 หลักการและเหตุผล 
ผู้ป่วยภาวะวิกฤติเป็ นผู้ ที่เจ็บป่ วยฉุกเฉินเฉียบพลั นมี
ปัญหาซับซ้อน และคุกคามต่อชีวิต มีความต้องการการดูแลสุขภาพ
ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ ต้องได้รับ
การดูแลอย่างใกล้ชิดให้การช่วยเหลืออย่างทันท่วงที ต้องพึ่ งพา
อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงและราคาแพง และมี
ผู ้ ด ู แล ที ่ ม ี ความรู ้ ความสามารถเฉพาะทาง ดั งนั ้ นการพั ฒ นา
คุณภาพการรักษาพยาบาลจึงเป็นหัวใจสำคัญในการดูแลผู้ป่วยกลุ่ม
นีใ้ ห้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
การให้ บ ริ ก ารพยาบาลผู ้ ป ่ ว ยวิ ก ฤติ น ั ้ น พยาบาล
จำเป็ น ต้ อ งได้ ร ั บ การพั ฒ นาความรู ้ ค วามสามารถนำไปสู่
ความสามารถและทักษะเฉพาะสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติที่
สามารถพัฒนาการดู แลสุ ขภาพแบบองค์ รวมโดยเน้ นผู ้ป่ วยเป็ น
ศูนย์กลาง ทำงานแบบวิชาชีพที่เป็นมาตรฐานสากล เพื่อลดความ
รุนแรง และภาวะแทรกซ้อน
ดังนั้นการจัดหลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการ
พยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ)เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
พยาบาลในหน่วยวิกฤต สามารถนำไปพัฒนาคุณภาพการพยาบาล
ในการตอบสนองความต้ อ งการการดู แ ลของผู ้ ป ่ วยวิ ก ฤตและ
ครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความสามารถและทักษะใน
การดูแลผู้ป่วยวิกฤต สามารถวิเคราะห์ปัญหา สถานการณ์ทางคลินิกและ
ความต้ องการการดู แลรั กษาพยาบาล สามารถใช้ เทคโนโลยี ข ั ้ นสู งและ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล สามารถเฝ้าระวัง
(monitoring) และประเมินผู้ป่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประเมินที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบไหลเวียนเลือดและระบบหายใจเพื่อนำไปสู่การวางแผน การพยาบาลแบบ
องค์รวมได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและปลอดภัย ตลอดจนส่งเสริม ป้องกันและ
ฟืน้ ฟูสมรรถภาพโดยยึดหลักการทำงานแบบสหสาขาวิทยาการ ที่มีผู้ป่วยเป็น
ศูนย์กลาง



 โครงสร้างหลักสูตร 
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 16 หน่วยกิต
ภาคทฤษฎี 10 หน่วยกิต
- นโยบายและระบบบริการสุขภาพ
2
- การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูง
2
ในผู้ป่วยวิกฤต และการตัดสินใจทางคลินิก
- การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต
2
- การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตเฉพาะกลุ่มโรค 3
ภาคปฏิบัติ 6 หน่วยกิต
- การปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต 2
- การปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต 4
เฉพาะกลุ่ม


•
•
•
•
•
•

หลักฐานที่ต้องใช้ 
(ในวันรายงานตัว)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

 ใบลงทะเบียนสมัครอบรม พร้อมรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก
และแว่นตาดำ ชุดสุภาพขนาด 1 นิว้ จำนวน 2 รูป
 สำเนาปริญญาบัตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตหรือเทียบเท่า
 สำเนาการศึกษาต่อยอด (เฉพาะทาง/ป.โท/ป.เอก ถ้ามี)
 สำเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ
 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
 บัตรสมาชิกสภาการพยาบาล
 หลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 หนังสืออนุมัติให้ลาศึกษาจากผู้บังคับบัญชา

**(โปรดนำหลักฐานการสมัครฉบับจริงมา
ในวันรายงานตัว วันที่ ๒๒ สิงหาคม 256๕ ด้วย)**

สถานที่อบรม และแหล่งฝึก 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
โรงพยาบาลชลบุรี
โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
โรงพยาบาลระยอง

 การประเมินผลตลอดหลักสูตร 
1. ผู้เข้าอบรมจะต้องมีระยะเวลาในการศึกษา
อบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ทั้งภาคทฤษฎีแ ละปฏิบัติ โ ดยมี
ระยะเวลาของการฝึกปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 340 ชม.
2. ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมต้องได้เกรดเฉลี่ย
ทุกวิชา ไม่ต่ำกว่า 2.00 และเกรดเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า
2.50 ตามระเบียบการวัดผลและประเมินผลตามเกณฑ์ของสภา
การพยาบาล

 คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล
ชั้น 1 จากสภาการพยาบาล
2. มีประสบการณ์ในการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ
ไม่ต่ำกว่า 2 ปี
3. มีความประพฤติดี ประวัตกิ ารทำงานดี มีความ
รับผิดชอบ และได้รับอนุมตั ิให้ลาศึกษาต่อจาก
ผู้บังคับบัญชา
4. มีสุขภาพสมบูรณ์ไม่เป็นโรคอันจะเป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษาและฝึกปฏิบตั ิ

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



ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรูท้ ี่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยในภาวะวิกฤตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างบุคลากรแต่ละสถาน
บริการสาธารณสุข เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพบริการด้าน
การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตให้ได้มาตรฐานสอดคล้องตามเกณฑ์
ขององค์กรวิชาชีพ


กลุ่มเป้าหมาย 

พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัตงิ านในหอผู้ป่วยวิกฤติ
จำนวน 40 คน


ค่าลงทะเบียน 

จำนวน 5๕,000 บาท (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
**หมายเหตุ: ไม่รวมค่าเดินทาง ที่พักและ
เบีย้ เลีย้ งในการอบรมภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

 ขั้นตอนการรับสมัคร 

1. สมัครเข้าอบรม ภายในวันที่ ๓๐ พ.ค. 256๕
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.bnc.ac.th
2. ชำระเงินค่าสมัคร คนละ 200 บาท
วิธีชำระเงิน โอนเงินเข้าบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย
สาขาชลบุรี ชื่อบัญชี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี”
เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์" เลขที่บัญชี 207-607307-8 ภายในวันที่ ๓๐ พ.ค. 256๕
3. ส่งหลักฐานใบสมัคร และหลักฐานการชำระค่าสมัคร
ทาง E-mail: bnctraining@bnc.ac.th
๔. ประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิ์สอบ ในวันที่ ๒ มิ.ย. 256๕
ทางเว็บไซต์ http://www.bnc.ac.th
๕. สอบข้อเขียน และ สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 1๐ มิ.ย. 256๕
และยื่นหนังสืออนุมัติให้ลาอบรมจากผู้บังคับบัญชา
๖. ประกาศรายชื่อผู้มีสทิ ธิ์เข้าอบรม วันที่ ๑๗ มิ.ย. 256๕
๗. รายงานตั ว พร้ อ มส่ ง หลั ก ฐานการลงทะเบี ย น และ
หลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน และหนังสือ ส่งตัวเข้ารับ
การอบรม ฉบับจริงในวันที่ ๒๒ สิงหาคม 256๕

 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

 อาจารย์จิราภรณ์ เพียรประสิทธิ์
โทรศัพท์ 086-8393234
ID line : fon_jiraporn24
 อาจารย์ ดร.ยุพาวรรณ ทองตะนุนาม
โทรศัพท์ 091-7928303
ID line : Yupawan8303
 คุณนงรัตน์ มั่งคั่ง
โทรศัพท์ 0๙๖- ๓๒๑๗๓๖๕
 E-mail : bnctraining@bnc.ac.th



 

หลักสูตรนี้ได้รับการรับรอง
คะแนนการศึกษาต่อเนื่อง (CNEU)
จากสภาการพยาบาล 50 หน่วยคะแนน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
ร่วมกับ
โรงพยาบาลชลบุรี

จัดอบรม
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต
(ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ ๔

ระหว่างวันที่
๒๒ สิงหาคม 256๕ – 2๓ ธันวาคม 256๕
ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี

