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ระหว่างวนัที ่18-22 มกราคม 2564 

ก าลังด าเนนิการขอหน่วยคะแนน CNEU 

จากสภาการพยาบาล 

 

 

วัตถุประสงค ์

        1. เพ่ือฟ้ืนฟูวิชาการเรื่องการพยาบาลเวชปฏิบัติ
ฉุกเฉินแนวใหม่ : บทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน ที่
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันประเด็นทางกฎหมายและ
จริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน 
         2. เพ่ือทบทวนองค์ความรู้แก่พยาบาลเวชปฏิบัติ
ฉุกเฉิน และเพ่ิมศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาลให้มี
ความรู้  และทักษะในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินที่ได้มาตรฐาน
รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและผลลัพธ์การพยาบาลผู้ป่วย
ฉุกเฉินตามข้อก าหนดของสภาการพยาบาล 
 
กลุ่มเป้าหมาย 

 พยาบาลที่ผ่านการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการ
พยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน 
และพยาบาลวิชาชีพในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ  
 
 
 
 

ระยะเวลาด าเนินการ  
        ระหว่างวันที ่ 18 - 22 มกราคม 2564 
 

สถานท่ีอบรม  

        โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อ าเภอเมือง  จังหวัดตรัง  
 

ค่าลงทะเบียน 
        ค่าลงทะเบียนคนละ 4,000 บาท  

 

 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม  

  อาจารย์ ไพจิตร พุทธรอด             
      โทรศัพท์ 075-211298 ต่อ 146, 089-8686945 
  คุณจิราภรณ์ ชูสิงห์   
      โทรศัพท์  075-211298 ต่อ 118, 087-4177674                     
      โทรสาร 075-211298 ต่อ 121  
      http : www.bcnt.ac.th 
 
 
 
 
 
 

http://www.bcnt.ac.th/


 

 
หลักการและเหตุผล 

           พยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน 
เป็นบุคลากรพยาบาลที่ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ทักษะเฉพาะในการ
ช่วยเหลือบุคคลซึ่งได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการป่วยกะทันหัน การ
เจ็บป่วยฉุกเฉินเป็นภาวะที่คุกคามชีวิตของผู้ป่วยอย่างมาก จ าเป็น
อย่างยิ่งท่ีจะต้องได้รับการดูแลอย่างทันท่วงที พยาบาลจ าเป็นต้องใช้
ความรู้ ทักษะในการประเมินภาวะสุขภาพ วินิจฉัยปัญหา การ
วางแผนรักษาเบื้องต้นที่ถูกต้องและแม่นย า หากไม่ได้รับการแก้ไข
อย่างรวดเร็วทันท่วงทีอาจก่อให้เกิดภาวะ แทรกซ้อนถึงแก่ชีวิตหรือ
ภาวะพิการได้  นอกจากนี้ ด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมที่
เป็นสังคมผู้สูงอายุ และสถานการณ์การเจ็บป่วยฉุกเฉิน พยาบาล
เฉพาะทางเวชปฏิบัติที่ผ่านการอบรมจ าเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู
ความรู้เพื่อให้มีสมรรถนะหลักตอบสนองความต้องการของ ผู้ป่วย
ฉุกเฉิน 4 มิติ ได้แก่ สมรรถนะทางกฎหมายและจริยธรรมในการ
พิทักษ์สิทธ์ิผู้ป่วยฉุกเฉิน สมรรถนะทาง คลินิกในการช่วยเหลือผู้ป่วย
ฉุกเฉินท้ังนอก ใน และการส่งต่อระหว่างโรงพยาบาล สมรรถนะการ
สื่อสาร รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและผลลัพธ์การพยาบาลผู้ป่วย
ฉุกเฉินตามข้อก าหนดของสภาการพยาบาล 
             วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ได้ตระหนักถึง
ความส าคัญจึงได้จัดอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง 
ส าขาการพยาบาล เ วชปฏิบั ติ ฉุ ก เฉิน  ( Program of Nursing 
Specialty in Emergency Nurse Practitioner) ระยะเวลา 4 เดือน 
มาตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบันท้ังหมด 6 รุ่น จึงเห็นว่ามีความจ าเปน็
ที่จะต้องมีการจัดการอบรมหลักสูตรฟื้นฟูการพยาบาลเวชปฏิบัติ
ฉุกเฉินส าหรับผู้ที่ผ่านการอบรมพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉินและผู้ที่
สนใจ เรื่อง การพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉินแนวใหม่ : บทบาท
พยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉินขึ้น เพื่อให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้มีโอกาส
พัฒนาศักยภาพของตนเองในการดูแลผู้ป่วยและประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 
 

 

วันที่ 18 มกราคม 2564 
08.00 – 08.30 น.   ลงทะเบียน 
08.30 – 09.00 น.   พิธีเปิดการอบรม 
                โดย นางประไพพิศ สิงหเสม 
                         ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาล 
                         บรมราชชนนี ตรัง 
09.00 - 12.00 น.   บรรยาย เรื่อง Update ATLS , PHTLS 
13.00 – 17.00 น.   บรรยาย เรื่องUpdate Emergency                        
                          Management 
   
วันที่ 19 มกราคม 2564 
08.30 – 10.30 น.   บรรยาย เรื่อง การประเมินสภาพ 
                          ผูสู้งอายุในภาวะฉุกเฉิน  
10.50 – 12.00 น.   บรรยาย เรื่อง  ภาวะฉุกเฉินในผู้สูงอายุ 
13.00 – 14.30 น.   บรรยายเรื่อง Fall in Elderly  
                          : 4 situations 
14.50  - 17.00 น.   บรรยายเรื่อง Sepsis in Elderly  
                          ภาวะติดเชื้อในผู้สูงอายุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 20 มกราคม 2564 
08.30 – 12.00 น.   บรรยาย เรื่อง Emergency nursing   
                         outcomes  
13.00 - 17.00 น.   บรรยาย เรื่อง EKG interpretation   
                         and nursing outcomes  
 
วันที ่21 มกราคม 2564 
08.30 – 10.30 น.   บรรยาย เรื่อง   Emergency Nursing  
                          Product and Branding 
10.50 – 12.00 น.   บรรยาย เรื่อง   Emergency Nursing  
                         Competence กับความก้าวหน้าใน 
                         วชิาชีพ   
13.00 – 14.30 น.   ประเด็นกฎหมายและจริยธรรมในการ 
                          ปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน 
14.50 – 17.00 น.   บรรยาย เรื่อง  ประเด็นการจัดการ 
                          และการรับมือกับความรุนแรงในห้อง  
                          อุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
 
วันที่ 22 มกราคม 2564 
08.30 – 12.00 น.    บรรยาย เรื่อง Pitfalls ใน ER  

Nursing 
13..00 – 14.30 น.   อภิปรายและซักถาม 
15.00 – 17.00 น.    ประเมินผลการอบรม และมอบวุฒิบัตร    
                           การอบรม 
 

*** วิทยาลัยก าลังด าเนินการติดต่อวิทยากร*** 
 
 


