
                            

 
โครงการประชุมวิชาการประจ าปีการศึกษา 2559  

เร่ือง “Patient Safety Practice: Line, Tubing, and Catheter” 
วันที่ 23-24 มีนาคม พ.ศ. 2560  

ณ ห้องออดิทอเรียม ตึก 15 อาคาร Digital Multimedia Complex มหาวิทยาลัยรังสิต 
จัดโดย 
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ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ณะพยาบาลศาสตร์  ร่วมกับ สถาบันรังสิตวิชชาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 
 

คณะท างาน   
น่วยบริการวชิาการและวจิัย  คณะพยาบาลศาสตร์  และสถาบนัรังสิตวิชชาลัย มหาวิทยาลัยรงัสิต 
 

หลักการและเหตุผล 
วามปลอดภัยของผู้ปว่ยเป็นประเด็นที่มีความส าคัญในการใหบ้รกิารสุขภาพทั้งในระดับชาติและระดับสากล แม้การ
บริการสุขภาพจะให้ความส าคัญกับความปลอดภัยของผูป้่วยและคุณภาพของการดแูล และมีการพัฒนากลยุทธ์และ

กลวิธีต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ในประเทศทีพ่ัฒนาแล้วก็ยังพบการรายงานอุบัติการณ์
ผู้ป่วยได้รับอันตรายจากการรับบริการสุขภาพ เฉลี่ยทุก ๆ 35 วินาที (WHO, 2016) ทั้งนี้อันตรายที่เกิดขึ้นกับผู้ปว่ยมักมี
สาเหตุจากความผิดพลาดและเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่สามารถป้องกันได้ เทคโนโลยีทางการแพทยท์ี่พฒันาขึ้นอย่าง
รวดเร็ว การรักษาทีม่ีความซับซอ้นมากขึ้น การรักษาและการช่วยชีวติผู้ป่วยมีการสอดใส่ท่อหรือสายเข้าร่างกายทาง
ช่องทางต่าง ๆ เช่น endotracheal tube, central venous catheters, peripherally inserted central catheter (PICC) 
lines, peripheral lines, และ urinary catheter เป็นต้น เหล่าน้ียิง่เพิ่มความเส่ียงต่อการเกิดอันตรายกับผู้ป่วย พยาบาลซึ่ง
เป็นบุคลากรสุขภาพทีใ่ห้การดูแลผู้ป่วยโดยตรงอย่างใกล้ชิด ใหไ้ด้รับการบ าบัดรักษาด้วยวธิีต่างๆ จึงมีบทบาทส าคัญใน
การจัดการดูแลที่มคีุณภาพเพื่อความปลอดภัยของผู้ปว่ย พยาบาลต้องตระหนักและเข้าใจเป้าหมายความปลอดภัยของ
ผู้ป่วย ให้ความส าคญักับเรื่องความปลอดภัยของผู้ปว่ยเป็นอันดับต้นๆ มีกลยทุธแ์ละการจัดการในการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาล พัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์เพือ่ความปลอดภัยของผู้ปว่ย 
ตลอดจนสามารถให้การดูแลผู้ปว่ยที่ได้รับการสอดใส่ท่อหรือสายเข้าร่างกายทางช่องทางต่าง ๆ ได้อย่างปลอดภัย 
 
 
 
 
 

 
 
 



วัตถุประสงค์    
พื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชมุวชิาการ  

1. มีความตระหนักในความส าคัญของความปลอดภยัของผูป้่วย 
2. มีความรู้ ความเข้าใจ เกีย่วกับเป้าหมายความปลอดภัยของผู้ปว่ย 
3. ได้แนวทางในการพฒันาแผนกลยุทธแ์ละแนวปฏบิัติการพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย 
4. ได้แนวปฏิบตัิการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยทีไ่ด้รับการสอดใส่ทอ่หรือสายเข้าร่างกายได้อย่างปลอดภัย 
5. ได้แนวทางการใช้บันทึกอุบตัิการณ์ในการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผูป้่วย 

 

เนื้อหา 
1. ความส าคัญของประเด็นความปลอดภัยของผู้ป่วย 
2. เป้าหมายความปลอดภัยของผู้ปว่ยระดับชาติและนานาชาต ิ
3. แผนกลยุทธใ์นการพฒันาคุณภาพการพยาบาลและความปลอดภยัของผู้ปว่ย 
4. ความส าคัญของการบันทึกอุบัตกิารณ์ต่อการวางแผนพัฒนาคุณภาพการพยาบาลและความปลอดภัยของผู้ปว่ย 
5. กลยุทธ์และแนวปฏิบตัิการพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ปว่ย 
6. แนวปฏิบตัิการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการสอดใส่ท่อหรือสายเข้าร่างกายอย่างปลอดภัย 

 

วิธีด าเนินการ 
1. การบรรยาย 
2. การอภิปรายและแลกเปล่ียนประสบการณ์ 
3. การเสนอผลการวิจัย 

 

ระยะเวลาด าเนินการ  

ระหว่างวัน ในวันที่ 23-24 มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 8.30-16.00 น. 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
อาจารย์พยาบาล พยาบาลวิชาชพี รวมจ านวนประมาณ 200 คน 
 

สถานที่    

หอ้งออดิทอเรียม ตึก 15 อาคาร Digital Multimedia Complex  มหาวิทยาลัยรงัสิต 
 

ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับ 
ผูเ้ข้าร่วมการประชมุตระหนักในความส าคัญของการเสริมสร้างความปลอดภัยของผู้ปว่ยเมื่อข้ามารับการบ าบัดรักษาใน
โรงพยาบาล และได้แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลและการจัดการทางการพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของ
ผู้ป่วย 
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วิทยากร 
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3. อาจารย์ผ่องพรรณ ธนา  อาจารย์ประจ า คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรงัสิต และ 
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11. คุณสุกัญญา โพยนอก  พยาบาลวชิาชีพช านาญการ หัวหน้าหอผู้ปว่ยอายุรกรรมชาย  
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12. คุณสมพร นรขุน   พยาบาลวชิาชีพช านาญการ หอผู้ป่วยหนัก สถาบันบ าราศนราดรู  

 
  



ก าหนดการ  
การประชมุวชิาการประจ าปี 2559 เร่ือง  “Patient Safety Practice: Line, Tubing and Catheter” 

วันพฤหัสบด-ีศุกร์ที่ 23-24 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 8.30-16.00 น. 
ณ ห้องออดิทอเรียม ตึก 15 อาคาร Digital Multimedia Complex มหาวิทยาลยัรังสิต 

 
วันที่ 23 มีนาคม 2560 

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00-09.15 น. พิธีเปิดการประชมุวชิาการ 

กล่าวรายงานการจัดการประชุมวิชาการ 
โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อ าภาพร นามวงศพ์รหม 
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสติ 

    

กล่าวเปิดการประชุม 
โดย    นายแพทย์ศุภชัย  คุณารตันพฤกษ์ 

  รองอธิการบดีฝ่ายการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
มหาวิทยาลัยรงัสิต 

9.15-10.15 น. ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง   Issues and Challenges in Patient Safety  
โดย    นายแพทย์ศุภชัย  คุณารตันพฤกษ์ 

            รองอธิการบดีฝ่ายการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต 
    ประธานคณะกรรมการบรหิารสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 
10.15-10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.30-12.00 น. การบรรยาย เรื่อง Updated Patient Safety Goals: SIMPLE    

โดย  อาจารย์ผ่องพรรณ  ธนา             
 อาจารย์ประจ า คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรงัสิต และ 
ที่ปรึกษาสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 

 
 
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 
13.00-14.00 น. การบรรยาย เรื่อง Strategies for Patient Safety 
    โดย    คุณนิภาวรรณ ศิริประเสริฐ 

   Chief Nursing Officer, KPN Healthcare Co., Ltd. 
 
14.00-14.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
 



14.15-16.00 น. การอภิปราย เร่ือง Patient Safety Practice: Endotracheal Tube with Ventilator in Adults 
and Children  

                               โดย คุณบุญเรือน ชุ่มแจ่ม   หน.หอผูป้่วยหนักอายุรกรรม รพ.นพรตันราชธาน ี
   

 คุณธิติดา ชยัศุภมงคลลาภ  
พยาบาลผู้เชีย่วชาญการดูแลเด็กและผู้ป่วยที่มีปญัหา

ทางระบบหายใจ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี  
 
ด าเนินการอภิปรายโดย ผศ.ดร.รัชนี นามจันทรา  
รองคณบดีฝ่ายวจิัยและบริการวชิาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

วันที่ 24 มีนาคม 2560 
8.00-9.00 น.  ลงทะเบียน 
9.00-10.45 น. การบรรยาย เรื่อง Patient Safety Incidents Associated with Invasive Medical Devices  
        โดย     อาจารย์ประภัสสร พงศพ์ันธุ์พิศาล 

                                                                                       ที่ปรึกษาทางกฎหมาย สภาการพยาบาล 
 
 
 
10.45-11.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
 
11.00-12.15 น. การอภิปรายและน าเสนองานวิจยั เรื่อง Development of Nursing Practice Guideline for 

Patient Safety 
โดย    -     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อ าภาพร นามวงศ์พรหม 

      คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรงัสิต 
- คุณสุกัญญา โพยนอก   

พยาบาลวชิาชีพช านาญการ หัวหน้าหอผู้ปว่ยอายุรกรรม
ชาย ศูนย์การแพทย์ปญัญานันทภิกขุ ชลประทาน 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

 
 

- คุณสมพร นรขุน  
พยาบาลวชิาชีพช านาญการ หอผู้ป่วยหนัก สถาบันบ าราศนราดรู 
 

12.15-13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 
 
 



13.15-14.15 น. การบรรยาย เรื่อง Patient Safety Practice: Urinary catheterization 
          โดย คุณพุทธิพร ลิมปนดุษฎ ี   

พยาบาลวชิาชีพช านาญการพิเศษ สถาบันบ าราศนราดูร 
 
14.15-14.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
 
14.30-16.00 น. การบรรยาย เรื่อง Patient Safety Practice: Peripheral and Central Lines 

โดย  อาจารย์วมิลวัลย์ วโรฬาร     
อาจารย์ประจ า คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรงัสิต 
ประธานชมรมเครือข่ายพยาบาลผู้ให้สารน้ าแห่งประเทศไทย 

 
 
 
16.00 น.  กล่าวปิดการประชุม 

โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อ าภาพร นามวงศพ์รหม 
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การสมัคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม 
- คุณมารศร ี(คณะพยาบาลศาสตร์) โทร. 02 997 2222 ต่อ 1489  
- คุณรังศิมา (สถาบันรังสิตวิชชาลัย) โทร. 02 997 2222 ต่อ 5684  

 

โครงการอยู่ระหว่างการขอรับรองหลักสูตรจากสภาการพยาบาล 

1. โอนเงินค่าสมัคร เข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย  
ชื่อบัญชี สถาบันรังสิตวิชชาลัย ม.รังสิต  
เลขที่บัญชี 099 2 49136 5 

อัตราค่าสมัคร บุคคลทัว่ไป 2,000 บาท ศษิย์เก่าและพยาบาลจากแหล่งฝึกภาคปฏิบตัิฯ 1,600 บาท 

โรงพยาบาลแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ ประกอบด้วย  
รพ.นพรัตนราชธานี, ศูนย์การแพทยป์ัญญานันทภิกขุ ชลประทานฯ, รพ.พระนครศรอียุธยา, รพ.ปทุมธานี, รพ.สงิห์บุรี, 
รพ.ล าลูกกา, รพ.เสรีรักษ,์ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติฯ, สถาบันบ าราศนราดูร, รพ.ศรีธัญญา, รพ.สต.หลักหก 1, 2 
และ รพ.สต.บางพูน 1, 2  

2. ตรวจสอบสลิปการโอนเงินใหแ้นใ่จวา่ ข้อมูลวันที่และเวลาการโอนเงินชัดเจน (ต้องใช้กรอกในใบสมัคร) 
3. แฟ็กซ์หลักฐานการโอนเงินที่ 02 997 2222 ต่อ 5682 (โทรศัพท ์02 997 2222 ต่อ 5684 คุณรังศิมา)  

หรือ ส่งเมลที ่schoolofnursing@rsu.ac.th 
4. หลังจากโอนเงินและส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว กรุณาเข้าไปกรอกใบสมัครออนไลน์ ที่  http://bit.ly/2gRJFO9  

ซึ่งจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมลูผู้สมัคร และข้อมูลการโอนเงิน  
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