ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)
รวมค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน เอกสารประกอบ
การประชุม และใบประกาศนียบัตร
(ไม่รบั ลงทะเบียนหน้างานและทางธนาณัติ)
วิธีการสมัคร
ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกรอกข้อมูลและ Print ใบสมัคร
ได้ ที่ http://www.bcn.ac.th แล ะส่ ง ใบ สมั ค ร ที่ ติ ด
หลักฐานการโอนเงินมายังวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
กรุงเทพ ทางโทรสารหมายเลข 0 2354 8251
ท่านสามารถสอบถามสถานะการสมัครทางโทรศัพท์
หมายเลข 08 3971 3073 หรื อ 0 2354 8241-2 ต่ อ
3405 และตรวจสอบรายชื่ อ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ได้ ที่
http://www.bcn.ac.th ภายหลั ง การส่ ง เอกสารแล้ ว
2 วันทาการ
การชาระค่าลงทะเบียนโดยโอนเงิน
เข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยเซ็นจูรี่
ชื่อบัญชี วพบ.กรุงเทพ (ฝึกอบรมระยะสั้น)
เลขที่บัญชี 481-0-02092-4
ขอให้ นาหลักฐานการโอนเงิน ฉบั บ จริ งมาแสดงใน
วันประชุมเพื่อขอรับใบเสร็จรับเงิน
** สิ้นสุดการรับสมัครวันที่ 9 มีนาคม 2558 **

รายละเอียดที่พัก
ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถติดต่อสารองห้องพักได้ที่
นายพิทักษ์ แผ่พร
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ ฯ
มือถือ
08 5155 6031
โทรสาร.
0 2238 0065
Email :
pitak@tawanabangkok.com
Line :
petermpa31cu
ราคาห้องพัก
o ห้องพักเดี่ยว
(รวมอาหารเช้า)
o ห้องพักคู่
(รวมอาหารเช้า)

ราคา 1,600 บาทสุทธิ/วัน
ราคา 1,600 บาทสุทธิ/วัน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
ร่วมกับ

สมาคมศิษย์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
การประชุมวิชาการ
เรื่อง

การพยาบาลผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณจิตสุภา นิลประดิษฐ์
โทร. 08 3971 3073
โทร. 0 2354 8241-2 ต่อ 3405
ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.bcn.ac.th

วันที่ 18 - 20 มีนาคม 2558
ณ โรงแรมตวันนา กรุงเทพฯ
อยู่ระหว่างดาเนินการ
ขอหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง (CNEU)

หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันวิวัฒนาการการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน ได้มีการพัฒนาและ
ก้ า วหน้ า มากขึ้ น ทั้ ง ด้ า นความรู้ แ ละเทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย เพื่ อ
ช่ว ยเหลื อ ผู้ ป่ ว ยฉุ ก เฉิ น ซึ่ งมี ค วามเจ็ บ ป่ ว ยกะทั น หั น และมี ภ าวะ
คุ ก คามต่ อ ชี วิ ต อี ก ทั้ ง เป็ น กลุ่ ม ผู้ ป่ ว ยที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง ต่ อ การ
เสี ย ชี วิ ต ให้ไ ด้ รั บ การช่ ว ยเหลื อ อย่ า งเหมาะสม ทั น ท่ว งที และมี
คุณภาพ พยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน นับเป็นทีมงานของระบบ
บริการสุขภาพที่มีบทบาทและหน้าที่สาคัญ เป็นปราการด่านหน้าที่
จะเข้าถึงผู้ป่วย จึงจาเป็นต้องมีการปรับตัวและพัฒนาตนเองให้มี
ความเชี่ ยวชาญในการดู แลผู้ป่ว ยกลุ่มนี้ โดยการเพิ่มองค์ความรู้
ทักษะและสมรรถนะให้ได้มาตรฐานสู่ระดับสากล รวมทั้งพัฒนา
ความสามารถในการวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ ป้องกันและ
จัดการกับภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วิ ท ยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี กรุ ง เทพ และสมาคมศิ ษ ย์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ได้ตระหนักถึงการพัฒนา
องค์ความรู้ สมรรถนะ ความเชี่ยวชาญ รวมทั้งคุณภาพของพยาบาล
ผู้ดูแลผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินให้ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับและสามารถ
นาสิ่งต่าง ๆ ดังกล่าวไปใช้ได้อย่างถูกต้องและแม่นยา จึงได้ร่วมกัน
จัดประชุมวิชาการเรื่อง การพยาบาลผู้ป่ วยภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้
พยาบาลฉุ ก เฉิ น สามารถน าความรู้ ที่ ไ ด้ ไ ปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้พัฒนาองค์ความรู้ด้านการพยาบาล
ผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง
2. เพื่อสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การ
พยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน

3. เพื่อตอบสนองต่อนโยบายระดับชาติในการเตรียมบุคลากร
สุขภาพในด้านความรู้และทักษะเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนในปี 2558

14.30 – 14.45 น. รับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.00 น. เรื่องของศพ: Forensic กับคน ER
โดย พ.ต.อ.วาที อัศวุตมางกุร

กลุ่มเป้าหมาย

วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2558

พยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล ศิษย์เก่า เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข
และผูส้ นใจ จานวน 200 คน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพยาบาล
ผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินมากขึ้น และสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
การปฎิบัติงานจริงได้

กาหนดการประชุม
วันพุธที่ 18 มีนาคม 2558
07.45 - 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 – 09.15 น. พิธีเปิด และ ปาฐกถาพิเศษเรื่อง
ความท้าทายและประเด็นการพัฒนาระบบ
การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน
โดย นพ.อภิชาติ รอดสม
ผู้อานวยการสถาบันพระบรมราชชนก
09.15 – 10.15 น. อนาคตชาว ER: ความท้าทายของ
การพยาบาลฉุกเฉินในศตวรรษที่ 21
โดย ดร.พนารัตน์ วิศวเทพนิมติ ร
10.15 – 10.30 น. รับประทานอาหารว่าง
10.30 – 12.00 น. แอบส่อง Ebola กับกระแสโลก
โดย รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. Head Injury in Children
โดย รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์

09.00 – 10.15 น. สาธารณภัย ยังไงก็เจอ
โดย อ.อนุสรณ์ แก้วกังวาล
10.15 – 10.30 น. รับประทานอาหารว่าง
10.30 – 12.00 น. รู้ไว้ใช่ว่า กฎหมายว่าด้วยเรื่องฉุกเฉิน
โดย พ.อ.นพ.สุรจิต สุนทรธรรม
13.00 – 14.30 น. สั้นกระชับ กับ Focus Charting
โดย ดร.จันทร์เพ็ญ นิลวัชรมณี
14.30 – 14.45 น. รับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.00 น. Maritime Hazards and First Aid
โดย นพ.ธนวัฒณ์ ศุภนิยานนท์

วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558
09.00 – 10.15 น. ยา: สาคัญในห้องฉุกเฉิน
โดย รศ.ดร.ลัดดาวัลย์ ผิวทองงาม
10.15 – 10.30 น. รับประทานอาหารว่าง
10.30 – 12.00 น. Aeromedical Evacuation
โดย ร.อ. นพ.อัจฉริยะ แพงมา
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. หวานวิกฤต
โดย อ.เสมอจันทร์ ธีระวัฒน์สกุล
14.30 – 14.45 น. รับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.00 น. เกิดก่อน : BBA
โดย อ.ปรียาวรรณ วิบูลย์วงศ์

