
โครงการ ประชุมวิชาการประจ าปี 2563 
เรื่อง “การเตรียมพยาบาลเพื่อรับมือการเจ็บป่วย 

ทางจิตจากเหตุการณ์รุนแรง” 

หลักการและเหตุผล 
 ในยคุปัจจุบนัน้ี ปัญหาความรุนแรงในสงัคมมีการเพ่ิมข้ึน
อยา่งต่อเน่ือง และมีแนวโนม้ของความรุนแรงท่ีมากข้ึนทัว่
โลกรวมถึงประเทศไทย   แมว้า่ความรุนแรงในสงัคมไม่ใช่
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนประจ าวนั  แต่เม่ือเกิดข้ึนแลว้ส่งผลกระทบ
เป็นวงกวา้ง  นบัตั้งแต่ บุคคล ชุมชน สงัคมและประเทศชาติ  
สภาวะการป่วยทางจิตเม่ือเผชิญเหตุการณ์ความรุนแรงท่ี
กระทบกระเทือนจิตใจอยา่งร้ายแรง  ส่งผลใหเ้กิดความเครียด
อยา่งมาก  อาทิ ภยัพิบติั อุทกภยั แผน่ดินไหว การก่อการ
จลาจล การฆาตกรรม สงคราม การปลน้ฆ่า ข่มขืน เป็นตน้ ซ่ึง
คนท่ีเผชิญอยูก่บัเหตุการณ์นั้นๆ รอดชีวติมาได ้หรือวา่เป็นผูท่ี้
สูญเสียบุคคลอนัเป็นท่ีรักในเหตกุารณ์นั้นๆ ท าใหเ้กิดมี
ความเครียดทางดา้นจิตใจชนิดรุนแรงมาก จนทุกทรมาน 
ส่งผลใหเ้กิดความบกพร่องในหนา้ท่ีการงานและการใช้
ชีวติประจ าวนัต่างๆ ตามมา พยาบาลในฐานะบุคลากรทางทีม
สุขภาพ ซ่ึงเป็นผูใ้หก้ารดูแลผูเ้ผชิญเหตุการณ์ดงักล่าวขา้งตน้ 
จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการเตรียมความพร้อม  เพื่อใหผู้ ้
ประสบเหตคุวามรุนแรงไดรั้บบริการท่ีมีประโยชน์แมใ้น
สถานการณ์ท่ีกะทนัหนั  
คณะกรรมการส่งเสริมและบริการวชิาการแก่สงัคม ตระหนกั
ถึงความส าคญัของเร่ืองดงักล่าวขา้งตน้  จึงไดจ้ดัประชุม
วชิาการ เร่ือง“การเตรียมพยาบาลเพื่อรับมือการเจ็บป่วยทางจิต 

จากเหตุการณ์รุนแรง     เพ่ือเป็นการส่งเสริมใหพ้ยาบาลท่ีให้
การดูแลผูป้ระสบเหตุการณ์ความรุนแรง และผูท่ี้สนใจ มีความ
เขา้ใจและตระหนกัถึงการเตรียมความพร้อม 
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เพื่อรับมือภาวการณ์เจ็บป่วยทางจิตจากสถานการณ์ความ
รุนแรง  เพื่อใหผู้ป้ระสบเหตุการณ์มีความปลอดภยัจากการ
เกิดปัญหาโรคจิตประสาท จากการสูญเสีย และผา่น
สถานการณ์ความรุนแรงไปไดอ้ยา่งเขม้แขง็  
วัตถุประสงค์   
 1. เพ่ือใหผู้้เข้าประชุมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวคิดของการเจ็บป่วยทางจิตจากเหตุการณ์รุนแรง 
 2. เพ่ือให้ผู้เข้าประชุมมีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับ
บทบาทของพยาบาลในสถานการณ์การเจ็บป่วยทางจิตจาก
เหตุการณ์รุนแรง 
 3. เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ กับวิทยากร
และผู้เข้าร่วมอบรมเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ใน 
การรับมือการเจ็บป่วยทางจิตจากเหตุการณ์รุนแรง 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1 ผูเ้ขา้ประชุมมีความรู้ ความเขา้ใจปัญหาการ
เจ็บป่วยทางจิตจากเหตุการณ์รุนแรง                                                                                                   
 2. ผูเ้ขา้ประชุมสามารถน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้น
บทบาทของพยาบาลในสถานการณ์ความเจ็บป่วยทางจิตจาก
เหตุการณ์รุนแรง    
 3. ผูเ้ขา้ประชุมไดแ้นวทาง ในการรับมือสถานการณ์
การเจ็บป่วยทางจิตจากเหตุการณ์รุนแรงไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
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ก าหนดการประชุมวิชาการประจ าปี 2563 
เร่ือง“การเตรียมพยาบาลเพ่ือรับมือการเจ็บป่วยทางจิต 

จากเหตุการณ์รุนแรง” 
วันที่  1 – 2  กรกฏาคม  2563 

ณ ห้องประชุมรัตนะกนกชัน้ 7 วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
********************************************* 
วนัพธุท่ี  1  กรกฏาคม  2563 
08.00-08.30 น. ลงทะเบียน 

08.30-09.00 น. พิธีเปิด 

09.00-10.30 น. สภาวการณ์ของการเจ็บป่วยทางจิตจาก   
 เหตุการณ์รุนแรง  
 โดย พญ. จุฬาลกัษณ์   ตรีสุวรรณวฒัน์ 
                          คุณ สิริรัตน์  หิรัญวฒันะนาวนิ 

10.30-12.00 น. การบริหารจดัการสถานการณ์การเจบ็ป่วย
 ทางจิตจากเหตุการณ์รุนแรง 
 โดย พญ. จุฬาลกัษณ์   ตรีสุวรรณวฒัน์ 
                          คุณ สิริรัตน์  หิรัญวฒันะนาวนิ 

12.00-13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 

13.00-14.30 น. บทบาทของพยาบาลวชิาชีพในสถาน    
 การณ์การเจ็บป่วยทางจิตจากเหตกุารณ์   
 รุนแรง : ระยะก่อน  ระยะเกิดและหลงั 
 การเกิดสถานการณ์ความรุนแรง 
 โดย  พล.ต.ต.หญิง สุรัมภา  รอดมณี 

14.30-16.00 น. การใหค้  าปรึกษาหลงัการเกิดสถานการณ์
  ความรุนแรง  
 โดย   พ.ต.ท.หญิง กาญจนา  คงมัน่ 
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วนัพฤหสับดีท่ี  2 กรกฏาคม  2563 
08.30-09.00 น.   ลงทะเบียน 

09.00-12.00 น.     การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการ              
การเจ็บป่วยทางจิตจากเหตุการณ์              
                        รุนแรง : วธีิการและส่ิงจ าเป็นส าหรับ                     
                        บุคลากรทางการแพทย ์
                โดย พ.ต.อ. วนิยั   ธงชยั 
12.00-13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 

13.00-15.00 น.  เสวนาประสบการณ์ตรงของบุคลากร
 ทางการแพทยแ์ละพยาบาลในการ ตอบสนอง
และฟ้ืนฟสูภาพจิตใจต่อการ ประสบสถานการณ์ความรุนแรง  
 โดยผูร่้วมเสวนา ดงัน้ี 

  1. พ.ต.อ.หญิง วนัเพญ็    ปรีติยาธร   
  2. พ.ต.ท.หญิง กาญจนา  คงมัน่ 

    โดยผูด้  าเนินรายการ 
    พ.ต.ท.หญิง พรรณทิพา   เวชรังษี 

เวลา 15.00 น.        แลกเปล่ียนประสบการณ์  ซกัถาม และ 

    ปิดการประชุม 

หมายเหตุ          พกัรับประทานอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 

    เชา้   เวลา 10.00-10.15 น. 
    บ่าย  เวลา 14.30-15.00 น. 
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ใบสมคัรลงทะเบียนประชุมวชิาการประจ าปี 2563 
เร่ือง “การเตรียมพยาบาลเพื่อรับมือการเจ็บป่วยทางจิต 

จากเหตุการณ์รุนแรง” 

ค าน าหนา้ช่ือ/ยศ/ต าแหน่ง.........................................  
ช่ือ-นามสกลุ..........................................................  

หน่วยงาน
...................................................................  

จงัหวดั.............................................................  

โทรศพัท.์...........................โทรสาร.........................  
E-mail address….…………………………..  

เลขท่ีใบประกอบวชิาชีพ(เลข10
หลกั)................................... เลขท่ีสมาชิกสภาการ
พยาบาล................................................  

เลขท่ีบตัร
ประชาชน………………………….…………  

ค่าลงทะเบียนฟรี  รับผูเ้ขา้อบรบจ านวนจ ากดั  

โปรดสมคัรและติดต่อสอบถามผลการลงทะเบียน  

ธุรการกลุ่มงานอาจารยว์ทิยาลยัพยาบาลต ารวจ  

โทร และ โทรสาร 02-207-6086  
ส่งแบบตอบรับกลบัมายงัวทิยาลยัพยาบาลต ารวจ  

ภายใน วนัท่ี 26  มิถุนายน 2563  
(CNEU อยูร่ะหวา่งด าเนินการ) 
 

 

 

 

 

วทิยาลยัพยาบาลต ารวจ  โรงพยาบาลต ารวจ 
ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 

 

ขอเชิญเขา้ร่วมประชุมวชิาการประจ าปี 2563 
 

 

เร่ือง 
“การเตรียมพยาบาลเพื่อรับมือการเจบ็ป่วยทางจิต 

จากเหตุการณ์รุนแรง” 

 

 

วนัท่ี  1 – 2  กรกฎาคม  2563 
ณ  หอ้งประชุมรัตนะกนก ชั้น 7 

วทิยาลยัพยาบาลต ารวจ 


