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จำกกฎกระทรวง กำรจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน บุคลำกร หน่วยงำน หรือคณะบุคคลเพื่อ

ด ำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัยในสถำนประกอบกิจกำร พ.ศ. 2565 ข้อ 22(12) จป. ระดับวิชำชีพให้ควำมรู้และอบรมด้ำน
โรคจำกกำรประกอบอำชีพและสิ่งแวดล้อมแก่ลกูจ้ำงก่อนเข้ำท ำงำนและระหว่ำงท ำงำน เพื่อทบทวนควำมรู้อย่ำงน้อยปี
ละ 1 ครั้ง กรณีแจ้งให้ลูกจ้ำงทรำบก่อนเข้ำท ำงำน เปลี่ยนลักษณะงำน หรือเปลี่ยนสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนที่มีควำม
เสี่ยงหรืออันตรำยที่แตกต่ำงไปจำกเดิม จึงจัดให้ควำมรู้โรคจำกกำรประกอบอำชีพ เพื่อน ำไปตอ่ยอดในองค์กร 
 
1. สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ 

1. ทรำบถึงกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับโรคจำกกำรประกอบอำชีพและโรคจำกสิ่งแวดล้อม 
2. สำมำรถอธิบำยวิธีป้องกันและควบคุมอันตรำยจำกกำรท ำงำนและสิ่งแวดล้อมที่ก่อเกิดโรคได้ 
3. ทรำบถึงวิธีกำรใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยได้อย่ำงต้อง 
4. ทรำบถึงหลักเกณฑ์ วิธีกำรและเทคนิคกำรสอนให้ควำมรู้และอบรมด้ำนโรคจำกกำรประกอบอำชีพและ

สิ่งแวดล้อมแก่ลูกจ้ำง 
5. สำมำรถน ำรำยละเอียดหลักสูตรไปต่อยอดเพื่ออบรมให้กับลูกจ้ำงขององค์กรได้ 

 
2. กลุ่มเป้าหมาย 
 หัวหน้ำงำน/ เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยฯ /ฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง /ผู้ที่สนใจ  
 
หัวข้อฝึกอบรม 

1. กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง (วิทยำกร AIM) 
- พระรำชบัญญัติควบคุมโรคจำกกำรประกอบอำชีพและโรคจำกสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 
- สิทธิของลูกจ้ำงตำมพระรำชบัญญัติควบคุมโรคจำกกำรประกอบอำชีพและโรคจำกสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 
- กฎกระทรวง กำรจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน บุคลำกร หน่วยงำน หรือคณะบคุคลเพื่อด ำเนินกำร
ด้ำนควำมปลอดภัยในสถำนประกอบกิจกำร พ.ศ. 2565 
- ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เร่ือง ช่ือหรืออำกำรส ำคัญของโรคจำกกำรประกอบอำชีพ พ.ศ. 2563 
- ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เร่ือง กำรแจ้งข้อมูลที่จ ำเป็นเกี่ยวกับกำรเฝ้ำระวัง กำรป้องกัน และกำรควบคุมโรค
จำกกำรประกอบอำชีพแก่ลูกจ้ำง พ.ศ. 2565 

หลักสูตร : โรคจากการประกอบอาชีพ การวินิจฉัยโรคเบื้องต้นที่ จป./HR ควรทราบ  
การเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพ และการป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ 
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2. พฤติกรรม กำรค้นหำสำเหตุกำรเจ็บป่วย กำรวินิจฉัยโรคจำกกำรประกอบอำชีพ กำรเฝ้ำระวังโรคจำกกำรประกอบ
อำชีพ และกำรป้องกนัโรคจำกกำรประกอบอำชีพ (อ.หมอ) 
- โรคจำกกำรท ำงำนและกำรก่อเกิดโรคจำกกำรประกอบอำชีพ 
- ปัจจัยเสี่ยงหรือพฤติกรรมเสี่ยงทำงสุขภำพที่ก่อให้เกิดโรคจำกกำรประกอบอำชีพ 
- อำกำรส ำคัญหรืออำกำรแสดงของโรคจำกกำรประกอบอำชีพ  
- วิธีกำรป้องกันตนเองจำกโรคจำกกำรประกอบอำชีพ 
- มำตรกำรในกำรเฝ้ำระวัง กำรป้องกัน และกำรควบคุมโรคจำกกำรประกอบอำชีพ รวมถึงกำรบริกำรอำชีวเวชกรรม
ที่เกี่ยวข้องซ่ึงสถำนประกอบกิจกำรจัดให้กับลูกจ้ำง 
- กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงเป็นพฤติกรรมควำมปลอดภัย 
- กำรสวมอุปกรณ์คุม้ครองควำมปลอดภัยส่วนบุคคล ท่ำทำงกำรท ำงำนที่ปลอดภัย หรือข้อมลูอื่นใดที่เป็นประโยชน์
ต่อกำรเฝ้ำระวัง กำรป้องกัน หรือกำรควบคุมโรคจำกกำรประกอบอำชีพ 

 
 
3. ระยะเวลาอบรม  หลักสูตร 6 ชั่วโมง 09.00-16.00 น. 
     
4. Course outline 
08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน / รับเอกสาร 
 
09.00-10.00 น.  1.กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง (วิทยำกร AIM) 

- พระรำชบัญญัติควบคุมโรคจำกกำรประกอบอำชีพและโรคจำกสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 
- สิทธิของลูกจ้ำงตำมพระรำชบัญญัติควบคุมโรคจำกกำรประกอบอำชีพและโรคจำก
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 
- กฎกระทรวง กำรจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน บุคลำกร หน่วยงำน หรือคณะ
บุคคลเพื่อด ำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัยในสถำนประกอบกิจกำร พ.ศ. 2565 
- ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เร่ือง ช่ือหรืออำกำรส ำคัญของโรคจำกกำรประกอบอำชีพ พ.ศ. 
2563 
- ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เร่ือง กำรแจ้งข้อมูลที่จ ำเป็นเกี่ยวกับกำรเฝ้ำระวัง กำรป้องกัน 
และกำรควบคุมโรคจำกกำรประกอบอำชีพแก่ลกูจ้ำง พ.ศ. 2565 
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10.00-10.15 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
10.15-12.00 น.  2. พฤติกรรม กำรค้นหำสำเหตุกำรเจ็บป่วย กำรวินิจฉัยโรคจำกกำรประกอบอำชีพ  (อ.หมอ) 
   กำรเฝ้ำระวังโรคจำกกำรประกอบอำชีพ และกำรป้องกันโรคจำกกำรประกอบอำชีพ 

- โรคจำกกำรท ำงำนและกำรก่อเกิดโรคจำกกำรประกอบอำชีพ 
- ปัจจัยเสี่ยงหรือพฤติกรรมเสี่ยงทำงสุขภำพที่ก่อให้เกิดโรคจำกกำรประกอบอำชีพ 
- อำกำรส ำคัญหรืออำกำรแสดงของโรคจำกกำรประกอบอำชีพ  
- วิธีกำรป้องกันตนเองจำกโรคจำกกำรประกอบอำชีพ 

 
12.00-13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 
13.00-14.30 น.  - มำตรกำรในกำรเฝ้ำระวัง กำรป้องกัน และกำรควบคุมโรคจำกกำรประกอบอำชีพ รวมถึงกำร

บริกำรอำชีวเวชกรรมที่เกี่ยวข้องซ่ึงสถำนประกอบกิจกำรจัดให้กับลูกจ้ำง (อ.หมอ) 
14.30-14.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
14.45-16.00 น. - กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงเป็นพฤติกรรมควำมปลอดภัย (อ.หมอ) 

- กำรสวมอุปกรณ์คุม้ครองควำมปลอดภัยส่วนบุคคล ท่ำทำงกำรท ำงำนที่ปลอดภัย หรือข้อมลู
อื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อกำรเฝ้ำระวัง กำรป้องกัน หรือกำรควบคุมโรคจำกกำรประกอบอำชีพ 

16.00-16.30 น.  Q&A  
..................................................................................................................................................................................... 


