ ในการประเมินผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ (Environmental & Health Impact Assessment) และเสนอความ
คิดเห็น วางแผน และเป็นท่ีปรึกษาดา้นสุขภาพ ในการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจาก
ส่ิงแวดลอ้ม (Health Impact Assessment) 

5. มีความรู้และทกัษะในการวางแผน ออกแบบ และบริหารจดัการ ภาวะฉุกเฉินทางการ
แพทยท่ี์อาจเกิดในท่ีทาํงาน รวมทั้งการเตรียมการและตอบโตอุ้บติัภยั ไดแ้ก่ การจาํแนก
ความรุนแรงของการบาดเจบ็และเจบ็ป่วย (Injury and Illness Classification) การออกแบบ
ระบบตอบโตภ้าวะฉุกเฉินทางการแพทยภ์ายในสถานประกอบกิจการและชุมชน รวมทั้ง
การใชข้อ้มูลทางดา้นภูมิประเทศ ลมฟ้าอากาศ ส่ิงคุกคามต่อสุขภาพ ทรัพยากรทาง
การแพทย ์มาประกอบการวางแผนและประเมินความเส่ียงท่ีจะมีผลกระทบต่อสุขภาพ
ตลอดจนการใหค้าํแนะนาํการจดัหอ้งปฐมพยาบาล ตลอดจนอุปกรณ์ช่วยฟ้ืนคืนชีพท่ี
จาํเป็น 

6. มีความรู้ดา้นมาตรฐาน กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาชีวอนามยั ความปลอดภยั และอนามยั
ส่ิงแวดลอ้ม 

7. มีความรู้ ความสามารถดา้นอ่ืน ๆ ท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ การสุขาภิบาลเบ้ืองตน้ ระบบบริการทาง
การแพทยใ์นภาวะฉุกเฉิน การข่าวกรองทางการแพทย ์การวางแผนทางการแพทย ์การจดั
และการปฏิบติังานของกองทพับก กรมแพทยท์หารบกและฝ่ายอาํนวยการ การบูรณาการ
งานดา้นเวชศาสตร์ป้องกนั อาชีวเวชศาสตร์ เวชศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม ในการดูแลสุขภาพ
กาํลงัพล ครอบครัว ผูป้ระกอบอาชีพการงานและประชาชนทัว่ไป รวมถึงสนบัสนุนแผน
บริการทางการแพทยใ์นสถานการณ์ต่างๆ  



8. ใหค้าํแนะนาํในการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีเหมาะสมและเอ้ือต่อการมี
สุขภาพดี   

9. ใชเ้คร่ืองมือตรวจวดัเบ้ืองตน้ และประเมินผลโดยใชข้อ้มูลทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม การ
ตรวจวดัส่ิงแวดลอ้ม ร่วมในการประเมินความเส่ียงและวางแผนในการดูแลสุขภาพกาํลงั
พล ครอบครัว ผูป้ระกอบการอาชีพการงานและประชาชนทัว่ไป 

3.3) การเรียนรู้จากการปฏิบติั และการพฒันาตนเอง (Learning and Improvement) 
1. มีการพฒันาตนเองและการเรียนรู้ตามหลกัวิทยาศาสตร์ในการสร้างความรู้ใหม่และพฒันา

ระบบบริการสุขภาพ 
2. ดาํเนินการวิจยัทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขได ้ 
3. วิพากษบ์ทความและงานวิจยัทางการแพทย ์
4. เรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ไดด้ว้ยตนเองจากการปฏิบติั 
5. บูรณาการความรู้ทางการแพทย ์ทั้งการแพทยแ์ผนปัจจุบนั และการแพทยผ์สมผสาน ใน

การดูแลสุขภาพ กาํลงัพล ครอบครัว ผูป้ระกอบอาชีพการงาน และประชาชนทัว่ไป ให้
ปลอดโรค ปลอดภยั จากโรค การบาดเจบ็จากการประกอบอาชีพ โรคท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการ
ทาํงาน และโรคเหตุส่ิงแวดลอ้ม อยา่งครอบคลุม ในทุกมิติสุขภาพและการป้องกนั 

 
3.4)ทกัษะปฏิสมัพนัธ์ และการส่ือสาร (Interpersonal and Communication Skills) 

1. นาํเสนอขอ้มูลผูป่้วย กลุ่มเส่ียง หรือประชาชน และอภิปรายปัญหาอยา่งมีประสิทธิภาพ  
2. ถ่ายทอดความรู้และทกัษะ ใหแ้พทย ์นกัศึกษาแพทย ์และบุคลากรทางการแพทย ์
3. ดาํเนินการประเมิน ส่ือสาร ใหข้อ้พิจารณา และจดัการความเส่ียงทางสุขภาพ (Health Risk 

Assessment, Health Risk Communication and Health Risk Management) ใหแ้ก่ผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัการดูแลสุขภาพของผูป้ระกอบอาชีพการงาน และประชาชนทัว่ไปได ้  

4. ส่ือสารใหข้อ้มูลแก่ชุมชน ญาติ และผูป่้วย ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ  โดยมี
เมตตาเคารพการตดัสินใจและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์

5. เผยแพร่ฝึกอบรม ใหค้าํแนะนาํ และคาํปรึกษาเก่ียวกบัการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกนั
อุบติัภยัและโรคจากการประกอบอาชีพ การปรับปรุงภาวะแวดลอ้มในการทาํงาน และโรค
เหตุส่ิงแวดลอ้ม 

6. มีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี  ทาํงานกบับุคลากรอ่ืนๆ ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งราบร่ืน 
7. เป็นท่ีปรึกษาและใหค้าํแนะนาํแก่แพทยแ์ละบุคคลากรอ่ืน ในดา้นอาชีวเวชศาสตร์และเวช

ศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 
 
 



3. 5) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอนัดีต่อคนทาํงาน และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอ่ืนๆ   
2. มีทกัษะดา้นท่ีไม่ใช่เทคนิค (Non-technical Skills) และ จิตสาํนึกดา้นการป้องกนัและความ

ปลอดภยั (Preventive and Safety Mind) รวมทั้งสามารถบริหารจดัการสถานการณ์ท่ี
เก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งเหมาะสม  

3. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพฒันาไปสู่ความเป็นผูเ้รียนรู้ต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
(Continuous Professional Development) 

4. มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย คาํนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม 
5. ประสานการดาํเนินงานอาชีวเวชกรรมและเวชกรรมส่ิงแวดลอ้มทั้งดา้นวิชาการ บริการ 

บริหาร และการคุม้ครองผูป้ระกอบวิชาชีพ ตามกฎหมายสาขาต่างๆไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
6. สามารถประยกุตใ์ชก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบังานทางอาชีวอนามยัและอนามยัส่ิงแวดลอ้ม 
7. มีคุณลกัษณะและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีวเวชกรรมและเวชกรรมส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงงานเวช

กรรมป้องกนั 
8. ใหบ้ริการอาชีวเวชกรรมและเวชกรรมส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยมาตรฐานหรือแนวปฏิบติัท่ีมี

มาตรฐานและเป็นสากล 
3.6) การปฏิบติังานใหเ้ขา้กบัระบบ (System-based Practice) 

1. มีความรู้เก่ียวกบัระบบสุขภาพของประเทศ   
2. มีความรู้และมีส่วนร่วมในระบบพฒันาคุณภาพการดูแลผูป้ระกอบอาชีพและรักษาผูป่้วย 

และดา้นทรัพยากรบุคคล  
3. ใชท้รัพยากรสุขภาพอยา่งเหมาะสม (Cost-conscious Medical Practice) และสามารถ

ปรับเปล่ียนการดูแลผูป้ระกอบอาชีพและรักษาผูป่้วยใหเ้ขา้กบับริบทของการบริการ
สาธารณสุขไดต้ามมาตรฐานวิชาชีพ 

4. บริหารจดัการระบบขอ้มูลข่าวสารดา้นอาชีวเวชกรรมและเวชกรรมส่ิงแวดลอ้ม และ
ประยกุตใ์ช ้เพือ่การบริการและวิชาการ  

5. รู้และเขา้ใจ รวมทั้งสามารถประยกุตใ์ชก้ฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบังานทาง       
อาชีวอนามยั ความปลอดภยัและอนามยัส่ิงแวดลอ้ม 

 
ทั้งน้ีในขอ้ 3.1-3.6 จะตอ้งผา่น EPA หลกัทั้ง 5 ขอ้ ในผนวก  
 
 
 
 



4.แผนงานฝึกอบรม 
4.1) วิธีการฝึกอบรม 

ขอบเขตของการฝึกอบรม 
สถาบนัฝึกอบรมมีหนา้ท่ีจดัเตรียมความพร้อมใหผู้เ้ขา้รับการอบรมท่ีผา่นการฝึกอบรม 

ไดรั้บการหล่อหลอมใหมี้หลกัการของอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์ส่ิงแวดลอ้มและสมรรถนะ
หลกั 6 ประการ ตามท่ีคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ กาํหนด รวมถึงการมีประสบการณ์ใน
ดา้นเวชศาสตร์ป้องกนั การใหบ้ริการอาชีวอนามยั การวนิิจฉยัและการจดัการโรคจากการทาํงาน 
และโรคท่ีเก่ียวเน่ืองจากการทาํงาน ใหค้รอบคลุมในทุกกลุ่มอาชีพ โรคเหตุส่ิงแวดลอ้ม  ซ่ึงจะเป็น
ความเช่ียวชาญของแพทยอ์าชีวเวชศาสตร์ ต่อไป 
ระยะเวลาและระดบัของการฝึกอบรม 

การฝึกอบรมมีระยะเวลาทั้งส้ิน 3 ปี โดยอนุญาตใหล้าพกัผอ่นไดปี้ละ 10วนัทาํการ และไม่
เกิน 30วนัทาํการ ตลอดการศึกษาอบรม จึงจะมีสิทธิไดรั้บการประเมินเพื่อวฒิุบตัร ในกรณีลาเกิน
กวา่กาํหนด จะตอ้งมีการขยายเวลาฝึกอบรมใหมี้ระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งส้ินไม่ตํ่ากวา่ 150
สปัดาห์ จึงจะมีสิทธิไดรั้บการประเมินวฒิุบตัร นอกจากน้ีผูผ้า่นการอบรมจะตอ้งผา่นการฝึกอบรม
หลกัสูตรปริญญาโทในสาขาอาชีวเวชศาสตร์หรือเทียบเท่าตามท่ีคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและ
สอบฯกาํหนดก่อนจึงจะมีสิทธิไดรั้บการประเมินเพื่อวฒิุบตัรดว้ย สถาบนัฝึกอบรมทีหนา้ท่ี
จดัเตรียมใหแ้พทยป์ระจาํบา้นไดรั้บประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัระดบัขั้นปีฝึกอบรม 
กล่าวคือ 

ระดับขั้นปี 1ผูเ้ขา้รับการอบรมจะตอ้งผา่นการอบรมความรู้เบ้ืองตน้ดา้นอาชีวเวชศาสตร์ 2 
เดือน ตามหลกัสูตรของสมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอ้มแห่งประเทศไทย มี
ความรู้เร่ืองหลกัการดา้นอาชีวเวชศาสตร์ของประเทศ มีการเรียนรู้ตามหลกัการของเวชศาสตร์
ป้องกนั การส่งเสริมป้องกนัโรค การจดัการเฝ้าระวงัโรค การประเมินความเส่ียงในสถานประกอบ
กิจการ การประเมินความเส่ียงดา้นสุขภาพ การวิเคราะห์สถานประกอบการการวินิจฉยัโรคจากการ
ทาํงาน โดยจดัการหมุนเวียนดูแลผูป่้วยโรคจากการทาํงานในสาขาต่าง ๆ รวมทั้งการฝึกปฏิบติัใน
คลินิกโรคจากการทาํงาน รวมถึงการใชเ้คร่ืองมือการตรวจทางอาชีวเวชศาสตร์และแปลผลไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง มีความรู้ในการจดัการเหตุฉุกเฉินในสถานประกอบกิจการ การจดัการเหตุส่ิงแวดลอ้ม
เบ้ืองตน้การใหค้วามเห็นทางการแพทยใ์นมิติดา้นเวชศาสตร์ป้องกนัและอาชีวเวชศาสตร์พื้นฐาน
อนามยัส่ิงแวดลอ้ม การสุขาภิบาล รวมถึงการจดัการสภาพแวดลอ้มท่ีจะมีผลต่อสุขภาพ ตลอดจน
พื้นฐานฝ่ายอาํนวยการ การขา่วกรองทางการแพทยแ์ละจะตอ้งทาํงานวิจยัดา้นอาชีวเวชศาสตร์หน่ึง
เร่ือง ทั้งน้ีผูเ้ขา้รับการอบรมแต่ละท่านจะตอ้งมีอาจารยแ์พทยข์องสถาบนัเป็นท่ีปรึกษาตลอด
ระยะเวลา 3 ปีท่ีเรียน 



ระดับขั้นปี 2 มีความรู้ในดา้นต่าง ๆ ทางอาชีวเวชศาสตร์มากข้ึน มีความรู้ดา้นพิษวิทยา
เบ้ืองตน้ และความรู้การทาํวิจยั รวมถึงการทาํวิทยานิพนธ์ โดยผูเ้ขา้รับการอบรมจะผา่นขั้นปีน้ีได้
ตอ้งทาํงานวิทยานิพนธ์ และตีพิมพใ์นวารสารท่ีคณะอนุกรรมการและสอบฯ กาํหนด อยา่งนอ้ย
หน่ึงเร่ือง โดยอาจารยแ์พทยข์องสถาบนัของผูเ้ขา้รับการอบรมจะตอ้งมีส่วนร่วมดว้ย 

ระดับขั้นปี 3 เป็นหวัหนา้ทีมในการปฏิบติังานดา้นอาชีวเวชศาสตร์ สามารถปฏิบติังานต่าง 
ๆได ้ดว้ยตนเอง ภายใตก้ารควบคุมของอาจารยแ์พทยใ์นแต่ละสถาบนั และสามารถใหค้วามรู้แก่
แพทยป์ระจาบา้นขั้นปี 1 และขั้นปี 2 พยาบาลอาชีวอนามยั คนงานและเจา้ของสถานประกอบการ 
เป็นหวัหนา้ทีมในการวินิจฉยั ดูแล จดัการผูป่้วย โดยให ้ผูเ้ขา้รับการอบรมอาวโุสเหล่าน้ีมีโอกาส
ฝึกฝนใหเ้กิดทกัษะทางดา้นการกาํกบัดูแล การติดตาม การทาํงานบริการอาชีวอนามยั การเฝ้าระวงั
ทางการแพทย ์การใชเ้คร่ืองมือต่าง ๆ ดา้นอาชีวเวชศาสตร์ การบริหารจดัการงานอาชีวอนามยัใน
โรงพยาบาล การใหค้วามเห็นทางการแพทยใ์นมิติดา้นเวชศาสตร์ป้องกนัและอาชีวเวชศาสตร์
ตลอดจนเป็นท่ีปรึกษาใหก้บัแพทยส์าขาอ่ืนๆ ในมุมมองทางดา้นเวชศาสตร์ป้องกนัและอาชีวเวช
ศาสตร์ รวมทั้งการจดัการเหตุส่ิงแวดลอ้มเบ้ืองตน้การใชข่้าวกรองทางการแพทยม์าวางแผนในการ
ดูแลสุขภาพของผูป้ระกอบอาชีพในภารกิจหรือลกัษณะงานต่างๆ 
โดยตลอด 3 ปีท่ีศึกษา จะตอ้งดาํเนินกิจกรรมร่วมกบัสถานประกอบการในดา้นของการดาํเนิน

กิจกรรมในการดูแลสุขภาพของคนทาํงานในสถานประกอบการท่ีกาํหนด ตั้งแต่ขั้นการสาํรวจสถาน
ประกอบการ การวิเคราะห์สถานประกอบการ วางแผน อาํนวยการ ประสานงาน ดาํเนินการ และประเมินผล 
ในการจดักิจกรรมการดูแลและสร้างเสริมสุขภาพของผูป้ระกอบอาชีพ อยา่งนอ้ย 1 กิจกรรม ตลอด
ระยะเวลา 3 ปี ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของคณาจารยใ์นทุกขั้นตอน  

นอกจากน้ียงัมี จะมีกิจกรรมกลุ่มในวิชาฝ่ายอาํนวยการเบ้ืองตน้ เพื่อฝึกแกปั้ญหาโดยใชก้รรมวิธี
แสวงขอ้ตกลงใจ และอภิปรายหมู่ ของทั้ง 3 ชั้นปี  ตามบ่งการท่ีคณาจารยม์อบให ้ 

 
วิธีการจดัการฝึกอบรม 
ก) แนวทางการฝึกอบรม เป้าหมาย และวตัถุประสงค ์

จดัทาํคู่มือปฏิบติังานของผูเ้ขา้รับการอบรม ทั้ง 3 ขั้นปี ประกอบดว้ย ตารางการปฏิบติังาน/
ตารางกิจกรรม ทาํการสอบเล่ือนชั้นทุกปี เม่ือสอบไม่ผา่นใหท้าํการซ่อมภายใน 30 วนั ภายหลงัการ
สอบคร้ังแรก หากไม่ผา่นคร้ังท่ี 2 ใหซ้ํ้ าชั้น สาํหรับขั้นปี 2 ยดึตามการประเมินผลของหลกัสูตร
มหาบณัฑิต และขั้นปี 3 ประเมินผลจาการปฏิบติังานและการสอบเม่ือส้ินสุดการฝึกอบรมในแต่ละ
ส่วนยอ่ย โดยเน้ือหาในการสอบข้ึนกบัประสบการณ์ การปฏิบติังานของผูเ้ขา้รับการอบรมในแต่ละ
วงรอบ  

ระดับขั้นปี 1 หมุนเวียนตาม สาขาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง แลกเปล่ียนเรียนรู้ เสนอแนะมุมมอง

ทางดา้นอาชีวเวชศาสตร์ใหก้บัแผนกต่าง ๆ ปฏิบติังานคลินิกโรคจากการทาํงาน รพ.รร.6 และร่วม



กิจกรรมวิชาการ ตามท่ีกาํหนด ไดแ้ก่ journal club, walkthrough survey, ,staff lecture, interhospital 

conference, inter-department conference และการประชุมวิชาการของสมาคมโรคจากการประกอบ

อาชีพและส่ิงแวดลอ้มพฒันาผลงานวิชาการและงานวจิยั ตลอดจนร่วมดาํเนินการวางแผน วิเคราะห์

สถานประกอบการ และวางแนวทางในการดูแลสุขภาพผูป้ระกอบอาชีพในสถานประกอบการท่ี

ไดรั้บมอบหมาย 

ระดับขั้นปี 2ศึกษาหลกัสูตรมหาบณัฑิต และ ทาํวิทยานิพนธ์ 
ระดับขั้นปี 3 ฝึกปฏิบติังานคลินิกโรคจากการทาํงาน เขา้ร่วมกิจกรรมวชิาการ แลกเปล่ียน

เรียนรู้ร่วมกบัอาจารย ์เป็นท่ีปรึกษาใหก้บัผูเ้ขา้รับการอบรมขั้นปีอ่ืนๆ รวมถึงปฏิบติังานในรูปแบบ 
on the job training ตามสถานการณ์และกิจกรรม แต่กิจกรรมวิชาการหลกัตอ้งมี  

สดัส่วน SDL 1 วนัต่อสปัดาห์ เรียนรู้ร่วมกบัอาจารย ์2 วนัต่อสปัดาห์(ในหอ้งเรียน)  ฝึก
ปฏิบติังาน 2 วนัต่อสปัดาห์(ใน/นอกหอ้งเรียน) 

ตารางหมุนเวยีน ขั้นปี 1  
ระยะเวลา ตารางหมุนเวียน เรื่องท่ีต้องเรียน สถานที ่ หมายเหตุ 

2 เดือน รพ.นพรัตน์ราช
ธานี 

พ้ืนฐานทางอาชีวเวช
ศาสตร์(อบรมแพทย์
อาชีวเวชศาสตร์ระยะ

สั้น 2 เดือน) 

รพ.นพรัตน์ราช
ธานี 

ทุกวันจันทร-์พุธ -
ศุกร์ คลินิกโรคจาก
การทํางานและ
กิจกรรมวิชาการ
ตามท่ีอาจารย์

กําหนดเพ่ือให้บรรลุ
ตาม EPA แต่ละข้ัน 

2 สัปดาห์ กองอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน รพ.รร.6 

การวางแผนภาวะ
ฉุกเฉินในสถาน

ประกอบการ และอา
ชีวนิติเวชศาสตร์ 

กอบ.รพ.รร.6/
ภาควิชานิติเวช

ศาสตร์ วพม.(พ.อ.
เสกสรรค์/

พ.อ.ณัฐ/พ.ท.นิติ) 

กิจกรรมวิชาการ 
สัปดาห์ที่ 1 –case 

conference 

2 สัปดาห์ กตร.รพ.รร.6/
กสวป.พบ. 

พัฒนางานวิจัย/เวลา 
ผบช./พ้ืนฐานเวช
ศาสตร์ป้องกัน 

กตร.รพ.รร.6 สัปดาห์ที่ 2 –
Journal clubบ่าย 
สัมนาผู้เข้ารับการ

อบรม 
1 เดือน กสวป.พบ. ศึกษางานด้านเวช

ศาสตร์ป้องกันและ
การสร้างเสริมสุขภาพ
และพัฒนางานวิจัย ปี 
1 ตลอดจนฝึกสํารวจ
สถานประกอบการ 

กสวป.พบ.(พ.อ.
คทาวุธ) 

สัปดาห์ที่ 3 –
Lecture by staff 
สัปดาห์ที่ 4 – สรุป
ประจําเดือน/Topic 

discussion 



ระยะเวลา ตารางหมุนเวียน เรื่องท่ีต้องเรียน สถานที ่ หมายเหตุ 
2 สัปดาห์ กองจักษุวิทยา 

รพ.รร.6 
อาชีวจักษุวิทยา/การ
ตรวจตาทางอาชีวเวช

ศาสตร์ 

กจษ.รพ.รร.6 ตารางแต่ละสัปดาห์
อาจเปลี่ยนแปลง
ตาม activity ที่

เหมาะสม 
2 สัปดาห์ กองโสต ศอ นาสิก 

รพ.รร.6 
การตรวจ 

Audiogram/โรคทาง 
ENT ที่เก่ียวข้องกับ

การทํางาน 

กองโสต ศอ นาสิก 
รพ.รร.6 

เมื่อเริ่มรายงานตัว 
ผู้เข้ารับการอบรม
จะได้รับมอบหมาย
สถานประกอบการ

ให้ดูแล 
2 สัปดาห์ กองสูตินรีเวช

กรรมรพ.รร.6 
ร่วมกับ กตร.

รพ.รร.6 

การทํางานในแรงงาน
หญิง/การต้ังครรภ์กับ

การทํางาน 

กสน.รพ.รร.6 ใน 1-2 วันต่อ
สัปดาห์จะต้อง
ศึกษาและฝึก
ปฏิบัติงานศูนย์

สิ่งแวดล้อม อาชีวอ
นามัย และความ
ปลอดภัย รพ.รร.6 

2 สัปดาห์ กองออร์โธปิดิกส์
รพ.รร.6 

โรคระบบกระดูกและ
กล้ามเน้ือจากการ

ทํางาน 

กอธ.รพ.รร.6  

2 สัปดาห์ กองเวชศาสตร์
ฟ้ืนฟู รพ.รร.6 

การฟ้ืนฟูสภาพ
พนักงาน/return to 

work 

กวฟ.รพ.รร.6  

2 สัปดาห์ กองจิตเวชและ
ประสาทวิทยา 

รพ.รร.6 

การตรวจทางจิตเวช 
การแก้ปัญหายาเสพ

ติดในสถาน
ประกอบการ 

Psychological 
hazard 

กองจิตเวช รพ.รร.
6 

 

2 สัปดาห์ หน่วยประสาท
วิทยา รพ.รร.6 

การตรวจร่างกายทาง
ระบบประสาท/
สารเคมีที่มีพิษต่อ
ระบบประสาท 

หน่วยประสาท
วิทยา กอย.รพ.รร.

6 

 

2 สัปดาห์ หน่วยโรคผิวหนัง อาชีวตจวิทยา และ
หัตถการท่ีเกี่ยวข้อง 

สถาบันโรคผิวหนัง  

1 เดือน หน่วยพิษวิทยา 
รพ.รามาธิบดี 

พิษวิทยาอาชีวเวช
ศาสตร์ 

รพ.รามาธิบดี  

2 สัปดาห์ รพ.นพรัตน์ราช พ้ืนฐานทางเวช รพ.นพรัตน์ราช  



ระยะเวลา ตารางหมุนเวียน เรื่องท่ีต้องเรียน สถานที ่ หมายเหตุ 

2 สัปดาห์ กตร.รพ.รร.6/
กสวป.พบ. 

พัฒนางานวิจัย/เวลา 
ผบช./วิชาทหาร 

กตร.รพ.รร.6  

2 สัปดาห์ หน่วยโรคหัวใจ 
รพ.รร.6 

การตรวจและแปลผล 
EKG/ภาวะฉุกเฉิน

ทางหัวใจ 

หน่วยโรคหัวใจ 
กอย.รพ.รร.6 

 

2 สัปดาห์ หน่วยโรคปอด 
รพ.รร.6 

การตรวจสไปโรเม
ตรีย์/โรคปอดจาก

การทํางาน 

หน่วยโรคปอด 
กอย.รพ.รร.6 

 

2 สัปดาห์ กองโรคจากการ
ประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดล้อม 

นโยบาย การ
ดําเนินงานโรคจาก
การประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดล้อมใน
ประเทศไทยและ

กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

กองโรคจากการ
ประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดล้อม 
กรมควบคุมโรค 

กระทรวง
สาธารณสุข 

 

1-2 เดือน รพ.รร.6/สถาบัน
เทคโนโลยี

จิตรลดา/กรม
แพทย์ทหารบก 

สิ่งแวดล้อม อาชีวอ
นามัย ความปลอดภัย
ในสถานประกอบการ 
การวิเคราะห์สถาน

ประกอบการ 
การแพทย์ทางเลือก
ในการดูแลสขุภาพผู้

ประกอบอาชีพ 

รพ.รร.6/สถาบัน
เทคโนโลยีจิตรลดา 

 

 
ขั้นปี1 จะเรียนวิชาทหารพื้นฐาน ดา้นการจดัหน่วย พื้นฐานฝ่ายอาํนวยการ วิชาอ่ืนๆ ตามท่ี 

รพ.พระมงกฎุเกลา้กาํหนดและตอ้งทาํวิจยั  
ขั้นปี2 ศึกษาหลกัสูตรมหาบณัฑิต ท่ีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ขั้นปี3ฝึกปฏิบติังานตามท่ี อฝส.กาํหนดและศึกษาวิชาทหารและวิชาอ่ืนๆ ท่ีจาํเป็น รวมถึง

ฝึกการคิด พดู เขียน และการใหข้อ้พิจารณาทางฝ่ายอาํนวยการ โดยเป็นหวัหนา้ทีม ร่วมถกแถลง
ร่วมกบัผูเ้ขา้รับการอบรมขั้นปี1 ,2 และคณาจารย ์ 

จะมีกิจกรรมกลุ่มในวิชาฝ่ายอาํนวยการเบ้ืองตน้ เพื่อฝึกแกปั้ญหาโดยใชก้รรมวิธีแสวง
ขอ้ตกลงใจ และอภิปรายหมู่ ของทั้ง 3 ขั้นปี  ตามบ่งการท่ีคณาจารยม์อบให ้ 

 
 
 



ข) การเรียนรู้จากการปฏิบติังาน 
อาชีวเวชศาสตร์เป็นงานเวชศาสตร์ป้องกนัเฉพาะดา้น ซ่ึงผสมผสานงานดา้นคลินิก และ

การส่งเสริม ป้องกนัสุขภาพของคนทาํงาน การเฝ้าระวงั การวินิจฉยัและการจดัการโรคจากการ
ทาํงาน และโรคท่ีเก่ียวเน่ืองจากการทาํงานจึงมีการเรียนรู้จากการปฏิบติังานเป็นดงัตาราง 

 
การปฏิบตัิงาน การเรียนรู้ 

คลินิกโรคจาก

การทาํงาน 

(คลินิกอาชีว

เวชศาสตร์) 

เรียนรู้เร่ืองการซกัประวติั การตรวจสุขภาพตามความเส่ียงและการวินิจฉยัโรค

จากการทาํงาน การจดัการผูป่้วยโรคจากการทาํงานและโรคท่ีเก่ียวเน่ืองจากการ

ทาํงาน การตรวจสุขภาพเพ่ือดูความพร้อมในการทาํงาน การประเมินเพื่อกลบัเขา้

ทาํงาน การติดตามผูป่้วยเป็นระยะ การติดตามหลงัการจดัการ การออกใบรับรอง

แพทย ์การตรวจพิเศษทางอาชีวอนามยั การแปลผล และการแจง้ผล หลกัการแจง้

ผลการตรวจสุขภาพกบันายจา้งและคนงาน รวมทั้งการชดเชยตามหลกัการของ

กองทุนเงินทดแทน โดยผูเ้ขา้รับการอบรมปี 1สามารถใหก้ารวนิิจฉยัและจดัการ

โรคจากการทาํงานท่ีไม่ซบัซอ้น ทาํไดภ้ายใตก้ารดูแลของอาจารยแ์พทย ์และผูเ้ขา้

รับการอบรมปี 2สามารถทาํไดเ้องบางส่วนสามารถใหค้าํแนะนาํเบ้ืองตน้เร่ือง

โรคและการจดัการแก่นายจา้งและคนงานได ้ผูเ้ขา้รับการอบรมปี 3สามารถทาํได้

เอง และสามารถสอนแสดงใหแ้ก่ผูเ้ขา้รับการอบรมปี 1และปี 2 ได ้

การจดัการ

บริการอาชีวอ

นามยัในสถาน

ประกอบการ 

รวมทั้งการเฝ้า

ระวงั 

การเดินสาํรวจสถานประกอบการ การหาความเส่ียงต่อสุขภาพ การวิเคราะห์

สถานประกอบการ การแปลผลการสาํรวจส่ิงแวดลอ้มในการทาํงาน การจดัการ

ตรวจสุขภาพตามความเส่ียง การแปลผลการตรวจสุขภาพทั้งรายบุคคลและราย

กลุ่ม การนาํเสนอโครงการดา้นอาชีวอนามยัในสถานประกอบการโดยใชข้อ้มูล

จากการสาํรวจ การควบคุมติดตามโครงการ การใหค้วามรู้แก่นายจา้งและลูกจา้ง

ดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยัท่ีเก่ียวขอ้งกบังานท่ีทาอยู ่การส่งเสริม

ป้องกนัดา้นสุขภาพของคนทาํงาน โดยผูเ้ขา้รับการอบรมปี 1สามารถวางแผน 

วิเคราะห์สถานประกอบการ และวางแนวทางในการดูแลสุขภาพผูป้ระกอบอาชีพ

ในสถานประกอบการท่ีไดรั้บมอบหมาย ปฏิบติัไดภ้ายใตก้ารดูแลของอาจารย์

แพทย ์และสามารถผูเ้ขา้รับการอบรมปี2สามารถวางแผนจดัทาํโครงการได ้

แพทยป์ระจาบา้นปี 3สามารถทาไดเ้อง ตาม EPA 3 ปี2-3 จะตอ้งอาํนวยการ 

ดาํเนินการกิจกรรมการดูแลและพฒันาสุขภาพผูป้ระกอบอาชีพร่วมกบัสถาน



การปฏิบตัิงาน การเรียนรู้ 

เวชศาสตร์

ส่ิงแวดลอ้ม 

สามารถประเมินส่ิงแวดลอ้มวา่เป็นตน้เหตุของการเปล่ียนแปลงของภาวะสุขภาพ

หรือไม่ ร่วมออกไปสาํรวจเหตุการณ์ท่ีเกิดจากส่ิงแวดลอ้มกบัอาจารยแ์พทย ์โดย

ตอ้งเขียนรายงานเหตุการณ์และนาํมาสมัมนาร่วมกนั โดยผูเ้ขา้รับการอบรมปีท่ี 1

เรียนรู้หลกัการจากการอบรมเวชศาสตร์ส่ิงแวดลอ้มตามหลกัสูตรของกรมการ

แพทย ์และในปีท่ี 2จากการเรียนท่ีจดัโดยสมาคม สาํหรับปีท่ี 3จะออกปฏิบติัใน

พื้นท่ีร่วมกบัอาจารยแ์พทยท่ี์รับผดิชอบ ตาม EPA 5ในภาคผนวกท่ี 7 

ดา้นการ

ส่งเสริมและ

ป้องกนัโรคใน

องคก์ร 

ผูเ้ขา้รับการอบรมปีท่ี 1สามารถอธิบายหลกัการดา้นเวชศาสตร์ป้องกนั การ

ส่งเสริมสุขภาพ ผูเ้ขา้รับการอบรมปีท่ี 2และ 3สามารถวางแผนโครงการดา้นการ

ป้องกนัและการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ รวมทั้งการติดตาม

ประเมินผลได ้ 

ดา้นการตรวจ

ความพร้อมใน

การทาํงานและ

การกลบัเขา้

ทาํงาน 

ผูเ้ขา้รับการอบรมขั้นปี 1เรียนรู้หลกัการและฝึกปฏิบติัในกรณีท่ีพบบ่อยและไม่

ยุง่ยาก แพทยปี์ท่ี 2และ 3เร่ิมปฏิบติัในรายท่ียุง่ยากมากข้ึน ภายใตก้ารดูแลของ

อาจารยแ์พทย ์และตอ้งสามารถทาํไดเ้องรวมทั้งเป็นพี่เล้ียงใหแ้พทยรุ่์นนอ้งได ้ 

 
ค) การเรียนรู้ในหอ้งเรียน 

โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้ ศูนยอ์าํนวยการแพทยพ์ระมงกฎุเกลา้ กรมแพทยท์หารบกได ้
กาํหนดใหมี้การจดักิจกรรมวิชาการอยา่งนอ้ยคร่ึงวนัต่อสปัดาห์ กิจกรรมวิชาการท่ีจดัมีดงัต่อไปน้ี 

1. การประชุมภายในภาควิชา/หน่วยงาน เช่น 
● Morning report 
● Case conference 
● Morbidity / Mortality conference 
● Journal club 
● Topic discussion 

 



2. การประชุมร่วมระหวา่งหน่วยงาน เช่น 
● Interdepartmental conference 
●Interhospital conference 

3. การบรรยายดา้นอาชีวเวชศาสตร์ เช่น 
●หลกัการดา้นเวชศาสตร์ป้องกนั (ประยกุตใ์ชด้า้นอาชีวเวชศาสตร์) 
●การประเมินความเส่ียงต่อสุขภาพ 
●โรคจากการทาํงานท่ีพบบ่อยและการจดัการ 
●เวชศาสตร์ส่ิงแวดลอ้มตามท่ีกาหนด 

4. การสอนเร่ืองการวิจยัและระบาดวิทยาทางคลินิก 
5. การสอนวิทยาศาสตร์การแพทยพ์ื้นฐานประยกุต ์ความรู้ทัว่ไป และ ภาษาองักฤษ 
6. ผูเ้ขา้รับการอบรมจะตอ้งเขา้ประชุมวิชาการประจาํปีของสมาคมโรคจากการประกอบ
อาชีพและส่ิงแวดลอ้มท่ีจดัทุกปี 
7.กิจกรรมกลุ่มในวิชาฝ่ายอาํนวยการเบ้ืองตน้ เพื่อฝึกแกปั้ญหาโดยใชก้รรมวิธีแสวง
ขอ้ตกลงใจ และอภิปรายหมู่ ตามบ่งการท่ีคณาจารยม์อบให ้ 

ง) การเรียนรู้แบบอ่ืน 
จดัใหผู้เ้ขา้รับการอบรมมีความรู้และเกิดทกัษะในเร่ืองต่อไปน้ี 
1. จรรยาบรรณทางการแพทย ์
●ความสมัพนัธ์ระหวา่งแพทยก์บัผูป่้วย การรักษาความลบัของผูป่้วย การอนุญาตหรือ
ยนิยอมรับการตรวจรักษา การทาํตวัเป็นกลางในการปฏิบติังาน 
● การปฏิบติัต่อเพ่ือนร่วมวชิาชีพและสงัคมโดยส่วนรวม ไดแ้ก่ การรายงานแพทยท่ี์
บกพร่องต่อหนา้ท่ี การประชุมทบทวนผลการรักษาเพื่อพิจารณาปรับปรุงวิธีการรักษา
อยา่งต่อเน่ือง ขอ้ขดัแยง้ในเร่ืองผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม การใชท้รัพยากรทางการแพทยอ์ยา่งคุม้ค่า และ ขอ้พิจารณาดา้นจริยธรรมในการ
ทาํงานทางการแพทย ์

2.Clinical Teaching Skills 
3.Communication Skills 
4. การประเมินคุณภาพ การปรับปรุงคุณภาพ การป้องกนัความเส่ียง และความคุม้ค่าของ
การปฏิบติังานดา้นต่างๆ 
5. องคก์รเพื่อสุขภาพ การบริหารดา้นการเงินในงานบริหารจดัการดา้นอาชีวอนามยั 
6. การศึกษาเพิม่เติมดว้ยตนเอง 
● ทกัษะและวิธีการในการคน้หาขอ้มูลต่างๆ ทางวิชาการ (medical literature) การใช ้
internet 



●การประเมินการศึกษาวิจยั การออกแบบการวิจยั และการใชว้ิจารณญาณในการ
ยอมรับผลการศึกษาวจิยัต่างๆ 
● การตดัสินใจในขอ้มูลต่างๆ ทางการแพทย ์และการนามาปฏิบติัในงานดูแลผูป่้วย 

จ) การฝึกฝนการใชเ้คร่ืองมือทางอาชีวเวชศาสตร์ 
สถาบนัฝึกอบรมมีหนา้ท่ีสอนและแนะนาํผูเ้ขา้รับการอบรมใหเ้กิดทกัษะในการใช้

เคร่ืองมือทางอาชีวเวชศาสตร์ท่ีจาํเป็นและฝึกหดัการแปลผล โดยมีการติดตามอยา่งสมํ่าเสมอ 
ฉ) การวิจยัทางการแพทยแ์ละบนัทึกรายงานการศึกษาผูป่้วย 

เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมเรียนรู้ทางดา้นทฤษฎีเก่ียวกบัการวิจยัขั้นพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์ทางการแพทย ์ทางคลินิก หรือทางสงัคม และฝึกปฏิบติัจริง สถาบนัฝึกอบรมตอ้ง
กาํหนดใหผู้เ้ขา้รับการอบรมมีผลงานการวจิยัทางการแพทยใ์นรูปของวทิยานิพนธ์ และรายงานการ
จดัการเฝ้าระวงั หรือแผนการจดัทาํบริการอาชีวอนามยัในสถานประกอบการอยา่งเหมาะสม 
ช) อุดมการณ์ทางทหาร โดยการร่วมกิจกรรมท่ีทางสถาบนัฝึกอบรม และสมาคมโรคจากการ

ประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอ้มแห่งประเทศไทย กาํหนดข้ึน  
 โดยการจดักิจกรรมแต่ละกิจกรรมวิชาชีพท่ีเช่ือมัน่ได ้แบ่งระดบัความเช่ือมัน่ในแต่ละกิจกรรมเป็น 
5 ขั้น ไดแ้ก่  
ระดบัท่ี 1: สงัเกตการปฏิบติังาน และสามารถอธิบายถึงวตัถุประสงคแ์ละขั้นตอนของงานหรือกิจกรรมได้
อยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
ระดบัท่ี 2: สามารถปฏิบติังานหรือกิจกรรมไดเ้บ้ืองตน้ภายใตก้ารควบคุมดูแลของอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ด 
ระดบัท่ี 3: สามารถปฏิบติังานหรือกิจกรรมไดด้ว้ยตนเอง ภายใตก้ารดูแลของอาจารย ์ 
ระดบัท่ี 4: สามารถปฏิบติังานหรือกิจกรรมไดด้ว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งมีการกาํกบัดูแลของอาจารย ์แต่สามารถ
ขอความช่วยเหลือจากอาจารยไ์ดเ้ม่ือจาํเป็น 
ระดบัท่ี 5: สามารถปฏิบติังานหรือกิจกรรมไดด้ว้ยตนเองไดอ้ยา่งมัน่ใจ และสามารถควบคุมการปฏิบติังาน
ของผูมี้ประสบการณ์นอ้ยกวา่ได ้
กาํหนด Milestones ของแต่ละ EPA ตามขั้นปีดงัน้ี 

EPA ข้อที ่ ระกบัความเช่ือม่ันตามขั้นปี 

 ขั้นปี 1 ขั้นปี 2 ขั้นปี 3 

EPA 1 การประเมินภาวะสุขภาพตามหลกัอาชีวเวชศาสตร์ 1 2 3, 4 

EPA 2 การสร้างเสริมสุขภาพแก่คนทาํงาน 1 2 3, 4 

EPA 3 การเฝ้าระวงัทางการแพทย ์ 1 2 3, 4 



EPA ข้อที ่ ระกบัความเช่ือม่ันตามขั้นปี 

 ขั้นปี 1 ขั้นปี 2 ขั้นปี 3 

EPA 4 การวนิิจฉยัและการจดัการโรคและ/หรือการเจบ็ป่วยจากการ

ทาํงาน 

1 2 3, 4 

EPA 5 การสอบสวนทางระบาดวิทยาของโรคและ/หรือการบาดเจบ็

จากการทาํงานหรือโรคติดต่อในท่ีทาํงาน 

1 2 3, 4 

 
4.2) เน้ือหาการฝึกอบรม (หลกัสูตร) 

4.2.1 ความรู้พื้นฐานของเวชศาสตร์ป้องกนัทัว่ไป (ภาคผนวก 1) 
4.2.2 ความรู้พื้นฐานของเวชศาสตร์ป้องกนั เฉพาะแขนง (ภาคผนวก 2) 
4.2.3 ทกัษะ/เจตคติของวิชาชีพและความรู้ดา้นบูรณาการ แพทยป์ระจาบา้นทุกขั้นปีตอ้งเรียนรู้ดงัน้ี 

ทกัษะเจตคติของวชิาชีพ 
●การสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งแพทยแ์ละผูป่้วย 
●การรักษามาตรฐานการดูแลรักษาผูป่้วยใหดี้ท่ีสุด 
●การยดึถือประโยชน์ของผูป่้วยเป็นสาํคญั 
●ความปลอดภยัของผูป่้วย 
●ทกัษะการส่ือสารกบัผูป่้วย ญาติ และบุคลากรทางการแพทยอ่ื์นๆ 
●มารยาทในการดูแลผูป่้วยขา้งเตียง 
●การเรียนรู้ตลอดชีวิตและการถ่ายทอดความรู้ใหผู้ป่้วย ญาติ เพื่อนร่วมงาน 
●สามารถประยกุตใ์ชท้กัษะเจตคติวิชาชีพกบัคนงาน เพื่อนคนงาน นายจา้ง 

ความรู้ด้านกฎหมาย 
●การบนัทึกเวชระเบียนท่ีครบถว้นถูกตอ้ง 
●การขอความยนิยอมจากผูป่้วยในการดูแลรักษาและการทาหตัถการ 
●สิทธิผูป่้วย 
●การใหข้อ้มูลผูป่้วยท่ีถูกตอ้งครบถว้น 
●พรบ.วิชาชีพเวชกรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 
●การฟ้องร้องทางการแพทยแ์ละการป้องกนั 
●พรบ. และกฎกระทรวงท่ีเก่ียวขอ้งของกระทรวงแรงงาน และกระทรวงสาธารณสุข 

 
 



ความรู้ด้านบริหารจัดการทางการแพทย์ 
●ระบบประกนัสุขภาพต่างๆ เช่น ระบบประกนัสงัคม ระบบกองทุนเงินทดแทน ระบบ
ประกนัสุขภาพถว้นหนา้ ระบบประกนัสุขภาพเอกชน 
●การใชร้ะบบประกนัสุขภาพต่างๆในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
●หลกัการบริหารจดัการ และการใชย้า และทรัพยากรอยา่งสมเหตุผล 
●บทบาทของแพทยท์างเลือก การดูและรักราสุขภาพของตนเอง 
●ระบบค่าตอบแทนทางการแพทย ์เช่น fee for services, DRG 
●การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพตามแนวทางของกองทุนเงินทดแทน 
●ระบบและการรับรองคุณภาพของสถานประกอบการเช่น ISO และ มอก. 
●ระบบการรับรองคุณภาพของหอ้งปฏิบติัการ 
●ระบบและกระบวนการรับรองคุณภาพของโรงพยาบาล 

ความรู้เฉพาะแขนงอาชีวเวชศาสตร์ 
●สถิติ ตวัเลข ภาพรวมของแรงงาน จาํนวนและประเภทของอุตสาหกรรม และอ่ืนๆใน
ภูมิภาค 
●โครงสร้างของรัฐในดา้นอาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม เช่น กรมควบคุมโรค กรมการ
แพทย ์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข กรมสวสัดิการและคุม้ครอง
แรงงาน สาํนกังานประกนัสงัคม สถาบนัส่งเสริมความปลอดภยัอาชีวอนามยัและ
สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน กระทรวงแรงงาน ฯลฯ 
●หน่วยงานมาตรฐานดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในต่างประเทศ เช่น ILO, 
NIOSH, OSHA ฯลฯ 
●ระบบเหตุฉุกเฉินเช่น ระบบของกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั การจดัการเหตุ
ฉุกเฉินในระดบัจงัหวดั ฯลฯ 

  
ความรู้พืน้ฐานทางทหารทีจํ่าเป็นสําหรับงานอาชีวเวชศาสตร์ 

 เวชศาสตร์ส่ิงแวดลอ้มเบ้ืองตน้ 

 Environmental design 

 Medical intelligence 

 Disaster management and medical emergency preparedness 

 Basic preventive statistics and research  

 การจดัหน่วยทางทหาร 

 MOOTW (Military Operation other than war)  



 การวิเคราะห์สถานประกอบการ 

 การวางแผนทางการแพทย ์

 ฝ่ายอาํนวยการเบ้ืองตน้ 
4.2.4 การทาํวจิยั 

การทาํวจัิย 
ผูเ้ขา้รับการอบรมตอ้งทาํงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นอาชีวเวชศาสตร์ ไดแ้ก่งานวจิยั

แบบ experimental, retrospective, prospective หรือ cross sectional studyอยา่งนอ้ย 1 เร่ือง 
และบทความวิชาการหรืองานวิจยั 1 เร่ือง โดยเป็นผูว้ิจยั/ผูนิ้พนธ์หลกั โดยมีกรอบ
ระยะเวลาดาํเนินการภายใน 3 ปี ระหวา่งการฝึกอบรมการส่งผลงานวิจยัใหท้าํใหเ้สร็จและ
ตอบรับตีพิมพ ์อยา่งนอ้ย 1 เร่ือง ภายในขั้นปีท่ี 1 และ ตอบรับตีพิมพเ์ร่ืองท่ี 2 ภายใน ขั้นปี
ท่ี 3 โดยการตีพิมพจ์ะตอ้งตีพิมพใ์นวารสารกลุ่ม 1 หรือ กลุ่ม 2 ในฐานขอ้มูลของศูนยด์ชันี
อา้งอิงในวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Center-TCI) หรือวารสารของ
ต่างประเทศท่ีอยูใ่นฐานขอ้มูล SCOPUS,ISI หรือ PUBMED โดยมีสดัส่วนร่วมงานไม่นอ้ย
กวา่ร้อยละ 50 
คุณลกัษณะการวจัิย 

1. เป็นผลงานริเร่ิมใหม่ หรือเป็นแนววจิยัท่ีใชแ้นวคิดท่ีมีการศึกษามาก่อนทั้งในและ
ต่างประเทศ แต่นาํมาศึกษาเพิ่มเติมเพื่อใหดี้ข้ึน หรือเขา้กบัในบริบทของชุมชนหรือ
ประเทศ 

2. ผูเ้ขา้รับการอบรมและอาจารยผ์ูด้าํเนินงานวิจยัทุกคน ควรผา่นการอบรมดา้น
จริยธรรม การวิจยัในคน งานวิจยัในคนทุกเร่ืองตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการ
จริยธรรม การวิจยัของสถาบนัและไม่คดัลอกผลงานจากผูอ่ื้น (plagiarism) 

3. งานวิจยัทุกเร่ือง ตอ้งทาํตามระเบียบวิจยัท่ีถูกตอ้งเหมาะสมกบัคาํถามวิจยั 
4. การใชภ้าษาในการนาํเสนอผลงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์ข้ึนกบัแนวทางของแต่ละ

สถาบนั 
ขั้นตอนการดาํเนินงานวจัิย 

1. ทบทวนวรรณกรรม และเตรียมคาํถามการวิจยั ติดต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา 
2. จดัทาํโครงร่างงานวิจยั 
3. สอบโครงร่างการวิจยั 
4. ขออนุมติัการวิจยัจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคนของสถาบนั 
5. เร่ิมเกบ็ขอ้มูล เสนอความคืบหนา้งานวิจยัต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาเป็นระยะ 
6. วิเคราะห์ขอ้มูล อภิปรายและจดัทาํรายงานการวจิยัฉบบัสมบูรณ์ ภายใตก้ารดูแล

ของคณะอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัและท่ีปรึกษาร่วม 



7. สอบป้องกนังานวิจยั 
8. ส่งรายงานการวิจยัฉบบัสมบูรณ์ต่อสถาบนั หรือสถาบนัฝึกอบรมตน้สงักดัผูเ้ขา้รับ

การอบรมในกรณีท่ีเขา้รับการอบรมเพ่ือทาํวิจยัในสถาบนัร่วม เพื่อส่งต่อใหส้มาคม
เวชศาสตร์ป้องกนัแห่งประเทศไทย 

9. ตีพิมพห์รือนาํเสนอผลงานในการประชุมวชิาการ  
รายงานการวจัิยฉบับสมบูรณ์ต้องประกอบด้วยหัวข้อหลกัดังนี ้

1. บทคดัยอ่ 
2. ความเป็นมาของการวิจยั 
3. จุดประสงคข์องการวิจยั 
4. ระเบียบวิธีการวิจยั 
5. ผลการวิจยั 
6. การวิจารณ์ผลการวิจยั 
7. เอกสารอา้งอิง 

4.3) จาํนวนระดบัขั้นการฝึกอบรม 
  การฝึกอบรมมี 3 ขั้น โดยหน่ึงขั้นเทียบเท่าระยะเวลาเตม็เวลาไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี  

4.4) การบริหารกิจการและการจดัการฝึกอบรม 
  โดยมีคณาจารยร่์วมรับผดิชอบในการฝึกอบรมภายใตก้องตรวจโรคผูป่้วยนอก 
โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้และหน่วยงานภาคีอ่ืนๆ  โดยมีการแบ่งมอบหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ
ในการดูแลผูเ้ขา้รับการอบรม ในแต่ละกิจกรรมท่ีสาํคญัโดยมีอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบในกิจกรรมต่างๆ 
ร่วมอภิปรายหมู่ และดูแลอยา่งใกลชิ้ด ท่ีไดรั้บวฒิุบตัรและหนงัสืออนุมติั แสดงความรู้ความชาํนาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ป้องกนั แขนงอาชีวเวชศาสตร์ และอาจารยพ์เิศษ
ท่ีไดรั้บวฒิุบตัร แสดงความรู้ความชาํนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ป้องกนั 
ดงัน้ี  
1.พล.ท.ศ.คลนิิก ดร.นพ.บุญเติม แสงดิษฐ์ รับผดิชอบ งานการบริหารทัว่ไป การรับ/การคดัเลือกผู ้
เขา้รับการอบรม/ร่วมกิจกรรมวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถาบนัฝึกอบรม/ประธานการ
ฝึกอบรม  
2.พล.ต.ผศ.นพ.ดุสิต จันทยานนท์ รับผดิชอบคลินิกอาชีวเวชศาสตร์/กิจกรรมการสาํรวจสถาน
ประกอบการ/ร่วมกิจกรรมวชิาการ /ทั้งภายในและภายนอกสถาบนัฝึกอบรม/รับผดิชอบโครงการ 1 
แพทย1์ สถานประกอบการ/รับผดิชอบงานอาชีวอนามยัในยามปกติ และในท่ีตั้งปกติ 
3.พ.อ.(พเิศษ) นพ.ภูษติ เฟ่ืองฟูรับผดิชอบคลินิกอาชีวเวชศาสตร์/ร่วมกิจกรรมวิชาการทั้งภายใน
และภายนอกสถาบนัฝึกอบรม/การประเมินสุขภาพแก่คนทาํงาน/การจดักิจกรรมการวินิจฉยัและ
การจดัการผูป่้วยโรคหรือการบาดเจบ็จากการทาํงาน/รับผดิชอบโครงการ 1 แพทย1์ สถาน



ประกอบการ /จดักิจกรรมผูเ้ขา้รับการอบรม/รับผดิชอบงานอาชีวอนามยัในยามปกติและยาม
สงคราม ในท่ีตั้งปกติ 
4.พ.อ.นพ.คทาวุธ ดีปรีชารับผดิชอบคลินิกอาชีวเวชศาสตร์/การธุรการทั้งปวง การจดักิจกรรมผูเ้ขา้
รับการอบรม/รับผดิชอบโครงการ 1 แพทย1์ สถานประกอบการ/รับผดิชอบวิชาทหาร และเวช
ศาสตร์ส่ิงแวดลอ้มเบ้ืองตน้/ร่วมกิจกรรมวชิาการทั้งภายในและภายนอกสถาบนัฝึกอบรม/
รับผดิชอบงานอาชีวอนามยัในยามปกติและยามสงคราม ในท่ีตั้งปกติ และในสนาม  
เลขานุการการฝึกอบรม 
5.ร.อ.นพ.วชัรภัสร์ มณฉีาย เป็นผูช่้วยเลขานุการการฝึกอบรม/รับผดิชอบงานอาชีวเวชศาสตร์ อาชี
วอนามยั ความปลอดภยั ยามปกติ ในท่ีตั้งปกติและในสนาม  
อาจารย์พเิศษ 
1.พ.ท.ดร.นพ.ภพกฤต ภพธรองักรู(วว.เวชศาสตร์ป้องกนั แขนงระบาดวิทยา)  รับผดิชอบงานดา้น
ระบาดวิทยา การสอบสวน การป้องกนัควบคุมโรคในสถานประกอบการ /ร่วมกิจกรรมวิชาการใน
สถาบนัฝึกอบรม 
2.พ.ต.นพ.พฤฒิชัย แดงสวสัดิ์(วว.เวชศาสตร์ป้องกนั แขนงอาชีวเวชศาสตร์) รับผดิชอบ สนบัสนุน
การฝึกอบรมผูเ้ขา้รับการอบรม ในสถานพยาบาลภาคี  
 

4.5 สภาพการปฏิบตัิงาน 
ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมจะตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมวิชาการของ รพ.พระมงกฎุเกลา้ และร่วม

กิจกรรมอ่ืนๆ ตามท่ี รพ.พระมงกฎุเกลา้กาํหนด ตอ้งประชุมวิชาการสมาคมโรคจากการประกอบ
อาชีพและส่ิงแวดลอ้มแห่งประเทศไทย และตามท่ีสถาบนัฝึกอบรมกาํหนด โดยสามารถลาพกัได้
ตามระเบียบ และตอ้งปฏิบติังานสปัดาห์ละไม่เกิน 80 ชัว่โมง โดยในการปฏิบติัหนา้ท่ีงานตามท่ี
ไดรั้บมอบหมายเช่นการทาํรายงาน การถกแถลงนอกเวลาราชการ ถือวา่เป็นการปฏิบติังานปกติ 
สามารถนบัในชัว่โมงในการทาํงานดว้ย  สาํหรับค่าตอบแทนการปฏิบติังานล่วงเวลา ใน
โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้ ใหเ้ป็นไปตามระเบียบของโรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้ กองทพับก และ
กระทรวงกลาโหม นอกจากน้ียงัมีท่ีพกัใหก้บัผูเ้ขา้รับการอบรม สถานท่ีออกกาํลงั ซ่ึงสามารถใชไ้ด้
ตามเวลา ณ สถานท่ีออกกาํลงักายกาํหนด  

4.6  การวดัและประเมินผล 
4.6.1 การวดัและประเมินผลระหว่างการฝึกอบรมและการเลือ่นระดับช้ัน 

    โดยผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมจะตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมและผา่นการประเมินตามมิติต่างๆ ดงัน้ี 
มิติที ่1 การประเมินกิจกรรมสมรรถนะองคร์วม (Entrustable Professional Activity: 
EPA) ตามทีก่าํหนดไว้ในหลกัสูตร (ภาคผนวกที ่34567) 



มิติที ่2 การรายงานผลการสอบจดัโดยสถาบนั (ผา่น/ไม่ผา่น)โดยเกณฑ์ผ่านจะต้อง
เป็นไปตามข้อ 4.6.1.1 และ 4.6.1.2  
มิติที ่3 การรายงานประสบการณ์เรียนรู้จากการปฏิบติังานบริการอาชีวอนามยัใน
สถานประกอบการและการปฏิบติังานท่ีหน่วยฝึกอบรม ผ่านทาง log book หรือ 
portfolio ตามเกณฑ์ทีค่ณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบกาํหนด 
มิติที ่4 การรายงานความกา้วหนา้งานวจิยั และโครงการดา้นอาชีวอนามยั (ถา้มี) 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเข้าร่วมกจิกรรมสัมนาผู้เข้ารับการอบรมทีท่างสถาบัน
ฝึกอบรมกาํหนด  เพือ่นําเสนอความก้าวหน้างานวจัิย โดย มีเกณฑ์ดังนี ้
เม่ือส้ินสุดขั้นปี 1- ผลงานวจัิย/บทความวชิาการ จะต้องได้รับการตอบรับตีพมิพ์
ผลงานวชิาการในวารสารกลุ่ม 1 หรือ กลุ่ม 2 ในฐานข้อมูลของศูนย์ดชันีอ้างองิใน
วารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Center-TCI) หรือวารสารของ
ต่างประเทศทีอ่ยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS,ISI หรือ PUBMED และได้หัวข้อ
วทิยานิพนธ์  รวมถึงผ่านการคดัเลอืกเข้ารับการศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบัณฑิต 
ตามที ่อฝส.กาํหนด จึงจะถือว่าสามารถเลือ่นขั้นปี ได้  
เม่ือส้ินสุดขั้นปี 2  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องผ่านการสอบโครงร่างวทิยานิพนธ์ 
และขออนุมัตคิณะอนุกรรมการจริยธรรม จึงจะถือว่า สามารถเลือ่นขั้นปีได้  
เม่ือส้ินสุดขั้นปี 3 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้อง สอบผ่านป้องกนัวทิยานิพนธ์ และ
ได้รับการตอบรับผลงานวชิาการในวารสารกลุ่ม 1 หรือ กลุ่ม 2 ในฐานข้อมูลของ
ศูนย์ดัชนีอ้างองิในวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Center-TCI) หรือ
วารสารของต่างประเทศทีอ่ยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS,ISI หรือ PUBMEDหาก
เป็นไปได้ควรได้รับการตอบรับการนําเสนอผลงานวชิาการ ในทีป่ระชุมวชิาการ
อย่างน้อยระดบั รพ.ขึน้ไป ก่อนการตีพมิพ์ในวารสารวชิาการ 
มิติที ่5 การร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการทางอาชีวเวชศาสตร์ 
ผู้เข้ารับการอบรม จะต้องเข้ากจิกรรมวชิาการตามทีส่ถาบันฝึกอบรมกาํหนดอย่าง
น้อย ร้อยละ 80 ขึน้ไป  
มิติที ่6 การเขา้ร่วมการประชุมเชิงปฏิบติัการดา้นอาชีวเวชศาสตร์ซ่ึงจดัโดยสมาคม
โรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอ้มแห่งประเทศไทย และสถาบนัอ่ืนๆ ท่ี
สมาคมโรคจาการประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอ้มแห่งประเทศไทย ใหก้ารรับรอง 
ผู้เข้ารับการอบรม จะต้องเข้ากจิกรรมวชิาการตามทีส่มาคมโรคจากการประกอบ
อาชีพและส่ิงแวดล้อมกาํหนดทุกคร้ัง  



มิติที ่7การประเมินสมรรถนะดา้น professionalism และ interpersonal and 
communication skills โดยอาจารย์และผู้ร่วมงานโดยการสังเกตและสัมภาษณ์รวมถึง
การประชุมประจําเดือน  

 
การบันทกึข้อมูลการประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม/ สถาบนัฝึกอบรม ทาํการบนัทึกขอ้มูลในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งลงใน 

logbook/portfolio ตามท่ีสมาคมโรคจาการประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอ้มแห่งประเทศไทย กาํหนด
ในแต่ละปีการศึกษา 

 สถาบนัฝึกอบรมเวชศาสตร์ป้องกนัแขนงอาชีวเวชศาสตร์ จะทาํการบนัทึกขอ้มูลการ
ประเมินผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมในมิติท่ี 1 ถึง 6 ทั้งรายบุคคลและรายสถาบนั เพื่อรายงานผลมายงั
คณะกรรมการฝึกอบรมและสอบตามท่ีกาํหนด การประเมินนาํไปใชใ้นกรณี ต่อไปน้ี 

1. เพื่อเล่ือนระดบัขั้นปี 
2. เพื่อใชพ้ิจารณาคุณสมบติัผูเ้ขา้สอบเพ่ือวฒิุบตัรฯ 

การประเมินระหวา่งการฝึกอบรมโดยสมํ่าเสมอและแจง้ผลใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมรับทราบจะช่วย
ใหเ้กิดการพฒันาสมรรถนะหลกัดา้นต่าง ๆ ของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไดส้มบูรณ์ข้ึน 

ทั้งน้ีใหส้ถาบนัส่งผลการประเมินผูเ้ขา้รับการอบรม ภายในวนัท่ี 31กรกฎาคมของทุกปี เพื่อเสนอท่ี
ประชุมคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สมาคมเวชศาสตร์ป้องกนัแห่งประเทศไทย และแพทยสภา
ตามลาํดบั 

เกณฑ์การเลือ่นขั้นปีของ คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ 
1. ปฏิบติังานไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 80 ของระยะเวลาท่ีกาํหนด 
2. ผา่นการประเมินตามมิติต่างๆ ท่ีกาํหนดในหลกัสูตร โดยไดค้ะแนนไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 
50 ของแต่ละ มิติยกเวน้การสอบมิติท่ี 2 ใหใ้ชเ้กณฑข์องแต่ละสถาบนักาํหนด 
3. ผา่นเกณฑก์ารประเมิน EPA (ภาคผนวก 34567) 
4. ปฏิบติัไดส้อดคลอ้งตามขอ้กาํหนดของสถาบนัฝึกอบรม ไม่ก่อใหเ้กิดความเส่ือมเสีย
แก่สถาบนั 

แนวทางการดาํเนินการกรณไีม่ผ่านการประเมินเพือ่เลือ่นขั้นปี 
1. ตอ้งปฏิบติังานเพ่ิมเติมในส่วนท่ีสถาบนักาํหนด แลว้ทาํการประเมินซํ้า ถา้ผา่นการ
ประเมินจึงสามารถเล่ือนขั้นปีได ้
2. ถา้ไม่ผา่นการประเมินเพือ่เล่ือนขั้นปีซํ้ าตามขอ้ท่ี 1 หรือไม่ผา่นการประเมินเพื่อรับ
การเสนอช่ือเขา้สอบวฒิุบตัร ตอ้งปฏิบติังานในระยะขั้นปีเดิมอีก 1 ปี 
3. หลงัจากปฏิบติังานซํ้าในขั้นปีเดิมอีก 1 ปี แลว้ยงัไม่ผา่นการประเมินเพื่อเล่ือนขั้นปี 
ใหย้ติุการฝึกอบรม 



 โดยทางสถาบนัฝึกอบรมฯ ไดก้าํหนดเกณฑก์ารเล่ือนขั้นปีดงัน้ี 
  4.6.1.1 ข้อกาํหนดกลาง ของทุกขั้นปีผูเ้ขา้รับการอบรมจะไดรั้บการเล่ือนขั้นปี กรณี
ดงัต่อไปน้ี  

ก. ปฏิบติังานไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 80 ของระยะเวลาท่ีกาํหนด 
ข. ผา่นการประเมินตามมิติต่างๆ ท่ีกาํหนดในหลกัสูตร โดยไดค้ะแนนไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 
50 ของแต่ละ มิติยกเวน้การสอบมิติท่ี 2 ใหใ้ชเ้กณฑข์องแต่ละสถาบนักาํหนด 
ค. ผา่นเกณฑก์ารประเมิน EPA (ภาคผนวก 34567) 
ง. ปฏิบติัไดส้อดคลอ้งตามขอ้กาํหนดของสถาบนัฝึกอบรม ไม่ก่อใหเ้กิดความเส่ือมเสีย
แก่สถาบนั  
4.6.1.2. ข้อกาํหนดเฉพาะสถาบัน และผู้เข้ารับการอบรม  

ขั้นปี 1สอบ MCQ 100 คะแนน (เกณฑผ์า่น 80 คะแนน) สอบปฏิบติั การวินิจฉยัโรคจาก
การทาํงาน การแปรผลการตรวจทางอาชีวเวชกรรม 200 คะแนน (เกณฑผ์า่น 140 คะแนน) ผลงาน
วิชาการ 200 คะแนน(จากรายงานการสาํรวจสถานประกอบการ และผลงานวิชาการ(เกณฑผ์า่น 140 
คะแนน) รวม 500 คะแนน (เกณฑก์ารเล่ือนชั้น จะตอ้งผา่นทั้ง 3 ส่วน หากตกส่วนใดส่วนหน่ึง ให้
สอบซ่อม ภายใน 30 วนั หากไม่ผา่นจะตอ้งซํ้าชั้น หากซํ้าชั้น 2 คร้ัง ถือวา่ใหพ้น้สภาพการเป็นผูเ้ขา้
รับการอบรม 

ขั้นปี 2 ใชก้ารประเมินผลของหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต และตอ้งมาเขา้ร่วมกิจกรรมกบั
สถาบนัฝึกอบรมอยา่งนอ้ย เดือนละ 1 คร้ัง  

ขั้นปี 3 ใชก้ารสอบภาคทฤษฎี 100 คะแนน (ทั้งปรนยั อตันยั ปฏิบติั) และผลงาน 100 
คะแนน โดยเกณฑผ์า่นในภาคทฤษฎี 60 คะแนน ภาคปฏิบติั 60 คะแนน รวมตอ้งได ้60 คะแนน 
หากไม่ผา่นในส่วนใดส่วนหน่ึง ถือวา่ไม่ผา่นการฝึกอบรม ตอ้งทาํการแกไ้ข ภายใน 30 วนั หากไม่
ผา่น ถือวา่ไม่ผา่นใน rotation นั้น  

 
4.6.2การวดัและประเมินผลเพื่อวฒิุบตัรฯ 

คุณสมบัตผู้ิมีสิทธ์ิเข้าสอบ 
1. ผา่นการฝึกอบรมครบตามหลกัสูตร ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของระยะเวลาการ
ฝึกอบรม 
2. ผา่นการประเมินความรู้ ทกัษะ และเจตคติ ตลอดการฝึกอบรม 3 ปี 
3. ส่งวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ท่ีใชป้ระกอบการสาํเร็จหลกัสูตรปริญญาโทและมีการ 
เผยแพร่ผลงานหรือไดรั้บการตอบรับใหเ้ผยแพร่ในวารสารวิชาการแลว้ 
4. สถาบนัฝึกอบรมเห็นสมควรและเสนอช่ือใหเ้ขา้สอบ 

 



เอกสารประกอบ 
1. เอกสารรับรองประสบการณ์ภาคปฏิบติัจากสถาบนัฝึกอบรมตามท่ีกาํหนด 
2. รายงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์ และใบรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัใน
มนุษย ์
3. รายงานการเผยแพร่งานวจิยัตามเกณฑท่ี์ อฝส.กาํหนด 
4.log book ท่ีมีอาจารยแ์พทยท่ี์สถาบนัรับรองลงช่ือกาํกบั 

วธีิการประเมินเพือ่วุฒิบัตรประกอบด้วย 
1. ขอ้สอบกลางของสมาคมเวชศาสตร์ป้องกนัแห่งประเทศไทย เป็นขอ้สอบปรนยั 
เน้ือหาประกอบดว้ย 
- ความรู้ทางวทิยาศาสตร์การแพทยพ์ื้นฐาน และความรู้พื้นฐานดา้นเวชศาสตร์ป้องกนั   
- ความรู้เฉพาะแขนงอาชีวเวชศาสตร์  
2. ขอ้สอบเฉพาะแต่ละแขนง ประกอบดว้ย 
- การสอบปรนยั (MCQ) ในแขนงของตนเอง 
- การสอบปรนยั (MCQ) ในแขนงของตนเอง 
- การสอบอตันยั (MEQ, essay, short answer question)  
- การสอบรูปแบบอ่ืน โดยสถาบนัสามารถเลือกรูปแบบและกาํหนดสดัส่วน การสอบ
ไดเ้อง โดยตอ้งมีการสอบอยา่งนอ้ย 2 จาก 3 รูปแบบคือ 

●การสอบ OSCE (Objective Structured Clinical Examination) 
●การสอบ Long case/Long Scenario ทดสอบทกัษะการแกปั้ญหาในแขนงท่ี

เก่ียวขอ้ง 
●การสอบปากเปล่า (Oral Examination) 

3. ผา่นการประเมินผลงานวจิยั 
4. ผา่นการประเมินผลปฏิบติังานจากสถาบนัฝึกอบรม ไดแ้ก่ log book และ/หรือ แฟ้ม
สะสมผลงาน 

เกณฑ์การพจิารณาตัดสินผลการประเมิน 
ใชเ้กณฑร้์อยละ 60 หรือโดยอยูใ่นดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ 
แต่ละแขนง 

 การยุติการฝึกอบรม  
  ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมจะยติุการฝึกอบรมไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี 
 1.ตาย 
 2.ลาออก  
 3.คณะกรรมการมีมติใหพ้น้สภาพเน่ืองจากไม่ผา่นการประเมินเพื่อเล่ือนขั้นปี ติดต่อกนั 2 คร้ัง  



 4.กระทาํการผดิวินยัทหารหรือประพฤติชัว่อยา่งร้ายแรง จนไดรั้บโทษตั้งแต่ภาคฑณัฑข้ึ์นไป 
 5.คณะกรรมการมีมติดว้ยเสียงขา้งมากหรือเกินกวา่ก่ึงหน่ึง ของคณะกรรมการเท่าท่ีมีอยูใ่หพ้น้
สภาพ 
 6.เจบ็ป่วยร้ายแรงท่ีคณะกรรมการฝึกอบรม และคณะกรรมการแพทยข์องสถาบนัฝึกอบรม เห็นวา่
การเจบ็ป่วยนั้นจะก่อใหเ้กิดอนัตรายอยา่งร้ายแรงหรือเป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรม  มีมติใหพ้น้สภาพ  
 หากผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมพน้สภาพ เวน้การตาย จะตอ้งรับโทษ ตามระเบียบของกองทพับกร่วมดว้ย  
5.การรับและคดัเลอืกผู้รับการฝึกอบรม 

5.1 คุณสมบัตขิองผู้รับการฝึกอบรม 
ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมจะตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

1. ไดรั้บปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต หรือเทียบเท่าท่ีแพทยสภารับรองไดรั้บการข้ึน
ทะเบียนประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภาแลว้ จะตอ้งเพิ่มพนูทกัษะ 1 ปี และ
ปฏิบติังานชดใชทุ้นอยา่งนอ้ย 1 ปี หรือเป็นไปตามขอ้กาํหนดของแพทยสภา 
2. ผา่นการคดัเลือกตามเกณฑค์ดัเลือกของสถาบนัท่ีฝึกอบรม และความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการคดัเลือก ของกรมแพทยท์หารบก และคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและ
สอบ สาขาเวชศาสตร์ป้องกนั แขนงอาชีวเวชศาสตร์ แพทยสภา 
3. มีคุณสมบติัครบถว้นตามเกณฑแ์พทยสภาในการเขา้รับการฝึกอบรมแพทยเ์ฉพาะทาง 

5.2 จํานวนผู้รับการฝึกอบรม 
รับจาํนวน 2ตาํแหน่ง โดยจะพิจารณารับผูส้มคัรจากตน้สงักดัของกรมแพทยท์หารบกก่อน ซ่ึง

หากไม่มีผูส้มคัรจากตน้สงักดัของกรมแพทยท์หารบกแลว้จึงจะพิจารณารับผูส้มคัรจากตน้สงักดั
อ่ืน ๆ ต่อไปมติของคณะกรรมการคดัเลือกขั้นสุดทา้ยของกรมแพทยท์หารบก ถือเป็นอนัส้ินสุด 

 
5.3 กระบวนการคดัเลอืกผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม 

สถาบนัฝึกอบรมตอ้งจดัใหมี้คณะกรรมการคดัเลือกผูเ้ขา้รับการอบรม เพื่อดาเนินการคดัเลือก
ผูส้มคัรเขา้รับการฝึกอบรม การคดัเลือกตอ้งเป็นไปอยา่งยติุธรรม โปร่งใส และเท่าเทียมกนั โดย
ตอ้งปฏิบติัตามเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

1. ตอ้งมีการประกาศคุณสมบติั หลกัเกณฑ ์จานวนผูเ้ขา้รับการอบรมท่ีจะรับ และวธีิ
คดัเลือกผูส้มคัรใหช้ดัเจนผา่นทางส่ือต่างๆโดยประกาศโดยทางเอกสารถึงหน่วยงาน
ของผู้สมัคร และผ่านทาง website ของกรมแพทย์ทหารบก โดยหลกัเกณฑ์ตามประกาศ
กรมแพทย์ทหารบก  
2. คณะกรรมการฯตอ้งตรวจสอบคุณสมบติัของผูส้มคัรโดยละเอียดใหเ้ป็นไปตาม
เกณฑแ์ละจะตอ้งแจง้ใหผู้ส้มคัรท่ีมีคุณสมบติัไม่ครบถว้นทราบโดยมีคณะกรรมการ



ของกรมแพทย์ทหารบก เป็นผู้ตรวจสอบคุณสมบัติ ขั้นต้น ก่อนส่งให้คณะกรรมการ
คดัเลอืก ดําเนินการคดัเลอืกต่อไป และรายงานให้กรมแพทย์ทหารบกทราบ  
3. คณะกรรมการฯสามารถคดัเลือกผูส้มคัรดว้ยวิธีต่างๆ เช่น การสอบ การสมัภาษณ์ 
การประเมินจากประวติัการทาํงาน ประวติัการเรียนท่ีผา่นมา ฯลฯ แต่ตอ้งแจง้หวัขอ้ใน
การประเมินต่างๆใหผู้ส้มคัรทราบก่อนการสมคัร โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้สดัส่วนคะแนน 
คณะกรรมการคดัเลอืกขั้นต้น จาก คณาจารย์ทีรั่บผดิชอบ จะดําเนินการเรียกผู้สมัคร 
เข้ารับการสัมภาษณ์ ขั้นต้น สําหรับผู้ทีรั่บราชการทหารบก จะต้องเข้ารับการคดัเลอืก
ขั้นสุดท้าย ทีก่รมแพทย์ทหารบกอกีขั้นหน่ึง ก่อนประกาศผลโดย คะแนนในการ
คดัเลอืกให้เป็นตามหลกัเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการกาํหนด ดังนี ้

1.อาวุโส 
2.ระดับคะแนนเฉลีย่ ระหว่างเป็น นพท./นศพ. 
3.ความรู้พืน้ฐานทางด้านเวชศาสตร์ป้องกนั และอาชีวเวชศาสตร์ 
4.ความประพฤติจากผู้รับรอง โดยดูจากหนังสือรับรองความประพฤต ิ
5.ทศันคติ เจตคติ ความตั้งใจ มุมมองด้านเวชศาสตร์ป้องกนั และจิตวญิญาณด้าน

การป้องกนั (preventive mind)  
6.อืน่ๆ ตามทีค่ณะกรรมการเห็นสมควร 

4. หลงัการสอบคดัเลือก คณะกรรมการฯตอ้งมีการประชุมกนัเพื่อลงมติเลือกผูส้มคัรท่ี
ผา่นการคดัเลือกเขา้ฝึกอบรม 
ภายหลงัการคดัเลอืก คณะกรรมการจะลงมติลบั เพือ่คดัเลอืกผู้สมัคร 
5. คณะกรรมการฯตอ้งแจง้ผลใหผู้ส้มคัรทุกคนทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรผ่านทาง
เอกสารถึงหน่วยงานต้นสังกดัของผู้สมัคร และ ทาง website กรมแพทย์ทหารบก  

6. อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 
6.1คุณสมบัตขิองประธานการฝึกอบรม 

ตอ้งเป็นแพทยซ่ึ์งไดรั้บวฒิุบตัรหรือหนงัสืออนุมติัเพื่อแสดงความรู้ความชาํนาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ป้องกนัแขนงอาชีวเวชศาสตร์ และอาวโุสทางทหาร
สูงสุด  

(พลโท ศาสตราจารย์คลนิิก ดร.นพ.บุญเตมิ แสงดิษฐ์ เป็นประธานคณะกรรมการฝึกอบรม)  
 
 
 
 



6.2 คุณสมบัตแิละจํานวนของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 
6.2.1คุณสมบตัิของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

ตอ้งเป็นแพทยซ่ึ์งไดรั้บวฒิุบตัร หรือหนงัสืออนุมติัเพื่อแสดงความรู้ความชาํนาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ป้องกนั แขนงอาชีวเวชศาสตร์หรือเวชศาสตร์
ป้องกนัแขนงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

 ผูใ้หก้ารฝึกอบรมแบบเตม็เวลา หมายถึง ขา้ราชการ รวมทั้งอาจารยเ์กษียณอายุ
ราชการปฏิบติังานในสงักดักรมแพทยท์หารบกท่ีปฏิบติังานเตม็เวลา และไดรั้บ
เงินเดือนในอตัราเตม็เวลา 

 ผูใ้หก้ารฝึกอบรมแบบไม่เตม็เวลา แบ่งเป็น 2 ประเภท 
ก. พนกังานมหาวิทยาลยัหรือลูกจา้งประเภทบางเวลาอยา่งนอ้ยคร่ึงเวลา และ
ไดรั้บเงินเดือนตามสดัส่วนงาน ใหน้บัเวลาปฏิบติังานตามสญัญาจา้ง 
ข. ผูท่ี้ปฏิบติังานอยูท่ี่สถาบนัอ่ืน แผนกอ่ืน หรืออาจารยเ์กษียณอายมุาช่วยสอน
บางเวลา โดยไม่ไดมี้สญัญาจา้งจากหน่วยงาน หรือปฏิบติังานนอ้ยกวา่คร่ึงเวลา 
ใหคิ้ดเวลาปฏิบติังานเฉพาะท่ีมาปฏิบติังานสาํหรับการเรียนการสอนผูเ้ขา้รับ
การอบรมสาขาเวชศาสตร์ป้องกนัแขนงอาชีวเวชศาสตร์ และไม่นบัเวลาท่ีมา
สอนนกัศึกษา/นิสิตแพทยแ์ละแพทยป์ระจาํบา้นสาขาอ่ืน 

ผูใ้หก้ารฝึกอบรมวฒิุบตัรฯในระดบัเดียวกนัใชศ้กัยภาพได ้35ชัว่โมง ต่อสปัดาห์ใน 1
สาขาวิชา แต่ถา้ฝึกอบรมมากกวา่ 2สาขาวิชา ตอ้งแบ่งศกัยภาพเป็น 2สาขาวิชา โดยคิด
สาขาวิชาหลกัไม่นอ้ยกวา่คร่ึงหน่ึง 

  โดยอาจารย์ประจําจะต้องมีคุณสมบัตดิังนี ้
  1.สําเร็จการศึกษา แพทยศาสตร์บัณฑิต 
  2.เป็นข้าราชการกระทรวงกลาโหม 
  3.รับราชการหรือเกษียณอายุราชการ 
  4.ได้รับวุฒิบตัรหรือหนังสืออนุมัติ แสดงความรู้ ความชํานาญ ในการประกอบวชิาชีพเวช
กรรม สาขาเวชศาสตร์ป้องกนั แขนงอาชีวเวชศาสตร์  หรือ แขนงระบาดวทิยา  
 ประกอบด้วย  
 1.พล.ท.ศ.คลนิิก ดร.นพ.บุญเติม แสงดิษฐ์ (อ.ว.เวชศาสตร์ป้องกนั แขนงอาชีวเวชศาสตร์)  
 2.พล.ต.ผศ.นพ.ดุสิต จันทยานนท์ (อ.ว.เวชศาสตร์ป้องกนั แขนงอาชีวเวชศาสตร์)  
 3.พ.อ.(พเิศษ) นพ.ภูษติ เฟ่ืองฟู (อ.ว.เวชศาสตร์ป้องกนั แขนงอาชีวเวชศาสตร์)  
 4.พ.อ.นพ.คทาวุธ ดีปรีชา(ว.ว.เวชศาสตร์ป้องกนั แขนงอาชีวเวชศาสตร์) 
 5.ร.อ.วชัรภัสร์ มณฉีาย (ว.ว.เวชศาสตร์ป้องกนั แขนงอาชีวเวชศาสตร์)  



 อาจารย์พเิศษสนับสนุน และเป็นไปตามคุณสมบัต ิ
 1.พ.ท.ดร.นพ.ภพกฤต ภพธรองักรู (ว.ว.เวชศาสตร์ป้องกนั  แขนงระบาดวทิยา)  
 2.พ.ต.พฤฒิชัย แดงสวสัดิ์ (ว.ว. เวชศาสตร์ป้องกนั แขนงอาชีวเวชศาสตร์)  

6.2.2 จํานวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 
จาํนวนอาจารยใ์หคิ้ดในสดัส่วนตามจาํนวนผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมท่ีไดรั้บอนุมติัในแต่ละ

ปีโดยจะตอ้งมีจาํนวนอาจารยม์ากกวา่จาํนวนผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมท่ีไดรั้บอนุมติัในแต่ละปี
อยา่งนอ้ย1 คน 

 เน่ืองจากทางทหาร ตําแหน่งทีร่ะบุ กบัสถานทีป่ฏิบตังิาน อาจไม่ตรงกนั จึงใช้นิยาม ของการ
ปฏิบตัิงานดงัข้อ 6.2.1 ซ่ึงอาจารย์มีดงันี ้ 

ลาํดับ ยศ ช่ือ สกลุ สังกดั ประเภท หมายเหตุ 

เต็มเวลา บางเวลา  
1 พล.ท.บุญเติม แสงดิษฐ ์ กห. /  เกษียณอายุ

ราชการแต่มา
ช่วยปฏิบติังาน

สอน 
2 พล.ต.ดุสิต จนัทยานนท ์ ทบ.ชรก.รพ.รร.6 /   
3 พ.อ.ภูษิต เฟ่ืองฟ ู พบ.ชรก.รพ.รร.6 /   
4 พ.อ.คทาวธุ ดีปรีชา พบ./ท่ีปรึกษา กตร.

รพ.รร.6 
/   

5 ร.อ.วชัรภสัร์ มณีฉาย สวพท./รพ.รร.6 /   
6 พ.ท.ภพกฤต ภพธรองักรู พบ./รอง หน.คลินิก

วิจยั กตร.รพ.รร.6 
 /  

7 พ.ต.พฤฒิชยั แดงสวสัด์ิ รพ.ค่ายรามราช
นิเวศน์ มทบ.15 

 /  

 
 
 
 
 
 
 



สดัส่วนความรับผดิชอบของอาจารย ์ 
ลาํดับ ยศ ช่ือ สกลุ สัดส่วน หมายเหตุ 

วชิาการ บริการ/บริหาร วจัิย  
1 พล.ท.บุญเติม แสงดิษฐ ์ 30 40 30 เกษียณอายุ

ราชการแต่มา
ช่วยปฏิบติังาน

สอน 
2 พล.ต.ดุสิต จนัทยานนท ์ 40 50 10  
3 พ.อ.ภูษิต เฟ่ืองฟ ู 30 50 20  
4 พ.อ.คทาวธุ ดีปรีชา 40 40 20  
5 ร.อ.วชัรภสัร์ มณีฉาย 30 40 30  
6 พ.ท.ภพกฤต ภพธร

องักรู 
40 50 10 อจ.พิเศษ 

7 พ.ต.พฤฒิชยั แดงสวสัด์ิ 20 70 10 อจ.พิเศษ 
 
7.ทรัพยากรทางการศึกษา 

7.1 สถานทีแ่ละโอกาสในการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎแีละภาคปฏิบตั ิ
7.1.1 สถานทีฝึ่กอบรมหลกั ไดแ้ก่ โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้ และโรงพยาบาลในสงักดั
กระทรวงกลาโหมอ่ืน ๆกรมแพทยท์หารบกและหน่วยข้ึนตรงกรมแพทยท์หารบก 
7.1.2 สถานทีฝึ่กอบรมภาค ีไดแ้ก่ กระทรวงสาธารณสุข สาํนกังานปลดัและ โรงพยาบาลอ่ืน ๆ นอก
สงักดักระทรวงกลาโหม สาํนกังานปลดักระทรวงกลาโหม 

7.2 การคดัเลอืกและรับรองการเป็นสถานทีสํ่าหรับการฝึกอบรม 
คดัเลือกจาก จาํนวนสถานท่ีฝึกปฏิบติังาน และผูป่้วย เพยีงพอและชนิดของผูป่้วยหลากหลาย

สอดคลอ้งกบัผลลพัธ์ของการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั รวมทั้งการทาํ โครงการเฝ้าระวงัโรค การใหบ้ริการ
อาชีวอนามยั การประเมินความพร้อมในการทาํงาน การกลบัเขา้ ทาํงาน  การเขา้ถึงส่ิงอาํนวย
ความสะดวกทางคลินิกและการเรียนภาคปฏิบติัท่ีพอเพียงสาํหรับ สนบัสนุนการเรียนรู้ 

7.3 ส่ืออเิลก็ทรอนิกส์สําหรับการเรียนรู้ทีผู้่รับการฝึกอบรมสามารถเข้าถึงได้ 
ผูรั้บการฝึกอบรมสามารถเขา้ถึงส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ไดผ้า่นทางหอ้งสมุดกรมแพทยท์หารบก 

       7.4การจัดประสบการณ์ในการปฏิบตังิานเป็นทมีร่วมกบัผู้ร่วมงานและบุคลากรวชิาชีพอืน่ 
                    โดยผา่นทางโครงการ 1 แพทย ์ 1 สถานประกอบการ และการฝึกปฏิบติังาน ในโรงพยาบาล ใน
ท่ีตั้งปกติ และในสนาม โดยใชส้ถานประกอบการของกองทพับก และฝ่ายช่าง การบินไทย  หน่วยตรวจโรค



ต่างๆ ของกองตรวจโรคผูป่้วยนอก รวมถึงโรงพยาบาลภาคีเครือข่าย สถาบนัการศึกษาต่างๆ หน่วยงาน
ราชการ เช่น คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี กองโรคจากการประกอบอาชีพและ
ส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้  

7.5 ความรู้และการประยุกต์ความรู้พืน้ฐานและกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
มีการใชค้วามรู้ทางอาชีวเวชศาสตร์มาประยกุตโ์ดยมีผลสมัฤทธิเป็นบทความทางวิชาการ 2 

เร่ือง โดย 1 เร่ืองตอ้งเป็นนิพนธ์ตน้ฉบบั 
7.6การนําความเช่ียวชาญทางแพทยศาสตรศึกษามาใช้ในการจัดทาํแผนฝึกอบรม การดําเนินการฝึกอบรม 
การประเมินการฝึกอบรม 
คณาจารย ์จะตอ้งมีความรู้ทางดา้นแพทยศาสตรศึกษา มาช่วยในการฝึกอบรม และการประเมินผล  

7.7 มีการฝึกอบรมในสถาบันอืน่ ทั้งในและนอกประเทศตามทีร่ะบุไว้ในหลกัสูตร ตลอดจนระบบการโอน
ผลการฝึกอบรม 

8.การประเมินแผนงานฝึกอบรม 
8.1 พนัธกจิของแผนงานฝึกอบรม 

สร้างบุคลากรแพทยผ์ูมี้ความรู้ความชาํนาญดา้นอาชีวเวชศาสตร์แก่กองทพับกและประชาชน 
8.2 ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ทีพ่งึประสงค์ 

บุคลากรแพทยผ์ูมี้ความรู้ความชาํนาญดา้นอาชีวเวชศาสตร์ ท่ีมีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม 
ตามมาตรฐานวิชาชีพ  

8.3 การประเมินผลตามกรอบแนวคดิการจัดการฝึกอบรม / แผนการฝึกอบรม 
  โดยดูจากคุณภาพของการจดักิจกรรมต่างๆ ภายใตค้าํแนะนาํของคณะกรรมการ เช่นรายงานการ
สาํรวจสถานประกอบการ รายงานการวิเคราะห์สถานประกอบการ รายงานโครงการดูแลสุขภาพของผู ้
ประกอบอาชีพ รายงานสรุปผลการทาํกิจกรรม การดูแลผูป่้วย การเขา้ร่วมกิจกรรมของโรงพยาบาลพระ
มงกฎุเกลา้และสถาบนัท่ีกาํหนด รายงานสรุปทบทวนหลงัการปฏิบติัในการจดักิจกรรมทางวิชาการต่างๆ 
และจากการอภิปรายกลุ่ม การสอบ MCQ,MEQ,OSCE ตามขั้นปี 

8.4 ขั้นตอนการดาํเนินการของแผนฝึกอบรม  
ทาํการประเมินโดยมีการติดตามและประชุมคณาจารย ์อยา่งนอ้ย เดือนละ 1 คร้ัง โดย

อาจจะใชก้ารประชุมของกองตรวจโรคผูป่้วยนอก โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้ โดยอณุโลม 
     8.5 การวดัและประเมินผล 
  โดยขอ้สอบและเกณฑก์ารประเมินผล จะตอ้งผา่นคณาจารย ์ร่วมพจิารณา ขอ้สอบทั้งส่วน 
MCQ,MEQ, OSCE และการตดัสินผา่น/ไม่ผา่น ใหใ้ชเ้สียงไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของคณะกรรมการตดัสินการ
ผา่นเกณฑ/์ไม่ผา่นเกณฑข์องผูเ้ขา้รับการอบรม  



8.6 พฒันาการของผู้เข้ารับการอบรม  
โดยการติดตาม สอบถาม ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมถึงดูจากผลงานจากการร่วม

กิจกรรมต่างๆ และกิจกรรมสมันาผูเ้ขา้รับการอบรมและการสอบถามจากผูร่้วมงาน รวมถึงแบบ
ประเมินค่านายทหารสญัญาบตัร ของกองทพับก  
8.7 ทรัพยากรทางการศึกษา 

  โดยการตรวจติดตาม/นิเทศ/ตรวจเยีย่ม/การกาํกบัดูแล การไปร่วมกิจกรรมหรือไปฝึก
ปฏิบติังานของผูเ้ขา้รับการอบรมเป็นระยะ ๆ  

8.8 คุณสมบัติอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม  
ประเมินโดยใชแ้บบประเมินค่านายทหารของกองทพับก  และผลงานของอาจารย ์รวมถึง

จาํนวนชัว่โมงการปฏิบติังานของคณาจารย ์และการอภิปรายหมู่ร่วมกบัผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม รวมถึง
ความคิดเห็นของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม จากการทบทวนหลงัการปฏิบติั ในแต่ละกิจกรรม 
8.9 ความสัมพนัธ์ระหว่างนโยบายการรับสมัครผู้รับการฝึกอบรมและความต้องการของระบบสุขภาพ 

ประเมินตามนโยบายของผูบ้งัคบับญัชาและนโยบายการศึกษาของกองทพับก กรมยทุธ
ศึกษาทหารบก และกรมแพทยท์หารบก 

    8.10 แผนงานฝึกอบรมร่วม/สมทบ  
              -  
    8.11 ข้อควรปรับปรุง 
 ประเมินจากการประชุมประจาํเดือน ประชุมร่วม และการตรวจเยีย่ม การกาํกบัดูแลอยา่งเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ รวมถึงการทบทวนหลงัการปฏิบติัภายหลงัการทาํกิจกรรมต่างๆ  
  
9.การทบทวนและการพฒันา 

สมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอ้มแห่งประเทศไทย (ผา่นทางสมาคมเวชศาสตร์ 
ป้องกนัแห่งประเทศไทย)  เป็นผูรั้บผดิชอบดูแลการฝึกอบรม และทบทวน / พฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรม
เป็น ระยะ ๆ หรืออยา่งนอ้ยทุก 5 ปี และแจง้ผลการทบทวน / พฒันาใหแ้พทยสภารับทราบ 
 
10.การบริหารกจิการและธุรการ 

10.1 บริหารจดัการหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบักฎระเบียบโดยยดึตามระเบียบของแพทยสภา สมาคม
เวชศาสตร์ป้องกนั และคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ สมาคมเวชศาสตร์ป้องกนั แขนงอาชีวเวช
ศาสตร์ และสมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอ้ม รวมถึง กรมแพทยท์หารบก 

 
 
 



10.2 งบประมาณ 
 กาํหนดให ้กองตรวจโรคผูป่้วยนอก โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้ และกองฝ่ายต่าง ๆ ของ
โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้ ดาํเนินการในการฝึกอบรม และฝ่ายวิชาการ โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้ เป็น 
ผูด้าํเนินการทางการบริหารจดัการ ร่วมกบัคณาจารย ์และกรมแพทยท์หารบก  

10.3 บุคลากรท่ีปฏิบติังานธุรการ 
 อาศยับุคลากรของกองตรวจโรคผูป่้วยนอก โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้ และ กองส่งเสริมสุขภาพ
และเวชกรรมป้องกนั กรมแพทยท์หารบก 
 
11.การประกนัคุณภาพการฝึกอบรม 

สมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอ้มแห่งประเทศไทย กาํหนดใหส้ถาบนัฝึกอบรมท่ี
จะไดรั้บการอนุมติัใหจ้ดัการฝึกอบรม จะตอ้งผา่นการประเมินความพร้อมในการเป็นสถาบนัฝึกอบรม และ
สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งจดัใหมี้การประกนัคุณภาพการฝึกอบรมอยา่งต่อเน่ืองดงัน้ี 

1. การประกนัคุณภาพการฝึกอบรมภายในสถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งจดัใหมี้ระบบและกลไกการ
ประกนัคุณภาพการฝึกอบรมภายใน อยา่งนอ้ยทุก 2 ปี 

2. การประกนัคุณภาพการฝึกอบรมภายนอก สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งไดรั้บการประเมินคุณภาพจาก
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ อยา่งนอ้ยทุก 5 ปี 

 
 
 
 

 
 

  



ภาคผนวกที่1 

ความรู้พืน้ฐานของเวชศาสตร์ป้องกนัทัว่ไป 

1. ความรู้พืน้ฐานของเวชศาสตร์ป้องกนัทัว่ไปประกอบดว้ย 

1.1พื้นฐานและหลกัการของเวชศาสตร์ป้องกนัทัว่ไป(Fundamental and Principle of Preventive Medicine) 

ประกอบดว้ย 

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 

1.2ความรู้พืน้ฐานของเวชศาสตร์ป้องกนัเฉพาะแขนงทัว่ไป (Fundamental of Special Branch in Preventive 

Medicine) ประกอบดว้ย 

1.2.1ความรู้พื้นฐานแขนงสาธารณสุขประกอบดว้ย 

• 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 

1.2.2ความรู้พื้นฐานแขนงระบาดวิทยาประกอบดว้ย 

• Concept of disease distribution, determinants and epidemiological triad 

• Study designs and basic statistics 



• Concept of public health surveillance 

1.2.3ความรู้พื้นฐานแขนงจิตเวชชุมชนประกอบดว้ย 

• 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 

1.2.4ความรู้พื้นฐานแขนงอาชีวเวชศาสตร์ประกอบดว้ย 

• principle of occupational and environmental medicine • health hazard and health effects • fit for work • 

basic safety 

1.2.5ความรู้พื้นฐานแขนงเวชศาสตร์ป้องกนัคลินิกประกอบดว้ย 

• 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. 

1.2.5ความรู้พื้นฐานแขนงเวชศาสตร์ทางทะเลประกอบดว้ย 

• 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 

1.2.7ความรู้พื้นฐานแขนงเวชศาสตร์การบินประกอบดว้ย 

• 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 



1.2.8ความรู้พื้นฐานแขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเท่ียวประกอบดว้ย 

• Concept of Travel Medicine, pre- and post-travel care 

• Health risk among travelers and how to prevent 

• Risk assessment and risk management among travelers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ภาคผนวกที ่2 

เนือ้หาสังเขปของการฝึกอบรม 

1. ความรู้ความสามารถและทกัษะรายวิชา 

1.1 อาชีวเวชศาสตร์พื้นฐาน (Basic Principle of Occupational Medicine) ศึกษาวชิาอาชีวเวชศาสตร์
พื้นฐานภาคทฤษฎี ประกอบดว้ยเน้ือหาวิชาดงัน้ี 
1.1.1 อาชีวเวชกรรมเบ้ืองตน้ งานสุขภาพ การเกิดโรค การเกิดอุบติัเหตุ  

1.1.1.1 สภาวะการทาํงานและส่ิงแวดลอ้มกบัการทาํงานเยีย่งมนุษย ์
1.1.1.2 สุขภาพความปลอดภยัในการทาํงานกบัอนุสญัญาและขอ้แนะขององคก์ารแรงงาน

ระหวา่งประเทศ 
1.1.1.3 ความเช่ือท่ีผดิ ๆ เช่นในเร่ือง 

- ค่าขีดจาํกดัความเขม้ขน้ของส่ิงคุกคามต่อสุขภาพกบัการเกิดโรคเหตุอาชีพ 
- อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคล 
- โรคจากการประกอบอาชีพรักษาใหห้ายได ้
- ความประมาทของคนงานกบัการเกิดโรคและบาดเจบ็เหตุอาชีพ 

1.1.1.4 อาชีวเวชศาสตร์ 
1.1.1.5 บทบาทและหนา้ท่ีของแพทยใ์นดา้นอาชีเวชศาสตร์ 

1.1.2  พ.ร.บ. ประกนัสงัคม 
- ประเดน็ท่ีสาํคญัของ พ.ร.บ.  ประกนัสงัคม 
- บทบาทและหนา้ท่ีของแพทยท่ี์เก่ียวขอ้งกบั พ.ร.บ. ประกนัสงัคม 

1.1.3 พ.ร.บ. คุม้ครองแรงงาน พ.ร.บ. ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการ
ทาํงาน และพ.ร.บ. เงินทดแทน 

- ประเดน็ท่ีสาํคญัของ พ.ร.บ. คุม้ครองแรงงาน พ.ร.บ. ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน และพ.ร.บ. เงินทดแทน 

- บทบาทและหนา้ท่ีของแพทยท่ี์เก่ียวขอ้งกบั พ.ร.บ. คุม้ครองแรงงาน พ.ร.บ. ความปลอดภยั 
อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน และพ.ร.บ. เงินทดแทน 

- การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพ 
1.1.4  พ.ร.บ. วตัถุอนัตราย 

- ประเดน็ท่ีสาํคญัของ พ.ร.บ. วตัถุอนัตราย 
- บทบาทและหนา้ท่ีของแพทยท่ี์เก่ียวขอ้งกบั พ.ร.บ. วตัถุอนัตราย 

1.1.5  พ.ร.บ. โรงงาน 



- ประเดน็ท่ีสาํคญัของ พ.ร.บ. โรงงาน 
- บทบาทและหนา้ท่ีของแพทยท่ี์เก่ียวขอ้งกบั พ.ร.บ. โรงงาน 

1.1.6 พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
- ประเดน็ท่ีสาํคญัของ พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
- บทบาทและหนา้ท่ีของแพทยท่ี์เก่ียวขอ้งกบั พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

1.1.7 พ.ร.บ. สาธารณสุข 
- ประเดน็ท่ีสาํคญัของ พ.ร.บ. สาธารณสุข พ.ศ. 2535 
- บทบาทและหนา้ท่ีของแพทยท่ี์เก่ียวขอ้งกบั พ.ร.บ. สาธารณสุข พ.ศ. 2535 

1.1.8 พ.ร.บ.  ประกนัภยั 
- ประเดน็ท่ีสาํคญัของ พ.ร.บ. ประกนัภยั 

1.1.9 พ.ร.บ. ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2562 

-    สาระสาํคญัของพ.ร.บ. ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากส่ิงแวดลอ้ม 

-  บทบาทและหนา้ท่ีของแพทยท่ี์เก่ียวขอ้งกบั พ.ร.บ. ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและ

โรคจากส่ิงแวดลอ้ม 

- ความหมายของคาํวา่ Occupational diseases และ Work-related diseases 
- ความหมายของโรคจากการประกอบอาชีพตามกฎหมาย 
- ระบาดวิทยาในประเทศไทย 
- ตวัอยา่งของโรคจากการประกอบอาชีพในประเทศไทย 

1.1.10 การตรวจสุขภาพแรกเขา้ทาํงาน และการตรวจสุขภาพเป็นระยะ 

1.1.11 Factory visit and health examination surveys 
1.1.12  จริยธรรมของแพทยท่ี์เก่ียวขอ้งกบังานอาชีวเวชศาสตร์ 
1.1.13  ระบาดวิทยาโรคจากการประกอบอาชีพ 
1.1.14  การเฝ้าระวงัโรคจากการประกอบอาชีพ 
1.1.15 พิษวิทยาเบ้ืองตน้ 
1.1.16 โรคพิษโลหะหนกั 
1.1.17  Agricultural Medicine 
1.1.18  อนัตรายต่อสมรรถภาพการไดย้นิเน่ืองจากการทาํงาน 
1.1.19  Toxic gas 
1.1.20  อนัตรายต่อสมรรถภาพการมองเห็นเน่ืองจากการทาํงาน 
1.1.21  โรคท่ีเกิดจากสารตวัทาํละลายอินทรีย ์



1.1.22  โรคมะเร็งจากการประกอบอาชีพ 
1.1.23  โรคทางระบบประสาทจากการทาํงาน 
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  การตรวจทางหอ้งปฏิบติัการท่ีเก่ียวกบัโรคจากการประกอบอาชีพ 
1.1.30  การประเมินความพร้อมในการทาํงานและการประเมินเพื่อกลบัเขา้ทาํงาน 
1.1.31  Early detection of Occupational diseases 
1.1.32  Industrial hygiene 
1.1.33  Occupational Safety 
1.1.34  ระบบบนัทึกขอ้มูลทางการแพทยอ์าชีวเวชศาสตร์ 
1.1.35  อนัตรายเน่ืองจากรังสี 
1.1.36 อนัตรายเน่ืองจากความร้อน แสง การสัน่สะเทือน จากการทาํงาน 

1.2 ฝึกปฏิบติังานอาชีวเวชกรรมท่ีคลินิกโรคจากการทาํงานหรือคลินิกอาชีวเวชกรรม 
- วินิจฉยั รักษา และฟ้ืนฟสูมรรถภาพ ผูป่้วยดว้ยโรคและ/หรือการบาดเจบ็จากการประกอบ

อาชีพ และโรคเน่ืองจากงาน 
- ประเมินสภาวะสุขภาพเพื่อความเหมาะสมกบัการทาํงานและกลบัเขา้ทาํงานหลงัการเจบ็ป่วย/

บาดเจบ็ 
- ประเมินการสูญเสียสมรรถภาพร่างกายและจิตใจจากการทาํงาน 
- ฝึกใชเ้คร่ืองมือการตรวจวดัส่ิงแวดลอ้มในการทาํงาน 

1.3 อายรุศาสตร์  
ฝึกอบรมท่ีสถาบนัหรือโรงพยาบาลท่ีแพทยส์ภารับรอง โดยใหมี้การจดักิจกรรมวิชาการดา้นอา

ชีวเวชศาสตร์เป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม และประกอบดว้ยการฝึกอบรมดูแลผูป่้วยและ/หรือ

อภิปรายปัญหาผูป่้วยทางอาชีวเวชศาสตร์ ดงัน้ี :- 

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 ออร์โธปิดิกส์ 
ฝึกอบรมท่ีโรงพยาบาลหรือสถาบนัท่ีแพทยสภารับรอง โดยใหมี้การจดักิจกรรมวชิาการอาชีว

เวชศาสตร์เป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม และประกอบดว้ยการฝึกอบรมดูแลผูป่้วยและ/หรือ

อภิปรายปัญหาผูป่้วยทางอาชีวเวชศาสตร์ ดงัน้ี : - 

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 เวชศาสตร์ฟ้ืนฟ ู  
ฝึกอบรมท่ีโรงพยาบาล หรือสถาบนัท่ีแพทยสภารับรอง โดยใหมี้การจดักิจกรรมวิชาการอาชีว

เวชศาสตร์เป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม และประกอบดว้ยการฝึกอบรมดูแลผูป่้วยและ/หรือ

อภิปรายปัญหาผูป่้วยทางอาชีวเวชศาสตร์ ดงัน้ี 

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-นรีเวชวิทยา 

ฝึกอบรมท่ีโรงพยาบาลท่ีแพทยสภารับรอง โดยใหมี้การจดักิจกรรมวิชาการอาชีวเวชศาสตร์

เป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม และประกอบดว้ยการฝึกอบรมดูแลผูป่้วยและ/หรืออภิปรายปัญหา

ผูป่้วยทางอาชีวเวชศาสตร์ ดงัน้ี:- 

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 จกัษุวิทยา 
ฝึกอบรมท่ีโรงพยาบาลท่ีแพทยสภารับรอง โดยใหมี้การจดักิจกรรมวิชาการอาชีวเวชศาสตร์

เป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม และประกอบดว้ยการฝึกอบรมดูแลผูป่้วยและ/หรืออภิปรายปัญหา

ผูป่้วยทางอาชีวเวชศาสตร์ ดงัน้ี :- 

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 นาสิก ลาริงซ์วิทยา ฝึกอบรมท่ีโรงพยาบาลท่ีแพทยสภารับรอง โดยใหมี้การจดักิจกรรม
วิชาการอาชีวเวชศาสตร์เป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม และประกอบดว้ยการฝึกอบรมดูแลผูป่้วย
และ/หรืออภิปรายปัญหาผูป่้วยทางอาชีวเวชศาสตร์ ดงัน้ี :- 
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 



ฝึกอบรมท่ีโรงพยาบาลท่ีแพทยสภารับรอง โดยใหมี้การจดักิจกรรมวิชาการอาชีวเวชศาสตร์เป็น

ระยะๆ ตามความเหมาะสม และประกอบดว้ยเน้ือหาการฝึกอบรมดงัน้ี :- 

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. ศึกษาหลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิตหรือเทียบเท่า เพื่อศึกษาพื้นฐานความรู้ดา้นอาชีวเวชศาสตร์

และศึกษาการทาํวิทยานิพนธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานอาชีวเวชศาสตร์ สาํหรับผูท่ี้เคยศึกษาวฒิุดงักล่าวหรือ

เทียบเท่ามาแลว้อาจไดรั้บการพิจารณาใหย้กเวน้  

 2.1 ศึกษาพื้นฐานอาชีวเวชศาสตร์ในหลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิตหรือเทียบเท่า 

 2.2 การทาํวิทยานิพนธ์ในหลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิตหรือเทียบเท่าตามท่ีกาํหนดใน

หลกัสูตร    

3. ฝึกอบรมวิชาอาชีวเวชศาสตร์ภาคปฏิบติัในสถาบนั โรงพยาบาล และโรงงานอุตสาหกรรม ท่ีแพทยสภา

รับรองระยะเวลาอยา่งนอ้ย 12 เดือน  คือ 

3.1 ฝึกปฏิบติังานอาชีวเวชกรรมในสถาบนัและโรงพยาบาล ครอบคลุมกิจกรรม ดงัต่อไปน้ี 

- บริการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกนัโรคและ/หรือการบาดเจบ็แก่ผูป้ระกอบอาชีพทุก
สาขา  

- เฝ้าระวงั สอบสวน ควบคุม โรคและ/หรือการบาดเจบ็จากการประกอบอาชีพ และโรค
เน่ืองจากงาน 

- วินิจฉยั รักษา และฟ้ืนฟสูมรรถภาพ ผูป่้วยดว้ยโรคและ/หรือการบาดเจบ็จากการ
ประกอบอาชีพ และโรคเน่ืองจากงาน  

- ตรวจวดั แปลผลการตรวจส่ิงแวดลอ้มในท่ีทาํงานและรอบสถานประกอบกิจการ  
- ประเมินสภาวะสุขภาพเพื่อความเหมาะสมกบัการทาํงานและกลบัเขา้ทาํงานหลงัการ

เจบ็ป่วย/บาดเจบ็ 



- ประเมินการสูญเสียสมรรถภาพร่างกายและจิตใจจากการทาํงาน 
- วางแผนและดาํเนินการบริการอาชีวอนามยัและอนามยัส่ิงแวดลอ้มในสถานบริการ

สาธารณสุข สถานประกอบกิจการและชุมชน รวมทั้งการเตรียมการและตอบโต้
อุบติัภยั 

- เผยแพร่ฝึกอบรม ใหค้าํแนะนาํ และคาํปรึกษาเก่ียวกบัการสร้างเสริมสุขภาพ การ
ป้องกนัอุบติัภยัและโรคจากการประกอบอาชีพ และการปรับปรุงภาวะแวดลอ้มในการ
ทาํงาน    

- ฝึกปฏิบติังานอ่ืนๆ ตามลกัษณะเฉพาะของสถานฝึกปฏิบติังาน 
3.2 ฝึกปฏิบติังานในสถานประกอบกิจการ 

3.2.1 การบริหารจดัการทัว่ไปในโรงงาน   

3.2.1.1 ร่วมเป็นคณะกรรมการความปลอดภยัของสถานประกอบกิจการ เพื่อให้

ขอ้มูลหรือขอ้คิดเห็นเก่ียวกบักิจการของสถานประกอบกิจการ ซ่ึงอาจมีผลเสียต่อ

ส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ จะไดด้าํเนินการป้องกนัตั้งแต่เร่ิมตน้ 

3.2.1.2 แพทยค์วรมีบทบาทในการร่วมสาํรวจทัว่ไปในสถานประกอบกิจการ เพื่อ

เฝ้าระวงัและใหค้าํแนะนาํเก่ียวกบัปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนแก่สุขภาพของพนกังานใน

แต่ละแผนกได ้

3.2.2 การจดัการทางสุขภาพ  

3.2.2.1 การสร้างเสริมสุขภาพ   ไดแ้ก่ 

- การใหค้าํแนะนาํเก่ียวกบัระบบงานและลกัษณะการทาํงานท่ี
เหมาะสม 

- การใหค้วามรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี และ
การระวงัป้องกนักบัตนเองไม่ใหเ้กิดการเจบ็ป่วยจากการทาํงาน 

- การใหค้าํปรึกษาแนะนาํเก่ียวกบัปัญหาสุขภาพแก่พนกังานและ
ครอบครัวตามความเหมาะสม 

- การจดักิจกรรมพิเศษต่างๆ เช่น การออกกาํลงักายเพ่ือสุขภาพ, 
โภชนาการเพือ่สุขภาพ เป็นตน้ 

3.2.2.2 การป้องกนัโรค 

- การดูแลเก่ียวกบัการป้องกนัโรคติดต่อทัว่ไปในโรงงาน 



- การจดัวคัซีนป้องกนัโรคติดเช้ือท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบอาชีพ 
เช่นงานปศุสตัว ์เป็นตน้ 

 3.2.2.3 งานบริการทางอาชีวเวชกรรม  

- การตรวจสุขภาพพนกังานก่อนรับเขา้ทาํงาน(Pre-employment 
examination)  

- การตรวจสุขภาพเม่ือจะบรรจุพนกังานในแต่ละแผนก หรือเม่ือมีการยา้ย
แผนก (Pre-placement examination ) 

- การตรวจสุขภาพเป็นระยะ (Periodic medical examination) ในกรณี
ทัว่ไป มกัเป็นการตรวจสุขภาพพนกังานปีละคร้ัง แต่ในบางงานอาจตอ้งมี
การตรวจสุขภาพพนกังานทุก 3 เดือน หรือทุก 6 เดือน 

- การตรวจสุขภาพก่อนออกจากงาน (Pre-retirement examination) เป็นการ
ตรวจสุขภาพก่อนท่ีพนกังานคนนั้นจะลาออกจากบริษทั/โรงงาน ซ่ึงจะ
เป็นการตรวจยนืยนัภาวะสุขภาพก่อนท่ีพนกังานคนนั้นจะไปทาํงานอ่ืน 

 3.2.2.4 การตรวจพิเศษทางสุขภาพ ไดแ้ก่ การตรวจวิเคราะห์ปัญหาเฉพาะ เช่น 

- การตรวจสมรรถภาพการไดย้นิ (Audiometry)  เพื่อการเฝ้าระวงัปัญหา
ประสาทหูเส่ือมในพนกังานท่ีทาํงานเก่ียวขอ้งกบัเสียงดงั 

- การตรวจสมรรถภาพการมองเห็น (Vision test)  ในพนกังานท่ีตอ้งทาํงาน
ใชส้ายตามากเป็นพิเศษ 

- การตรวจสมรรถภาพการทาํงานของปอด (Pulmonary Function test)  ใน
พนกังานท่ีทาํงานเก่ียวขอ้งกบัฝุ่ น หรือก๊าซต่าง ๆ 

- การตรวจเลือดและปัสสาวะพนกังานท่ีทาํงานเก่ียวขอ้งกบัสารเคมีบาง
ชนิด เช่นสารตะกัว่ แมงกานีส ปรอท เบนซีน โทลูอีน เป็นตน้ 

- การตรวจพิเศษอ่ืน ๆ 
  3.2.2.5 การตรวจรักษาโรคและการบาดเจบ็   ไดแ้ก่ 

- การตรวจรักษาโรคเจบ็ป่วยทัว่ไป 
- การตรวจรักษาโรคเจบ็ป่วยเร้ือรัง เช่น โรคความดนัโลหิตสูง 

โรคเบาหวาน เป็นตน้ 
- การตรวจรักษาโรค และการบาดเจบ็จากการทาํงาน 
- การส่งพนกังานท่ีเจบ็ป่วยหนกัไปรับการรักษาท่ีโรงพยาบาล 



- การดูแลฟ้ืนฟสูมรรถภาพพนกังานท่ีบาดเจบ็จนสามารถกลบัเขา้ทาํงาน
ไดต้ามปกติ หรือแนะนาํการยา้ยแผนกตามความเหมาะสม 

3.2.3 การดูแลเก่ียวกบัปัญหากฎหมายทางสุขภาพและประโยชน์ทดแทนต่างๆ   เช่น 

3.2.3.1 การลาป่วยของพนกังาน 

3.2.3.2 การออกใบรับรองแพทย ์

3.2.3.3 เงินทดแทนกรณีบาดเจบ็หรือป่วยจากการทาํงานตามพ.ร.บ.เงินทดแทน 

3.2.3.4 การเจบ็ป่วยและประโยชน์ทดแทนตาม พรบ. ประกนัสงัคม 

3.2.3.5 การดูแลการจดัเกบ็เวชระเบียน และอ่ืน ๆ  

3.2.3.6 ค่าใชจ่้ายทางการแพทย/์สวสัดิการอ่ืน ๆ 

3.2.4 การตรวจวดัส่ิงแวดลอ้มและการแปลผล ไดแ้ก่ 

- การตรวจวดัส่ิงแวดลอ้มในการทาํงาน เช่น การวดัแสง เสียง ความร้อน ความช้ืน ฝุ่ น 

สารเคมี เป็นตน้ 

- การตรวจวดัส่ิงแวดลอ้มรอบสถานประกอบกิจการ เช่น การตรวจอากาศ และนํ้าท่ี

ปล่อยออกจากสถานประกอบกิจการ เป็นตน้ 

3.3 ฝึกปฏิบติังานกองโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอ้ม และหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง 

 3.4 ความรู้พื้นฐานทางทหาร ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานอาชีวเวชศาสตร์ 

 เวชศาสตร์ส่ิงแวดลอ้มเบ้ืองตน้ 
- ฝึกอบรมความรู้พื้นฐานทางดา้นเวชศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม ระยะเวลา 2 

สปัดาห์ จดัโดยสมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอ้มแห่ง
ประเทศไทย ร่วมกบัโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี  

- ศึกษาระบบเฝ้าระวงัและเตือนภยัปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีสาํคญั ณ กรมแพทย์
ทหารบก และกองโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอ้ม 

- ศึกษาเก่ียวกบั พื้นฐานอนามยัส่ิงแวดลอ้ม และการป้องกนัแกไ้ขปัญหา
ส่ิงแวดลอ้ม  ณ กรมแพทยท์หารบก  

- ฝึกปฏิบติังาน และศึกษาเพิ่มเติม ในเร่ืองของ สถิติขั้นสูงในงานวิจยัทาง
เวชศาสตร์ชุมชน และ เร่ืองอ่ืนๆ  ณ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และกรมแพทยท์หารบก 



 Environmental design 
- การออกแบบสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน (working environment)

หลกัการเลือกใชห้ลอดไฟในงานต่างๆ ใหเ้หมาะกบัลกัษณะงาน 
- ระบบระบายอากาศและระบบปรับอากาศ 
- ระบบบาํบดันํ้าเสีย 
- มาตรฐานสุขาภิบาลในสถานบริการสาธารณสุข 

 Medical intelligence 
 -วงรอบข่าวกรอง   

-ข่าวกรองทางการแพทย ์  
-การวิเคราะห์พื้นท่ีปฏิบติัการ  
-การจดัทาํแผนรวบรวมข่าวสาร  
-การจดัทาํแผนท่ีสถานการณ์ทางการแพทย ์(medical intelligence 

preparedness for disaster/battlefield,MIPD,MIPB) 

 Diaster management and medical emergency preparedness(ทั้งทฤษฎี และ
ปฏิบติั)  

-ประเภทของสาธารณภยั  
-วงรอบสาธารณภยั  
-ระบบบญัชาการเหตุการณ์(incident command system) 
-ขั้นตอนการตอบสนองต่อสาธารณภยั/ภยัพิบติั   
-basic rescue chain  
-การคดัแยกผูป่้วย   
-การช่วยชีวิตเชิงยทุธวิธี ณ ท่ีเกิดเหตุ 
-ตวัอยา่งการจดัการภยัพิบติัท่ีน่าสนใจ ไดแ้ก่ Radiation Emergency 
Management, คชรน. (NRBC), Hazmat  
ศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบติั  อภิปรายหมู่   

 Basic preventive statistics and  research  
-ศึกษาพื้นฐานเวชศาสตร์ป้องกนั  
-ระบาดวิทยาเบ้ืองตน้ 
- ปัจจยัก่อโรค  
-ระดบัของการป้องกนัโรค  
-การศึกษาทางระบาดวิทยา 
- สถิติขั้นพื้นฐาน  



เพื่อปูพื้นฐานทางดา้นการวจิยั สาํหรับผูเ้ขา้รับการอบรม ในการ
ดาํเนินการวิจยั ขั้นท่ี 1 การสอบสวนโรค การสอบสวนทางระบาดวิทยา  

 การจดัหน่วยทางทหาร 
-ศึกษาภารกิจ การจดัของหน่วยงานของกระทรวงกลาโหม และ
กองทพับก  

 MOOTW (Military Operation other than war)  
-บรรยายในเร่ืองของการปฏิบติัการทางทหารท่ีนอกเหนือจากสงคราม 
(MOOTW) 
-บทบาทของแพทยอ์าชีวเวชศาสตร์ในการปฏิบติัการทางทหารท่ี
นอกเหนือจากสงคราม(MOOTW)  

 การวิเคราะห์สถานประกอบการ 
-ขั้นตอนกระบวนการวิเคราะห์สถานประกอบการและการทาํงานเพื่อ
ความปลอดภยั (Job safety Analysis) 
-Job Exposure Matrix 
-การประเมินความเส่ียง  
-การวางแผนในการดูแลสุขภาพของผูป้ระกอบอาชีพร่วมกบัสถาน
ประกอบการ  
-การใชเ้คร่ืองมือ 7 ช้ินมาวิเคราะห์สถานประกอบการ เพื่อใหเ้ขา้ใจภาพ
ขั้นตน้ของสถานประกอบการ ก่อนวางแผนการสนบัสนุนการบริการ
แพทยใ์นสถานประกอบการ  

 การวางแผนทางการแพทย ์
-หลกัพื้นฐานของการวางแผนทางการแพทย ์ 
-ฝึกปฏิบติัการวางแผนทางการแพทย ์ในสถานการณ์ต่างๆ โดยประยกุต์
ความรู้ทางดา้นฝ่ายอาํนวยการ และการแพทย ์มาวางแผนในการดูแล
สุขภาพผูป้ระกอบอาชีพการงาน 

 ฝ่ายอาํนวยการเบ้ืองตน้(ศึกษาทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบติั) 
-นิยาม  
-ประเภทของฝ่ายอาํนวยการ 
-การจดัและงานในหนา้ท่ีของฝ่ายอาํนวยการ 
-กรรมวิธีแสวงขอ้ตกลงใจทางทหาร 
-การเขียนขอ้พิจารณาฝ่ายอาํนวยการ 



-ฝึกปฏิบติังานจดัทาํแผนทางการแพทย ์ในสถานการณ์ ท่ีคณาจารย์
กาํหนด เป็นกลุ่มรวมทั้ง 3 ชั้นปี โดยใชก้รรมวิธีแสวงขอ้ตกลงใจ  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวกที ่3 

กจิกรรมวชิาชีพทีเ่ช่ือม่ันได้ (EPA) 

สมาคมเวชศาสตร์ป้องกนัแห่งประเทศไทย ไดก้าํหนดกิจกรรมวิชาชีพท่ีเช่ือมัน่ได ้(EPA) สาํหรับผู ้

ประกอบวิชาชีพเวชกรรมท่ีจะไดรั้บวฒิุบตัร/หนงัสืออนุมติัแสดงความรู้ความชาํนาญในการประกอบ

วิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ป้องกนั แขนงอาชีวเวชศาสตร์ ไวท้ั้งส้ิน 5 ขอ้ดงัน้ี 

 EPA 1 การประเมินภาวะสุขภาพตามหลกัอาชีวเวชศาสตร์ 

 EPA 2 การสร้างเสริมสุขภาพแก่คนทาํงาน 

 EPA 3 การเฝ้าระวงัทางการแพทย ์

 EPA 4 การวนิิจฉยัและการจดัการโรคและ/หรือการเจบ็ป่วยจากการทาํงาน 

 EPA 5 การสอบสวนทางระบาดวิทยาของโรคและ/หรือการบาดเจบ็จากการทาํงาน หรือการระบาด
ของโรคติดต่อในท่ีทาํงาน 

โดยความสมัพนัธ์ระหวา่งกิจกรรมวิชาชีพท่ีเช่ือมัน่ไดแ้ละสมรรถนะหลกัดา้นต่างๆ แสดงไวใ้นตารางท่ี 

1 

สารบัญย่อย 

1. แนวทางการเรียนรู้และการประเมินความเช่ือมัน่ตาม EPA 

2. เน้ือหาการเรียนรู้และการประเมิน 

3. Milestones ของแต่ละ EPA ตามขั้นปี 

4. ภาคผนวก 

ก. ตารางท่ี 1 ความสมัพนัธ์ระหวา่งกิจกรรมวชิาชีพท่ีเช่ือมัน่ไดแ้ละสมรรถนะหลกัดา้นต่างๆ 
ข. ตารางท่ี 2 กลุ่มอาชีพท่ีมีความเส่ียงและจาํเป็นตอ้งไดรั้บการประเมิน fit for work (EPA 1) 
ค. ตารางท่ี 3 กลุ่มโรคหรือภาวะทางสุขภาพท่ีตอ้งไดรั้บการประเมิน return to work (EPA 1) 
ง. ตารางท่ี 4 ลกัษณะส่ิงคุกคามจากการทาํงานท่ีมีความจาํเป็นท่ีคนทาํงานตอ้งไดรั้บการเฝ้าระวงัทาง

การแพทย ์(EPA 3) 
จ. ตารางท่ี 5 โรคหรือการเจบ็ป่วยจากการทาํงานท่ีผูมี้ความรู้ความชาํนาญในการประกอบวิชาชีพเวช

กรรม สาขาเวชศาสตร์ป้องกนั แขนงอาชีวเวชศาสตร์ ตอ้งวินิจฉยัและจดัการได ้(EPA 4, 5) 
 



1. แนวทางการเรียนรู้และการประเมินความเช่ือม่ันตาม EPA 

ระดบัท่ี 1: สงัเกตการปฏิบติังาน และสามารถอธิบายถึงวตัถุประสงคแ์ละขั้นตอนของงานหรือ

กิจกรรมไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

ระดบัท่ี 2: สามารถปฏิบติังานหรือกิจกรรมไดเ้บ้ืองตน้ภายใตก้ารควบคุมดูแลของอาจารยอ์ยา่ง

ใกลชิ้ด 

ระดบัท่ี 3: สามารถปฏิบติังานหรือกิจกรรมไดด้ว้ยตนเอง ภายใตก้ารดูแลของอาจารย ์ 

ระดบัท่ี 4: สามารถปฏิบติังานหรือกิจกรรมไดด้ว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งมีการกาํกบัดูแลของอาจารย ์

แต่สามารถขอความช่วยเหลือจากอาจารยไ์ดเ้ม่ือจาํเป็น 

ระดบัท่ี 5: สามารถปฏิบติังานหรือกิจกรรมไดด้ว้ยตนเองไดอ้ยา่งมัน่ใจ และสามารถควบคุมการ

ปฏิบติังานของผูมี้ประสบการณ์นอ้ยกวา่ได ้

2. เนือ้หาการเรียนรู้และการประเมิน 

 2.1 การประเมินภาวะสุขภาพตามหลกัอาชีวเวชศาสตร์ 
1. หวัขอ้กิจกรรม

วิชาชีพท่ีเช่ือมัน่ได ้

การประเมินภาวะสุขภาพตามหลกัอาชีวเวชศาสตร์ 

2. ลกัษณะเฉพาะ 2.1 บ่งช้ีตาํแหน่งงาน (job title) หนา้ท่ี (duty) ท่ีตอ้งการความปลอดภยัสูง หรือมี

ความเส่ียงต่อสุขภาพ ท่ีจาํเป็นตอ้งไดรั้บการประเมินภาวะสุขภาพก่อนเร่ิม

ปฏิบติังานตามแนวปฏิบติัของสถาบนัดา้นอาชีวเวชศาสตร์ท่ีไดรั้บการยอมรับจาก

องคก์รวิชาชีพ 

2.2 สามารถระบุภาวะสุขภาพ (medical condition) ท่ีจาํเป็นตอ้งไดรั้บการประเมิน

ก่อนกลบัเขา้ทาํงานได ้

2.3 สามารถซกัประวติั และตรวจร่างกายคนทาํงานไดอ้ยา่งถูกตอ้งครอบคลุมทั้ง

ปัจจยัจากงาน/อาชีพ และปัจจยักาํหนดสุขภาพและการเจบ็ป่วย (health 

determinants) 

2.4 สามารถประเมิน risk, capacity และ tolerance ไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามหลกัการใน

การประเมิน return to work โดยอา้งอิงตามแนวทางการประเมินตามหลกัสากลท่ี



เป็นท่ียอมรับ 

2.5 สามารถเลือกใชเ้คร่ืองมือประเมิน functional capacity evaluation (FCE) ท่ี

เหมาะสม หรือปรึกษาสหสาขาเพ่ือร่วมประเมิน FCE ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2.6 สามารถรวบรวมขอ้มูล สงัเคราะห์ อภิปราย เพื่อประเมินภาวะสุขภาพตามหลกั

อาชีวเวชศาสตร์ และใหค้วามเห็นเก่ียวกบัสุขภาพในหนงัสือรับรองสุขภาพหรือ

ใบรับรองแพทยไ์ด ้

2.7 สามารถอธิบาย ส่ือสาร แก่คนทาํงานและนายจา้ง ถึงสุขภาพท่ีมีหรืออาจมีผล

กบัลกัษณะงานท่ีมีความเส่ียง รวมถึงผลการประเมินภาวะสุขภาพในประเดน็ ขอ้

หา้ม (restriction) และขอ้จาํกดั (limitation) ของงานได ้

2.8 สามารถใหค้าํแนะนาํสถานประกอบกิจการในการจดัทาํเอกสาร (documents) 

แนวปฏิบติัของฝ่ายบุคคล เร่ือง medical assessment for fitness for work & return 

to work 

3. บริบท 3.1. การจดัและใหบ้ริการอาชีวเวชกรรมท่ีโรงพยาบาล (occupational medicine 

service) OPD/IPD 

3.2. การใชอ้งคค์วามรู้อาชีวเวชศาสตร์ในการใหบ้ริการอาชีวอนามยั ณ สถาน

ประกอบกิจการ (enterprise setting) 

4. สมรรถนะหลกัท่ีใช ้ 4.1 worker and people care, medical knowledge and skills, interpersonal and 

communication skills, professionalism 

5. ความรู้ ทกัษะ เจต

คติ พฤติกรรม และ

ประสบการณ์ท่ีจาํเป็น

เพื่อใหเ้ช่ือมัน่ได ้

5.1 ความรู้ 

- 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 ทกัษะ 



- ทกัษะการซกัประวติัอาชีพ ตาํแหน่งงาน และลกัษณะงาน/กิจกรรม (task) และ

ประวติัสุขภาพ การตรวจร่างกาย การใช ้evidence-based medicine การวิเคราะห์

ความสมัพนัธ์ของขอ้มูลทางการแพทยก์บัความเส่ียงจากงาน การส่ือสารกบั

คนทาํงานและนายจา้ง 

5.3 เจตคติและพฤติกรรม 

- professionalism 

5.4 ประสบการณ์ 

- จดัประสบการณ์ใหผู้ป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมสามารถเขา้ร่วมไดต้ั้งแต่ตน้จนจบ

กระบวนการประเมิน fit for work อยา่งนอ้ย 2 กลุ่มอาชีพ/job title/duty (ตารางท่ี 2) 

- จดัประสบการณ์ใหผู้ป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมสามารถเขา้ร่วมไดต้ั้งแต่ตน้จนจบ

การประเมิน return to work อยา่งนอ้ย 2 กลุ่มโรคหรือภาวะสุขภาพ (ตารางท่ี 3) 

โดยใชแ้นวทางการประเมินตามหลกัสากลหรือราชวิทยาลยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

- จดัประสบการณ์ใหผู้ป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมไดจ้ดัทาํ เอกสารแนวปฏิบติั 

fitness for work and return to work สาํหรับสถานประกอบกิจการ 

6. แหล่งสารสนเทศ

การประเมินผลเพื่อ

ประเมิน

ความกา้วหนา้และเพื่อ

การตดัสินใจใหค้วาม

เช่ือมัน่รวบยอด 

6.1 สงัเกตการปฏิบติังาน 

6.2 รายงานการประเมินภาวะสุขภาพเพื่อความเหมาะสมกบังาน หรือก่อนกลบัเขา้

ทาํงานภายหลงัการ บาดเจบ็/เจบ็ป่วย การใหค้วามเห็น FCE ท่ีจาํเป็น 

6.3 ความสมบูรณ์ของการบนัทึกเวชระเบียนตามหลกัอาชีวเวชศาสตร์ 

6.4 หนงัสือใหค้วามเห็นภาวะสุขภาพหรือใบรับรองแพทยต์ามหลกัอาชีวเวช

ศาสตร์ 

7. ความเช่ือมัน่ในการ

กาํหนดระดบัการ

กาํกบัดูแลวา่ถึงระยะ

ใดของการฝึกอบรม 

7.1 fit for work 

ประเมินเม่ือจบขั้นปีท่ี 1 – ความเช่ือมัน่ระดบัท่ี 1 

ประเมินเม่ือจบขั้นปีท่ี 2 – ความเช่ือมัน่ระดบัท่ี 2  (5 รายจากกลุ่มอาชีพ/job title/ 

duty ท่ีแตกต่างกนั) 

ประเมินเม่ือจบขั้นปีท่ี 3 – ความเช่ือมัน่ระดบัท่ี 3,4 (5 รายจากกลุ่มอาชีพ/job title/ 



duty ท่ีแตกต่างกนัสาํหรับระดบัท่ี 3 และ 5 รายจากกลุ่มอาชีพ/job title/ duty ท่ี

แตกต่างกนัสาํหรับระดบัท่ี 4) 

7.2 return to work 

ประเมินเม่ือจบขั้นปีท่ี 1 – ความเช่ือมัน่ระดบัท่ี 1 

ประเมินเม่ือจบขั้นปีท่ี 2 – ความเช่ือมัน่ระดบัท่ี 2 (2 รายจากกลุ่มโรคหรือภาวะ

สุขภาพท่ีแตกต่างกนั)  

ประเมินเม่ือจบขั้นปีท่ี 3 – ความเช่ือมัน่ระดบัท่ี 3,4 (2 รายจากกลุ่มโรคหรือภาวะ

สุขภาพท่ีแตกต่างกนัสาํหรับระดบัท่ี 3 และ 2 รายจากกลุ่มโรคหรือภาวะสุขภาพท่ี

แตกต่างกนัสาํหรับระดบัท่ี 4) 

 

2.2 การสร้างเสริมสุขภาพแก่คนทาํงาน 

1. หวัขอ้กิจกรรม

วิชาชีพท่ีเช่ือมัน่ได ้

การสร้างเสริมสุขภาพแก่คนทาํงาน 

2. ลกัษณะเฉพาะ 2.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลสุขภาพ เช่น ผลการตรวจสุขภาพประจาํปีหรือผลสุขภาพ

อ่ืนๆ เพื่อพฒันาโปรแกรมหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ใหเ้หมาะสมกบัอาชีพ

หรือหนา้ท่ี 

2.2 การสร้าง คดัเลือกรูปแบบ และพฒันาโปรแกรมหรือกิจกรรมการสร้างเสริม

สุขภาพ 

2.3 การจดัและบริหารกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 

2.4 การประเมินผลโปรแกรมหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 

3. บริบท 3.1. การใหบ้ริการอาชีวอนามยัท่ีสถานประกอบกิจการ 

4. สมรรถนะหลกัท่ีใช ้ 4.1 worker and people care, medical knowledge and skills, interpersonal and 

communication skills, professionalism, system-based practice 

5. ความรู้ ทกัษะ เจต 5.1 ความรู้ 



คติ พฤติกรรม และ

ประสบการณ์ท่ีจาํเป็น

เพื่อใหเ้ช่ือมัน่ได ้

- theory of occupational health and safety management, behavioral theory, stage 

of change model, organization culture, qualities of instruments, evaluation 

instruments at worksite for health promotion, clinical preventive medicine, tools 

for health promotion, i.e., Ottawa Charter, quality of work life assessment 

5.2 ทกัษะ 

- need assessment การประมวลผลขอ้มูลสุขภาพขนาดใหญ่ การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิง

วิทยาการระบาด การส่ือสาร การจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั การ

บริหารจดัการโครงการ (project management)  

5.3 เจตคติและพฤติกรรม 

- professionalism 

5.4 ประสบการณ์ 

- จดัประสบการณ์ใหผู้ป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมสามารถจดัโปรแกรมหรือ

กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพแก่คนทาํงานได ้

6. แหล่งสารสนเทศ

การประเมินผลเพื่อ

ประเมิน

ความกา้วหนา้และเพื่อ

การตดัสินใจใหค้วาม

เช่ือมัน่รวบยอด 

6.1 สงัเกตการปฏิบติังาน 

6.2 ความครบถว้นสมบูรณ์ของรายงานประเมินโปรแกรมหรือกิจกรรมการสร้าง

เสริมสุขภาพ 

6.3 ประเมินโดย HR personnel, occupational safety and health personnel 

7. ความเช่ือมัน่ในการ

กาํหนดระดบัการ

กาํกบัดูแลวา่ถึงระยะ

ใดของการฝึกอบรม 

7.1 ประเมินเม่ือจบขั้นปีท่ี 1 – ความเช่ือมัน่ระดบัท่ี 1  

    (1 โปรแกรมหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ) 

7.2 ประเมินเม่ือจบขั้นปีท่ี 2 – ความเช่ือมัน่ระดบัท่ี 2  

    (1 โปรแกรมหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ) 

7.3 ประเมินเม่ือจบขั้นปีท่ี 3 – ความเช่ือมัน่ระดบัท่ี 3, 4  

    (1 โปรแกรมหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ) 



2.3 การเฝ้าระวงัทางการแพทย ์(medical surveillance) 

1. หวัขอ้กิจกรรม

วิชาชีพท่ีเช่ือมัน่ได ้

การเฝ้าระวงัทางการแพทย ์

2. ลกัษณะเฉพาะ 2.1 เขา้ใจและสามารถระบุส่ิงคุกคามสุขภาพต่อสุขภาพ (occupational health 

hazard) ประเมินการรับสมัผสัส่ิงคุกคามสุขภาพต่อคนทาํงาน (occupational 

exposure) ระบุอนัตรายและผลกระทบต่อสุขภาพจากการสมัผสัส่ิงคุกคาม รวมทั้ง

สามารถประเมินความเส่ียงต่อสุขภาพได ้

2.2 ออกแบบการเฝ้าระวงัทางการแพทยไ์ด ้โดยเลือกใชเ้คร่ืองมือในการคดักรอง 

(screening) การเฝ้าระวงั (surveillance) ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

2.3 วางแผนการใหบ้ริการการเฝ้าระวงัทางการแพทยแ์ละสุขภาพแก่คนทาํงานทั้ง

ในบริบทท่ีโรงพยาบาลและท่ีสถานประกอบกิจการ 

2.4 เขียนรายงานการเดินสาํรวจประกอบการท่ีครบถว้นสมบูรณ์ ตั้งแต่

กระบวนการระบุส่ิงคุกคามสุขภาพ การประเมินการรับสมัผสั การระบุผูส้มัผสั 

(significant exposed person) การประเมินความเส่ียงต่อสุขภาพ ตลอดจนถึงการ

ตรวจสุขภาพหรือการตรวจร่างกายท่ีจาํเป็นต่อการเฝ้าระวงัทางการแพทย ์

2.5 สามารถซกัประวติัตาํแหน่งงาน (job title) และกิจกรรมท่ีปฏิบติั (job task) และ

ตรวจร่างกายคนทาํงานไดอ้ยา่งถูกตอ้งครอบคลุมทั้งปัจจยัจากงาน และปัจจยั

กาํหนดสุขภาพและการเจบ็ป่วย โดยใชแ้นวทางขององคก์รท่ีเป็นท่ียอมรับ 

2.6 แปลผลและวิเคราะห์ขอ้มูลจากการเฝ้าระวงัทางการแพทย ์ทั้งรายบุคคลและ

รายกลุ่ม หรือ similar exposure group (SEG) รายงานผล และติดตามกระบวนการ

เฝ้าระวงัทางการแพทยอ์ยา่งต่อเน่ืองและเป็นระบบจากขอ้มูลท่ีมี 

2.7 สามารถใหค้าํแนะนาํสถานประกอบกิจการในการจดัทาํเอกสาร (documents) 

แนวปฏิบติัของฝ่ายบุคคล เร่ือง medical surveillance  

2.8 สามารถใหค้าํแนะนาํดา้นการจดัการทรัพยากรบุคคลไดจ้ากผลการเฝ้าระวงัทาง

การแพทย ์เช่น การส่งตวัไปตรวจวนิิจฉยัหรือรักษาเพ่ิมเติม การปรับเปล่ียนหนา้

งาน หรือ medical removal รวมถึงคาํแนะนาํดา้นการป้องกนัโรคแก่คนทาํงาน เช่น 



การเลือกใชอุ้ปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคลท่ีถูกตอ้ง การสร้างเสริม

ภูมิคุม้กนัโรคดว้ยวคัซีน 

3. บริบท 3.1. การจดัและใหบ้ริการอาชีวเวชกรรมท่ีโรงพยาบาล (hospital setting)  

3.2. การใหบ้ริการอาชีวอนามยัท่ีสถานประกอบกิจการ (enterprise setting) 

4. สมรรถนะหลกัท่ีใช ้ 4.1 worker and people care, medical knowledges and skills, interpersonal and 

communication skills, professionalism, system-based practice 

5. ความรู้ ทกัษะ เจต

คติ พฤติกรรม และ

ประสบการณ์ท่ีจาํเป็น

เพื่อใหเ้ช่ือมัน่ได ้

5.1 ความรู้ 

- 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 ทกัษะ 

- ทกัษะการซกัประวติังาน หนา้ท่ี กิจกรรมในงาน ส่ิงคุกคามต่อสุขภาพ ตรวจ

ร่างกาย การวิเคราะห์ขอ้มูลทางการแพทย ์evidence-based medicine การเดินสาํรวจ

สถานประกอบกิจการ การประเมินการรับสมัผสั การประเมินความเส่ียงต่อสุขภาพ 

การอ่านผลการประเมินการสมัผสัโดยสุขศาสตร์อุตสาหกรรม (industrial hygiene 

assessment) การส่ือสาร การจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

5.3 เจตคติและพฤติกรรม 

- professionalism 

5.4 ประสบการณ์ 

- จดัประสบการณ์ใหผู้ป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมสามารถเขา้ร่วมไดต้ั้งแต่ตน้จนจบ

กระบวนการเฝ้าระวงัทางการแพทย ์(medical surveillance) ในทุกลกัษณะส่ิง

คุกคามจากการทาํงาน (ตารางท่ี 4) ในช่วงระยะเวลาฝึกอบรม 3 ปี ทั้ง periodic และ 



post-exposure โดยใหใ้ชต้ามมาตรฐานสากล อาทิ US OSHA 

- จดักิจกรรมเดินสาํรวจสถานประกอบกิจการใหไ้ดอ้ยา่งนอ้ย 10 คร้ัง ในช่วง

ระยะเวลาฝึกอบรม 3 ปี 

- จดัประสบการณ์ใหผู้ป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมสามารถใหค้าํแนะนาํสถาน

ประกอบกิจการในการจดัทาํเอกสาร (documents) แนวปฏิบติัของฝ่ายบุคคล เร่ือง 

medical surveillance  

6. แหล่งสารสนเทศ

การประเมินผลเพื่อ

ประเมิน

ความกา้วหนา้และเพื่อ

การตดัสินใจใหค้วาม

เช่ือมัน่รวบยอด 

6.1 สงัเกตการปฏิบติังาน 

6.2 ความครบถว้นสมบูรณ์ของรายงานการเดินสาํรวจสถานประกอบกิจการ 

6.3 ความครบถว้นสมบูรณ์ของแนวทางการเฝ้าระวงัทางการแพทยแ์ละการรายงาน

ผลการเฝ้าระวงัทางการแพทยท์ั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม  

6.4 feedback from OHD และ HR ของสถานประกอบกิจการ 

7. ความเช่ือมัน่ในการ

กาํหนดระดบัการ

กาํกบัดูแลวา่ถึงระยะ

ใดของการฝึกอบรม 

7.1 ประเมินเม่ือจบขั้นปีท่ี 1 – ความเช่ือมัน่ระดบัท่ี 1  

7.2 ประเมินเม่ือจบขั้นปีท่ี 2 – ความเช่ือมัน่ระดบัท่ี2 

7.3 ประเมินเม่ือจบขั้นปีท่ี 3 – ความเช่ือมัน่ระดบัท่ี 3, 4  

 

2.4 การวินิจฉยัและการจดัการโรคและ/หรือการเจบ็ป่วยจากการทาํงาน 

1. หวัขอ้กิจกรรม

วิชาชีพท่ีเช่ือมัน่ได ้

การวินิจฉยัและการจดัการโรคและ/หรือการเจบ็ป่วยจากการทาํงาน 

2. ลกัษณะเฉพาะ 

 

 

 

 

2.1 สามารถซกัประวติัการทาํงาน/job title/ job task และตรวจร่างกายคนทาํงานได้

อยา่งถูกตอ้งครอบคลุมทั้งปัจจยัจากงาน และปัจจยักาํหนดสุขภาพและการเจบ็ป่วย 

2.2 สามารถระบุส่ิงคุกคามสุขภาพจากงาน ระบุการรับสมัผสั ระบุผลกระทบทาง

สุขภาพท่ีเก่ียวขอ้งได ้

2.3 สามารถเลือกใชก้ารตรวจทางหอ้งปฏิบติัการหรือการตรวจพิเศษต่างๆ ท่ีจะ

ช่วยยนืยนัการวินิจฉยัหรือวนิิจฉยัแยกโรคท่ีไม่เน่ืองจากงานออกไปไดอ้ยา่งถูกตอ้ง



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 สามารถตดัสินใจส่งปรึกษาสหสาขาวชิาชีพเพื่อช่วยวินิจฉยัหรือจดัการไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้งเหมาะสม 

2.5 สามารถวินิจฉยัโรคจากการทาํงานและใหค้วามเห็นเพื่อประโยชนแ์ก่คนทาํงาน

ในการขอรับเงินทดแทนหรือทางกฎหมาย 

2.6 สามารถบริหารจดัการ case ตามหลกั patient care process และตามบริบทการ

บริการอาชีวอนามยัเช่น return to work  

2.7 สามารถอธิบาย ส่ือสาร แก่คนทาํงาน นายจา้ง และประชาชนผูไ้ดรั้บผลกระทบ

ถึงประเดน็สุขภาพหรือโรคจากทาํงานได ้

3. บริบท 1. การใหบ้ริการอาชีวเวชกรรมท่ีโรงพยาบาล (hospital setting) OPD/IPD 

2. การสนบัสนุนการจดับริการอาชีวอนามยัของสถานประกอบกิจการ (enterprise 

setting) 

4. สมรรถนะหลกัท่ีใช ้ worker and people care, medical knowledges and skills, interpersonal and 

communication skills, professionalism, system-based practice 

5. ความรู้ ทกัษะ เจต

คติ พฤติกรรม และ

ประสบการณ์ท่ีจาํเป็น

เพื่อใหเ้ช่ือมัน่ได ้

5.1 ความรู้ 

- 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 ทกัษะ 

- ทกัษะการซกัประวติัการทาํงาน/job title/ job task การตรวจร่างกาย การวิเคราะห์

ขอ้มูลทางการแพทย ์การส่ือสารกบัคนทาํงานและนายจา้ง ทกัษะ evidence-based 

medicine 



5.3 เจตคติและพฤติกรรม 

- professionalism 

- empathy 

5.4 ประสบการณ์ 

- จดัประสบการณ์ใหผู้ป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมสามารถเขา้ร่วมกระบวนการ

วินิจฉยัโรคและ/หรือการเจบ็ป่วย จากการทาํงานไดต้ามโรคหรือการเจบ็ป่วยจาก

การทาํงานท่ีผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ป้องกนั แขนงอาชีวเวช

ศาสตร์ ตอ้งวินิจฉยัและจดัการได ้(ตารางท่ี 5) อยา่งนอ้ย 100 ราย ในช่วงระยะเวลา

ฝึกอบรม 3 ปี 

- จดัประสบการณ์ใหส้ามารถแยกโรคจากการทาํงาน/โรคท่ีเก่ียวเน่ืองจากการ

ทาํงานกบัโรคท่ีไม่เกิดจากการทาํงาน/โรคท่ีไม่เก่ียวเน่ืองจากการทาํงาน ในผูป่้วย

ทาง  internal medicine, orthopedics, psychiatry, otolaryngology, ophthalmology 

ได ้

- จดัประสบการณ์การเรียนรู้ใหผู้ป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมเขียนรายงานการ

วินิจฉยัโรคและ/หรือการเจบ็ป่วย จากการทาํงาน (case report) ได ้

- จดัประสบการณ์การวนิิจฉยัโรคจากการทาํงานพ้ืนฐาน และการส่งต่อเพ่ือการ

ดูแลรักษาพยาบาลเพ่ิมเติม  

6. แหล่งสารสนเทศ

การประเมินผลเพื่อ

ประเมิน

ความกา้วหนา้และเพื่อ

การตดัสินใจใหค้วาม

เช่ือมัน่รวบยอด 

6.1 สงัเกตการปฏิบติังาน 

6.2 รายงานการวินิจฉยัโรคและ/หรือการเจบ็ป่วย จากการทาํงาน 

6.3 ความสมบูรณ์ของการบนัทึกเวชระเบียนแบบอาชีวเวชศาสตร์และครอบคลุม 

patient care process 

7. ความเช่ือมัน่ในการ

กาํหนดระดบัการ

กาํกบัดูแลวา่ถึงระยะ

7.1 ประเมินเม่ือจบขั้นปีท่ี 1 – ความเช่ือมัน่ระดบัท่ี 1 

7.2 ประเมินเม่ือจบขั้นปีท่ี 2 – ความเช่ือมัน่ระดบัท่ี 2 



ใดของการฝึกอบรม 7.3 ประเมินเม่ือจบขั้นปีท่ี 3 – ความเช่ือมัน่ระดบัท่ี 3, 4  

 

2.5 การสอบสวนทางระบาดวิทยาของโรคและ/หรือการบาดเจบ็จากการทาํงานหรือโรคติดต่อในท่ี

ทาํงาน 

1. หวัขอ้กิจกรรม

วิชาชีพท่ีเช่ือมัน่ได ้

การสอบสวนทางระบาดวิทยาของโรคและ/หรือการบาดเจบ็จากการทาํงานหรือ

โรคติดต่อท่ีระบาดในท่ีทาํงาน 

2. ลกัษณะเฉพาะ 2.1 สามารถยนืยนัถึงการระบาดของโรคและ/หรือการบาดเจบ็จากการทาํงานหรือ

โรคติดต่อในท่ีทาํงานได ้

2.2 สามารถวิเคราะห์ และสงัเคราะห์เลือกใชรู้ปแบบการศึกษาทางวิทยาการระบาด

ในการสอบสวนฯ ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

2.3 สามารถซกัประวติั และตรวจร่างกายคนทาํงานหรือผูไ้ดรั้บผลกระทบ ไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้งครอบคลุม 

2.4 สามารถเลือกใชเ้คร่ืองมือ หรือพฒันาเคร่ืองมือในการคดักรองผูไ้ดรั้บ

ผลกระทบจากโรคและ/หรือการบาดเจบ็ จากการทาํงานหรือโรคติดต่อในท่ีทาํงาน

ได ้

2.5 สามารถวิเคราะห์สาเหตุการระบาดหรือการเกิดโรค ปัจจยัสนบัสนุนการระบาด

หรือการเกิดโรค จากขอ้มูลท่ีไดรั้บ 

2.6 สามารถใหค้าํแนะนาํในการป้องกนัการระบาดของโรคและ/หรือการบาดเจบ็ 

จากการทาํงานหรือโรคติดต่อในท่ีทาํงานได ้เช่น การใหว้คัซีน การปรับเปล่ียน

หนา้งาน medical removal การเลือกอุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคลท่ี

ถูกตอ้ง 

2.7 สามารถอธิบาย ส่ือสาร แก่คนทาํงาน นายจา้ง และประชาชนผูไ้ดรั้บผลกระทบ

ถึงประเดน็สุขภาพหรือโรคจากการทาํงานได ้

2.8 สามารถเขียนรายงานการสอบสวนเชิงระบาดวิทยาภาคสนามได ้

3. บริบท 3.1. การใหบ้ริการอาชีวเวชกรรมท่ีโรงพยาบาล (hospital setting) 



3.2. การใหบ้ริการอาชีวอนามยัท่ีสถานประกอบกิจการ (enterprise setting) 

3.3. หน่วยงานราชการดา้นการป้องกนัและควบคุมโรค 

4. สมรรถนะหลกัท่ีใช ้ 4.1 worker and people care, medical knowledges and skills, interpersonal and 

communication skills, Learning and Improvement, professionalism, system-based 

practice, field epidemiology,  

5. ความรู้ ทกัษะ เจต

คติ พฤติกรรม และ

ประสบการณ์ท่ีจาํเป็น

เพื่อใหเ้ช่ือมัน่ได ้

5.1 ความรู้ 

- occupational epidemiology, field epidemiology, disease surveillance and 

investigation, the occurrence of disease, diagnostic and screening test, study 

designs, principle of prevention 

5.2 ทกัษะ 

- ทกัษะการซกัประวติัการทาํงาน/ job title/ job task ประวติัสุขภาพของเพ่ือน

ร่วมงานหรือชุมชน ตรวจร่างกาย การวิเคราะห์ขอ้มูลทางการแพทย ์field 

epidemiology การส่ือสารกบัคนทาํงานและนายจา้ง 

5.3 เจตคติและพฤติกรรม 

- professionalism 

- empathy 

5.4 ประสบการณ์ 

- จดัประสบการณ์ใหผู้ป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมสามารถเขา้ร่วมกระบวนการ

สอบสวนทางระบาดวิทยาของโรคและ/หรือการบาดเจบ็จากการทาํงาน หรือ

โรคติดต่อในท่ีทาํงานไดอ้ยา่ง โดยแบ่งเป็น 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ การสอบสวนโรคจาก

การทาํงาน และการสอบสวนการระบาดของโรคติดต่อในท่ีทาํงาน 

6. แหล่งสารสนเทศ

การประเมินผลเพื่อ

ประเมิน

ความกา้วหนา้และเพื่อ

6.1 สงัเกตการปฏิบติังาน 

6.2 รายงานการสอบสวนทางระบาดวิทยาของโรคและ/หรือการบาดเจบ็จากการ

ทาํงาน หรือโรคติดต่อในท่ีทาํงาน 



การตดัสินใจใหค้วาม

เช่ือมัน่รวบยอด 

6.3 แนวทางการควบคุมโรคจากการทาํงาน 

7. ความเช่ือมัน่ในการ

กาํหนดระดบัการ

กาํกบัดูแลวา่ถึงระยะ

ใดของการฝึกอบรม 

7.1 ประเมินเม่ือจบขั้นปีท่ี 1 – ความเช่ือมัน่ระดบัท่ี 1 

7.2 ประเมินเม่ือจบขั้นปีท่ี 2 – ความเช่ือมัน่ระดบัท่ี 2 

7.3 ประเมินเม่ือจบขั้นปีท่ี 3 – ความเช่ือมัน่ระดบัท่ี 3, 4  

 

3. Milestones ของแต่ละ EPA ตามขั้นปี 

EPA ข้อที ่ ระกบัความเช่ือม่ันตามขั้นปี 

 ขั้นปี1 ขั้นปี2 ขั้นปี3 

EPA 1 การประเมินภาวะสุขภาพตามหลกัอาชีวเวชศาสตร์ 1 2 3, 4 

EPA 2 การสร้างเสริมสุขภาพแก่คนทาํงาน 1 2 3, 4 

EPA 3 การเฝ้าระวงัทางการแพทย ์ 1 2 3, 4 

EPA 4 การวนิิจฉยัและการจดัการโรคและ/หรือการเจบ็ป่วยจากการ

ทาํงาน 

1 2 3, 4 

EPA 5 การสอบสวนทางระบาดวิทยาของโรคและ/หรือการบาดเจบ็

จากการทาํงานหรือโรคติดต่อในท่ีทาํงาน 

1 2 3, 4 

หมายเหตุผูเ้ขา้รับการอบรมสามารถทาํ EPA ใหไ้ดสู้งกวา่เกณฑข์ั้นตํ่าในแต่ละขั้นปี ทั้งจาํนวนและระดบั

ความเช่ือมัน่  

 

 

 

 

 



ตารางที ่1 ความสัมพนัธ์ระหว่างกจิกรรมวชิาชีพทีเ่ช่ือม่ันได้และสมรรถนะหลกัด้านต่างๆ 

สมรรถนะหลกั 

กิจกรรมวิชาชีพท่ีเช่ือมัน่ได ้

การประเมิน

ภาวะสุขภาพ

ตามหลกัอาชีว

เวชศาสตร์ 

การสร้าง

เสริม

สุขภาพ

แก่

คนทาํงาน 

การเฝ้าระวงั

ทาง

การแพทย ์

การวินิจฉยั

และการ

จดัการโรค

และ/หรือ

การเจบ็ป่วย

จากการ

ทาํงาน 

การสอบสวนทาง

ระบาดวิทยาของโรค

และ/หรือการบาดเจบ็ 

จากการทาํงานหรือ

โรคติดต่อในท่ีทาํงาน 

การดูแลรักษา

คนทาํงาน 
     

ความรู้  ความเช่ียวชาญ  

และความสามารถใน

การนาํไปใชแ้กปั้ญหา

สุขภาพของคนทาํงาน 

     

การเรียนรู้จากการ

ปฏิบติั และการพฒันา

ตนเอง 

     

ทกัษะปฏิสมัพนัธ์ และ

การส่ือสาร 
     

ความเป็นมืออาชีพ        

การปฏิบติังานใหเ้ขา้

กบัระบบ 
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