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โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

----------------------------------------------- 
1. ช่ือโครงการ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการพยาบาลภาวะบาดเจ็บและฉุกเฉิน: คุณภาพ ความปลอดภัย  
  และการดูแลต่อเนื่อง 
  (Innovation and Technology in Trauma and Emergency Nursing: Quality, Safety 
   and Care Continuum) 
 

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ 
     สถานวิจัยระบบการดูแลและเยียวยาผู้บาดเจ็บ ฉุกเฉินและสาธารณภัย  
     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
    ร่วมกับ 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 
โรงพยาบาลขอนแก่น 
โรงพยาบาลหาดใหญ่ 
โรงพยาบาลกรุงเทพ-หาดใหญ่ 
   

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กรรมการสถานวิจัยระบบการดูแลและเยียวยาผู้บาดเจ็บ ฉุกเฉินและสาธารณภัย คณะพยาบาลศาสตร์  
 

4. ลักษณะโครงการ        
[    ] สัมมนา      [   ] อบรม      [  ] ประชุมเชิงปฏิบัติการ   [    ] อ่ืนๆ ................................ 

 

5. ภารกิจ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)  
[   ]  การเรียนการสอน  [    ] การพัฒนานักศึกษา    [    ] ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

          [ ]  การวิจัย            []  การบริการวิชาการ     [    ]  การบริหารจัดการ 
 

6. สถานะโครงการ  []  บรรจุในแผน 
       [    ] คณะฯ       [    ] ภาควิชา/ฝ่าย   [] หน่วยงาน 
    
7. ความเชื่อมกับแผนยุทธศาสตร์ 

[    ]  ยุทธศาสตร์ที่ 1  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล มีสมรรถนะ  
  ด้านภูมปิัญญาตะวันออกและค านึงถึงประโยชน์เพ่ือนมนุษย์ 

[]  ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างองค์ความรู้ทางการพยาบาลและภูมิปัญญาตะวันออกเพ่ือพัฒนาการศึกษา    
            สังคม ประเทศและสู่นานาชาติ 

[]  ยุทธศาสตร์ที่ 3  บริหารจัดการงานบริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพเพ่ือตอบสนองสังคม 
[    ]  ยุทธศาสตร์ที่ 4  บริหารเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาลและน าองค์กร 

  สู่ความเป็นสากล 
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8.  เป้าประสงค์ที ่ 2.2 การเผยแพร่งานวิจัย/นวัตกรรมทางการพยาบาลเพ่ือใช้ประโยชน์  
 3.2 การเสริมสร้างความร่วมมือและพัฒนาความเข้มแข็งและยั่งยืนของชุมชน  
 
9.  กลยุทธ์ที่   7. พัฒนาระบบการเผยแพร่และการถ่ายทอดผลงานวิจัย  

 12. สร้างความร่วมมือกับองค์กรภายนอกทุกภาคส่วนและชุมชน เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ 
 และถ่ายทอดความรู้สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาของชุมชน สังคมและประเทศ 

   
10. ตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  KPI27 จ านวนงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ในชุมชนและสังคม  
(รวมทั้งการน าไปอ้างอิง citation) และ KPI36 จ านวนโครงการที่คณะร่วมมือกับเครือข่ายสถาบันการศึกษา องค์กรทั้งใน
และนอกท้องถิ่น เพ่ือให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน 
ทั้งในและนานาชาติ 
 
11. หลักการและเหตุผล 

สถานการณ์ด้านสุขภาพในปัจจุบันพบว่าภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉิน อุบัติเหตุ  และภัยพิบัติ เป็นสาเหตุหนึ่งที่
ส าคัญของการเสียชีวิต การเจ็บป่วยและพิการของประชาชน ซึ่งจ าเป็นต่อความต้องการการช่วยชีวิตและการดูแล
ต่อเนื่องอย่างมีคุณภาพ ตั้งแต่ระยะก่อนถึงโรงพยาบาล (Pre-hospital phase) ระหว่างการส่งต่อ (Inter-facility 
phase) ระยะฉุกเฉินและวิกฤตในโรงพยาบาล (Emergency and critical care in-hospital phase) ระยะฟ้ืนสภาพ 
(recovery phase) ตลอดจนการเยียวยาเพ่ือฟ้ืนฟูร่างกายและจิตใจที่บ้าน (physical and psychosocial 
rehabilitation at home phase) ซึ่งจ าเป็นต้องน าองค์ความรู้ทางวิชาการและผลการวิจัยซึ่งเป็นหลักฐานเชิง
ประจักษ์ รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และการสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆ จากศาสตร์ในหลายสาขามาใช้อย่าง
เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการดูแลและเยียวยาผู้บาดเจ็บและฉุกเฉิน
อย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันเพ่ือตอบสนองต่อนโยบายการขับเคลื่อนของประเทศที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ
วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์เพ่ือคนไทย และสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของการน าองค์ความรู้ และ
เทคโนโลยีที่ได้จากการวิจัยสู่การน าใช้ประโยชน์ทางด้านการแพทย์ พยาบาลและสาธารณสุข เพ่ือการมีชีวิตและ
สุขภาพที่ดีในยุคประเทศไทย 4.0 

ดังนั้น สถานวิจัยระบบการดูแลและเยียวยาผู้บาดเจ็บ ฉุกเฉินและสาธารณภัย  คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่มีเป้าประสงค์หลักในการพัฒนาคุณภาพการดูแลและเยียวยาผู้บาดเจ็บและฉุกเฉิน
อย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดการประชุมวิชาการครั้งนี้ขึ้น เพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ในศาสตร์
สาขาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสร้างเครือข่ายของกลุ่มผู้สนใจ อันจะน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมและการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบท และน าไปสู่ความตระหนักของประชาชนและผู้ป่วยในทุกมิติ ทั้งในมิติ
การป้องกัน ส่งเสริม ดูแลและฟ้ืนฟูสภาพ อันจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ผู้บาดเจ็บและฉุกเฉินต่อไป  

  
12. วัตถุประสงค์: เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม 

1. อธิบายแนวคิดใหม่ในการช่วยชีวิตและการดูแลผู้บาดเจ็บและฉุกเฉิน  
2. วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือดูแลและเยียวยาผู้บาดเจ็บและ

ฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง 
3. แลกเปลี่ยนประสบการณ์การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมการดูแลและเยียวยา

ผู้บาดเจ็บและฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง   
4. พัฒนาเครือข่ายของผู้เข้าร่วมประชุม ในการสร้างและขยายต่อยอดผลงานด้านการพัฒนาคุณภาพการ

ดูแลและเยียวยาผู้บาดเจ็บและฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง 
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13. กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 120 คน ประกอบด้วย 
1. พยาบาลและบุคลากรทางสุขภาพ  60 คน 
2. อาจารย์พยาบาล     40 คน 
3. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   20 คน 

 
14. วิทยากร 
 1) นพ.วิทยา  ชาติบัญชาชัย  โรงพยาบาลขอนแก่น 
 2) ผศ.พญ.โอสรี  อัครบวร  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 3) รศ.ดร.ประณีต  ส่งวัฒนา  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 4) ผศ.ดร.ชัจคเณค์  แพรขาว  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 5) อาจารย์พิชญา  ทองโพธิ์  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
 6) ดร.สาดี  สายทอง  แฮมิลตัน  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 
 7) ดร.จงกลณ ี จันทรศิริ   โรงพยาบาลขอนแก่น 
 8) พันโทหญิงทัศนีย์ เอ่ียมสมบุญ  โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า 
 9) พว.วิฑูร  อักขรธีรพันธุ์   โรงพยาบาลกรุงเทพ-ภูเก็ต 
 10) พว.ถนอม  ภิบาลศักดิ์  โรงพยาบาลหาดใหญ่ 
 11) พว.ภินวนันทน์  นิมิตรพันธ์  โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 
  
15. วัน เวลา สถานที่  

วันจันทร์ที่ 3 ถึง วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561   
ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา  จังหวัดตรัง 
 

16. วิธีการประชุม  
1. การบรรยาย  
2. การอภิปราย  
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
4. นิทรรศการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการดูแล (Technological and innovative for care)  
5. การน าเสนอผลงานทางวิชาการ แบบปากเปล่า (Oral presentation) และโปสเตอร์ (Poster 

presentation) ในทุกระยะของการดูแลผู้บาดเจ็บและฉุกเฉิน ได้แก่ 
1) การดูแลระยะก่อนถึงโรงพยาบาล (Pre-hospital care)  
2) การดูแลระหว่างการส่งต่อ (Inter- facility care)  
3) การดูแลระยะฉุกเฉินและวิกฤตในโรงพยาบาล (Emergency and critical care in-hospital)  
4) การดูแลระยะฟ้ืนสภาพ (Recovery care)  
5) การเยียวยาเพ่ือฟ้ืนฟูร่างกายและจิตใจ (Physical and psychosocial rehabilitation)  
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17. อัตราค่าลงทะเบียน 

กลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่บัดนี้  
จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 

หลังวันที่ 31 ตุลาคม 2561 

- อาจารย์ พยาบาลและบุคลากร
ทางสุขภาพ 

3,000 บาท 
 

3,500 บาท 

- นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2,000 บาท 2,500 บาท 
  หมายเหตุ: ส าหรับผู้สมัครทีน่ าเสนอและต้องการลงตีพิมพ์ใน Proceeding เพ่ิมอีก 1,000 บาท 
 

 หมดก าหนดรับสมัคร 20 พฤศจิกายน 2561 (งดรับสมัครในวันประชุม) 
 หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์  11.5  หน่วยคะแนน   
  

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
 น.ส.ธารทิพย์ โสดาหวัง  
 สถานวิจัยระบบการดูแลและเยียวยาผู้บาดเจ็บ ฉุกเฉินและสาธารณภัย 
 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 E-mail: rc.nurse1201@gmail.com 
 โทรศัพท:์ 074-286-485   มือถือ: 095-024-7390   โทรสาร: 074-286-421 
     https://www.nur.psu.ac.th/conference2018 
 
18. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพ บริหารจัดการ
การดูแลและเยียวยาผู้บาดเจ็บและฉุกเฉินได้ และมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เผยแพร่ผลงานวิจัย เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนางาน และความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม   
 
19. วิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ  

ใช้แบบสอบถาม หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
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ก าหนดการ 
โครงการประชุมวิชาการระดบัชาติ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

เรื่อง นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการพยาบาลภาวะบาดเจบ็และฉุกเฉิน:  
คุณภาพ ความปลอดภัย และการดูแลต่อเนื่อง 

(Innovation and Technology in Trauma and Emergency Nursing:  
Quality, Safety and Care Continuum) 

ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2561  
ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา  จังหวัดตรัง 

--------------------------------------------------------------- 
 

                กิจกรรม      วิทยากร 

วันที่ 3 ธันวาคม 2561   
 

08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน 
 

 

08.30 - 09.00 น. พิธีเปิด 
 

 

09.00 – 10.00 น. Information and system management to improve 
emergency & trauma care: Quality and safety in 
Thailand 4.0 
 

นพ.วิทยา  ชาตบิัญชาชัย  
 

10.00 – 10.45 น. เปิดนิทรรศการน าเสนอโปสเตอร์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
 

 

10.45 – 12.00 น. Update concept and innovative methods  
in emergency & trauma care 
 

ผศ.พญ.โอสร ี อัครบวร 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  

13.00 – 14.00 น. Outcome management model in  emergency and 
trauma nursing 

รศ.ดร.ประณีต  ส่งวัฒนา 
 

14.00 – 16.00 น. 
 

Oral presentation sessions 
ห้องที่ 1: Pre-hospital care 
            Inter- facility care 
ห้องที่ 2: Emergency and critical care in-hospital  
ห้องที่ 3: Recovery care 
            Physical & psychosocial rehabilitation 
 
 

 

หมายเหตุ:  เวลา 10.00 – 10.15 น. และ 15.00 – 15.15 น. พักรับประทานอาหารวา่ง    
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                กิจกรรม      วิทยากร 

 

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 

08.30 – 09.30 น. แนวคิดการวิเคราะห์เชิงระบบเพื่อการออกแบบนวัตกรรม 
ในงานป้องกันอุบัติเหต ุ

ผศ.ดร.ชัจคเณค์ แพรขาว 
 
 

09.30 – 10.45 น.  อภิปรายกลุ่ม: 
Seamless model of care in emergency & trauma:  
How it works? 
ผู้ด าเนนิการอภิปราย: ผศ.ดร.จินตนา  ด าเกลี้ยง 
 

อาจารย์พิชญา  ทองโพธิ ์
พว.ถนอม ภิบาลศักดิ ์
พว.ภินวนันทน์  นิมิตรพันธุ ์
 

11.00 – 12.15 น. อภิปรายกลุ่ม: 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจัดการระบบ
การดูแลผู้บาดเจ็บและฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง 
ผู้ด าเนนิการอภิปราย: ผศ.ดร.หทัยรัตน์  แสงจนัทร ์
 

ดร.จงกลณี จันทรศิร ิ 
ดร.สาดี สายทอง แฮมิลตัน 
พว.วิฑูร  อักขรธีรพันธุ์ 
 
 

12.15 – 13.15 น. รับประทานอาหารกลางวนั  

13.15 – 15.30 น. Workshop sessions  
ห้องที่ 1: แนวทางการปฏบิัติงานของพยาบาลผู้จัดการ 
           ระบบการดูแลผู้บาดเจบ็และฉุกเฉิน  
           (Trauma nurse coordinator) 
 

ห้องที่ 2: การใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศในการ    
            ออกแบบและประเมนิผลลัพธ์การดูแล 
            ผู้บาดเจบ็และฉุกเฉิน 
 

ห้องที่ 3: เครื่องมือสู่ความส าเร็จในการใช้แนวปฏิบัติ                  
            เพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้บาดเจ็บและฉุกเฉิน 
 

 
ผศ.ดร.ชัจคเณค์ แพรขาว 
 
 
 
 
 
 
 

พันโทหญิงทัศนีย์ เอ่ียมสมบุญ 
 
 
 
 
 

ดร.จงกลณี จันทรศิร ิ
 

15.45 – 16.15 น. มอบรางวัล สรปุและปิดโครงการประชุมวิชาการ  

  หมายเหตุ:  เวลา 10.45 – 11.00 น. และ 15.30 – 15.45 น. พักรับประทานอาหารวา่ง     
 


