กําหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การพยาบาลแบบประคับประคองสําหรับพยาบาลประคับประคองประจําหอผูปวย(หลักสูตร 10 วัน)
ระหวางวันที่ 12 - 23 กรกฎาคม 2564
ภาคทฤษฎี : วันที่ 12 – 16 กรกฎาคม 2564
วันที่ 12 กรกฎาคม 2564
07.30 - 08.00 น.
ลงทะเบียน
08.00 - 08.30 น.
พิธีเปดการประชุม
08.30 - 10.00 น.
การบรรยายเรื่อง แนวคิดและหลักการดูแลผูปวยแบบประคับประคอง
โดย รศ.ดร.สุชิรา ชัยวิบูลยธรรม
10.00 - 10.15 น.
อาหารวาง
10.15 - 12.00 น.
การบรรยายเรื่อง การประเมินผูปวยระยะประคับประคองแบบครบองครวม
โดย พว.วรรณา กาสา
12.00 - 13.00 น.
อาหารกลางวัน
13.00 - 14.00 น.
Workshop (1) การใชเครื่องมือในการประเมินผูปวยระยะประคับประคอง
โดย พว.วรรณา กาสา , พว.อินทิรา มหาวีรานนท
14.00 - 14.15 น.
อาหารวาง
14.15 - 16.00 น.
การบรรยายเรื่อง การดูแลตอเนื่องและการสงตอ
โดย พว.สุภาณี คงชุม
วันที่ 13 กรกฎาคม 2564
08.00 - 09.00 น.
การบรรยายเรื่อง การประเมินและจัดการอาการปวด
โดย อ.นพ.นัฐพล กาฬปกษี
09.00 - 10.00 น.
การดูแลแผลในผูปวยระยะประคับประคอง
โดย พว.จิตติมา นุริตานนท
10.00 - 10.15 น.
อาหารวาง
10.15 - 12.00 น.
การบรรยายเรื่อง การประเมินและจัดการอาการทุกขทรมานอื่นๆ
โดย อ.พญ.มนฑรัตม เจนทวีพรกุล
12.00 - 13.00 น.
อาหารกลางวัน
13.00 - 15.30 น.
Workshop (2) การบําบัดทางการพยาบาล
การบริหารยาทางชั้นใตผิวหนัง และการบําบัดแบบผสมผสาน
โดย รศ.ดร.สุชิรา ชัยวิบูลยธรรม
ผศ.ดร.ปยะวรรณ โภคพลากรณ
APN ศิริพร เสมสาร
APN ศากุน ปวีณวัฒน
พว.วรรณา กาสา
พว.สุภาณี คงชุม
พว.นันทยา เอื้อมงคล
พว.จิตติมา นุริตานนท
พว.อินทิรา มหาวีรานนท
*** หมายเหตุ 14.00 - 14.15 น. อาหารวาง

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564
08.00 - 10.00 น.
การบรรยายเรื่อง การตั้งเปาหมายการดูแลและการวางแผนการดูแลลวงหนา
โดย APN ศิริพร เสมสาร
10.00 - 10.15 น.
อาหารวาง
10.15 - 12.00 น.
การบรรยายเรื่อง การสื่อสารในการดูแลผูปวยแบบประคับประคอง
โดย APN ศากุน ปวีณวัฒน
12.00 - 13.00 น.
อาหารกลางวัน
13.00 - 14.00 น.
การบรรยายเรื่อง การจัดการประเด็นขัดแยงในการดูแลแบบประคับประคอง
โดย APN ศิริพร เสมสาร
14.00 - 14.15 น.
อาหารวาง
14.15 - 16.00 น.
Workshop (3) การตั้งเปาหมายการดูแลและการวางแผนการดูแลรักษาลวงหนา
โดย รศ.ดร.สุชิรา ชัยวิบูลยธรรม
ผศ.ดร.ปยะวรรณ โภคพลากรณ
นพ.นัฐพล กาฬปกษี
APN ศากุน ปวีณวัฒน
APN ศิริพร เสมสาร
พว.วรรณา กาสา
พว.อินทิรา มหาวีรานนท
พว.สุภาณี คงชุม
พว.นันทยา เอื้อมงคล
วันที่ 15 กรกฎาคม 2564
08.00 - 10.00 น.
การบรรยายเรื่อง ประเด็นกฎหมายและจริยธรรมในการดูแลผูปวยแบบประคับประคอง
โดย ศ.แสวง บุญเฉลิมวิภาส
10.00 - 10.15 น.
อาหารวาง
10.15 - 12.00 น.
การบรรยายเรื่อง ภาวะฉุกเฉินในการดูแลแบบประคับประคอง
โดย ผศ.นพ.กิติพล นาควิโรจน
12.00 - 13.00 น.
อาหารกลางวัน
13.00 - 14.30 น.
การอภิปรายเรื่อง การดูแลผูปวยระยะทายในมุมมองศาสนา : พุทธ คริสต อิสลาม
โดย พระ ศิริชัย ภทฺทโก
อ.ดร.มาลาตี รุงเรืองศิริพันธ
ผศ.ดร.นรีมาลย นีละไพจิตร
อ.นพ.นัฐพล กาฬปกษี
ผูดําเนินการอภิปราย อ.ดร.อภรชา ลําดับวงศ
14.30 - 14.45 น.
อาหารวาง
14.45 - 15.45 น.
การบรรยายเรื่อง การสรางเสริมการตระหนักรูและพัฒนาจิตเพื่อการดูแล
โดย อ.ดร.มาลาตี รุงเรืองศิริพันธ
15.45 - 16.30 น.
Workshop (4) การพัฒนาจิตเพื่อการดูแล
โดย อ.ดร.มาลาตี รุงเรืองศิริพันธ , อ.ดร.อภรชา ลําดับวงศ

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564
08.00 - 10.00 น.
การบรรยายเรื่อง การดูแลแบบประคับประคองในผูปวยเด็ก
โดย ผศ.ดร.อัจฉรียา ปทุมวัน
10.00 - 10.15 น.
อาหารวาง
10.15 - 12.00 น.
การบรรยายเรื่อง รูปแบบและระบบการดูแลแบบประคับประคอง
โดย รศ.ดร.สุชิรา ชัยวิบลู ยธรรม
12.00 - 13.00 น.
อาหารกลางวัน
13.00 - 15.00 น.
การบรรยายเรื่อง ภาวะใกลตาย การดูแลชวงทายของชีวิตและการดูแลความ
โศกเศราภายหลังการสูญเสีย
โดย ผศ.ดร.ปยะวรรณ โภคพลากรณ
15.00 - 15.15 น.
อาหารวาง
15.15 - 15.30 น.
ประเมินผล
*************************************

กําหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การพยาบาลแบบประคับประคองสําหรับพยาบาลประคับประคองประจําหอผูปวย(หลักสูตร 10 วัน)
การฝกภาคปฏิบัติ วันที่ 19 - 23 กรกฎาคม 2564
เวลา 08.00 – 16.00 น. (ทุกวัน)
วันที่
19 ก.ค. 64
20 ก.ค. 64
21 ก.ค. 64
22 ก.ค. 64
23 ก.ค. 64

Group 1
OPD
Ward RPU
Pediatric team
Adult team

Group 2
Group 3
Group 4
Ward RPU
Pediatric team
Adult team
Pediatric team
Adult team
OPD
Adult team
OPD
Ward RPU
OPD
Ward RPU
Pediatric team
นําเสนอกรณีศึกษา และ พิธีปดการประชุม

การฝกภาคปฏิบัตทิ ี่ OPD (แผนกตรวจผูปวยนอก ที่ใหบริการสําหรับผูปวยที่ไดรับการดูแลแบบประคับประคอง)
07.00 – 07.30 น.

ลงทะเบียนภาคปฏิบัติ

07.30 – 08.30 น.

พยาบาลผูเขาประชุมฯ พบกับพยาบาลพี่เลี้ยงและหัวหนาแผนกตรวจผูปวยนอก
แนะนําระบบแผนกตรวจผูปวยนอกและศึกษาประวัติผูปวยที่ไดรับมอบหมายจาก
เวชระเบียน

08.30 – 12.00 น.

- ผูเขาประชุมฯ ฝกปฏิบัติภายใตการดูแลของอาจารยพยาบาลและพยาบาลพี่เลี้ยง
โดยรวมกันประเมินปญหาและวิเคราะหความตองการของผูปวยและญาติและ
กําหนดแผนการดูแล รวมทั้งการใชเครื่องมือประเมินในการประเมิน
- สอนผูปวยและญาติ ใหเขาใจวิธีการประเมินและจัดการอาการ
- ใหคําปรึกษาผูปวยและครอบครัวรวมถึงแนะนําวิธีการดูแลตนเองของผูปวยและ
ครอบครัวใหตรงกับความตองของแตละบุคคล/ครอบครัว
- ประเมินและชวยเหลือครอบครัวของผูปวยในการเผชิญกับความเจ็บปวยหรือความ
สูญเสีย
อาหารกลางวัน
- ผูเขาประชุมฯ ฝกปฏิบัติภายใตการดูแลของอาจารยพยาบาลและพยาบาลพี่เลี้ยง
(ตอ)

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 16.00 น.

รายชื่อผูสอนการฝกภาคปฏิบัติที่ OPD
1. ผศ.ดร.ปยะวรรณ โภคพลากรณ
2. พว.นันทยา เอื้อมงคล
3. พว.วรรณา กาสา

การฝกภาคปฏิบัตทิ ี่ WARD RPU (หอผูปวยประคับประคอง)
07.00 – 07.30 น. ลงทะเบียนภาคปฏิบัติ
07.30 – 08.00 น. พยาบาลผูเขาอบรมฯ พบกับพยาบาลพี่เลี้ยงและหัวหนาหอผูปวยแนะนําระบบหอผูปวย
ประคับประคอง และศึกษาประวัติผูปวยที่ไดรับมอบหมายจากเวชระเบียน
08.00 – 12.00 น. - ผูเขาประชุมฯ ฝกปฏิบัติภายใตการดูแลของหัวหนาหอผูปวยและพยาบาลพี่เลี้ยง
โดยรวมกันประเมินปญหาและวิเคราะหความตองการของผูปวยและญาติและกําหนด
แผนการดูแล รวมทั้งการใชเครื่องมือประเมินในการประเมิน
- สอนผูปวยและญาติ ใหเขาใจวิธีการประเมินและจัดการอาการ ใหคําปรึกษาผูปวยและ
ครอบครัวรวมถึงแนะนําวิธีการดูแลตนเองของผูปวยและครอบครัวใหตรงกับความตองของแต
ละบุคคล/ครอบครัว
- ประเมินและชวยเหลือครอบครัวของผูปวยในการเผชิญกับความเจ็บปวยหรือความสูญเสีย
สามารถเตรียมพรอมสําหรับขั้นตอนสุดทายของชีวิตเตรียมผูปวยครอบครัวใหเผชิญกับภาวะ
ใกลเสียชีวิต
- ชวยเหลือครอบครัวของผูปวยใหมีความรูความเขาใจอาการและอาการแสดงของภาวะใกลตาย
- ใหขอมูลแกผูปวยและญาติ เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวของกับการดูแลผูปวยในระยะสุดทาย
ของชีวิต กระบวนการยืดความตาย การงดทําการกูชีวิต สิทธิการตาย พินัยกรรมชีวิต สิทธิ
ผูปวย โดยคํานึงถึงประโยชนที่ผูปวยพึงไดรับรวมถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และและ
เสรีภาพของบุคคล
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. ผูเขาประชุมฯ ฝกปฏิบัติภายใตการดูแลของอาจารยพยาบาลและพยาบาลพี่เลี้ยง (ตอ)
รายชื่อผูสอนการฝกภาคปฏิบัติ
1. รศ.ดร.สุชิรา ชัยวิบูลยธรรม
2. พว.สุภาณี คงชุม
3. พว.รวมพร ละออจันทร

การฝกภาคปฏิบัตทิ ี่ Pediatric team (ทีมการดูแลแบบประคับประคองในผูปวยเด็ก)
07.00 – 07.30 น. ลงทะเบียนภาคปฏิบัติ
07.30 – 08.00 น. พยาบาลผูเขาประชุมฯ พบกับพยาบาลพี่เลี้ยงแนะนําทีมการดูแลแบบประคับประคอง
ในผูปวยเด็ก และศึกษาประวัติผูปวยที่ไดรับมอบหมายจากเวชระเบียน
08.00 – 12.00 น. - ผูเขาประชุมฯ ฝกปฏิบัติภายใตการดูแลของอาจารยพยาบาลและพยาบาลพี่เลี้ยง
โดยรวมกันประเมินปญหาและวิเคราะหความตองการของผูปวยเด็กและครอบครัว
และกําหนดแผนการดูแล รวมทั้งการใชเครื่องมือประเมินในการประเมิน
- สอนผูปวยเด็กและครอบครัว ใหเขาใจวิธีการประเมินและจัดการอาการ
ใหคําปรึกษาผูปวยเด็กและครอบครัว รวมถึงแนะนําวิธีการดูแลตนเองของผูปวยเด็ก
และครอบครัวใหตรงกับความตองของแตละบุคคล/ครอบครัว
- ประเมินและชวยเหลือครอบครัวของผูปวยเด็กในการเผชิญกับความเจ็บปวยหรือความ
สูญเสีย สามารถเตรียมพรอมสําหรับขั้นตอนสุดทายของชีวิต เตรียมผูปวยเด็กและ
ครอบครัวใหเผชิญกับภาวะใกลตาย
- ชวยเหลือครอบครัวของผูปว ยเด็ก ใหมีความรูความเขาใจอาการและอาการแสดงของ
ภาวะใกลเสียชีวิต
- ใหขอมูลแกผูปวยเด็กและครอบครัว เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวของกับการดูแลผูปวย
ในระยะสุดทายของชีวิต กระบวนการยืดความตาย การงดทําการกูชีวิต สิทธิการตาย
พินัยกรรมชีวิต สิทธิผูปวย โดยคํานึงถึงประโยชนที่ผูปวยพึงไดรับ รวมถึงศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพของบุคคล
12.00 – 13.00 น. อาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. ผูเขาประชุมฯ ฝกปฏิบัติภายใตการดูแลของอาจารยพยาบาลและพยาบาลพี่เลี้ยง (ตอ)
รายชื่อผูสอนการฝกภาคปฏิบัติ
1. พว.นิตยา ปรีชายุทธ
2. พว.ภาวิณี ผิวงาม

การฝกภาคปฏิบัตทิ ี่ Adult team (ทีมการดูแลแบบประคับประคองในผูป วยผูใหญ)
07.00 – 07.30 น. ลงทะเบียนภาคปฏิบัติ
07.30 – 08.00 น. พยาบาลผูเ ขาประชุมฯ พบกับพยาบาลพี่เลี้ยงแนะนําระบบของทีมการดูแลแบบ
ประคับประคองในผูปวยผูใหญ ระบบการรับ consult จาก OPD ward ER ระบบการ
ติดตามผูปวย ทั้งทางโทรศัพทและ line application และศึกษาประวัติผูปวยที่ไดรับ
มอบหมายจากเวชระเบียน
08.00 – 12.00 น. - ผูเขาประชุมฯ ฝกปฏิบัติภายใตการดูแลของอาจารยพยาบาลและพยาบาลพี่เลี้ยง
โดยรวมกันประเมินปญหาและวิเคราะหความตองการของผูปวยและญาติและกําหนด
แผนการดูแล รวมทั้งการใชเครื่องมือประเมินในการประเมิน
- สอนผูปวยและญาติ ใหเขาใจวิธีการประเมินและจัดการอาการ
- ใหคําปรึกษาผูปวยและครอบครัวรวมถึงแนะนําวิธีการดูแลตนเองของผูปวยและ
ครอบครัวใหตรงกับความตองของแตละบุคคล/ครอบครัว
- ประเมินและชวยเหลือครอบครัวของผูปวยในการเผชิญกับความเจ็บปวยหรือความ
สูญเสีย สามารถเตรียมพรอมสําหรับขั้นตอนสุดทายของชีวิต เตรียมผูปวยครอบครัวให
เผชิญกับภาวะใกลเสียชีวิต
- ชวยเหลือครอบครัวของผูปวยใหมีความรูความเขาใจอาการและอาการแสดงของภาวะใกล
ตาย
- ใหขอมูลแกผูปวยและญาติ เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวของกับการดูแลผูปวยในระยะ
สุดทายของชีวิต กระบวนการยืดความตาย การงดทําการกูชีวิต สิทธิการตาย พินัยกรรม
ชีวิต สิทธิผูปวย โดยคํานึงถึงประโยชนที่ผูปวยพึงไดรับ รวมถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
สิทธิ และเสรีภาพของบุคคล
12.00 – 13.00 น. อาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. ผูเขาประชุมฯ ฝกปฏิบัติภายใตการดูแลของอาจารยพยาบาลและพยาบาลพี่เลี้ยง (ตอ)
รายชื่อผูสอนการฝกภาคปฏิบัติ
1.
APN ศากุน ปวีณวัฒน
2.
APN ศิริพร เสมสาร

การฝกภาคปฏิบัติ นําเสนอกรณีศึกษาการดูแลผูปวยโดยใชกระบวนการพยาบาล
07.00 – 07.30 น.

ลงทะเบียนภาคปฏิบัติ

08.00 – 12.00 น.

นําเสนอกรณีศึกษาการดูแลผูปวยโดยใชกระบวนการพยาบาล

12.00 – 13.00 น.

อาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น.

นําเสนอกรณีศึกษาการดูแลผูปวยโดยใชกระบวนการพยาบาล

16.00 – 16.30 น.

สรุปประเมินผลผูเขารับการประชุมฯ แจกใบรับรองหนวยคะแนนฯ

รายชื่อผูสอนการฝกภาคปฏิบัติ
1. รศ.ดร.สุชิรา ชัยวิบูลยธรรม
2. ผศ.ดร.ปยะวรรณ โภคพลากรณ
3. APN ศากุน ปวีณวัฒน
4. APN ศิริพร เสมสาร
5. พว.นิตยา ปรีชายุทธ
6. พว.รวมพร ละออจันทร
7. พว.วรรณา กาสา
8. พว.สุภาณี คงชุม
9. พว. ภาวิณี ผิวงาม
10. พว.นันทยา เอื้อมงคล

