กำหนดกำร
โครงกำรอบรมระยะสั้นกำรพยำบำลอำชีวอนำมัย สำหรับพยำบำลวิชำชีพ รุ่นที่ 6
ระหว่ำงวันที่ 26 – 28 มกรำคม, 2 - 4, 8 – 11 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลำ 08.00 – 17.00 น.
ณ ศูนย์ปฏิบัติกำรโรงแรมเทำ-ทอง มหำวิทยำลัยบูรพำ
………………………………………………………………………………
วันศุกร์ที่ 26 มกรำคม พ.ศ. 2561
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.
๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๕ น.
๐๘.๔๕ – ๐๙.๐๐ น.
๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.
๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑6.๐๐ น.

วันเสำร์ที่ 27 มกรำคม พ.ศ. 2561
10.๐๐ – ๑2.๐๐ น.
๑2.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

ลงทะเบียนและรับเอกสาร
พิธีเปิดการอบรมฯ
โดย รศ.ดร.นุจรี ไชยมงคล
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ชี้แจงแนวทำงกำรอบรมฯ
โดย ผศ.ดร.นิสากร กรุงไกรเพชร
ประธานโครงการพัฒนาการพยาบาลอาชีวอนามัยฯ
Pre test
บรรยำยหัวข้อ “สถำนกำรณ์และแนวโน้มปัญหำอำชีวอนำมัยฯ
นโยบำยและแผนงำน”
โดย ผศ.ดร.นิสากร กรุงไกรเพชร
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
พัก/รับประทานอาหารกลางวัน
บรรยำยหัวข้อ “หลักระบำดวิทยำในงำนอำชีวอนำมัย”
โดย ผศ.ดร.ฉันทนา จันทวงศ์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บรรยำยหัวข้อ “กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับงำนอำชีวอนำมัย”
โดย อาจารย์ประภัสสร พงศ์พันภิศาล
ที่ปรึกษากฎหมายของสภาการพยาบาล
พัก/รับประทานอาหารกลางวัน
บรรยำยหัวข้อ “พิษวิทยำในงำนอำชีวอนำมัย”
โดย รศ.ดร.นันทพร ภัทรพุทธ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

วันอำทิตย์ที่ 28 มกรำคม พ.ศ. 2561
๐9.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
บรรยำยหัวข้อ“กำรป้องกันโรคและกำรบำดเจ็บจำกกำร
ทำงำน”
โดย คุณมริสสา กองสมบัติสุข
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดระยอง
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
พัก/รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑7.๐๐ น.
บรรยำยหัวข้อ “สุขศำสตร์อุตสำหกรรมและควำมปลอดภัย”
โดย ผศ.ดร.ปวีณา มีประดิษฐ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วันศุกร์ที่ 2 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑6.๐๐ น.

วันเสำร์ที่ 3 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
๐9.๐๐ – ๑2.๐๐ น.
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑7.๐๐ น.

บรรยำยหัวข้อ “กำรพยำบำลอำชีวอนำมัยเพื่อกำรสร้ำงเสริม
สุขภำพ”
โดย ผศ.ดร.ฉันทนา จันทวงศ์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
พัก/รับประทานอาหารกลางวัน
บรรยำยหัวข้อ “กำรพยำบำลอำชีวอนำมัยเพื่อกำรสร้ำงเสริม
สุขภำพ” (ต่อ)
โดย ผศ.ดร.ฉันทนา จันทวงศ์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บรรยำยหัวข้อ “หลักกำรยศำสตร์ในกำรทำงำน”
โดย ผศ.ดร.นิสากร กรุงไกรเพชร
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
พัก/รับประทานอาหารกลางวัน
บรรยำยหัวข้อ “กำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนสุขภำพและกำร
บริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง กำรเตรียมกำรและกำรตอบโต้ภำวะ
ฉุกเฉินในสถำนประกอบกำร”
โดย คุณชวลิต ชีวะเกตุ
Senior Occupational Health analyst
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด

วันอำทิตย์ที่ 4 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
๐8.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.
บรรยำยหัวข้อ “กำรจัดกำรดูแลเพื่อกำรกลับเข้ำทำงำน”
โดย คุณศิรินทร์ทิพย์ ชาญด้วยวิทย์
หน่วยอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลระยอง
11.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
บรรยำยหัวข้อ “กำรบริหำรจัดกำรหน่วยบริกำรสุขภำพ และ
กำรจัดกำรภำวะฉุกเฉิน”
โดย คุณยุพา ดาวเรือง
บริษัท โรเด้นสต๊อก ประเทศไทย
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
พัก/รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑7.๐๐ น.
บรรยำยหัวข้อ “กำรบริหำรจัดกำรหน่วยบริกำรสุขภำพ และ
กำรจัดกำรภำวะฉุกเฉิน” (ต่อ)
โดย คุณยุพา ดาวเรือง
บริษัท โรเด้นสต๊อก ประเทศไทย
วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
๐8.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
บรรยำยหัวข้อ “โรคจำกกำรทำงำน”
โดย นพ.วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์
ผู้อานวยการศูนย์วิชาการอาชีวเวชศาสตร์
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
พัก/รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
บรรยำยหัวข้อ “กำรตรวจพิเศษทำงอำชีวเวชศำสตร์”
โดย นพ.วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์ และคณะ
ผู้อานวยการศูนย์วิชาการอาชีวเวชศาสตร์
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
วันศุกร์ที่ 9 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
09.0๐ – ๑1.0๐ น

๑1.๐๐ – ๑2.๐๐ น.
12.00 – 13.00 น.
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

บรรยำยหัวข้อ “แนวทำงกำร Walk Through Survey ,กำร
จัดทำแผนงำนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพและกำรประเมินผล”
โดย อาจารย์อริสรา ฤทฺธิ์งาม
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
พัก/รับประทานอาหารกลางวัน
เดินทางไปสถานประกอบการ
กำรฝึกปฏิบัติกำรสำรวจสถำนประกอบกำร (Walk Through
Survey)
โดย ผศ.ดร.นิสากร กรุงไกรเพชร และคณะ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

วันเสำร์ที่ 10 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
๐9.๐๐ – ๑2.๐๐ น.
บรรยำยหัวข้อ “กำรบริกำรพยำบำลอำชีวอนำมัยเพื่อกำรดูแล
สุขภำพจิตผู้ประกอบอำชีพ”
โดย นางศิริพร พูลทรัพย์ และนายวัชรวีร์ วชิรพันธ์ธรรม
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
พัก/รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑7.๐๐ น.
กำรฝึกปฏิบัติกำรจัดทำแผนงำนโครงกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ
โดย ผศ.ดร.นิสากร กรุงไกรเพชร และคณะ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วันอำทิตย์ที่ 11 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น
นำเสนอแผนงำนโครงกำรฯ
โดย ผศ.ดร.นิสากร กรุงไกรเพชร และคณะ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
พัก/รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น
ทดสอบหลังกำรอบรมฯ และประเมินผลโครงกำรฯ ภำพรวม
โดย ผศ.ดร.นิสากร กรุงไกรเพชร และคณะ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
พิธีปิดกำรอบรมฯ และมอบประกำศนียบัตรฯ
โดย รศ.ดร.นุจรี ไชยมงคล
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
……………………………………………………………………………………………………
หมายเหตุ

พักรับประทานอาหารว่าง เวลา ๑๐.๑๕ - ๑๐.๓๐ น. และเวลา ๑๔.๑๕ – ๑๔.๓๐ น.
รับประทานอาหารกลางวัน เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.

