กำหนดสอบข้อเขียน
วันศุกร์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
วิชำที่สอบ อาชีวอนามัยขั้นพืน้ ฐาน
ประกำศผลกำรสอบข้อเขียน
วันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
กำหนดกำรสอบสัมภำษณ์
วันศุกร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐
ประกำศผลผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรอบรม
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
(ทางเว็บไซด์ http://www.ph.mahidol.ac.th)
แสดงควำมจำนงเข้ำรับกำรศึกษำอบรม
โดยการโอนเงินค่าลงทะเบียนผ่านบัญชีธนาคาร
และส่งหลักฐานการโอนเงิน
ภำยในวันที่ ๒๗ ตุลำคม ๒๕๖๐
สถำนที่ฝึกอบรม
ภำคทฤษฎี ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ภำคปฏิบัติ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี สถานประกอบการ
ในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง

ค่ำลงทะเบียนตลอดหลักสูตร ๔๐,๐๐๐ บำท

โครงสร้ำงหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวม
๑๖
ภำคทฤษฎี
ระบบสุขภาพ
การพยาบาลอาชีวอนามัยพื้นฐาน
การพยาบาลอาชีวอนามัยขั้นสูง
การประเมินและคัดกรองภาวะสุขภาพ
ในงานอาชีวอนามัย
ภำคปฏิบัติ
การปฏิบัติการพยาบาลอาชีวอนามัย ๑
การปฏิบัติการพยาบาลอาชีวอนามัย ๒

หน่วยกิต
๒(๒-๐)
๔(๔-๐)
๓(๓-๐)
๒(๒-๐)

๒(๐-๘)
๓(๐-๑๒)

หมำยเหตุ:
ภำคทฤษฎี เรียนวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์
ระหว่างวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑
ฝึกภำคปฏิบัติ วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (หยุดเสาร์-อาทิตย์) ระหว่าง
วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ ถึง ๕ เมษายน ๒๕๖๑
กำรศึกษำดูงำน หลักสูตรจะจัดการศึกษาดูงานในต่างประเทศ
ในระหว่างการอบรมแก่ผู้เข้าอบรมที่สนใจ โดยค่าใช้จา่ ยใน
การศึกษาดูงานต่างประเทศไม่รวมอยู่ในค่าลงทะเบียน
วิทยำกร
อาจารย์ประจาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อาจารย์จากโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี และ อาจารย์พิเศษ
จากหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณศิริลักษณ์ พวงแก้ว/คุณสุภาพร ยุญชานนท์
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๒-๓๕๔ ๘๕๔๒
หรือ เว็บไซด์ http://www.ph.mahidol.ac.th

โครงการศึกษาอบรมระยะสั้น

หลักสูตร
กำรพยำบำลเฉพำะทำง
สำขำกำรพยำบำลอำชีวอนำมัย

รุ่นที่ ๗
วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – ๕ เมษายน ๒๕๖๑
จัดโดย
ภำควิชำกำรพยำบำลสำธำรณสุข
คณะสำธำรณสุขศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล
๔๒๐/๑ ถนนรำชวิถี เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
ร่วมกับ
กลุ่มศูนย์กำรแพทย์เฉพำะทำงด้ำนอำชีวเวชศำสตร์
และเวชศำสตร์สิ่งแวดล้อม
โรงพยำบำลนพรัตนรำชธำนี

หลักกำรและเหตุผล
การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้ประกอบอาชีพ
เป็ นสิ่ งส าคั ญ และเป็ นที่ ตระหนั กกั นดี ทั้ งในภาครั ฐ และภาคเอกชน หาก
ผู้ประกอบอาชีพมีสุขภาพอนามัยดี และได้ทางานในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย จะ
เป็นการลดปั ญหาสุขภาพที่เกิดจาการประกอบอาชีพ เช่น ปั ญหาการประสบ
อันตรายจากการทางาน ปัญหาการเจ็บป่วยด้วยโรคจากการทางาน ฯลฯ เป็นต้น
การดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้ประกอบอาชีพ ต้อง
อาศั ยบุ คลากรทางด้ านอาชี วอนามั ย หลายประเภท อาทิ พยาบาล แพทย์
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางาน นักสุขศาสตร์ อุตสาหกรรม นักการยศาสตร์ฯลฯ แต่ เนื่ องจากแต่ ละวิ ชาชี พ มี บ ทบาทหน้ าที่ ในการดู แลสุ ข ภาพ
คนทางานในลักษณะที่แตกต่างกัน พยาบาลอาชีวอนามัยเป็ นบุ คลากรทาง
สุขภาพกลุ่มหนึ่งที่มีบทบาทหน้าที่ในการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกั นโรค และ
ปกป้องสุขภาพของคนทางานจากอันตรายที่อาจเกิดจากการทางาน หน่วยงาน
ภาครัฐตระหนักถึงความจาเป็นของการมีพยาบาลมาดูแลสุขภาพของคนทางาน
ในสถานประกอบการ ดังจะเห็นได้จากกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดสวัสดิการใน
สถานประกอบการ พ.ศ.๒๕๔๘ โดยมีข้อกาหนดในข้อที่ ๒ (๒) และข้อ ๒ (๓)
ก าหนดให้ สถานประกอบการที่ มี ลูกจ้ างตั้งแต่ ๒๐๐ คนขึ้ นไป ต้อ งจั ดให้ มี
พยาบาลไว้ประจาอย่างน้อย ๑ คน ถ้ามีลูกจ้างตั้งแต่ ๑,๐๐๐ คน ต้องจัดให้มี
พยาบาลไว้ประจาอย่างน้อย ๒ คน ตลอดระยะเวลาทางาน ปัจจุบันกระทรวง
แรงงานและสวัสดิ การสั งคม มีก ารพิ จ ารณาจั ดท าร่างประกาศกระทรวงที่
กาหนดคุณสมบัติของพยาบาลที่จะทาหน้าที่ดูแลสุขภาพคนทางานในสถาน
ประกอบการ ควรมีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านการพยาบาลอาชีวอนามัย
หลักสูตร ๔ เดือน เพื่อสามารถทาหน้ า ที่ครอบคลุมด้านการรักษาพยาบาล
เบื้องต้น การป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ การฟื้นฟูสุขภาพ และการจัดการ
ดูแลสุขภาพของพนักงานและคนทางานเพื่อการมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี
ดังนั้ น เพื่ อ ให้ การดู แ ลสุ ขภาพคนท างานมีป ระสิทธิ ภ าพ พยาบาล
อาชีวอนามัย ควรปฏิ บั ติงาน บนพื้นฐานความรู้ด้านอาชีว อนามัย และการ
พยาบาล แต่เนื่องจากหลักสูตรการศึกษาพยาบาลในระดับปริญญาตรี เป็นการ
เตรียมพยาบาลที่มีความรู้ทางการพยาบาลทั่วไป (General Nursing) มีเนื้อหา
เกี่ยวข้องกับการพยาบาลอาชีวอนามัยบรรจุในการเรียนการสอนบ้างแต่ไม่มาก
พอที่จะสามารถปฏิบัติบทบาทพยาบาลอาชีวอนามัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงมีความจาเป็ นต้องพัฒนาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะ
ทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัย เพื่อจัดเป็นการศึกษาต่อเนื่องสาหรับพยาบาล
ในการมีบทบาทดูแลสุขภาพคนทางานในสถานประกอบการให้ได้ตามมาตรฐาน
และสามารถบริหารจัดการบริการพยาบาลอาชีวอนามัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของคนทางาน

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความสามารถในเรื่องต่อไปนี้
๑. อธิบาย นโยบาย แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและบทบาท
พยาบาลอาชีวอนามัยได้
๒. ประเมินปัญหาและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมการ
ทางานและลักษณะงานของคนทางานได้
๓. ประเมิน ตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังภาวะสุขภาพคนทางานได้
๔. วางแผนและประเมินผลการดาเนินงานการให้บริการพยาบาล
อาชีวอนามัยได้
๕. ให้บริการพยาบาลอาชีวอนามัยที่ครอบคลุมการสร้างเสริมสุขภาพ
การป้องกันโรคและอันตรายจากการทางาน การรักษาโรคเบื้องต้น และ
การฟื้นฟูสภาพ รวมทั้งการจัดการดูแลรายกรณีได้อย่างเหมาะสม
๖. บริหารจัดการงานพยาบาลอาชีวอนามัยอย่างมีประสิทธิภาพ
๗. บริหารจัดการหน่วยบริการสุขภาพของสถานประกอบการอย่างมี
ประสิทธิภาพ
๘. มีการดาเนินงานอาชีวอนามัยโดยประสานงานเป็นทีมสหสาขา
วิชาชีพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๙. ปฏิบัติงานสอดคล้องกับกฎหมาย จริยธรรมและจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพ
ประโยชน์ที่ผู้สำเร็จจำกหลักสูตรจะได้รับ
๑. สามารถปฏิบัติงานในหน่วยบริการด้านอาชีวอนามัยโดยใช้ความรู้
ทักษะด้านการพยาบาลอาชีวอนามัยอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. สามารถเก็บสะสมหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อประกอบการ
ต่ออายุใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ตาม
เกณฑ์ของสภาการพยาบาล (CNEU) จานวน ๕๐ หน่วยกำรศึกษำต่อเนื่อง
วุฒิกำรศึกษำ
ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัย
คุณสมบัติผู้เข้ำรับกำรศึกษำอบรม
๑. พยาบาลวิชาชีพที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
ผดุงครรภ์ ชั้น ๑ ที่ยังไม่หมดอายุ
๒. มีประสบการณ์ทางการพยาบาลวิชาชีพไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๓. ผ่านการสอบคัดเลือกตามเกณฑ์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักฐำนที่ใช้ในกำรสมัคร
๑. สาเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ/ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
๒. สาเนาปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตรชั้นสูง (เทียบเท่าปริญญาบัตร)
๓. ใบแสดงผลการศึกษา
๔. สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล ฯ
๕. ใบรับรองประสบการณ์ทางาน ( ไม่น้อยกว่า ๑ ปี )
๖. รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๓ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือนนับถึงวัน
สมัครสอบคัดเลือก)
๗. สาเนาการโอนเงินค่าสมัครสอบ

จำนวนผูเ้ ข้ำรับกำรอบรม ๔๐ คน
กำรรับสมัคร
๑. ค่าสมัครสอบ ๕๐๐ บาท (ไม่สามารถคืนเงินได้ในทุกกรณี)
โดย โอนเงิน (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการโอนเงิน)
ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา รพ.เวชศาสตร์เขตร้อน
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๒๕๔-๒๐๙๘๙๑-๙
ชื่อบัญชี “ประชุมวิชำกำรพยำบำลสำธำรณสุข”
๒. ส่งหลักฐานการสมัคร ทำงไปรษณีย์
ตั้งแต่วันนี้ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (วันที่ประทับตราไปรษณีย์)
ถึง รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินธร กลัมพากร
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ ๔๒๐/๑ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
หรือ สมัครด้วยตนเอง
สานักงานภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคาร ๓ ชั้น ๔ ห้อง ๓๔๐๒
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๒-๓๕๔ ๘๕๔๒

แบบฟอร์มสมัครสอบเข้ำศึกษำอบรม
หลักสูตรกำรพยำบำลเฉพำะทำงกำรพยำบำลอำชีวอนำมัย
วันที่ ๑๐ พฤศจิกำยน ๒๕๖๐ – ๕ เมษำยน ๒๕๖๑

ชื่อภาษาไทย (นาย/นาง/นางสาว) ....................................................(ภาษาอังกฤษ)............................................................
เลขที่บัตรประชาชน ......................................... เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ (๑๐ หลัก) ....................................................
สาเร็จพยาบาลวิชาชีพจากหลักสูตร ................................................................................................................................
จากสถาบัน..................................................................................................พ.ศ..............................................................
สถานที่ทางาน.................................................................................................................................................................
ตาบล/แขวง..................................................อาเภอ/เขต..............................................จังหวัด........................................
รหัสไปรษณีย์ ................................... โทรศัพท์.......................................................โทรสาร.............................................
มือถือ .............................................................E-mail: ..................................................................................
หลักฐานที่ส่งมาด้วย
 ๑. สาเนาบัตรประชาชน / บัตรข้าราชการ/ ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 ๒. สาเนาปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตร พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ (เทียบเท่าปริญญาตรี)
 ๓. สาเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
 ๔. สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลฯ
 ๕. ใบรับรองประสบการณ์ทางาน (ไม่น้อยกว่า ๑ ปี)
 ๖. รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๓ รูป
 ๗. สาเนาการโอนเงินค่าสมัครสอบ จานวน ๕๐๐ บาท (ไม่รวมค่าโอน)
โปรดส่งใบสมัครภายในวันที่ ๑๕ กรกฎำคม ๒๕๖๐

ส่วนที่ ๑ สาหรับกรรมการตรวจหลักฐาน

เลขที่สอบ........................

ส่วนที่ ๒ บัตรประจาตัวสาหรับผู้สมัครสอบ
ติดรูป ๑ นิ้ว

ชื่อ-สกุล................................................................
สถานที่ทางาน......................................................................
..................................................
(ลายเซ็นผู้สมัครสอบ)

เลขที่สอบ........................

ติดรูป ๑ นิ้ว

ชื่อ-สกุล................................................................
สถานที่ทางาน.....................................................................
..................................................
(ลายเซ็นผู้สมัครสอบ)
(บัตรประจำผู้สอบให้ตัดส่วนนี้เก็บไว้ และนำมำเป็นหลักฐำนในวันสอบ)

