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ระหว่างวันที่ 3 – 7 พฤษภาคม 2564 

ไดห้นว่ยคะแนน CNEU 31.5 หนว่ย 

จากสภาการพยาบาล 

 

 

วันที่ 7  พฤษภาคม 2564 
08.30 – 12.00 น.    บรรยาย เรื่อง Pitfalls ใน ER 

Nursing 
โดย พญ. เพ็ญภัสสร์ ธนัชทัศน์ 

โรงพยาบาลตรัง 
13..00 – 14.30 น.   บรรยายเรื่อง การสร้างงานนวัตกรรม

ใน ER 
โดย พว.สุริญญา   ทองวล   

พว. สุวรรณา สงค์ทอง 
โรงพยาบาลวังวิเศษ  

15.00 – 16.00 น.    ประเมินผลการอบรม และมอบ
วุฒิบัตรการอบรม 

    *************************************** 

วัตถุประสงค์ 

        1. เพื ่อฟื ้นฟูวิชาการเรื ่องการพยาบาลเวชปฏิบัติ
ฉ ุกเฉินแนวใหม่ : บทบาทพยาบาลเวชปฏิบัต ิฉ ุกเฉิน          
ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันประเด็นทางกฎหมาย
และจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน 
         2. เพื่อทบทวนองค์ความรู้แก่พยาบาลเวชปฏิบัติ
ฉุกเฉิน และเพิ่มศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาลให้มี
ความรู้  และทักษะในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินที่ได้มาตรฐาน
รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและผลลัพธ์การพยาบาลผู้ป่วย
ฉุกเฉินตามข้อกำหนดของสภาการพยาบาล 

กลุ่มเป้าหมาย 

 พยาบาลที่ผ่านการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการ
พยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน 
และพยาบาลวิชาชีพในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ 
 

ระยะเวลาดำเนินการ  
        ระหว่างวันที ่ 3 – 7 พฤษภาคม 2564 
 

สถานท่ีอบรม  

        โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง  
 

ค่าลงทะเบียน 
        ค่าลงทะเบียนคนละ 4,000 บาท  

 

➢ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  

  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 
 
 
 

วิธีการสมัคร และการชำระเงิน 

 สมัครทางไปรษณีย์ และโอนค่าลงทะเบียนในนาม  

บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาตรัง ชื่อบัญชีออมทรัพย์บัญชี

สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง  

หมายเลขบัญชี  903-0-37903-0 พร้อมส่งสำเนาการโอนเงิน

และใบสมัคร  โดยจ่าหน้าซองถึง คุณจิราภรณ์ ชูสิงห์  

ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 

91 ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 

หรือ E-mail : bcnt.academic@gmail.com 

 สมัครด้วยตนเอง ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง  

ณ ฝ่ายวิจยัและบริการวิชาการ  

(ช้ัน 2 ติดกับห้องสมุด) อาคาร 6 ช้ัน   

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


 

 

หลักการและเหตุผล 

           พยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน 
เป็นบุคลากรพยาบาลที่ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ทักษะเฉพาะในการ
ช่วยเหลือบุคคลซึ่งได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการป่วยกะทันหัน การ
เจ็บป่วยฉุกเฉินเป็นภาวะที่คุกคามชีวิตของผู้ป่วยอย่างมาก จำเป็น
อย่างยิ่งท่ีจะต้องได้รับการดูแลอย่างทันท่วงที พยาบาลจำเป็นต้องใช้
ความรู ้ ทักษะในการประเมินภาวะสุขภาพ วินิจฉัยปัญหา การ
วางแผนรักษาเบื้องต้นที่ถูกต้องและแม่นยำ หากไม่ได้รับการแก้ไข
อย่างรวดเร็วทันท่วงทีอาจก่อให้เกิดภาวะ แทรกซ้อนถึงแก่ชีวิตหรือ
ภาวะพิการได้  นอกจากนี้ ด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมที่
เป็นสังคมผู้สูงอายุ และสถานการณ์การเจ็บป่วยฉุกเฉิน พยาบาล
เฉพาะทางเวชปฏิบัติที ่ผ่านการอบรมจำเป็นต้องได้รับการฟื ้นฟู
ความรู้เพื่อให้มีสมรรถนะหลักตอบสนองความต้องการของ ผู้ป่วย
ฉุกเฉิน 4 มิติ ได้แก่ สมรรถนะทางกฎหมายและจริยธรรมในการ
พิทักษ์สิทธ์ิผู้ป่วยฉุกเฉิน สมรรถนะทาง คลินิกในการช่วยเหลือผู้ป่วย
ฉุกเฉินท้ังนอก ใน และการส่งต่อระหว่างโรงพยาบาล สมรรถนะการ
สื่อสาร รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและผลลัพธ์การพยาบาลผู้ป่วย
ฉุกเฉินตามข้อกำหนดของสภาการพยาบาล 
             วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ได้ตระหนักถึง
ความสำคัญจึงได้จัดอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง 
สาขาการพยาบาลเวชปฏ ิบ ัต ิฉ ุก เฉ ิน (Program of Nursing 
Specialty in Emergency Nurse Practitioner) ระยะเวลา 4 เดือน 
มาตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบันท้ังหมด 6 รุ่น จึงเห็นว่ามีความจำเปน็
ที่จะต้องมีการจัดการอบรมหลักสูตรฟื้นฟูการพยาบาลเวชปฏิบัติ
ฉุกเฉินสำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉินและผู้ที่
สนใจ เร ื ่อง การพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉินแนวใหม่ : บทบาท
พยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉินขึ ้น เพื ่อให้กลุ ่มบุคคลเหล่านี้มีโอกาส
พัฒนาศักยภาพของตนเองในการดูแลผู้ป่วยและประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 
 

 

วันที่ 3  พฤษภาคม 2564 
08.00 – 08.30  น.    ลงทะเบยีน 
08.30 – 09.00  น.    พิธีเปิดการอบรม กล่าวรายงาน     
                           โดย ผอ.ประไพพิศ  สิงหเสม  
                           วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 
09.00 – 12.00  น.   บรรยายเร่ือง Update ATLS,  PHTLS 
                           โดย  พญ.โอสรี  อัครบวร 
                           คณะแพทยศาสตร์  มอ.                    
13.00 – 17.00  น.    บรรยายเร่ือง Emergency   
                           management : stemi stroke   
                           sepsis and trauma 
                           โดย พญ.วรัญญา เดชภานุวัฒน์   

โรงพยาบาลตรัง 
 

วันที่ 4  พฤษภาคม 2564 
08.30 – 10.30 น.    บรรยาย เร่ือง การประเมินสภาพ 

ผู้สูงอายุในภาวะฉุกเฉินและการดูแลผู้    
สูงอายุในภาวะฉุกเฉิน: Trauma and   
non-trauma  

                             โดย พญ. จิราภรณ์ ศรีอ่อน 
                                   คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล              
                                   มหาวิทยาลยันวมนิทราธิราช 
13.00 – 17.00  น.   วิเคราะห์กรณีศึกษา 
                          โดย ดร.สาดี แฮมิลตนั 
                          วพบ. สรรพสิทธิประสงค ์
 
 
 
 

วันที่ 5 พฤษภาคม  2564 
08.30 – 12.00  น.    บรรยายเร่ือง EKG interpretation   
                           and nursing management 
                           โดย  พว.ศันสนะ ปานศิริ/พว.กมลชัย มคีำ 

โรงพยาบาลตรัง 
13.00 – 17.00  น.    บรรยายเร่ือง Emergency nursing    
                            outcome 
                            โดย  รศ.ดร.ศิริอร สินธุ 
 
วันที่ 6  พฤษภาคม 2564 
08.30 – 10.30 น.    บรรยาย เร่ือง   Emergency Nursing  

Product and Branding 
                               โดย  รศ.ดร.ศิริอร สินธุ 
10.30 – 12.00 น.    บรรยาย เร่ือง   Emergency Nursing  
                          Competenceกับความก้าวหน้าในวชิาชพี  
                          โดย  รศ.ดร.ศิริอร สินธุ  
13.00 – 14.30 น.   ประเด็นกฎหมายและจริยธรรมในการ 
                          ปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน 
                                โดย  รศ.ดร.ศิริอร สินธุ    
                                       พันเอก นพ.สุรจิต สุนทรธรรม 
                                       ดร.พิชญา โพธิท์อง 
14.30 – 17.00 น.   บรรยาย เร่ือง  ประเด็นการจัดการ 
                          และการรับมือกับความรุนแรงในห้อง  
                          อุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
                                โดย  รศ.ดร.ศิริอร สินธุ    
                                       พันเอก นพ.สุรจิต สุนทรธรรม 
                                       ดร.พิชญา โพธิท์อง 
 
 




