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โครงการสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง Update in Infusion Nursing Care 

วันอังคาร ท่ี 9 กุมภาพันธ 2559  
ณ หอง 7-100 อาคารหอสมุด ชั้น 1 และหองปฏิบัติการการพยาบาล ตึก 4/2 ชั้น 4 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต 

จัดโดย 
หนวยบริการวิชาการและวิจยั คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

หลักการและเหตุผล 
 การใหสารละลายทางหลอดเลือดดํา เปนการรักษาท่ี
ผูปวยสวนใหญท่ีเขารับการรักษาในโรงพยาบาลไดรับ เพ่ือ
วัตถุประสงคทางการรักษาหลายประการ เชน การชดเชยสาร
นํ้าและเกลือแร การใหยา และการใหเลือดและสวนประกอบ
ของเลือด เปนตน การใหสารละลายทางหลอดเลือดดําอาจทํา
ใหเกิดผลแทรกซอนตางๆ ไดแก การรั่วซึมของสารละลายออก
นอกเสนเลือด (Infiltration) การอักเสบของหลอดเลือดดํา 
(Phlebitis) และท่ีสําคัญ คือ การติดเช้ือทางกระแสโลหิต 
(Catheter associated blood stream infection: CABSI) 
พยาบาลมักเปนผู ท่ีทําหนาท่ีเปดหลอดเลือดดําสวนปลาย
เพ่ือใหสารละลาย และเปนผูดูแลผูปวยใหไดรับสารละลายทาง
หลอดเลือดดําตามเปาหมายการรักษาอยางปลอดภัย 
พยาบาลจึงจําเปนตองทันความรูและเทคนิคของการให
สารละลายทางหลอดเลือดดําท่ีพัฒนาไปมาก ตองสามารถ
สังเกตการเกิดภาวะแทรกซอนตางๆ สามารถประเมิน
สัญญาณอาการแสดงเบื้องตนของภาวะแทรกซอน และ
สามารถใหการชวยเหลือไดอยางทันทวงที  

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต  เห็น
ความสําคัญของบทบาทพยาบาลในการดูแลผูปวยท่ีไดรับ
สารละลายทางหลอดเลือดดํา จึงจัดการสัมมนาทางวิชาการ
คร้ังนี้ขึ้น เพ่ือเพ่ิมพูนความรูแกพยาบาลและเพื่อใหพยาบาล
ไดแนวทางการดูแลผูปวยท่ีไดรับสารละลายทางหลอดเลือดดํา
อยางปลอดภัย 

 

วัตถุประสงค    
เพ่ือใหผูเขารวมการสัมมนา  

1. มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับหลักการและแนว
ปฏิบตัิในการดูแลผูปวยท่ีไดรบัสารละลายทางหลอด
เลือดดํา 

2. ไดแนวทางการดแูลผูปวยท่ีไดรบัสารละลายทางหลอด
เลือดดําใหปลอดภยัจากภาวะแทรกซอนตาง ๆ 

 
เน้ือหา 

1. หลักการและแนวการปฏิบตัิในการดแูลผูปวยท่ีไดรับ
สารละลายทางหลอดเลือดดํา 

2. การปองกันการเกิดภาวะแทรกซอนจากการให
สารละลายทางหลอดเลือดดํา 

3. เทคนิค ชนิดของสารนํ้า อุปกรณ และเทคโนโลยี
ใหมๆ ในการใหสารละลายทางหลอดเลือดดํา 

 
วิธีดําเนินการ 

1. การบรรยาย 
2. การสัมมนา 
3. การสาธิตและการทดลองปฏิบตั ิ

 
 
 
 
 



วิทยากร 
1. อาจารยวิมลวัลย วโรฬาร    

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต  
และประธานชมรมเครือขายพยาบาลผูใหสารน้าํ 
แหงประเทศไทย 

2. อาจารยดวงใจ ลิมตโสภณ    
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต 

3. อาจารยธนัสมญัญ เหลืองกิตติกอง    
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต 

4. อาจารยทิพวรรณ เอี่ยมเจริญ    
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต 

5. อาจารยคชารตัน ปรีชล    
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต 

6. คุณวิภาวดี ทิลาว  
พยาบาลวิชาชีพ บริษัท 3M 

 
ระยะเวลาดําเนินการ  
วันอังคารท่ี 9 กุมภาพันธ พ.ศ. 2559 เวลา 8.00-16.15 น. 
 
ผูเขารวมการสัมมนา  
อาจารยพยาบาล พยาบาลวิชาชีพ และนักศึกษาพยาบาล 
รวมจํานวน ประมาณ 150 คน 
 
สถานท่ี   
หอง 7-100 อาคารหอสมดุ ช้ัน 1  และหองปฏบิัติการการ
พยาบาล อาคาร 4/2 ช้ัน 4 คณะพยาบาลศาสตร  
มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
คาลงทะเบียน-การชําระคาลงทะเบียน  

 บุคคลท่ัวไป คนละ 500 บาท  
 ศิษยเกา/นักศึกษา ม.รังสิต/แหลงฝกปฏิบัตฯิ 

(ท่ีกําหนด) คนละ 300 บาท  
 โอนเงินเขาบัญชี นางรัชนี นามจันทรา 

และ น.ส.มารศรี ยกเตง  
ธนาคารไทยพาณิชย   สาขายอยมหาวิทยาลยัรงัสิต  
เลขท่ีบัญชี 406 574041 1 

การสมัคร  
1. ดาวนโหลดใบสมัครจาก  

http://www.rsu.ac.th/nurse/mainpage.php 
2. แฟกซ หรือสงอเีมลหลักฐานการโอนเงิน พรอมใบสมัคร ที่ 

02 997 2222 ตอ 1493 (ในวัน-เวลาทําการ: 8.30-16.30 น.) 
อีเมล: schoolofnursing@rsu.ac.th  

 ภายในวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2559 
 
กําหนดการ วนัท่ี 9 กุมภาพันธ 2559 
8.00–8.45 น.  ลงทะเบียน ( ณ หอง 7-100 อาคารหอสมดุ) 
8.45–9.00 น. เปดการสัมมนา 

โดย ผศ. ดร. อําภาพร นามวงศพรหม  
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร  
มหาวิทยาลัยรังสิต 

9.00–10.30 น. การบรรยาย เรื่อง กาวทันหลักการและ 
แนวปฏิบัติในการดูแลผูปวย 
ท่ีไดรับสารละลายทางหลอดเลือดดํา 

  โดย  อาจารยวมิลวัลย วโรฬาร 
10.30–10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 
10.45–11.45 น.   แนวทางการปองกันการเกิด

ภาวะแทรกซอนจากการใหสารละลาย
ทางหลอดเลือดดํา 

  โดย อาจารยวิมลวัลย วโรฬาร 
11.45-12.45 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-16.00 น. Work-shop (ณ หองปฏิบตัิการการ

พยาบาล ตึก 4/2 คณะพยาบาลศาสตร) 
 Station 1: Insertion and Dressing 
Technique 
โดย  อาจารยทิพวรรณ เอี่ยมเจริญ    

อาจารยคชารตัน ปรีชล    
คุณวิภาวดี ทิลาว 

  Station 2: IV Solution 
โดย อาจารยวิมลวัลย วโรฬาร    

อาจารยดวงใจ ลิมตโสภณ    
อาจารยธนัสมญัญ เหลืองกิตติกอง    

16.00-16.15 น. ปดการสมัมนา          

 

หมายเหตุ: โครงการอยูระหวางการขอรับรองจากศูนยการศึกษาตอเน่ืองฯ สภาการพยาบาล 


