แบบฟอร์ มการเสนอโครงการ
.................................................
๑. ชื่อโครงการ การประชุมวิชาการ เรื่ อง
Medication Administration Safety : Challenges & Innovation
๒. โครงการนีต้ อบสนองความจาเป็ นในด้ าน
การบริ การวิชาการ
๓. หลักการและเหตุผล
การบริ หารยา (Medication Administration) เป็ นกระบวนการสุ ดท้ายก่อนที่จะส่ งต่อยาถึงผูป้ ่ วย รวมทั้ง
การเฝ้ าระวังสังเกตการตอบสนองและผลข้างเคียงจากยา เป็ นบทบาทหน้าที่สาคัญของพยาบาลในการบริ หาร
จัดการให้เกิดการบริ หารยาที่มีความปลอดภัย หากเกิดความคลาดเคลื่อนในการบริ หารยาโดยเฉพาะยาที่มีความ
เสี่ ยงสู ง อาจส่ งผลให้ผปู ้ ่ วยต้องรับการรักษาใน รพ.นานขึ้น พิการหรื อเสี ยชี วิต และอาจนาไปสู่ การฟ้ องร้ อง
ปั จจุบนั ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านการผลิ ตยาที่ มีความหลากหลายซับซ้อน นวัตกรรมของระบบการ
จัดการด้านยาและการบริ หารยาได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ เกิดความปลอดภัยมากขึ้นอย่างต่อเนื่ อง
อย่างไรก็ตามคนเป็ นปั จจัยสาคัญในการจัดการและบริ หารด้านยาให้เกิดความปลอดภัย บุคลากรพยาบาลเป็ นผูท้ ี่
มีความสาคัญมากในการบริ หารยาให้กบั ผูป้ ่ วยได้ถูกต้อง ปลอดภัย
ฝ่ ายการพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิ บดี มีความ
มุ่งมัน่ ให้เกิ ดระบบการพยาบาลที่มีความปลอดภัยสู งสุ ด ทั้งนี้ การบริ หารยาเป็ นหนึ่ งในกระบวนการทางานที่
ส าคัญของพยาบาล จึ ง ได้จดั การประชุ ม วิชาการเรื่ อง “Medication Administration Safety : Challenges &
Innovation” เพื่อให้ผเู ้ ข้าร่ วมประชุ มได้มีโอกาสแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ระบบการบริ หารยา วิทยาการ เทคโนโลยี
ใหม่ๆ และนวัตกรรมการบริ หารยา อันจะส่ งผลให้สามารถบริ หารยาให้แก่ผปู ้ ่ วยได้อย่างปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น
นัน่ คือระบบการพยาบาลที่มีคุณภาพ
๔. วัตถุประสงค์ เมื่อสิ้ นสุ ดการอบรม ผูเ้ ข้าประชุม
๔.๑ มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดระบบการบริ หารยาอย่างปลอดภัย การนาวิทยาการ เทคโนโลยี
ใหม่ๆ และนวัตกรรมมาใช้ในการบริ หารยาได้อย่างเหมาะสม
๔.๒ เพิ่มพูนทักษะด้านการบริ หารยาอย่างปลอดภัยโดยเฉพาะยาที่ตอ้ งระมัดระวังสู ง
๕. ตัวชี้วดั
๕.๑ ผูเ้ ข้าประชุ ม มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดระบบการบริ หารยาอย่างปลอดภัย การนาวิทยาการ
เทคโนโลยีใหม่ๆ และนวัตกรรมมาใช้ในการบริ หารยาได้อย่างเหมาะสม เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ ๗๕
๔.๒ ผูเ้ ข้าประชุม คาดว่า สามารถนาความรู ้ไปบริ หารยาที่ตอ้ งระมัดระวังสู ง ได้เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕๐
๔.๓ ผูเ้ ข้าประชุม มีความพึงพอใจต่อการจัดการอบรมในระดับดี-ดีมาก มากกว่าร้อยละ ๘๐

๖. วิธีดาเนินการ
การบรรยาย การเสวนา และการฝึ กปฏิบตั ิ
๗. กลุ่มเป้าหมาย
พยาบาลประจาการ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิ บดี และพยาบาลวิชาชีพจากสถาบันการศึกษา
พยาบาลและโรงพยาบาลต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จานวน ๒๖๐ คน
๘. ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา ๓ วัน คือ วันพุธที่ ๒ กันยายน–วันศุกร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๙ สถานทีจ่ ัด
ณ.ห้องประชุม ๙๑๐ ABC อาคารปฏิบตั ิการรวมด้านการแพทย์และโรงเรี ยนพยาบาลรามาธิบดี
๑๐. วิทยากร
ภายนอก คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
- ภญ.วิชชุ นี พิตรากูล เภสัชกร รพ.สมุทรสาคร และวิทยากรสถาบันรับรองคุ ณภาพสถานพยาบาล
(องค์กรมหาชน)
ภายในคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
- รศ.นพ.ธันย์ สุ ภทั รพันธุ์
- นพ.ณรงค์ฤทธิ์ มัศยาอานนท์
- พว.จริ ยา ตันติธรรม
- พว.วาธินี คัชมาตย์
- ภญ.พาขวัญ ปุณณุปูรต
- ภญ.วนิดา วัฒน์บารุ งสกุล
- ภญ.นันทพร เล็กพิทยา
- พว.รณิ ดา ตุละวิภาค
- พว.ปิ ยะรัตน์ ทวยเจริ ญ
- พว.อุรศรี อิ่มสมบูรณ์
- พว.สมณี กรุ งทองจันทร์
- พว.นีธรา มีจนั ทร์
- พว.นพกาญจน์ วรรณการโสภณ
- พว.วัลลภัทร์ จันทร์ขจร
- พว.นิภาพร คงเพ็ชร์

-

พว.จิตราภรณ์ ขุนทอง
พว.ปริ มประภา ปัจสา
พว.พารุ ณี วงษ์ศรี
พว.พูลสุ ข หิรัญสาย
พว.ธารทิพย์ ศิริรัตน์ไพบูลย์
พว.เยาวรัตน์ โคตจริ นทร์

๑๑. ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
๑๑.๑ ผูเ้ ข้าร่ วมประชุม มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดระบบการบริ หารยาอย่างปลอดภัย
๑๑.๒ ผูเ้ ข้าร่ วมประชุม คาดว่า สามารถบริ หารยาโดยเฉพาะยาที่ตอ้ งระมัดระวังสู ง ได้ระดับดีข้ ึน
๑๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ
- พว.ทิพวรรณ ไตรติลานันท์ โทร. ๔๗๙๐๔
- พว. นิภาพร คงเพ็ชร
โทร. ๔๙๐๘๔
ฝ่ ายการพยาบาล ศู น ย์ก ารแพทย์ส มเด็ จ พระเทพรั ต น์ คณะแพทยศาสตร์ โ รงพยาบาลรามาธิ บดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๓. หน่ วยงานรับผิดชอบจัดการอบรม
งานบริ การวิชาการ อาคารวิจยั และสวัสดิการ ชั้น ๑
โทร. ๐๒-๒๐๑-๒๑๙๓, ๐๒-๒๐๑-๑๕๔๒ โทรสาร ๐๒-๒๐๑-๒๖๐๗
ผู้ประสานงานในการจัดประชุ ม
๑. น.ส.กรกมล สุ นทรพิทกั ษ์กุล
๒. น.ส.รจนา บุญเลิศกุล
๓. น.ส.กัณฐมณี กอดแก้ว

