
08.00  -  08.30 น.  ลงทะเบียน 

08.30  -  09.30 น.  Ear, Nose and Throat  Emergencies 

      โดย  ผศ.พญ.วิราภรณ์  อัจฉริยะเสถียร 

             พว.สิริภัสสร  ยกทองมา 

09.30  -  10.30 น.  ER Safety 

           โดย  พว.พนิดา  เตชะโต 

               พว.นันทา  เกลี้ยงเกิด 

10.30  -  10.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 

10.45  -  12.15 น.  Management of Poisoning Patients 

           โดย  อ.จารุวรรณ  ศรีอาภา 

12.15  -  13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00  -  14.00 น.  Obstetric and Gynecologic   

     Emergencies 

            โดย  ผศ.พญ.กรัณฑรัตน์  ปิยนันท์จรัสศรี 

                     ผศ.นพ.รักชาย  บุหงาชาติ 

14.00  -  14.15 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 

14.15  -  15.45 น.  Forensic Science for Nurses 

           โดย  อ.นพ.กิตติศักด์ิ  ศรีพงษ์ 

                  พว.มะนูกี  เต๊ะกาแซ 

15.45  -  16.00 น.  ปิดการประชุม

แ บ บ ฟ อ ร์ ม ก า ร ล ง ท ะ เ บี ย น  
(กรุณาเขียนตัวบรรจงและชัดเจน เพื่อนำไปออกใบเสร็จท่ีถูกต้อง)

ระหว่างวันท่ี  2-4  กันยายน  2562 
ณ  ห้องอติเรก ณ ถลาง อาคารเรียนรวมฯ 

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โครงการอบรม  
EMERGENCY CARE FOR NURSE

ชื่อ-สกุล นาย/นาง/นางสาว ............................................. 

เลขท่ีสมาชิกสภาฯ ........................................................ 

โรงพยาบาล/ หน่วยงาน ................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

จังหวัด ................................ รหัสไปรษณีย์ .................... 

โทรศัพท์ .............................. โทรสาร .......................... 

มือถือ ...................................................................... 

E-mail address ........................................................

โรงแรม ลีการ์เด้นท์ พลาซ่า (สอบถามเส้นทาง 074-261111) 

       ห้องพักเด่ียว           ห้องละ 1,300 บาท/คืน       (พร้อมอาหารเช้า) 

       ห้องพักคู่   ห้องละ 1,300 บาท/คืน       (พร้อมอาหารเช้า) 

เข้าพักวันท่ี ...................................... เวลา ...................... 

ออกวันท่ี ......................................... เวลา ...................... 

ต้องการอาหาร  ท่ัวไป  อิสลาม 

* กรุณาชำระค่าห้องพักท่ีโรงแรมด้วยตนเอง * เวลาการรับส่ง SMS แจ้งให้ทราบภายหลัง

1.โอนเงินเข้าบัญชี  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

    ชื่อบัญชี          คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (การประชุม) 

    บัญชีเลขท่ี         565-2-64561-2 

         (กรุณาระบุสาขาธนาคารท่ีโอนเงิน/ วันท่ีโอน/ จำนวนเงิน) 

2.ส่งเอกสารแบบฟอร์มการลงทะเบียนและหลักฐานการโอนเงินทางไปรษณีย์ 

   หรือโทรสารมาท่ี  

   งานเวชนิทัศน์และการจัดประชุม  

   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

   อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

   Tel: 0-7445-1147  Fax: 0-7445-1127   

   E-mail : meeting@medicine.psu.ac.th 

 เอกสารท่ีต้องนำมาในวันอบรม บัตรสมาชิกสภาการพยาบาลหและหลักฐานการชำระเงินค่า
ลงทะเบียน (สลิปธนาคาร) 

ค่าลงทะเบียน

(CNEU อยู่ระหว่างดำเนินการ)

หมดเขตรับสมัคร 20 สิงหาคม 2562

วันพุธ ท่ี 4 กันยายน 2562

สำรองห้องพัก

การชำระค่าลงทะเบียน

3,500 บาท



        การเจ็บป่วยฉุกเฉิน เป็นภาวะท่ีเกิดข้ึนอย่างปัจจุบันทันด่วน จาก

การได้รับบาดเจ็บและอุบัติเหตุ ภัยพิบัติ หรือจากโรคต่าง ๆ ท่ีอาจนำไปสู่

ความพิการ ทุพพลภาพ และอาจทำให้เสียชีวิตได้หากไม่ได้รับการรักษา

อย่างเหมาะสมทันท่วงที การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน เป็นบทบาทหลักท่ีสำคัญ

ของ พยาบาลแผนกฉุกเฉินท่ีมีความจำเพาะเจาะจง เป็นการพยาบาลท่ี

ต้องใช้ความรู้ท่ีทันสมัย ความสามารถ และทักษะความแม่นยำ ทางคลินิก

ในการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยตั้งแต่กระบวนการคัดแยก การดูแลใน

แผนกฉุกเฉินตลอดจนการส่งต่อผู้ป่วยอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ในทุกข้ันตอน 

        แผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลสงขลานครินทร์  ตระหนักถึงความสำคัญ

ในการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างเป็นระบบจึงจัดโครงการ 

Emergency Care for Nurse เพื่อฟ้ืนฟูความรู้ พัฒนาทักษะ และ

ความสามารถของ พยาบาลแผนกฉุกเฉิน อันจะส่งผลต่อการลดความ

เสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน ป้องกันความพิการและช่วยให้ผู้ป่วยฟ้ืนคืนสภาพอย่าง

เหมาะสมรวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการ

บริการความสามารถในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องปลอดภัย 

มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม   E M E R G E N C Y   C A R E   F O R   N U R S Eหลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถและทักษะด้านการพยาบาลใน

ภาวะฉุกเฉิน  

2. สามารถให้การช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินได้ตามปัญหาและสถาน

การณ์ ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ  

3. แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน

08.00  -  08.45 น.  ลงทะเบียน  

08.45  -  09.00 น.  พิธีเปิด 

           โดย  หัวหน้าฝ่ายบริการพยาบาล 

09.00  -  10.00 น.  Psychiatric Emergencies 

          โดย  รศ.พญ.จารุรินทร์  ปิตานุพงศ์ 

10.00  -  10.15 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 

10.15  -  11.15 น.  Endocrine Emergencies 

           โดย  รศ.พญ.รัตนา  ลีลาวัฒนา 

11.15  -  12.15 น.  Emergency Management in  

     Traumatic Patients 

          โดย  ผศ.นพ.โกเมศวร์  ทองขาว 

                         พว.สิริพร  ดำน้อย 

12.15  -  13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00  -  14.00 น.  Emergency Management in  

     Neurological Patients 

            โดย  ผศ.นพ.ฐากูร  เอี้ยวสกุล 

                พว.ฐิติโชติ โสภานิตย์ 

14.00  -  15.00 น.  Vascular Emergencies 

           โดย  ผศ.นพ.ธนาคม  เปรมประชา 

15.00  -  15.15 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 

15.15  -  16.15 น.  Triage Pitfalls in Emergency  

      Department 

          โดย  พว.ขัตยาศิริ  กัญจนโรจน์

วันจันทร์ ท่ี 2 กันยายน 2562

08.00  -  08.30 น.  ลงทะเบียน  

08.30  -  09.30 น.  Eye Emergencies        

          โดย  ผศ.พญ.อรพรรณ  อาญาสิทธิ์ 

                     พว.อัจฉรา  พร้อมมูล 

09.30  -  10.30 น.  Emergency in Orthopedics 

          โดย  อ.นพ.จุลินทร์  ชีวกิดาการ 

               พว.รสริน  เก้ือสกุล 

10.30  -  10.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 

10.45  -  12.15 น.  Chest Emergencies 

           โดย  รศ.พญ.วรางคณา  กีรติชนานนท์ 

                    พว.รุซดี  หะยีหมีน 

12.15  -  13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00  -  14.30 น.  Emergency Management for Pediatric  

     Patients 

          โดย  ผศ.พญ.อรุณวรรณ ทองขาว 

              พว.วรรณิภา เสนุภัย 

14.30  -  14.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 

14.45  -  16.15 น.  Cardio Emergencies 

            โดย  อ.พญ.ตรีชฎา  วิสารทพงศ์ 

                อ.นพ.สิริชัย  ชีวธนากรณ์กุล

วันอังคาร ท่ี 3 กันยายน 2562


