โครงการอบรมทางวิชาการเรื่อง ความรู้ พนื้ ฐานด้ านอาชีวเวชศาสตร์ สาหรับแพทย์
(Fundamental Occupational Medicine for Physicians) รุ่นที่ 1
ระหว่ างวันที่ 2 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2560
ณ ห้ องประชุม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชุ ดวิชาที่ 1 พืน้ ฐานอาชีวเวชศาสตร์ : คนกับงานและสิ่ งแวดล้อม
วัน/เวลา

หัวข้ อ/วัตถุประสงค์

วันจันทร์ ที่ 2 ตุลาคม 2560
08.00 - 08.45 น. ลงทะเบียน/ทำแบบทดสอบก่อนเรี ยน
(Pre-test)
08.45 - 09.00 น. พิธีเปิ ดกำรอบรม

09.00 - 12.00 น.

คนกับงำน คนกับสิ่ งแวดล้อม

13.00 - 16.00 น.

สถำนกำรณ์โรคจำกกำรทำงำน และ
กำรวินิจฉัยโรคจำกกำรทำงำน
วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560
08.30 - 12.00 น. กำรส่งเสริ มสุขภำพคนทำงำน และ
กำรป้ องกันโรค
13.00 - 16.00 น. กำรส่งเสริ มสุขภำพในสถำน
ประกอบกำร (กำรออกกำลังกำย
โภชนำกำร และอำรมณ์)
วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560
08.30 - 12.00 น. สิ่ งแวดล้อมสำรเคมี
13.00 - 16.00 น.

สิ่ งแวดล้อมทำงฟิ สิ กส์

ลักษณะการเรียนการสอน / วิทยากร

โดย งำนบริ กำรวิชำกำร คณะแพทยศำสตร์
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
เปิ ดอบรม โดย คณบดีคณะแพทยศำสตร์
(รำยงำน โดย รศ.ดร.เพ็ญประภำ ศิวโิ รจน์
หัวหน้ำภำควิชำเวชศำสตร์ชุมชน)
บรรยำย โดย
วิทยำกรสมำคมโรคจำกกำรประกอบอำชีพ
และสิ่ งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
บรรยำย โดย
นพ.อดุลย์ บัณฑุกลุ

จานวน
ชั่วโมง
45 นำที
15 นำที

3

3

บรรยำย โดย
ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริ ยำ
อภิปรำย/ นำเสนอตัวอย่ำง โดย
นพ.โภคิน ศักริ นทร์กลุ
พญ.จุฑำรัตน์ จิโน

3

บรรยำย โดย
ผศ.ดร.กลิ่นเทียน วรรณภักตร์
บรรยำย โดย
รศ.ดร.รัตนำ ทรัพย์บำเรอ

3

3

3

1

วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560
09.00 - 12.00 น. กำรยศำสตร์: กำยวิภำคของระบบ
กล้ำมเนื้อ กระดูก
13.00 - 16.00 น. กำรยศำสตร์: หลักกำร สิ่ งคุกคำมด้ำน
biomechanic และกำรแก้ไขสิ่ งคุกคำม
วันศุกร์ ที่ 6 ตุลาคม 2560
08.30 - 12.00 น.
ประสบกำรณ์กำรดำเนินงำนกำรยศำสตร์
ในสถำนประกอบกำร
13.00 - 16.00 น.
ระบำดวิทยำในงำนอำชีวอนำมัย
วันจันทร์ ที่ 9 ตุลาคม 2560
08.30 - 12.00 น. Introduction to Occupational Hygiene

13.00 - 16.00 น.

กำรเฝ้ ำระวัง ป้ องกันโรคและสอบสวน
โรคทำงอำชีวเวชศำสตร์
วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560
08.30 - 12.00 น. หลักกำรประเมินควำมเสี่ ยงในสถำน
ประกอบกำร
13.00 - 16.00 น. กำรเตรี ยมตัวเข้ำสำรวจสถำน
ประกอบกำร
วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560
08.30 - 12.00 น. อำชีวอนำมัยในโรงพยำบำล
13.0 0 - 16.00 น.

ฝึ กปฏิบตั ิเดินสำรวจโรงพยำบำล

วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560
08.30 - 12.00 น. นำเสนอกำรฝึ กปฏิบตั ิกำรสำรวจ
โรงพยำบำล
วันจันทร์ ที่ 16 ตุลาคม 2560
08.30 - 16.00 น. Return to work and Sickness absence
วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560
08.30 - 16.00 น. Fitness for work

บรรยำย โดย
รศ.นพ.จักรกริ ช กล้ำผจญ
บรรยำย โดย
รศ.ดร.นิวทิ เจริ ญใจ

3

ฝึ กปฏิบตั ิ โดย
รศ.ดร.นิวทิ เจริ ญใจ
บรรยำย โดย
อ.นพ.พิสิษฐวุฒิ อยุทธ์

3

บรรยำย โดย
อ.เสกสรรค์ ทองติ๊บ
อ.ชำญณรงค์ ชัยสุวรรณ
บรรยำย โดย
อ.นพ.นัฐพนธ์ เอกรักษ์รุ่งเรื อง

3

บรรยำย โดย
อ.นพ.โภคิน ศักริ นทร์กลุ
ฝึ กปฏิบตั ิ โดย
อ.พญ.จุฑำรัตน์ จิโน

3

บรรยำย โดย
อ.พญ.จุฑำรัตน์ จิโน
ฝึ กปฏิบตั ิ โดย
อ.นพ.โภคิน ศักริ นทร์กลุ
อ.พญ.จุฑำรัตน์ จิโน

3

3

3

3

3
3

บรรยำย โดย
อ.พญ.จุฑำรัตน์ จิโน
อ.นพ.โภคิน ศักริ นทร์กลุ

3

บรรยำย โดย
รศ.พญ.เนสิ นี ไชยเอีย

6

บรรยำย โดย
รศ.พญ.เนสิ นี ไชยเอีย

6
2

วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560
08.30 - 12.00 น. แรงงำนนอกระบบ
13.00 - 16.00 น.

เกษตรกรรม

บรรยำย โดย
อ.นพ.โภคิน ศักริ นทร์กลุ
บรรยำย โดย
อ.นพ.โภคิน ศักริ นทร์กลุ

3
3

ชุ ดวิชาที่ 2 : โรคและการบาดเจ็บจากการทางาน
วัน/เวลา

หัวข้ อ/วัตถุประสงค์

วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560
08.30 - 12.00 น. กำรซักประวัติกำรวินิจฉัยโรคและ
กำรลงบันทึกทำงกำรแพทย์
13.00 - 16.00 น. โรคภำวะหูเสื่ อมจำกเสี ยงดัง และ
audiometry
วันศุกร์ ที่ 20 ตุลาคม 2560
08.30 - 12.00 น.
โรคทำงจิตใจกับกำรทำงำน
13.00 - 16.00 น.

โรคตำจำกกำรทำงำน

วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560
08.30 - 12.00 น. โรคกระดูกและกล้ำมเนื้อจำกกำรทำงำน
13.00 - 16.00 น.

โรคกระดูกและกล้ำมเนื้อจำกกำรทำงำน
(Case study, PBL)
วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560
08.30 - 12.00 น. Basic Toxicology
13.00 - 16.00 น.

พิษโลหะหนักและสำรเคมีอื่นจำก
กำรทำงำน
วันจันทร์ ที่ 30 ตุลาคม 2560
08.30 - 12.00 น. พิษตัวทำละลำยและโรคระบบประสำท
จำกกำรทำงำน
13.00 - 16.00 น. โรคผิวหนังจำกกำรทำงำน

ลักษณะการเรียน/วิทยากร

บรรยำย โดย
อ.พญ.จุฑำรัตน์ จิโน
บรรยำย โดย
อ.พญ.ศณัฐธร เชำวน์ศิลป์
บรรยำย โดย
รศ.พญ.สุรินทร์พร ลิขิตเสถียร
บรรยำย โดย
รศ.พญ.ประภัสสร ผำติกลุ ศิลำ
บรรยำย โดย
รศ.พญ.อภิชนำ โฆวินทะ
ฝึ กปฏิบตั ิ โดย
รศ.นพ.สยำม ทองประเสริ ฐ
บรรยำย โดย
ศ.นพ.ไพทูรย์ ณรงค์ชยั
บรรยำย โดย
รศ.ดร.ทิพวรรณ ประภำมณฑล
บรรยำย โดย
นพ.อดุลย์ บัณฑุกลุ
บรรยำย โดย
อ.นพ.นภัทร โตวณะบุตร

จานวน
ชั่วโมง
3
3
3
3

3
3

3
3
3
3

3

วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560
08.30 - 12.00 น. กำรทบทวนวรรณกรรมจำกฐำนข้อมูล
ด้ำนอำชีวเวชศำสตร์
13.00 - 16.00 น. โรคมะเร็งในกำรทำงำนและสิ่ งแวดล้อม
วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560
08.30 - 12.00 น. โรคปอดจำกกำรทำงำน
13.00 - 16.00 น.

กำรอ่ำนฟิ ลม์ ILO & Pulmonary Function
test + HRCT

อ.พญ.จุฑำรัตน์ จิโน
บรรยำย โดย
ผศ.นพ.ฉัตรชัย เอกปั ญญำสกุล
บรรยำย โดย
รศ.นพ.เฉลิม ลิ่วศรี สกุล
บรรยำย โดย
รศ.พญ.จันทิมำ เอื้อตรงจิตต์

3
3

3
3

ชุ ดวิชาที่ 3 กฎหมายเกี่ยวกับโรคและการบาดเจ็บจากการทางาน
วัน/เวลา

หัวข้ อ/วัตถุประสงค์

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560
08.30 - 12.00 น. รู ้จกั กองทุนเงินทดแทนและกองทุน
ประกันสังคม
13.00 - 16.00 น.

หลักควำมปลอดภัยในกำรทำงำน

ลักษณะการเรียน/วิทยากร

จานวน
ชั่วโมง

บรรยำย โดย
วิทยำกรจำกสำนักงำนประกันสังคมจังหวัด
เชียงใหม่
บรรยำย โดย
อ.พลำยแก้ว สันตะจิตโต

3

3

วันศุกร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2560
08.30 - 12.00 น. ศึกษำดูงำนสถำบันควำมปลอดภัย

บรรยำย โดย
วิทยำกรจำกกรมสวัสดิกำรและคุม้ ครอง
แรงงำนจังหวัดลำพูน
13.00 - 16.00 น. กำรดำเนินงำนของเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัย บรรยำย โดย
ประจำโรงงำน
อ.สยำม กิจจงถำวร
วันจันทร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2560
08.30 - 12.00 น. ศึกษำดูงำนศำลแรงงำนภำค 5 (เชียงใหม่) บรรยำย โดย
วิทยำกรจำกศำลแรงงำน ภำค 5
13.00 - 16.00 น. กำรบังคับใช้กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับ
บรรยำย โดย
อำชีวอนำมัยและสิ่ งแวดล้อม
อ. ชัยวัฒน์ ธนกิจพัฒนพงค์ และ
วิทยำกรจำกกองทุนเงินทดแทน

3
3
3
3

4

วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560
08.30 - 12.00 น. กรณี ศึกษำผูป้ ่ วยกองทุนเงินทดแทนที่เข้ำ
พิจำรณำในคณะอนุกรรมกำรกำรแพทย์
13.00 - 16.00 น.

เตรี ยม Walk through survey และจัดกำร
ควำมเสี่ ยง

วันพุธที่ 8 - วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560
(ยกเว้น
กำรฝึ กปฏิบตั ิกำร Walk through survey
วันหยุดรำชกำร)
และจัดกำรควำมเสี่ ยง

บรรยำย โดย
วิทยำกรจำกสำนักงำนประกันสังคมจังหวัด
เชียงใหม่
บรรยำย โดย
นพ.โภคิน ศักริ นทร์กลุ
พญ.จุฑำรัตน์ จิโน
ฝึ กปฏิบตั ิ โดย
นพ.โภคิน ศักริ นทร์กลุ
พญ.จุฑำรัตน์ จิโน

3

1.5

3

ชุ ดวิชาที่ 4 ระบบสุ ขภาพ การบริการอาชี วอนามัย และการวิจัย
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560
08.30 - 12.00 น. โรคทำงสิ่ งแวดล้อม
13.00 - 16.00 น.

EIA และ HIA

วันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2560
08.30 - 12.00 น. สัมมนำกำรจัดกำรปั ญหำสิ่ งแวดล้อม
13.00 - 16.00 น.

ศึกษำดูงำนศูนย์ฟ้ื นฟูสมรรถภำพประจำ
ภำคเหนือ

วันจันทร์ -พุธที่ 20-22 พฤศจิกายน 2560
08.30-16.00 น.
กำรประเมินกำรสูญเสี ยกำรประเมินผูป้ ่ วย
จำกคณะกรรมกำรอุทธรณ์ทำงกำรแพทย์
กองทุนเงินทดแทน
วันพฤหัสบดี-ศุกร์ ที่ 23-24 พฤศจิกายน 2560
08.30 - 16.00 น.
หลักกำรและกำรพัฒนำโครงร่ ำงกำรวิจยั
ด้ำนอำชีวเวชศำสตร์

บรรยำย โดย
ศ.ดร.นพ.พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช
บรรยำย โดย
ศ.ดร.นพ.พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช
อภิปรำย โดย
ศ.ดร.นพ.พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช
บรรยำย โดย
วิทยำกรจำกศูนย์ฟ้ื นฟูสมรรถภำพประจำ
ภำคเหนือ
บรรยำย และฝึ กปฏิบตั ิ โดย
นพ.โภคิน ศักริ นทร์กลุ
พญ.จุฑำรัตน์ จิโน
บรรยำย และฝึ กปฏิบตั ิ โดย
ศ.นพ.พงศ์เทพ วิวรรธนเดช
รศ.นพ.เกรี ยงไกร ศรี ธนวิบุญชัย
รศ.ดร.รัตนำ ทรัพย์บำเรอ
อ.นพ.โภคิน ศักริ นทร์กลุ
อ.พญ.จุฑำรัตน์ จิโน

3
3

3
3

3

3

5

วันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2560
08.30 - 12.00 น. กำรส่งตัวอย่ำงและกำรตรวจทำงปฏิบตั ิกำร
13.00 - 16.00 น. อุบตั ิภยั สำรเคมี
วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560
08.30 - 12.00 น.
อภิปรำยเรื่ องบริ หำรจัดกำรด้ำน
อำชีวอนำมัยในสถำนประกอบกำร
วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560
08.30 - 12.00 น.
สอบข้อเขียน
13.00 - 16.00 น. สอบสัมภำษณ์

ผศ.ดร.กลิ่นเทียน วรรณภักตร์
ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต

3
3

อภิปรำย โดย
อ.นพ.โภคิน ศักริ นทร์กลุ
อ.พญ.จุฑำรัตน์ จิโน

3

เจ้ำหน้ำที่ฯ ภำควิชำเวชศำสตร์ชุมชน
อ.นพ.โภคิน ศักริ นทร์กลุ
อ.พญ.จุฑำรัตน์ จิโน

3
3

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560
08.30 - 12.00 น.
สรุ ปประเมินกำรอบรมตลอดหลักสูตร

แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ โดย
อ.นพ.โภคิน ศักริ นทร์กลุ
อ.พญ.จุฑำรัตน์ จิโน
13.00 - 16.00 น. มอบใบประกำศนียบัตร และพิธีปิด
คณบดีคณะแพทยศำสตร์
หมายเหตุ รำยชื่อวิทยำกร และวันเวลำในกำรอบรมรำยหัวข้อ อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม
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รายชื่อวิทยากรและสังกัด
วิทยากรจากหน่ วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(1) นพ.อดุลย์ บัณฑุกลุ
โรงพยำบำลนพรัตน์รำชธำนี กรุ งเทพมหำนคร
(2) รศ.พญ.เนสิ นี ไชยเอีย
ภำควิชำเวชศำสตร์ชุมชน คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น
(3) ผศ.นพ.ฉัตรชัย เอกปั ญญำสกุล
ภำควิชำเวชศำสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศำสตร์
(4) อ.นพ.โภคิน ศักริ นทร์กลุ
โรงพยำบำลลำพูน จังหวัดลำพูน
(5) อ.พญ.จุฑำรัตน์ จิโน
โรงพยำบำลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่
(6) อ.เสกสรรค์ ทองติ๊บ
คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ
(7) อ. ชัยวัฒน์ ธนกิจพัฒนพงค์
สำนักงำนทรัพยำกรและสิ่ งแวดล้อม ภำคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
(8) อ.ชำญณรงค์ ชัยสุวรรณ
สำนักงำนป้ องกันและควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
(9) อ.นพ.นัฐพนธ์ เอกรักษ์รุ่งเรื อง
สำนักงำนป้ องกันและควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
(10) อ.พลำยแก้ว สันตะจิตโต
ศูนย์ควำมปลอดภัยแรงงำนพื้นที่ 3 ลำปำง
(11) อ.สยำม กิจจงถำวร
ชมรมเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรทำงำน จังหวัดลำพูน
(12) สมำคมโรคจำกกำรประกอบอำชีพและสิ่ งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
(13) สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่
(14) กรมสวัสดิกำรและคุม้ ครองแรงงำนจังหวัดลำพูน
(15) ศำลแรงงำน ภำค 5
(16) สำนักงำนกองทุนเงินทดแทน
(17) ศูนย์ฟ้ื นฟูสมรรถภำพประจำภำคเหนือ
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วิทยากรจากหน่ วยงานภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(1) อ.พญ.ศณัฐธร เชำวน์ศิลป์
ภำควิชำโสต นำสิ ก คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
(2) รศ.พญ.ประภัสสร ผำติกลุ ศิลำ
ภำควิชำจักษุวทิ ยำ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
(3) รศ.พญ.อภิชนำ โฆวินทะ
ภำควิชำเวชศำสตร์ฟ้ื นฟู คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
(4) รศ.นพ.สยำม ทองประเสริ ฐ
ภำควิชำเวชศำสตร์ฟ้ื นฟู คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
(5) รศ.นพ.จักรกริ ช กล้ำผจญ
ภำควิชำเวชศำสตร์ฟ้ื นฟู คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
(6) อ.นพ.นภัทร โตวณะบุตร
ภำควิชำอำยุรศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
(7) รศ.พญ.สุรินทร์พร ลิขิตเสถียร
ภำควิชำจิตเวชศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
(8) รศ.นพ.เฉลิม ลิ่วศรี สกุล
ภำควิชำอำยุรศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
(9) รศ.พญ.จันทิมำ เอื้อตรงจิตต์
ภำควิชำรังสี วทิ ยำ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
(10) ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต
ภำควิชำเวชศำสตร์ฉุกเฉิ น คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
(11) ศ.นพ.ไพทูรย์ ณรงค์ชยั
ภำควิชำนิติเวชศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
(12) ผศ.ดร.กลิ่นเทียน วรรณภักตร์
ภำควิชำนิติเวชศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
(13) ศ.ดร.นพ.พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช ภำควิชำเวชศำสตร์ชุมชน คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
(14) ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริ ยำ
ภำควิชำเวชศำสตร์ชุมชน คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
(15) รศ.ดร.รัตนำ ทรัพย์บำเรอ
ภำควิชำเวชศำสตร์ชุมชน คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
(16) รศ.นพ.เกรี ยงไกร ศรี ธนวิบุญชัย ภำควิชำเวชศำสตร์ชุมชน คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
(17) อ.นพ.พิสิษฐวุฒิ อยุทธ์
ภำควิชำเวชศำสตร์ชุมชน คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
(18) รศ.ดร.นิวทิ เจริ ญใจ
ภำควิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
(19) รศ.ดร.ทิพวรรณ ประภำมณฑล สถำบันวิจยั วิทยำศำสตร์สุขภำพ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
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