
การอบรมเชิงปฏิบัติการ  
การบริหารจัดการงานอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย (OH&S)  
และส่ิงแวดล�อมในโรงพยาบาล (ENV) 

รุ�นที่ 16 

โรงแรม เดี่ยว คู� โทรศัพท�

โรงแรมเจร�ญธานี+อาหาร
เช�า

1200 1200 043-220-400

โรงแรมพ�ลแมนราชาออคิด
+อาหารเช�า

1500 1800 043-913-333

โรงแรมโฆษะ+อาหารเช�า 1400 1600 043-225-014

โรงแรมว�ว�ช+อาหารเช�า 1200 1400 043-236-888

โรงแรมบุษราคัม+อาหาร
เช�า

800 850 043-333-666

โรงแรมขอนแก�นเซ็นทรุ�ม
+อาหารเช�า

650 850 081-574-0507

ชาดาเวอแรนด�า โฮเทล
(อาหารเช�า 100)

650 750 088-035-6823

การบริหารและการจัดการระบบอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยใน SIMPLE : 

เพราะ SIMPLE เปนเรื่อง SIMPLE

Theme

วันที่ 31 กรกฎาคม ถึง 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
ณ โรงแรมเจริญธานี อ.เมือง จ.ขอนแก�น

การสํารองที่พัก ที่โรงแรมเจร�ญธานี

กรุณาแจ�งชื่อการประชุมเพ�่อความสะดวกและได�ราคาของการจัดประชุม

ยังมีที่พักและโรงแรมอีกจํานวนมากในขอนแก�นท�านสามารถสืบค�น
ได�ทางอินเตอร�เน็ตและเลือกจองได�เองตามสะดวก โรงแรมที่แนะนํา
เป�นโรงแรมที่ใกล�สถานที่จัดประชุม

สาขาวชิาอาชีวเวชศาสตร� ภาควชิาเวชศาสตร�ชุมชน และสาํนกังานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภยั ร�วมกบั งานบริการพยาบาล คณะแพทยศาสตร� มหาวทิยาลยัขอนแก�น 
ร�วมกบั สมาคมโรคจากการประกอบอาชพีและสิง่แวดล�อมแห�งประเทศไทย

จัดโดย

📞 โทรศัพท�  0-4336-3383, 089-422-1274, 082-843-9925
📠 โทรสาร 0-4320-2488
📧 email  : haomkku@gmail.com 
📌 websit : www.omkku.com

ค�าลงทะเบียน

วิธีการสมัคร

• อัตราค�าลงทะเบียน คนละ 3,500 บาท 
**ท�านสามารถเบกิค�าใช�จ�ายได�ตามสทิธิ ์และต�องได�รบัอนุญาต จากผู�บงัคับบญัชาก�อน 
ทัง้นีเ้ป�นการขออนมัุติตามระเบยีบสาํนักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยการขออนุมัตเิดนิทาง
ไปราชการ และจดัประชุมวชิาการ พ.ศ. 2524 และหนงัสอืที ่กค. 0502/ว. 122 ลงวนัท่ี 
27 ธันวาคม 2545

• ท�านสามารถสมัครได�ที่ www.omkku.com
หมดเขตรับสมัคร 20 กรกฎาคม 2562
 

Scan



31 ก.ค. 62
08.30-08.45 น. ลงทะเบียน, Pre-test
08.45-09.00 น. พิธีเป�ด
09.00-10.30 น. หลักการด�านการจัดการอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภยัในการทํางานของบุคลากรสขุภาพ (health 
workers) และความสอดคล�องกับคุณภาพการ
รักษาพยาบาล (P1)
วิทยากร : รศ. พญ.เนสินี ไชยเอีย
               คณะแพทยศาสตร� ม.ขอนแก�น

10.30-12.00 น. 2P Safety คืออะไร ทําอย�างไร
วิทยากร : พญ.ป�ยวรรณ ลิ้มป�ญญาเลิศ
               สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 
              (องค�การมหาชน)

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 น. หลักการและวิธีการประเมินความไม�ปลอดภัยใน

การทํางาน
- สิ่งแวดล�อมในการทํางาน
- พฤติกรรมการปฏิบัติงาน
วิทยากร : อ. นพ.อดุลย� บัณฑุกุล
               โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

14.30-16.30 น. - หลกัการประเมนิการสัมผัสสารอนัตรายในทีท่าํงาน
เบ้ืองต�น (P1)
- การประเมนิความเสีย่งต�อสขุภาพในทีทํ่างาน (P1)
วิทยากร : รศ. พญ.เนสินี ไชยเอีย และคณะ

1 ส.ค. 62
09.00-11.30 น. หลักการและวิธีการประเมินสุขภาพของบุคลากร

ด�านสุขภาพ 
1. ประเมินความพร�อมในการทํางาน (fitness for 
work; P2) 
2. การเฝ�าระวังทางการแพทย�จากการสัมผัส
สิ่งคุกคามในงาน (medical surveillance; P3) 
3. การประเมินสุขภาพก�อนกลับเข�างานหลังการ
เจ็บป�วย (return to work) 
วิทยากร : รศ. พญ.เนสินี ไชยเอีย
              อ. นพ.ภาณุมาศ ไกรสร
              อ. พญ.วริษา สุนทรวินิต
              คณะแพทยศาสตร� ม.ขอนแก�น

11.30-13.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน
- ชมนิทรรศการ
*Special session-Pitfall ผลการตรวจทาง
อาชีวเวชศาสตร� (รับจํานวนจํากัด 50 ท�านแรก)

13.00-14.00 น. การนําเสนอรายงานด�านสขุภาพและความปลอดภยั
ต�อผู�บริหารและคณะกรรมการความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย (คปอ.)
วิทยากร : รศ. พญ.เนสินี ไชยเอีย และคณะ
               คณะแพทยศาสตร� ม.ขอนแก�น

15.30-17.00 น. เสวนาเร่ือง Employee Assistance Program 
(EAP) : (E2)
วิทยากร : นักจิตวิทยาการปรึกษาในองค�กร

2 ส.ค. 62
08.30-10.00 น. ตัวชี้วัดที่สําคัญของ personnel safety goal 

วิทยากร : รศ. พญ.เนสินี ไชยเอีย

การประเมินคุณภาพชีวิตการทํางาน
วิทยากร : รศ. พญ.เนสินี ไชยเอีย
              อ. พญ.วริษา สุนทรวินิต
              คณะแพทยศาสตร� ม.ขอนแก�น

10.00-12.00 น. ความปลอดภยัในการใช�สารสนเทศ, social media  
และการสื่อสาร
วิทยากร : อ. ดร. นพ.นวนรรน ธีรอัมพรพันธุ�
               คณะแพทยศาสตร� โรงพยาบาลรามาธิบดี
               มหาวิทยาลัยมหิดล
               อ. ดร.ชนกพร  พัวพัฒนกุล
               คณะศิลปกรรมศาสตร� มหาวิทยาลัยมหิดล

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-15.00 น. การเตรียมการต�อภาวะฉุกเฉินที่มีผลกระทบต�อ
บุคลากรและผู�ป�วยในโรงพยาบาล 
วิทยากร : ผศ. นพ.ศุภฤทธิ์ ศิลารัตน�
               ศูนย�หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

15.00-16.00 น. Post-test
*หมายเหตุ : อาหารว�างเสิร�ฟในห�องประชุม เวลา 10.30 และ 14.30 น.

คะแนนการศึกษาตอเนื่องอยูระหวางดําเนินการ

CME CNEU CPE  CDE 

การบริหารจัดการงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OH&S) และสิ่งแวดล�อมในโรงพยาบาล (ENV) รุ�นที่ 16
การบริหารและการจัดการระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน SIMPLE : เพราะ SIMPLE เป�นเรื่อง SIMPLE 

วันที่ 31 กรกฎาคม ถึง 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมเจริญธานี อ.เมือง จ.ขอนแก�น


