วัตถุประสงค์ทั่วไป
โครงการอบรมระยะสั้นการพยาบาลอาชีวอนามัย
สาหรับพยาบาลวิชาชีพ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
หลักการเหตุผล
การเพิ่มขึ้นของอุตสาหกรรมทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง
และ ขนาดเล็ก (SMEs) มากขึ้น มีโอกาสเกิดปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การป้องกันสุขภาพ
การให้บริการเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นจึงมีความจาเป็น
และทันการณ์ เพื่อการดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
ของผู้ประกอบอาชีพ รวมทั้ง การส่งเสริมสุขภาพให้ผู้ประกอบ
อาชีพมีสุขภาพดีขึ้น บุคลากรจึงต้อง มีความรู้หลากหลายสาขา
ทั้งการดูแลสุขภาพ การควบคุมสิ่งแวดล้อม การบังคับใช้
กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ พยาบาลอาชีวอนามัย มีบทบาท
ในการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และปกป้องสุขภาพ
คนทางาน จากอันตรายที่เกิดจากการทางานที่จะสามารถ
ดาเนินงาน เพื่อให้ผู้ประกอบการคงไว้ซึ่งการมีสุขภาพดี สามารถ
ประกอบอาชีพได้อย่างปลอดภัย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
และเพิ่มศักยภาพให้พยาบาลสามารถดาเนินงานอาชีวอนามัยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการพัฒนาการพยาบาลอาชีวอนามัย เพื่อการสร้าง
เสริมสุขภาพฯ จึงเห็นความจาเป็นจึงได้จัดอบรมหลักสูตรอบรม
ระยะสั้น การพยาบาลอาชีวอนามัย เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพใน
สถานประกอบการ สาหรับพยาบาลวิชาชีพขึ้น เพื่อเป็นแนว
ทางการอบรมสาหรับพยาบาลวิชาชีพที่จะทาหน้าที่ดูแลสุขภาพ
คนทางานในสถานประกอบการให้ได้ตามมาตรฐาน สามารถ
บริหารจัดการบริการพยาบาลอาชีวอนามัย ดูแลสุขภาพและ

เพื่อพัฒนาศักยภาพและถ่ายทอดความรู้แก่พยาบาล
วิชาชี พ ภาคตะวั น ออก ให้ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ ต่ อ การ
ดาเนินงานบริการพยาบาลอาชีวอนามัยเพื่อการสร้างเสริม
สุข ภาพ และสามารถจัด บริ ก ารพยาบาลอาชีว อนามั ย ใน

กลุ่มเป้าหมาย
พยาบาลวิชาชีพสังกัดหน่วยงานของรัฐ และเอกชนที่
ต้องไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการบางเวลา พยาบาล
วิชาชีพ ที่ปฏิบัติงานประจาของสถานประกอบการในเขตภาค
ตะวันออก ซึ่งมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ ที่ยังไม่หมดอายุ จานวน 80 - 100 คน

ประกาศนียบัตร
ผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านเกณฑ์การประเมินผล จะได้รับ
ประกาศนียบัตรการพยาบาลอาชีวอนามัย ระยะสั้น (60
ชม.) จากมหาวิทยาลัยบูรพา
** ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับหน่วยคะแนนการศึกษา
ต่อเนือ่ งสาขาพยาบาลศาสตร์ จานวน 50 หน่วย จากสภาการ
พยาบาล**

ทั้งนี้ หลักสูตรได้รับการรับรองหลักสูตรจาก
สภาการพยาบาลเรียบร้อยแล้ว

โครงสร้างหลักสูตร
จานวนชั่วโมงทฤษฎี และปฏิบัติรวมทั้งสิ้น 60 ชั่วโมง
1. กลุ่มวิชาความรู้พื้นฐานอาชีวอนามัย 27 ชั่วโมง
- สถานการณ์และแนวโน้มปัญหาอาชีวอนามัย นโยบาย
และแผนที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัย
- สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
- พิษวิทยาในงานอาชีวอนามัยและการจัดการภาวะ
ฉุกเฉินสารเคมี
- หลักระบาดวิทยาในงานอาชีวอนามัย
- หลักการยศาสตร์ในการทางาน
- โรคจากการทางาน ได้แก่ โรคจากปัจจัยกายภาพและ
ชีวภาพ ทางเคมี และการจัดการอุบัติภยั สารเคมี
- การประเมินความเสีย่ งด้านสุขภาพ การบริหารจัดการ
ความเสี่ยง
2. กลุ่มวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย 33 ชั่วโมง
- การพยาบาลอาชีวอนามัยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
- การบริหารจัดการหน่วยบริการสุขภาพและการจัดการ
ภาวะฉุกเฉิน
- การบริการพยาบาลอาชีวอนามัยเพื่อการดูแล
สุขภาพจิตผู้ประกอบอาชีพ
- การป้องกันโรคและการบาดเจ็บจากการทางาน
- การตรวจทางอาชีวเวชศาสตร์
- การฟื้นฟูสุขภาพผู้ประกอบอาชีพ
- การฝึกปฏิบตั ิการสารวจสถานประกอบการ
การทาแผนงานโครงการสร้างเสริม
สุขภาพ และการประเมินผล
กิจกรรมการอบรม ประกอบด้วยการบรรยาย อภิปราย
ประชุมกลุ่ม และสารวจสถานประกอบการ

ระยะเวลาการอบรม

สามารถขอรับใบสมัคร ได้ที่

ระยะเวลาการอบรมทั้งสิ้น 60 ชั่วโมง (10 วัน)
รุ่นที่ 6 วันที่ 26-28 มกราคม, 2-4, 8-11 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 08.00 – 16.00 น.

ห้องประชุมแสนสุข อาคารอนุรักษ์ คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา หมายเลขโทรศัพท์ 0 3810 2883 หรือ
Download ใบสมัครได้ที่ http://ohnde.buu.ac.th/
index.php/document download หรือ https://
www.facebook.com/ohnde
เมื่อกรอกใบสมัครแล้วจัดส่งพร้อมค่าลงทะเบียนโดย
โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาแหลมทอง บางแสน
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา เลขบัญชี 386-1-00442-9
โดยส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ คุณวราภรณ์ ทูปิยะ
หมายเลขโทรสาร 0 3839 3476 หรือ
E-mail: ohnde.buu@hotmail.com

ณ โรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา

โครงการอบรมระยะสั้นการพยาบาลอาชีวอนามัย

สาหรับพยาบาลวิชาชีพ รุ่นที่ 6

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่

ผู้เข้ารับการอบรม
พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
สถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชน ที่มีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่ยังไม่หมดอายุ
รุ่นละ 80 – 100 คน

ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียนท่านละ 5,000 บาท
(พร้อมเอกสารการอบรม อาหารกลางวัน และอาหารว่าง วันละ
2 มือ้ ) หน่วยงานราชการสามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้จาก
ต้นสังกัด

โครงการอบรมระยะสั้นการพยาบาลอาชีวอนามัย
เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ
ภาคตะวันออก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ทีอ่ ยู่ 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี
20131 โทรศัพท์ 09 7003 1472 และ 0 3810 2883
(เวลาราชการ) E-mail: ohnde.buu@hotmail.com หรือ
โทรสาร 0 3839 3476

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายในการอบรมส่ว นหนึ่งได้รับ
การสนับสนุนจาก สานักงานกองทุนสนันสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

รันที่ 26-28 มกราคม, 2-4, 8-11 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 08.00 – 17.00 น.
ภายใต้โครงการพัฒนาการพยาบาลอาชีวอนามัยเพื่อการสร้างเสริม
สุขภาพในสถานประกอบการ ภาคตะวันออก ที่ได้รับการสนับสนุน
จาก สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

