 หลักการและเหตุผล 

 วัตถุประสงค์ 

ผู้ป่วยฉุกเฉิน เป็นบุคคลซึ่งได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการป่วย
กะทันหัน ซึ่งเป็นภยันตรายต่อการดารงชีวิตหรือการทางาน
ของอวัยวะสาคัญ จาเป็นต้องได้รับการประเมิน การจัดการ
และการบาบัดรักษาอย่างทันท่วงที เพื่อป้องกันการเสียชีวิต
การรุนแรงขึ้นของการบาดเจ็บหรืออาการป่วยนั้น ปฏิบัติการ
การช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินของประเทศไทยที่ผ่านมา
เกือบทั้งหมดมีพยาบาลฉุกเฉินเป็นบุคลากรหลักในชุดปฏิบัติการ
ช่วยชีวิตขั้นสูงในระยะก่อนถึงสถานพยาบาล (Pre-hospital
phase) ในแผนกฉุ ก เฉิ น (Emergency Department) และ
ในการส่งต่อ (Referral) ไปยังหน่วยรักษาที่มีขีดความสามารถ
เหมาะสม ส่งผลให้มีการพัฒนาพยาบาลฉุกเฉินเป็นระบบและ
ต่อเนื่องเพื่อให้ตัดสินใจปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ป่วยได้ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ รวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ
กระทรวงสาธารณสุขจึงได้มีก ารจัดทาแผนพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ (Service Plan) ประจาปีงบประมาณ 2560
พบว่า สถานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศยังมีบุคลากรทาง
การพยาบาลไม่เพียงพอต่อการพยาบาลฉุกเฉิน เพื่อให้สอดรับ
กับแผนหลักของประเทศในการพัฒนากาลังคนด้านการแพทย์
ฉุกเฉิน ให้มีขีดความสามารถในการดูแลผู้ ป่วยฉุกเฉิน และ
แผนการเพิ่มจานวนพยาบาลฉุกเฉินเพื่อการดูแลประชาชน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรีจึงเห็นความสาคัญ
ในการพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพของพยาบาล
ให้มีขีดความสามารถในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินเพิ่มมากยิ่งขึ้น
ตามนโยบายแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
เขตบริ ก ารสุ ข ภาพที่ 6 ให้ มี จ านวนเพี ย งพอที่ ต่ อ ความ
ต้องการในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยในภาวะอุบัติเหตุ และ
ฉุกเฉิน

1. วิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของพยาบาลเวชปฏิบตั ิ
ฉุกเฉินที่สอดคล้องกับนโยบาย กฎหมาย สภาวการณ์และ
ทรัพยากรระบบการแพทย์ฉุกเฉินในประเทศไทย
2. การประเมินคัดแยกและจ่ายงานจากการรับแจ้ง
เหตุเพื่อช่วยเหลือภาวะฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล และใน
ห้องฉุกเฉินเพื่อช่วยชีวิตและบรรเทาปัญหาที่ทาให้เกิดการ
สูญเสียต่อชีวิตและอวัยวะได้เหมาะสมทัน ท่วงที
3. การประเมินปัญหาสุขภาพฉุกเฉินและให้การ
รักษาพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน ทั้งระยะก่อนถึงโรงพยาบาลใน
โรงพยาบาล และระหว่างการส่งต่อระหว่างโรงพยาบาลได้
4. การประเมินและจัดการทรัพยากรในการรักษาพยาบาล
ผู้ป่วยฉุกเฉินทั้งในภาวะปกติและภาวะภัยพิบตั ิได้
5. ประยุกต์ใช้ระบบสื่อสารเพื่อการจัดการเชื่อมโยง
ระหว่างผูร้ ับบริการและหน่วยบริการฉุกเฉินได้
6. การบันทึกและจัดการข้อมูลเพือ่ ประยุกต์ใช้
ฐานข้อมูลเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ในการพัฒนาคุณภาพ
การพยาบาลได้



สถานที่อบรม และแหล่งฝึก 

 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
- ห้องประชุมเฟื่องฟ้า อาคารเรียน ๑
- ศูนย์ฝึกทักษะทางการพยาบาล “ดร.กมลรัตน์
เทอร์เนอร์” อาคารเรียน ๔ ชั้น ๓
 แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ ๖



หลักฐานที่ต้องใช้ 
(ในวันรายงานตัว)

 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดา ชุดสุภาพ
ขนาด 1 นิ้ว จานวน 2 รูป
 สาเนาปริญญาบัตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตหรือเทียบเท่า
 สาเนาการศึกษาต่อยอด (เฉพาะทาง/ป.โท/ป.เอก ถ้ามี)
 สาเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ
 สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
 บัตรสมาชิกสภาการพยาบาล
 หลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 หนังสืออนุมัติให้ลาศึกษาจากผู้บังคับบัญชา
**(โปรดนำหลักฐำนกำรสมัครฉบับจริงมำ
ในวันรำยงำนตัว วันที่ 17 สิงหำคม 2563 ด้วย)**


คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. เป็นพยาบาลวิชาชีพที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งจากสภาการพยาบาล
2. มีประสบการณ์การปฏิบัติการพยาบาลในหน่วยบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินที่ดูแลผู้ป่วยผู้ป่วยฉุกเฉินโดยเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่มโี รคประจาตัวที่
เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4. ผ่านการคัดเลือก โดยคณะกรรมการสอบคัดเลือก
5. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถเหมาะสม และมีความสนใจ
ในการพัฒนาการพยาบาลฉุกเฉิน

Download รายละเอียดโครงการ
และสมัครได้ที่ http://www.bnc.ac.th



ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนาความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน ทั้งในระยะ
ก่อนถึงโรงพยาบาลและในโรงพยาบาลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างบุคลากร
แต่ละสถานบริการสาธารณสุขเพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
บริการด้านการพยาบาลผู้ป่วยอุบตั ิฉุกเฉิน
ให้ได้มาตรฐานสอดคล้องตามเกณฑ์ขององค์กรวิชาชีพ

 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

 อาจารย์ ลักษณา พงษ์ภุมมา
โทรศัพท์ 081-9401264 E-mail : laksana@bnc.ac.th
 อาจารย์ กฤษณา อุไรศรีพงศ์
โทรศัพท์ 082-7175730 E-mail : krisana@bnc.ac.th
 คุณสงคราม เอี่ยมศรี (เจ้าหน้าทีบ่ ริหารโครงการ)
โทรศัพท์ 038-285534 ต่อ 4205
E-mail : songkram@bnc.ac.th




กลุ่มเป้าหมาย 

พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในการพยาบาลผู้ป่วย
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน หรือแผนกอืน่ ๆ
จานวน 40 คน



ค่าลงทะเบียน 

จานวน 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)
**หมำยเหตุ: ไม่รวมค่าเดินทาง ที่พักและ
เบี้ยเลีย้ งในการอบรมภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ

ขั้นตอนการรับสมัคร 

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 8 กรกฎาคม 2563
1. สมัครเข้าอบรม ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.bnc.ac.th
2. ชาระเงินค่าสมัคร คนละ 200 บาท
วิธีชาระเงิน โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย
สาขาโรงพยาบาลชลบุรี ชื่อบัญชี “โครงการบริการวิชาการ”
เลขที่บัญชี 772-0-12910-5 ภายในวันที่ 8 ก.ค. 2563
3. ส่งหลักฐานใบสมัคร และหลักฐานการชาระค่าสมัคร
ทาง E-mail: songkram@bnc.ac.th
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันที่ 10 ก.ค. 2563
ทางเว็บไซต์ http://www.bnc.ac.th
5. สอบข้อเขียน ในวันที่ 13 ก.ค. 2563
6. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ ในวันที่ 17 ก.ค. 2563
7. สอบสัมภาษณ์ วันที่ 23 กรกฎาคม 2563
8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม วันที่ 27 ก.ค. 2563
7. รายงานตัวพร้อมส่งหลักฐานการสมัคร (พร้อมฉบับจริง)
และใบส่งตัวเข้ารับการอบรม ในวันที่ 17 ส.ค. 2563

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
ร่วมกับ
โรงพยาบาลชลบุรี และ
สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ชลบุรี


จัดอบรม
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 3


ระหว่างวันที่
17 สิงหาคม 2563 - 25 ธันวาคม 2563
ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี

