
                            

คณะพยาบาลศาสตร มหาวทิยาลัยรังสิต  
 

การประชมุวชิาการประจาํปการศึกษา 2558  
เร่ือง “Nursing Care Quality Management for Patient Safety” 

วนัที่ 18-19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  
ณ หองออดิทอเรียม ตึก 15 อาคาร Digital Multimedia Complex มหาวิทยาลยัรังสติ 

 
ผูรับผิดชอบโครงการ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต 

คณะทํางาน  หนวยบริการวิชาการและวิจัย คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
หลักการและเหตุผล 
 ความปลอดภยัของผูปวยเปนประเด็นท่ีมีความสําคญัในการใหบริการสุขภาพท้ังในระดับชาตแิละระดบัสากล
องคการอนามัยโลก (WHO, 2014) รายงานวา ในประเทศที่พัฒนาแลว ยังคงมีผูปวยท่ีไดรบัอันตรายจากการเขารับบริการ
สุขภาพในโรงพยาบาล ประมาณ รอยละ 10   และพบผูปวยเกิดการติดเชือ้จากการรบัการบําบัดรักษาในโรงพยาบาล รอย
ละ 7-10  ท้ังนี้อันตรายหรือการตดิเช้ือท่ีเกิดข้ึนกับผูปวยมักมีสาเหตุจากความผิดพลาดและเหตุการณท่ีไมพึงประสงค  
ความปลอดภยัของผูปวยจึงเปนการปองกันการเกิดความผดิพลาดหรืออันตรายท่ีอาจเกิดกบัผูปวยระหวางการรับบริการ
สุขภาพ  เปาหมายความปลอดภัยของผูปวยท่ีสําคญัมีหลายประการ เชน การระบุตัวผูปวยถูกตอง การลดการตดิเช้ือท่ีเปน
ผลจากการรับการบําบดัรักษาในโรงพยาบาล การใชยาอยางปลอดภยั การลดความเสีย่งจากการพลัดตกหกลมและแผลกด
ทับ เปนตน  

พยาบาลซึ่งเปนบุคลากรสุขภาพท่ีใหการดูแลผูปวยโดยตรงอยางใกลชิด ใหไดรับการบําบดัรักษาดวยวิธีตางๆ 
อาทิ การใสสายสวนปสสาวะ การใหสารละลายทางหลอดเลือดดํา การใหยาวิถทีางตาง ๆ พยาบาลจึงมีบทบาทสําคัญใน
การจัดการดแูลท่ีมีคุณภาพเพื่อความปลอดภยัของผูปวย พยาบาลตองตระหนกัและเขาใจเปาหมายความปลอดภยัของ
ผูปวย ใหความสําคญักับเรือ่งความปลอดภยัของผูปวยเปนอันดับตนๆ มีกลยทุธและการจัดการในการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการปฏิบตัิการพยาบาล พัฒนาแนวปฏิบตัิการพยาบาลโดยใชหลักฐานเชิงประจักษเพ่ือความปลอดภยัของผูปวย 
และมีการติดตามประเมินผลลัพธความปลอดภยัของผูปวย นอกจากนั้น สถานบริการสุขภาพตาง ๆ ควรมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูกลยุทธและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการปฏิบตัิการพยาบาลเพื่อเสริมสรางความปลอดภัยใหแกผูปวยตอไป  
 
วัตถุประสงค   เพ่ือใหผูเขารวมการประชุมวิชาการ  

1. มีความตระหนักในความสําคญัของความปลอดภัยของผูปวย 
2. มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับเปาหมายความปลอดภยัของผูปวยระดับชาตแิละนานาชาติ 
3. ไดแนวทางในการพัฒนาแผนกลยุทธและการจัดการเพื่อการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลและความปลอดภยัของ

ผูปวย 
4. ไดแนวปฏบิตัิการพยาบาลในการดแูลผูปวยเพื่อใหผูปวยเกดิความปลอดภยั 
5. ไดแนวทางการเขียนและใชบันทึกอุบตัิการณในการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผูปวย 

 

 



เน้ือหา 
1. ความสําคญัของประเด็นความปลอดภยัของผูปวย 
2. เปาหมายความปลอดภยัของผูปวยระดับชาตแิละนานาชาติ 
3. แผนกลยุทธและการจัดการทางพยาบาลในการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลและความปลอดภัยของผูปวย 
4. ความสําคญัของการบันทึกอุบตัิการณตอการวางแผนพัฒนาคณุภาพการพยาบาลและความปลอดภัยของผูปวย 
5. กลยุทธและแนวปฏิบตัิการพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผูปวย 
6. การวิจัยท่ีพัฒนาคุณภาพการพยาบาลและความปลอดภยัของผูปวย 

 

วิธีดําเนินการ 
1. การบรรยาย 
2. การอภปิรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ 
3. การเสนอผลการวิจัย 

 

วิทยากร 
1. นายแพทย ศุภชัย คุณารตันพฤกษ รองอธิการบดฝีายการแพทยและวิทยาศาสตรสขุภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต 
2. อาจารย ผองพรรณ ธนา  อาจารยประจํา คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต และ 

ท่ีปรึกษาสถาบนัรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน)  
3. อาจารย วิมลวัลย วโรฬาร    อาจารยประจํา คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต 

ประธานชมรมเครือขายพยาบาลผูใหสารน้ําแหงประเทศไทย 
4. อาจารย ดร.ทิวาพร พงษมารุทัย  อาจารยประจํา คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต 
5. อาจารย ประภัสสร พงพันธุพิศาล ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย สภาการพยาบาล 
6. คุณนิภาวรรณ ศิริประเสริฐ   ผูอํานวยการฝายสนบัสนุนงานพัฒนาคุณภาพทางการพยาบาลอาวุโสเครือ 

โรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล 
7. คุณปานจันทร บังเกิดผล  ผูอํานวยการฝายการพยาบาล โรงพยาบาลพญาไท 3 
8. คุณณัฐมน ธารา   ผูจัดการฝายบรหิารคุณภาพและความปลอดภยั 

โรงพยาบาลพญาไท 2 
9. คุณพุทธิพร ลิมปนดุษฎ ี  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ  

หัวหนาตึกอายุรกรรม 1 สถาบันบําราศนราดูร 
10. คุณสมพร ศรีทันดร  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   

แผนกอบุัติเหตแุละฉุกเฉิน โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 
11. คุณวิธิรงค สุทธิกุล   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   

แผนกอบุัติเหตแุละฉุกเฉิน โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 
12. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชนี นามจันทรา   รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ  

      คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต  
 
ระยะเวลาดําเนินการ เปนเวลา 2 วัน ในวันท่ี 18-19 พฤษภาคม พ.ศ.2559 เวลา 8.30-16.00 น. 
 
ผูเขารวมการประชุมวิชาการ   อาจารยพยาบาล พยาบาลวิชาชีพ และนักศึกษา รวมจํานวนประมาณ 200 คน 
 
สถานที่   หองออดิทอเรียม ตึก 15 อาคาร Digital Multimedia Complex  มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ผูเขารวมการประชุมตระหนักในความสําคญัของการเสริมสรางความปลอดภยัของผูปวยเมื่อขามารับการ
บําบดัรักษาในโรงพยาบาล และไดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลและการจัดการทางการพยาบาลเพ่ือความ
ปลอดภยัของผูปวย 



 

 
 
 

กําหนดการประชุมวิชาการประจําปการศึกษา 2558  

เร่ือง  “Nursing Care Quality Management for Patient Safety” 

วันพุธ-พฤหัสบดี ท่ี 18-19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลา 8.30-16.00 น. 
ณ หองออดิทอเรียม ตึก 15 อาคาร Digital Multimedia Complex มหาวทิยาลัยรังสิต 

 
วันท่ี 18 พฤษภาคม 2559 
8.30-8.45 น. ลงทะเบียน 
8.45-9.00 น. กลาวเปดการประชุม 

โดย    นายแพทย ศุภชัย  คุณารัตนพฤกษ 
           รองอธิการบดฝีายการแพทยและวิทยาศาสตรสขุภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต 
9.00-10.00 น. ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง   ความปลอดภัยของผูปวยในการบริการสุขภาพ 

โดย    นายแพทย ศุภชัย  คุณารัตนพฤกษ 
           รองอธิการบดฝีายการแพทยและวิทยาศาสตรสขุภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต 
10.00-10.15 น. พักรับประทานอาหารวาง 
10.15-12.00 น. การบรรยาย เรื่อง Patient Safety: Goals and Trends 
  โดย    อาจารยผองพรรณ  ธนา 
   อาจารยประจํา คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต และ 

ท่ีปรึกษาสถาบนัรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) 
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.30 น. การบรรยาย เรื่อง  

Patient Safety and Quality Improvement: Strategic Plan for Nursing Organization  
  โดย    อาจารย ดร.ทิวาพร  พงษมารุทัย 
   อาจารยประจํา คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต 
14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 
14.45-16.00 น. Safety for Solution Administration: Nurses’ Role 
  โดย    อาจารย วิมลวัลย  วโรฬาร 
   อาจารยประจํา คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต และ 
   ประธานชมรมเครือขายพยาบาลผูใหสารน้ําแหงประเทศไทย 
   
  



กําหนดการประชุมวิชาการประจําปการศึกษา 2558  

เร่ือง  “Nursing Care Quality Management for Patient Safety” 

วันพุธ-พฤหัสบดีท่ี 18-19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลา 8.30-16.00 น. 
ณ หองออดิทอเรียม ตึก 15 อาคาร Digital Multimedia Complex มหาวทิยาลัยรังสิต 

 
วันท่ี 19 พฤษภาคม 2559 
8.00-8.30 น. ลงทะเบียน 
8.30-10.30 น. การบรรยาย เรื่อง Incident Report น้ันสําคัญไฉน  
   โดย    อาจารย ประภัสสร พงพันธุพิศาล  

ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย สภาการพยาบาล  
10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 
10.45-12.15 น. Nursing Strategies for Patient Safety 

โดย คุณนิภาวรรณ ศิริประเสริฐ   ผูอํานวยการฝายสนับสนุนงานพัฒนาคุณภาพทางการพยาบาล
อาวุโส เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล 

คุณปานจันทร บังเกิดผล ผูอํานวยการฝายการพยาบาล โรงพยาบาลพญาไท 3 
คุณณัฐมน ธารา ผูจัดการฝายบรหิารคุณภาพและความปลอดภยั 

โรงพยาบาลพญาไท 2 
12.15-13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.15-14.30 น. Panel Discussion: Quality Improvement Strategies for Patient Safety 
     -     Nursing Management for Infection Control  

โดย   คุณพุทธิพร ลิมปนดุษฎี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ  
หัวหนาตึกอายุรกรรม 1 สถาบันบําราศนราดูร 

- Nursing Practice Guidelines for Sepsis Management  
โดย  คุณสมพร ศรีทันดร พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   

แผนกอบุัติเหตแุละฉุกเฉิน โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 
ดําเนินการอภิปราย โดย   คุณวิธิรงค สุทธิกุล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   

แผนกอบุัติเหตแุละฉุกเฉิน โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 
14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 
14.45-16.00 น. อภปิรายและนําเสนองานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลหรือการพัฒนาแนวปฏิบตัิการ

พยาบาลเพื่อความปลอดภยัของผูปวย  (เปดรับงานวิจัยเพ่ือนําเสนอจากภายนอก) 
  ดําเนินการอภิปราย โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชนี นามจันทรา 
            รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต        
16.00 น.  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร มหาวทิยาลัยรังสติ กลาวปดการประชุม 
 
 
หมายเหต:ุ กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 


