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อัตราค่ าลงทะเบียน
ท่านละ 3,000 บาท

วิธีการชาระค่าลงทะเบียน
1) เงินสด ชำระเงินได้ที่งำนบริกำรวิชำกำร อำคำรวิจัยและสวัสดิกำร ชั้น 1
คณะแพทยศำสตร์ โรงพยำบำลรำมำธิบดี
2) ใบนำฝำก บัญชี “เงินรำยได้คณะแพทยศำสตร์ ร.พ.รำมำธิบดี”
คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี มหำวิทยำลัยมหิดล
DEPOSIT SLIP FOR FACULTY OF MEDICINE RAMATHIBODI HOSPITAL,
MAHIDOL UNIVERSITY บัญชีกระแสรำยวัน ธนำคำร ไทยพำณิชย์ สำขำรำมำธิบดี เลขที่
บัญชี 026-3-04247-7 (สำมำรถดำวน์โหลดใบนำฝำกเพื่อชำระค่ำลงทะเบียนได้ที่
http://academic.ra.mahidol.ac.th )
3) ธนำณัติ สั่งจ่ำย ปณ สำมเสนใน 10400 ในนำม “นำงสำวณัฏฐ์ตวัน จิรัชยำปกรณ์”
งำนบริกำรวิชำกำร คณะแพทยศำสตร์ โรงพยำบำลรำมำธิบดี
270 ถ.พระรำม6 เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400
4) เช็ค สั่งจ่ำยในนำม “เงินรำยได้คณะแพทยศำสตร์ ร.พ.รำมำธิบดี”
[ ] เช็คธนำคำร...........................................................................
สำขำ................................................................................................
ลงวันที่.............................................................................................
5) ขอสงวนสิ ทธิ งดรับเช็คส่วนตัว และไม่คืนเงินค่ำลงทะเบียน ไม่ว่ำกรณีใด

เมื่อชาระค่าลงทะเบียนแล้วกรุ ณา
ส่ งหลักฐานการชาระเงิน
มาที่งานบริ การวิชาการ Fax. 02-2012607
หรื อ ส่ง E-Mail : konkamon_nam@hotmail.com

ติดต่ อที่พกั
1. โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อนิ
สนใจติดต่ อ
คุณใจทิพย์ นิลโสภณ
 ห้องพักเดี่ยว
 ห้องพักคู่

โทร. 081 - 334 - 1528
1,100 บาท (รวมอาหารเช้า)
1,200 บาท (รวมอาหารเช้า)

2. โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ ค กรุงเทพฯ

สนใจติดต่ อ
คุณมณีรัตน์ โทร. 097 – 941 - 4916
 ห้องพักเดี่ยว 1,500 บาท (รวมอาหารเช้า)
 ห้องพักคู่
1,800 บาท (รวมอาหารเช้า)

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
การประชุมวิชาการเรื่อง

“Medication Administration Safety:
Challenges & Innovation”
ลงทะเบียนออนไลน์
http://academic.ra.mahidol.ac.th

3. โรงแรมสุ โกศล

สนใจติดต่ อ
คุณขวัญเรือน โทร. 081 – 823 - 0882
 ห้องพักเดี่ยว 2,600 บาท (รวมอาหารเช้า)
 ห้องพักคู่
2,800 บาท (รวมอาหารเช้า)

สอบถามรายละเอียดงานประชุ มเพิม่ เติม
น.ส.กรกมล สุนทรพิทกั ษ์กลุ
งานบริ การวิชาการ อาคารวิจยั และสวัสดิการ ชั้น 1
โทร. 02-201 2193, 02-201 1542 Fax.02-201 2607

วันที่ 2-4 กันยายน 2558
ณ ห้ อง 910ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัตกิ ารรวม
ด้ านการแพทย์ และโรงเรียนพยาบาล
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

การประชุ มวิชาการเรื่อง
“Medication Administration Safety:
Challenges & Innovation”
หลักการและเหตุผล

การบริ หารยา (Medication Administration) เป็ นกระบวนการ
สุ ด ท้า ยก่ อ นที่ จ ะส่ ง ต่ อ ยาถึ ง ผู้ป่ วย รวมทั้ง การเฝ้ าระวัง สั ง เกตการ
ตอบสนองและผลข้างเคียงจากยา เป็ นบทบาทหน้าที่สาคัญของพยาบาล
ในการบริ หารจัดการให้เกิ ดการบริ หารยาที่ มีความปลอดภัย หากเกิ ด
ความคลาดเคลื่อนในการบริ หารยาโดยเฉพาะยาที่มีความเสี่ ยงสู ง อาจ
ส่ งผลให้ผปู้ ่ วยต้องรับการรักษาใน รพ.นานขึ้น พิการหรื อเสี ยชีวิต และ
อาจนาไปสู่ การฟ้ องร้อง ปั จจุบนั ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดา้ นการ
ผลิตยาที่มีความหลากหลายซับซ้อ น นวัตกรรมของระบบการจัดการ
ด้านยาและการบริ หารยาได้รับ การพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิ ท ธิ ภ าพ เกิ ด
ความปลอดภัยมากขึ้นอย่างต่อเนื่ อง อย่างไรก็ตามคนเป็ นปั จจัยสาคัญ
ในการจัดการและบริ หารด้านยาให้เกิดความปลอดภัย บุคลากรพยาบาล
เป็ นผู้ที่ มี ค วามส าคัญ มากในการบริ หารยาให้ กับ ผู้ป่ วยได้ถู ก ต้อ ง
ปลอดภัย
ฝ่ ายการพยาบาลศูน ย์การแพทย์ส มเด็จพระเทพรั ตน์ คณะ
แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิ บ ดี มีความมุ่ง มัน่ ให้เ กิ ด ระบบการ
พยาบาลที่ มี ค วามปลอดภัย สู ง สุ ด ทั้ง นี้ การบริ หารยาเป็ นหนึ่ งใน
กระบวนการทางานที่สาคัญของพยาบาล จึงได้จดั การประชุ มวิชาการ
เรื่ อง “Medication Administration Safety : Challenges & Innovation”
เพื่อให้ผเู้ ข้าร่ วมประชุมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ระบบการบริ หาร
ยา วิทยาการ เทคโนโลยีใหม่ๆ และนวัตกรรมการบริ หารยา อันจะส่ งผล
ให้สามารถบริ หารยาให้แก่ ผปู้ ่ วยได้อย่างปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น นั่นคือ
ระบบการพยาบาลที่มีคุณภาพ

วัตถุประสงค์
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ ยวกับแนวคิดระบบการบริ หารยา
อย่างปลอดภัย การนาวิทยาการ เทคโนโลยีใหม่ๆ และนวัตกรรม
มาใช้ในการบริ หารยาได้อย่างเหมาะสม
2. เพิ่มพูนทักษะด้านการบริ หารยาอย่างปลอดภัยโดยเฉพาะ
ยาที่ตอ้ งระมัดระวังสูง
กลุ่มเป้ าหมาย
พยาบาลประจาการ สังกัดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิ บดี และพยาบาลวิชาชีพจากสถาบันการศึกษาพยาบาลและ
โรงพยาบาลต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จานวน ๒๐๐ คน

วันพุธที่ 2 กันยำยน 2558
8.00 - 8.45 น
8.45 - 9.00 น.
9.00 - 9.45 น.

9.45 - 10.00 น.
10.00 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 13.45 น.
13.45 – 14.45 น.

14.45 - 15.00 น.
15.00 - 16.30 น.

กำหนดกำร

ลงทะเบียน
พิธีเปิดกำรฝึกอบรม
Leadership in Medication Administration
Safety
โดย รศ.นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์
Coffee Break
Medication Safety : Complying with
Advanced HA
โดย ภญ.วิชชุนี พิตรำกูล
Luch
Medication Administration Safety :
Complying with Standard Practice
โดย พว.รณิดำ ตุละวิภำค
Medication Administration Safety :
Medication Reconciliation
โดย นพ.ปริย พรรณเชษฐ์
ภญ.พำขวัญ ปุณณุปูรต และ พว.ปิยรัตน์ ทวยเจริญ
Coffee Break
Transforming Knowledge into Practice :
Medication Error
โดย พว.จริยำ ตันติธรรม (ผู้ดำเนินกำรอภิปรำย)
พว.วำธินี คัชมำตย์, พว.สมณี กรุงทองจันทร์
และ พว.ปริมประภำ ปัจสำ

วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยำยน 2558
8.00 - 8.30 น
8.30 – 10.00 น.

10.00 - 10.15 น.
10.15 – 12.00 น.

12.00 – 13.00 น.

ลงทะเบียน
New Technology in Medication
Administration Safety
โดย พว.เทวีรัตน์ ฉวีวรรณ(ผู้ดำเนินกำรอภิปรำย),
พว.วำธินี คัชมำตย์, พว.อุรศรี อิ่มสมบูรณ์,
ภญ.วนิดำ วัฒน์บำรุงสกุล, ภญ.นันทพร เล็กพิทยำ
Coffee Break
Evolution of High Alert Medication
Administration in Ramathibodi Hospital
โดย พว.พำรุณี วงษ์ศรี(ผู้ดำเนินกำรอภิปรำย)
พว.จริยำ ตันติธรรม, พว.อุรศรี อิ่มสมบูรณ์
Luch

13.00 – 14.45 น.

14.45 - 15.00 น.
15.00 - 16.30 น.

Workshop : Safe Administration of High
Alert Drugs
- Drug Concentration Calculation
- HADs Administration Process
- Monitoring for Safety
โดย พว.อุรศรี อิ่มสมบูรณ์, พว.นีธรำ มีจันทร์,
พว.พำรุณี วงษ์ศรี, พว.ปริมประภำ ปัจสำ และทีม
Coffee Break
Workshop : Nursing Role in Emergency
Situation : Cardiac Arrest
โดย พว.นิภำพร คงเพ็ชร, พว.อุรศรี อิ่มสมบูรณ์,
พว.พำรุณี วงษ์ศรี, พว.พูลสุข หิรัญสำย,
พว.ธำรทิพย์ ศิริรัตน์ไพบูลย์ และทีม

วันศุกร์ ที่ 4 กันยำยน 2558
8.00 - 8.30 น
8.30 – 9.45 น.
9.45 – 10.30 น.
10.30 – 10.45 น.
10.45 – 12.00 น.

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 15.30 น.

15.30 – 16.00 น.

ลงทะเบียน
Medication Administration Safety : Roles of
Infusion Nurse
โดย พว.วัลลภัทร์ จันทร์ขจร
Best Practice in SDMC : Seamless
Chemotherapy
โดย พว.นีธรำ มีจันทร์
Coffee Break
Future of Hospital at Home for
Chemotherapy
โดย พว.จิตรำภรณ์ ขุนทอง
พว.นพกำญจน์ วรรณกำรโสภณ
Luch
Workshop : Safe Administration of
Chemotherapy
- Assessing and Processing before Administration
Chemotherapy
- Assessing, Monitoring and Managing after
Administration Chemotherapy
- Technique for Safety in Administration
Chemotherapy
โดย พว.นพกำญจน์ วรรณกำรโสภณ,
พว.นีธรำ มีจันทร์, พว.จิตรำภรณ์ ขุนทอง,
พว.เยำวรัตน์ โคตจรินทร์ และทีม
Coffee Break

