รายละเอียดการรับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง

ติดต่อสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ 20 เมษายน 2565
1. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
www.bcnt.ac.th
2. กรอกรายละเอียดในใบสมัคร
3. ชำระค่าลงทะเบียน
2,000 บาท
เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาตรัง
ชื่อบัญชี เงินบำรุงการศึกษาวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

เลขบัญชี 903-1-28251-0
4. ส่งเอกสารใบสมัครและหลักฐาน
การชำระค่าลงทะเบียนทาง E-mail
bcnt.academic01@gmail.com

อบรม Online
โปรแกรม Zoom Meeting

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
อาจารย์เบญจวรรณ ช่วยแก้ว
: ผู้รับผิดชอบโครงการ

โทรศัพท์ 081-9680569

คณะพยาบาลศาสตร์
สถาบันพระบรมราชชนก

075-211298 ต่อ 144,

คุณจิราภรณ์ ชูสิงห์

: เจ้าหน้าที่โครงการ

โทรศัพท์ 087-4177674

http : www.bcnt.ac.th

จัดการประชุม
ฟื้ นฟูวิชาการสำหรับพยาบาล
เรื่อง การพยาบาลในยุค
New normal
(การอบรม online)

กำลังดำเนินการขอหน่วย
คะแนน CNEU

จากสภาการพยาบาล

ระหว่างวันที่
25 - 29 เมษายน 2565

หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง คณะ
พยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวง
สาธารณสุข มีพันธกิจหลักในการผลิตและพัฒนา
บุคลากรด้านสุขภาพ จัดการศึกษาที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานระดับอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพ
ตระหนักถึงความจำเป็นในการพัฒนาพยาบาลหรือ
บุคลากรสาธารณสุขให้มีองค์ความรู้ที่ทันสมัย และ
ทักษะที่จำเป็นในการดูแลสุขภาพของผู้รับบริการทุก
เพศ ทุกวัยในยุค New normal สามารถปฏิบัติ
งาน เริ่มตั้งแต่การประเมินปัญหาภาวะสุขภาพที่
ต้องการการดูแลและให้การช่วยเหลือเพื่อให้ผู้ป่วย
ปรับตัวได้ นำแผนการรักษาของแพทย์สู่การปฏิบัติ
ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน และให้การฟื้ นฟูและ
สร้างเสริมสุขภาพโดยคำนึงถึงความเป็นองค์รวมและ
ความเป็นปัจเจกบุคคลที่มีความต้องการที่แตกต่าง
กันทั้งนี้เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถดูแลตนเองได้และ
กลับคืนสู่ครอบครัวและสังคมได้
จึงได้จัดประชุมฟื้ นฟูวิชาการสำหรับพยาบาล
เรื่อง การพยาบาลในยุค New normal ขึ้นในรูป
แบบการประชุมออนไลน์ เพื่อให้พยาบาลและ
บุคลากรด้านสุขภาพ อีกทั้งผู้ที่สนใจสามารถนำความ
รู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้รับบริการใน
ยุคNew normal ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

กำหนดการ:
วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565
08.00-08.30 น. ลงทะเบียนรายงานตัวระบบออนไลน์
08.30-09.00 น. พิธีเปิดโครงการโดย อาจารย์ประไพพิศ สิงหเสม
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
09.00-12.00 น. บรรยาย เรื่อง การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่มี
ภาวะแทรกซ้อนทางสูติศาสตร์ในยุค
New normal
โดย รศ.ดร.โสเพ็ญ ชูนวล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 น. บรรยาย เรื่อง Covid-19 in pregnancy
โดย รศ.ดร.โสเพ็ญ ชูนวล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
14.30-16.30 น. บรรยาย เรื่อง การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในยุค
New normal
โดย พว.นิอร ละอองแก้ว
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565
08.00-08.30 น ลงทะเบียนรายงานตัวระบบออนไลน์
08.30-12.00 น. บรรยาย เรื่อง การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ทางอายุรศาสตร์ในระบบสุขภาพปฐมภูมิ
ในยุค New normal
โดย ศ.นพ.ชัยรัตน์ ฉายากุล
คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.30 น. บรรยาย เรื่อง การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ในยุค New normal
โดย ผศ.ดร. พิสมัย วัฒนสิทธิ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันพุธที่ 27 เมษายน 2565
08.00-08.30 น. ลงทะเบียนรายงานตัวระบบออนไลน์
08.30-10.30 น. บรรยาย เรื่อง การจัดการผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองในระยะกึ่งเฉียบพลัน
(intermediate care)บนฐานชีวิตใหม่ในชุมชน
โดย พญ.ทิพย์ลดา บุญชัย
นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลตรัง
10.30- 12.00 น. บรรยาย เรื่อง บทบาทพยาบาลในการป้องกัน
และการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019
โดย ดร.จิราภรณ์ ชูวงศ์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.30 น. บรรยาย เรื่อง การประเมินและดูแลผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดหัวใจในบทบาทพยาบาลเวช
ปฏิบัติ
โดย พว.อุไร คำมาก
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565
08.00-08.30 น. ลงทะเบียนรายงานตัวระบบออนไลน์
08.30-12.00 น. บรรยาย เรื่อง การส่งเสริมสุขภาพจิต
ในยุค New normal
โดย ผศ.ดร.ศรีสุดา วนาลีสิน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.30 น. บรรยาย เรื่อง Update nursing care of
covid-19 in children
โดย พว.จงกล ปัญญาไว
หัวหน้าหอผู้ป่วย 8 ข
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565
08.00-08.30 น. ลงทะเบียนรายงานตัวระบบออนไลน์
08.30-12.00 น. บรรยาย เรื่อง แนวโน้มของระบบบริการ
สุขภาพปฐมภูมิในยุค New normal
โดย นพ.สุวัฒน์ วิริยะพงศ์สุกิจ
ผอ.สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.30 น. บรรยาย เรื่อง บทบาทการพยาบาลในการดูแล
ผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนในยุค New normal
โดย พว.กนกวรรณ หวนศรี
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์

รูปถ่าย
ใบสมัคร
การประชุมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาล เรื่อง การพยาบาลในยุค New normal
ระหว่างวันที่ 25-29 เมษายน 2565
ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
1.
2.
3.
4.

ชื่อ-สกุล....................................................................................................................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด...................................................................................................อายุ..........................................ปี
เลขประจำตัวประชาชน............................................................................................................................................
ตำแหน่งทางการบริหาร............................................................................................................................................
ตำแหน่งทางวิชาชีพ..................................................................................................................................................
โทรศัพท์มือถือ............................................................. โทรศัพท์…………………………………….………………......………..
E-mail …………………………………………………………………………………………………………………………………………...........
เลขใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ………………………………………………………………………………………………………...........…
เลขบัตรสมาชิกสภาการพยาบาล…………………………………………………………………………………………………...........……
5. สถานทีป่ ฏิบัตงิ าน.....................................................................................................................................................
ที่อยู่..........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
6. ระดับการศึกษา
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

คำรับรองของผู้สมัครเข้ารับการอบรม
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ................................................ผู้สมัคร
(…………………………...…………….)
วัน...........เดือน....................ปี................

QR CODE เข้ากลุ่มสำหรับการประชุม

