
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน 
 วันศุกรท์ี่  ๒๑  ตุลาคม  ๒๕๖๕ 
(ทางเว็บไซต์ http://www.ph.mahidol.ac.th) 
 

กำหนดสอบข้อเขียน 
 วันศุกรท์ี่  ๒๘  ตุลาคม  ๒๕๖๕ 
วิชาที่สอบ  อาชีวอนามัยขั้นพืน้ฐาน 
 

ประกาศผลการสอบข้อเขียน  
 วันศุกร์ที่ ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๕ 
 

กำหนดการสอบสัมภาษณ์  
 วันศุกรท์ี่  ๑๘ พฤศจิกายน  ๒๕๖๕ 
 

ประกาศผลผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม 
วันศุกรท์ี่  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๕ 

(ทางเว็บไซต์ http://www.ph.mahidol.ac.th) 
 

แสดงความจำนงเข้ารับการศึกษาอบรม  
โดยการโอนเงินคา่ลงทะเบียนผา่นบญัชีธนาคาร          

 และส่งหลักฐานการโอนเงิน 
ภายในวันศุกร์ที่ ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๖๕ 

 

สถานที่ฝึกอบรม 
ภาคทฤษฎี ผ่านระบบออนไลน์ของภาควิชา 
                การพยาบาลสาธารณสุข  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
ภาคปฏิบัติ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี  สถานประกอบการ 

ในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง 

โครงสร้างหลักสูตร 
จำนวนหน่วยกิตรวม   ๑๖  หน่วยกิต 
ภาคทฤษฎี 
นโยบายและระบบสุขภาพ   ๒(๒-๐-๔) 
อาชีวอนามัยและความปลอดภยั  ๒(๒-๐-๔) 
การพยาบาลเวชปฎิบัติอาชีวอนามัย  ๒(๒-๐-๔) 
โรคจากการประกอบอาชพีและการประเมิน ๒(๒-๐-๔) 
ภาวะสุขภาพ     
การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลและการรักษา ๒(๒-๐-๔) 
โรคเบื้องต้นในสถานที่ทำงาน 
ภาคปฏิบัติ   
การปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบตัิอาชีวอนามยั๑ ๓(๑๘๐ ชม.) 
การปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบตัิอาชีวอนามยั๒ ๓(๑๘๐ ชม.) 
หมายเหตุ: 
ภาคทฤษฎี เรียนออนไลน์วนัศกุร์-เสาร-์อาทิตย์ 
ระหว่างวันที่ ๖ มกราคม – ๕ มีนาคม  ๒๕๖๖ 
ฝึกภาคปฏิบัติ วันจันทร์ ถงึวนัศุกร ์(หยุดเสาร-์อาทิตย์)  
ระหว่างวันที่ ๖ มนีาคม – ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ 
การศึกษาดูงาน หลักสูตรจะจัดการศึกษาดูงานในตา่งประเทศ
ในระหว่างการอบรมแก่ผู้เขา้อบรมที่สนใจ  โดยคา่ใช้จา่ยใน
การศึกษาดูงานต่างประเทศไม่รวมอยู่ในค่าลงทะเบียน 
วิทยากร 
อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
อาจารย์จากโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี และอาจารย์พิเศษ 
จากหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที ่
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข 
คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๒-๓๕๔ ๘๕๔๒   
หรือ เว็บไซต์ http://www.ph.mahidol.ac.th 

 
   

 
 

 
 
 

หลักสูตรฝึกอบรม 
การพยาบาลเฉพาะทาง 

สาขาการพยาบาลเวชปฏิบตัิอาชีวอนามัย  
 

รุ่นที่ ๒ 
 

วันที่ ๖ มกราคม – ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ 

 
จัดโดย 

ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ร่วมกับ 
กลุ่มศนูย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์              

และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
โรงพยาบาลนพรัตนราชธาน ี

 
 

     QR Code สำหรับเข้าไลน์กลุม่  
     ผู้สนใจสมัคร 

 
ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร ๔๕,๐๐๐ บาท 

http://www.ph.mahidol.ac.th/


  
หลักการและเหตุผล 

การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้ประกอบอาชีพ 
เป็นสิ่งสำคัญและเป็นที่ตระหนักกันดี ทั้ งในภาครัฐ และภาคเอกชน หาก         
ผู้ประกอบอาชีพมีสุขภาพอนามัยดี และได้ทำงานในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย จะ
เป็นการลดปัญหาสุขภาพที่เกิดจาการประกอบอาชีพ เช่น ปัญหาการประสบ
อันตรายจากการทำงาน ปัญหาการเจ็บป่วยด้วยโรคจากการทำงาน ฯลฯ เป็นต้น 

การดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้ประกอบอาชีพ ต้อง
อาศัยบุคลากรทางด้านอาชีวอนามัยหลายประเภท อาทิ พยาบาล แพทย์ 
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน นักสุขศาสตร์ อุตสาหกรรม นักการย-
ศาสตร์ฯลฯ แต่เนื่องจากแต่ละวิชาชีพมีบทบาทหน้าที่ในการดูแลสุขภาพ
คนทำงานในลักษณะที่แตกต่างกัน พยาบาลอาชีวอนามัยเป็นบุคลากรทาง
สุขภาพกลุ่มหนึ่งที่มีบทบาทหน้าที่ในการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และ
ปกป้องสุขภาพของคนทำงานจากอันตรายที่อาจเกิดจากการทำงาน หน่วยงาน
ภาครัฐตระหนักถึงความจำเป็นของการมีพยาบาลมาดูแลสขุภาพของคนทำงาน
ในสถานประกอบการ ดังจะเห็นได้จากกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดสวัสดิการใน
สถานประกอบการ พ.ศ.๒๕๔๘ โดยมีข้อกำหนดในข้อที่ ๒ (๒) และข้อ ๒ (๓) 
กำหนดให้สถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ ๒๐๐ คนขึ้นไป ต้องจัดให้มี
พยาบาลไว้ประจำอย่างน้อย ๑ คน ถ้ามีลูกจ้างตั้งแต่ ๑,๐๐๐ คน ต้องจัดให้มี
พยาบาลไว้ประจำอย่างน้อย ๒ คน ตลอดระยะเวลาทำงาน ปัจจุบันกระทรวง
สาธารณสุขได้ มีการจัดทำมาตรฐานคลนิิกโรคจากการประกอบอาชีพที่กำหนด
คุณสมบัติของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในคลินิก ว่าควรมีความรู้ความสามารถ
เฉพาะด้านการพยาบาลอาชีวอนามัย หลักสูตร ๔ เดือน เพื่อสามารถทำหน้าที่
ครอบคลุมด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น การป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ 
การฟื้นฟูสุขภาพ และการจัดการดูแลสุขภาพของพนักงานและคนทำงานเพื่อ
การมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี  

ดังนั้นเพื่อให้การดูแลสุขภาพคนทำงานมีประสิทธิภาพ พยาบาล    
อาชีวอนามัยควรปฏิบัติงาน บนพื้นฐานความรู้ด้านอาชีวอนามัย และการ
พยาบาล แต่เนื่องจากหลักสูตรการศึกษาพยาบาลในระดับปริญญาตรี เป็นการ
เตรียมพยาบาลที่มีความรู้ทางการพยาบาลทั่วไป (General Nursing) มีเนื้อหา
เกี่ยวข้องกับการพยาบาลอาชีวอนามัยบรรจุในการเรียนการสอนบ้างแต่ไม่มาก
พอที่จะสามารถปฏิบัติบทบาทพยาบาลอาชีวอนามัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะ
ทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัย เพื่อจัดเป็นการศึกษาต่อเนื่องสำหรับพยาบาล 
ในการมีบทบาทดูแลสุขภาพคนทำงานในสถานประกอบการให้ได้ตามมาตรฐาน 
และสามารถบริหารจัดการบริการพยาบาลอาชีวอนามัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของคนทำงาน 

 

วัตถุประสงค ์ 
เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความสามารถในเร่ืองต่อไปนี้ 
๑. อธิบาย นโยบาย แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกบัสุขภาพและบทบาท

พยาบาลอาชีวอนามัยได้ 
๒. ประเมินปญัหาและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมการ

ทำงานและลักษณะงานของคนทำงานได้ 
๓. ประเมิน ตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังภาวะสุขภาพคนทำงานได้ 
๔. วางแผนและประเมินผลการดำเนินงานการให้บริการพยาบาล    

อาชีวอนามัยได้ 
๕. ให้บริการพยาบาลอาชีวอนามัยที่ครอบคลุมการสร้างเสริมสุขภาพ 

การป้องกันโรคและอันตรายจากการทำงาน การรักษาโรคเบื้องต้น และ
การฟ้ืนฟูสภาพ รวมทั้งการจัดการดูแลรายกรณีได้อย่างเหมาะสม 

๖. บริหารจัดการงานพยาบาลอาชีวอนามัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
๗. บริหารจัดการหน่วยบริการสุขภาพของสถานประกอบการอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
๘. มีการดำเนินงานอาชีวอนามัยโดยประสานงานเป็นทีมสหสาขา

วิชาชีพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๙. ปฏิบัติงานสอดคล้องกับกฎหมาย จริยธรรมและจรรยาบรรณแห่ง

วิชาชีพ  
 

ประโยชน์ที่ผู้สำเร็จจากหลักสูตรจะได้รับ 
๑. สามารถปฏิบัติงานในหน่วยบริการด้านอาชีวอนามัยโดยใช้ความรู้

ทักษะด้านการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. สามารถเก็บสะสมหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง เพ่ือประกอบการ 

ต่ออายุใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ตาม
เกณฑ์ของสภาการพยาบาล (CNEU) จำนวน ๕๐ หน่วยการศึกษาตอ่เนื่อง 
 
วุฒิการศึกษา 
ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง  
สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย  

 
คุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษาอบรม 

๑. พยาบาลวิชาชีพที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
ผดุงครรภ ์ชั้น ๑ ที่ยังไม่หมดอายุ  

๒. มีประสบการณ์ทางการพยาบาลวิชาชีพไม่น้อยกว่า ๑ ปี  
๓. ผ่านการสอบคัดเลือกตามเกณฑ์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์  

มหาวิทยาลัยมหิดล  

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร  
๑. สำเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ/ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 
๒. สำเนาปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตรชั้นสูง (เทียบเท่าปริญญาบัตร)  
๓. ใบแสดงผลการศึกษา 
๔. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล ฯ   
๕. ใบรับรองประสบการณ์ทำงาน ( ไม่น้อยกว่า ๑ ปี ) 
๖. รูปถ่ายขนาด ๑ น้ิว จำนวน ๓ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือนนับถึงวัน

สมัครสอบคัดเลือก)  
๗. สำเนาการโอนเงินค่าสมัครสอบ  
 
 
 

การรับสมัคร 
๑. ค่าสมัครสอบ ๕๐๐ บาท (ไม่สามารถคืนเงินได้ในทุกกรณี) 

  

โดย โอนเงิน (ไมร่วมค่าธรรมเนียมการโอนเงิน)  
  ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา รพ.เวชศาสตรเ์ขตร้อน  
  บัญชีออมทรัพย์ เลขท่ี ๒๕๔-๒๐๙๘๙๑-๙ 
  ช่ือบัญช ี“ประชุมวิชาการพยาบาลสาธารณสุข” 

 

๒. ส่งหลักฐานการสมคัร  ต้ังแต่วันนี ้– ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ 
• โดยลงทะเบียนออนไลน์  

ผ่านทาง https://forms.gle/YAuf9Fi4tqLWD18DA
หรือ Scan QR Code บนโปสเตอร์ 

 

• ส่งทางอีเมล์ natacha.pan@mahidol.ac.th 
 
 

• สมัครด้วยตนเอง  
สำนักงานภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล 
อาคาร ๓ ช้ัน ๔ ห้อง ๓๔๐๒ 
โทรศัพท/์โทรสาร ๐๒-๓๕๔ ๘๕๔๒

จ ำนวนผูเ้ขำ้รบักำรอบรม ๓๐ คน 


