โครงการ ประชุมวิชาการประจาปี 2563
เรื่อง “การเตรียมพยาบาลเพื่อรับมือการเจ็บป่วย
ทางจิตจากเหตุการณ์รุนแรง”
หลักการและเหตุผล
ในยุคปั จจุบนั นี้ ปั ญหาความรุ นแรงในสังคมมีการเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มของความรุ นแรงที่มากขึ้นทัว่
โลกรวมถึงประเทศไทย แม้วา่ ความรุ นแรงในสังคมไม่ใช่
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประจาวัน แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบ
เป็ นวงกว้าง นับตั้งแต่ บุคคล ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
สภาวะการป่ วยทางจิตเมื่อเผชิญเหตุการณ์ความรุ นแรงที่
กระทบกระเทือนจิตใจอย่างร้ายแรง ส่งผลให้เกิดความเครี ยด
อย่างมาก อาทิ ภัยพิบตั ิ อุทกภัย แผ่นดินไหว การก่อการ
จลาจล การฆาตกรรม สงคราม การปล้นฆ่า ข่มขืน เป็ นต้น ซึ่ง
คนที่เผชิญอยูก่ บั เหตุการณ์น้ นั ๆ รอดชีวติ มาได้ หรื อว่าเป็ นผูท้ ี่
สูญเสี ยบุคคลอันเป็ นที่รักในเหตุการณ์น้ นั ๆ ทาให้เกิดมี
ความเครี ยดทางด้านจิตใจชนิดรุ นแรงมาก จนทุกทรมาน
ส่งผลให้เกิดความบกพร่ องในหน้าที่การงานและการใช้
ชีวติ ประจาวันต่างๆ ตามมา พยาบาลในฐานะบุคลากรทางทีม
สุขภาพ ซึ่งเป็ นผูใ้ ห้การดูแลผูเ้ ผชิญเหตุการณ์ดงั กล่าวข้างต้น
จึงมีความจาเป็ นที่จะต้องมีการเตรี ยมความพร้อม เพื่อให้ผู ้
ประสบเหตุความรุ นแรงได้รับบริ การที่มีประโยชน์แม้ใน
สถานการณ์ที่กะทันหัน
คณะกรรมการส่งเสริ มและบริ การวิชาการแก่สงั คม ตระหนัก
ถึงความสาคัญของเรื่ องดังกล่าวข้างต้น จึงได้จดั ประชุม
วิชาการ เรื่ อง“การเตรี ยมพยาบาลเพื่อรับมือการเจ็บป่ วยทางจิต

จากเหตุการณ์รุนแรง เพื่อเป็ นการส่งเสริ มให้พยาบาลที่ให้
การดูแลผูป้ ระสบเหตุการณ์ความรุ นแรง และผูท้ ี่สนใจ มีความ
เข้าใจและตระหนักถึงการเตรี ยมความพร้อม
-2เพื่อรับมือภาวการณ์เจ็บป่ วยทางจิตจากสถานการณ์ความ
รุ นแรง เพื่อให้ผปู ้ ระสบเหตุการณ์มีความปลอดภัยจากการ
เกิดปั ญหาโรคจิตประสาท จากการสูญเสี ย และผ่าน
สถานการณ์ความรุ นแรงไปได้อย่างเข้มแข็ง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าประชุมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวคิดของการเจ็บป่วยทางจิตจากเหตุการณ์รุนแรง
2. เพื่อให้ผู้เข้าประชุมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
บทบาทของพยาบาลในสถานการณ์การเจ็บป่วยทางจิตจาก
เหตุการณ์รุนแรง
3. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ กับวิทยากร
และผู้เข้าร่วมอบรมเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ใน
การรับมือการเจ็บป่วยทางจิตจากเหตุการณ์รุนแรง

ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
1 ผูเ้ ข้าประชุมมีความรู ้ ความเข้าใจปั ญหาการ
เจ็บป่ วยทางจิตจากเหตุการณ์รุนแรง
2. ผูเ้ ข้าประชุมสามารถนาความรู ้ไปประยุกต์ใช้ใน
บทบาทของพยาบาลในสถานการณ์ความเจ็บป่ วยทางจิตจาก
เหตุการณ์รุนแรง
3. ผูเ้ ข้าประชุมได้แนวทาง ในการรับมือสถานการณ์
การเจ็บป่ วยทางจิตจากเหตุการณ์รุนแรงได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
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กาหนดการประชุมวิชาการประจาปี 2563
เรื่อง“การเตรียมพยาบาลเพื่อรับมือการเจ็บป่วยทางจิต
จากเหตุการณ์รุนแรง”
วันที่ 1 – 2 กรกฏาคม 2563
ณ ห้องประชุมรัตนะกนกชัน้ 7 วิทยาลัยพยาบาลตารวจ
*********************************************
วันพุธที่ 1 กรกฏาคม 2563
08.00-08.30 น. ลงทะเบียน
08.30-09.00 น. พิธีเปิ ด
09.00-10.30 น. สภาวการณ์ของการเจ็บป่ วยทางจิตจาก
เหตุการณ์รุนแรง
โดย พญ. จุฬาลักษณ์ ตรี สุวรรณวัฒน์
คุณ สิ ริรัตน์ หิ รัญวัฒนะนาวิน
10.30-12.00 น. การบริ หารจัดการสถานการณ์การเจ็บป่ วย
ทางจิตจากเหตุการณ์รุนแรง
โดย พญ. จุฬาลักษณ์ ตรี สุวรรณวัฒน์
คุณ สิ ริรัตน์ หิ รัญวัฒนะนาวิน
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 น. บทบาทของพยาบาลวิชาชีพในสถาน
การณ์การเจ็บป่ วยทางจิตจากเหตุการณ์
รุ นแรง : ระยะก่อน ระยะเกิดและหลัง
การเกิดสถานการณ์ความรุ นแรง
โดย พล.ต.ต.หญิง สุรัมภา รอดมณี
14.30-16.00 น. การให้คาปรึ กษาหลังการเกิดสถานการณ์
ความรุ นแรง
โดย พ.ต.ท.หญิง กาญจนา คงมัน่

-4วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฏาคม 2563
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-12.00 น. การเตรี ยมความพร้อมรับมือสถานการ
การเจ็บป่ วยทางจิตจากเหตุการณ์
รุ นแรง : วิธีการและสิ่ งจาเป็ นสาหรับ
บุคลากรทางการแพทย์
โดย พ.ต.อ. วินยั ธงชัย
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-15.00 น. เสวนาประสบการณ์ตรงของบุคลากร
ทางการแพทย์และพยาบาลในการ ตอบสนอง
และฟื้ นฟูสภาพจิตใจต่อการ ประสบสถานการณ์ความรุ นแรง
โดยผูร้ ่ วมเสวนา ดังนี้
1. พ.ต.อ.หญิง วันเพ็ญ ปรี ติยาธร
2. พ.ต.ท.หญิง กาญจนา คงมัน่
โดยผูด้ าเนินรายการ
พ.ต.ท.หญิง พรรณทิพา เวชรังษี
เวลา 15.00 น. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซักถาม และ
ปิ ดการประชุม
หมายเหตุ
พักรับประทานอาหารว่างและเครื่ องดื่ม
เช้า เวลา 10.00-10.15 น.
บ่าย เวลา 14.30-15.00 น.

-5ใบสมัครลงทะเบียนประชุมวิชาการประจาปี 2563
เรื่ อง “การเตรี ยมพยาบาลเพื่อรับมือการเจ็บป่ วยทางจิต
จากเหตุการณ์รุนแรง”
คานาหน้าชื่อ/ยศ/ตาแหน่ง.........................................
ชื่อ-นามสกุล..........................................................
หน่วยงาน
...................................................................
จังหวัด.............................................................

วิทยาลัยพยาบาลตารวจ โรงพยาบาลตารวจ
สานักงานตารวจแห่งชาติ
ขอเชิญเข้าร่ วมประชุมวิชาการประจาปี 2563

โทรศัพท์............................โทรสาร.........................
E-mail address….…………………………..
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ(เลข10

หลัก)................................... เลขที่สมาชิกสภาการ
พยาบาล................................................
เลขที่บตั ร
ประชาชน………………………….…………
ค่าลงทะเบียนฟรี รับผูเ้ ข้าอบรบจานวนจากัด
โปรดสมัครและติดต่อสอบถามผลการลงทะเบียน
ธุรการกลุ่มงานอาจารย์วทิ ยาลัยพยาบาลตารวจ
โทร และ โทรสาร 02-207-6086
ส่งแบบตอบรับกลับมายังวิทยาลัยพยาบาลตารวจ
ภายใน วันที่ 26 มิถุนายน 2563
(CNEU อยูร่ ะหว่างดาเนินการ)

เรื่ อง
“การเตรี ยมพยาบาลเพื่อรับมือการเจ็บป่ วยทางจิต
จากเหตุการณ์รุนแรง”
วันที่ 1 – 2 กรกฎาคม 2563
ณ ห้องประชุมรัตนะกนก ชั้น 7
วิทยาลัยพยาบาลตารวจ

