วิธีการชาระค่าลงทะเบียน
1) ชาระผ่าน Internet banking หรือ Application ธนาคาร
ซึ่งสามารถชาระได้ทุกธนาคาร โดยแสกน QR code
ในใบPay in ที่ได้รับหลังจากลงทะเบียนแล้ว
2) ใบนาฝาก ได้เฉพาะ ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา
ชื่อบัญชี “เงินรายได้คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี”
:: สอบถามรายละเอี
เลขที
่บัญชี 026-3-04247-7ยดการอบรมเพิ่มเติม ::
3) เช็ค สั่งจ่ายในนาม “เงินรายได้คณะแพทยศาสตร์
รพ.รามาธิบดี” ชาระคู่กับใบนาฝากของธนาคารเท่านั้น
นางสาวกรกมล
เลขที่บัญชี 026-3-04247-7 สาขาโรงพยาบาลรามาธิบดี
4) ขอสงวนสิทธิ ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียน ไม่วา่ กรณีใดๆ
ติดต่อที่พัก

อัตราค่าลงทะเบียน
1. โรงแรมแบงค็อก มิดทาวน์ โฮเท็ล
บาท
สนใจติดต่ท่อานละ
คุณคูโ15,000
บ้ โทร. 02-034-3888
ชาระค่• าห้ลงทะเบี
กรุณาส่บาท
งหลักฐานการช
าระเงิาน)
องพักยเดีนแล้
่ยวว 1,500
(รวมอาหารเช้
โดยถ่ายรูปหลักฐานชาระเงินพร้อมระบุชื่อผู้ลงทะเบียน
• ห้องพักคู่ 1,500 บาท (รวมอาหารเช้า)
ชื่องานประชุม และชื่อสาหรับออกใบเสร็จ
2. โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ
ส่งมาที่ E-Mail : academic.rama@gmail.com
สนใจติดต่อ คุณมณีรัตน์ โทร.097–941-4916
• ห้องพักเดี่ยว 1,500 บาท (รวมอาหารเช้า)
• ห้องพักคู่ 1,800 บาท (รวมอาหารเช้า)
3. โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ
สนใจติดต่อ คุณขวัญเรือนโทร. 081-823-0882
• ห้องพักเดี่ยว 2,400 บาท (รวมอาหารเช้า)
• ห้องพักคู่ 2,600 บาท (รวมอาหารเช้า

ลงทะเบียนออนไลน์เท่านั้น

www.acmrrama.com

สอบถามรายละเอียด
แจ้งยกเลิก / ยืนยันการชาระเงิน
ติดต่อได้ที่ คุณกรกมล สุนทรพิทักษ์กุล
งานบริการวิชาการ อาคารวิจัยและสวัสดิการ ชั้น 1
โทร. 02-201-2193, 02-201-1542 Fax. 02-201 2607

เมื่อชาระค่าลงทะเบียนแล้วกรุณา

ส่งหลักฐานการชาระเงิน ทาง E-Mail
พร้อมระบุชื่อผู้ลงทะเบียน ชื่องานประชุม
และชื่อสาหรับออกใบเสร็จ
มาที่ E-Mail : academic.rama@gmail.com

แนะนาที่พัก
1. โรงแรมแบงค็อก มิดทาวน์ โฮเท็ล
สนใจติดต่อ คุณคูโบ้ โทร. 02-034-3888
• ห้องพักเดี่ยว 1,500 บาท (รวมอาหารเช้า)
• ห้องพักคู่
1,500 บาท (รวมอาหารเช้า)
2. โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ
สนใจติดต่อ คุณมณีรัตน์ โทร.097–941-4916
• ห้องพักเดี่ยว 1,500 บาท (รวมอาหารเช้า)
• ห้องพักคู่
1,800 บาท (รวมอาหารเช้า)
3. โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ
สนใจติดต่อ คุณขวัญเรือนโทร. 081-823-0882
• ห้องพักเดี่ยว 2,400 บาท (รวมอาหารเช้า)
• ห้องพักคู่
2,600 บาท (รวมอาหารเช้า)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง

“การพยาบาลแบบประคับประคองสาหรับ
พยาบาลประคับประคองประจาหอผู้ป่วย
(หลักสูตร 10 วัน)”

ภาคทฤษฎี : วันที่ 12 – 16 กรกฎาคม 2564
ณ ห้อง 617 ชั้น 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้าน
การแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

การฝึกภาคปฏิบัติ : วันที่ 19 - 23 กรกฎาคม 2564
ณ OPD แผนกตรวจผู้ป่วยนอก

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การพยาบาลแบบประคับประคองสาหรับพยาบาล
ประคับประคอง ประจาหอผู้ป่วย (หลักสูตร 10 วัน)”
หลักการและเหตุผล
การดูแลแบบประคับประคอง (palliative care) เป็นรูปแบบการดูแลที่
สาคัญสาหรับผู้ที่ต้องเชิญกับโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายและลุกลามจนเข้าสู่ระยะ
สุดท้ายรวมถึงผู้สูงอายุที่เข้าสู่ระยะท้ายของชีวิต ซึ่งการดูแลจะมุ่งเน้นการดูแลรักษา
แบบประคับประคอง โดยการบรรเทาความเจ็บปวด บรรเทาอาการของโรค ช่วยให้
ผู้ป่วยเข้าสู่กระบวนการจากไปอย่างสงบ รวมถึงการช่วยครอบครัวในการเผชิญความ
สูญเสียและปรับตัวดาเนินชีวิตต่อไปได้
พยาบาลวิชาชีพ ถือเป็นบุคลากรทางสาธารณสุขที่มีความสาคัญของระบบ
สุขภาพของประเทศไทย เพราะ เป็นบุคลากรที่ให้การดูแลและใกล้ชิดกับผู้ป่วยและ
ครอบครัวมากที่สุด อีกทั้งยังท าหน้าที่ในการประสานความร่วมมือระหว่างทีมสห
สาขา และน าแผนการรักษาสู่การปฏิบ ัติเพื่อประโยชน์สูงสุดส าหรับผู้ป ่วยและ
ครอบครัว จึงควรพัฒนาสมรรถนะแก่พยาบาลประคับประคองประจ าหอผู้ป่วย
(พยาบาลวิชาชีพที่มีคุณวุฒิพยาบาลศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบดูแลผู้ป่วยระยะ
ท้ายและครอบครั วประจ าหอผู้ป ่วยในโรงพยาบาล) ให้มีความรู ้ ทัศนคติ และ
ความสามารถในการดูแลผู้ป่วยและครอบครัว ที่ก าลังอยู่ในภาวะคุกคามของชีวิต
ตั้งแต่ระยะแรกเริ่มวินิจฉัย จนถึงภายหลังการเสียชีวิต โดยมีเป้าหมายให้ผู้ป่วยและ
ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดี สอดคล้องกับความต้องการการดูแลด้านร่างกาย จิตใจ
สังคม และจิตวิญญาณ สามารถเผชิญกับการเปลี่ยนผ่านทุกระยะของการดูแลตาม
บริบทสังคมวัฒนธรรมของผู้ป่วย ครอบครัว และสังคมได้อย่างมีคุณภาพ
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลแบบประคับประคอง ร่วมกับโรงเรียน
พยาบาลรามาธิบดี และฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ขึ้นเพื่อให้พยาบาล
ผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยระยะท้าย มีความรู้ และสามารถให้บริการผู้ป่วยระยะท้ายได้
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์
พัฒนาสมรรถนะพยาบาลประคับประคองประจาหอผู้ป่วย
สร้างเครือข่ายระหว่างพยาบาลที่ให้การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
และระยะท้าย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพยาบาลผู้มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วย
แบบประคับประคอง

กลุ่มเป้าหมาย
พยาบาลวิชาชีพ ที่ป ฏิบ ัติห น้า ที่รับ ผิดชอบดูแ ลผู้ป ่ว ยระยะท้า ยใน
โรงพยาบาล และสถาบันการศึกษาพยาบาลต่างๆ จานวน 20 คน

กาหนดการ
วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564
07.30 - 08.00 น.
08.00 - 08.30 น.
08.30 - 10.00 น.
10.00 - 10.15 น.
10.15 - 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.
13.00 - 14.00 น.
14.00 - 14.15 น.
14.15 - 16.00 น.

ลงทะเบียน
พิธีเปิดการประชุม
บรรยายเรื่อง แนวคิดและหลักการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
โดย รศ.ดร.สุชิรา ชัยวิบูลย์ธรรม
อาหารว่าง
บรรยายเรื่อง การประเมินผู้ป่วยระยะประคับประคองแบบ
ครบองค์รวม
โดย พว.วรรณา กาสา
อาหารกลางวัน
Workshop (1)
การใช้เครื่องมือในการประเมินผู้ป่วยระยะประคับประคอง
โดย พว.วรรณา กาสา และ พว.อินทิรา มหาวีรานนท์
อาหารว่าง
บรรยายเรื่อง การดูแลต่อเนื่องและการส่งต่อ
โดย พว.สุภาณี คงชุม

14.00 – 14.15 น.
14.15 -16.00 น.

วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2564
08.00 - 10.00 น.

10.00 – 10.15 น.
10.15 – 12.00 น.

วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564
08.00 – 09.00 น.
09.00 – 10.00 น.
10.00 – 10.15 น.
10.15 – 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.
13.00 – 15.30 น.

14.00 – 14.15 น.

บรรยายเรื่อง การประเมินและจัดการอาการปวด
โดย อ.นพ.นัฐพล กาฬปักษี
บรรยายเรื่อง การดูแลแผลในผูป้ ่วยระยะประคับประคอง
โดย พว.จิตติมา นุริตานนท์
อาหารว่าง
บรรยายเรื่อง การประเมินและจัดการอาการทุกข์ทรมานอื่นๆ
โดย อ.พญ.มนฑรัตม์ เจนทวีพรกุล
อาหารกลางวัน
Workshop (2) การบาบัดทางการพยาบาล
การบริหารยาทางชั้นใต้ผวิ หนัง และการบาบัดแบบผสมผสาน
โดย รศ.ดร.สุชริ า ชัยวิบูลย์ธรรม APN ศากุน ปวีณวัฒน์
ผศ.ดร.ปิยะวรรณ โภคพลากรณ์
APN ศิริพร เสมสาร
พว.วรรณา กาสา
พว.สุภาณี คงชุม
พว.นันทยา เอื้อมงคล
พว.จิตติมา นุริตานนท์
พว.อินทิรา มหาวีรานนท์
อาหารว่าง

วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564
08.00 - 10.00 น.
10.00 – 10.15น.
10.15 - 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.
13.00 – 14.00น.

บรรยายเรื่อง การตั้งเป้าหมายการดูแลและการวาง
แผนการดูแลล่วงหน้า
โดย APN ศิริพร เสมสาร
อาหารว่าง
บรรยายเรื่อง การสื่อสารในการดูแลผู้ปว่ ยแบบประคับประคอง
โดย APN ศากุน ปวีณวัฒน์
อาหารกลางวัน
บรรยายเรื่อง การจัดการประเด็นขัดแย้งในการดูแลแบบ
ประคับประคอง
โดย APN ศิริพร เสมสาร

อาหารว่าง
Workshop(3)การตั้งเป้าหมายการดูแลและการวางแผนการ
ดูแลรักษาล่วงหน้า
โดย รศ.ดร.สุชริ า ชัยวิบูลย์ธรรม นพ.นัฐพล กาฬปักษี
ผศ.ดร.ปิยะวรรณ โภคพลากรณ์
APN ศากุน ปวีณวัฒน์
APN ศิริพร เสมสาร
พว.วรรณา กาสา
พว.อินทิรา มหาวีรานนท์
พว.สุภาณี คงชุม
พว.นันทยา เอื้อมงคล

12.00 - 13.00 น.
13.00 – 14.30 น.

14.30 - 14.45 น.
14.45 - 15.45 น.
15.45 - 16.30 น.

บรรยายเรื่อง ประเด็นกฎหมายและจริยธรรมในการดูแลผู้ป่วย
แบบประคับประคอง
โดย ศ.แสวง บุญเฉลิมวิภาส
อาหารว่าง
บรรยายเรื่อง ภาวะฉุกเฉินในการดูแลแบบประคับประคอง
โดย ผศ.นพ.กิติพล นาควิโรจน์
อาหารกลางวัน
อภิปรายเรื่อง การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายในมุมมองศาสนา : พุทธ
คริสต์ อิสลาม
โดย พระ ศิริชัย ภทฺทโก
อ.ดร.มาลาตี รุ่งเรืองศิริพนั ธ์
ผศ.ดร.นรีมาลย์ นีละไพจิตร อ.นพ.นัฐพล กาฬปักษี
อาหารว่าง
บรรยายเรื่อง การสร้างเสริมการตระหนักรู้และพัฒนาจิตเพื่อการดูแล
โดย อ.ดร.มาลาตี รุ่งเรืองศิริพนั ธ์
Workshop (4) การพัฒนาจิตเพื่อการดูแล
โดย อ.ดร.มาลาตี รุ่งเรืองศิริพนั ธ์ อ.ดร.อภรชา ลาดับวงศ์

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564
08.00 - 10.00 น.
10.00 - 10.15 น.
10.15 - 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.
13.00 - 15.00 น.

15.00 - 15.15 น.
15.15 - 15.30 น.

บรรยายเรื่อง การดูแลแบบประคับประคองในผู้ป่วยเด็ก
โดย ผศ.ดร.อัจฉรียา ปทุมวัน
อาหารว่าง
บรรยายเรื่อง รูปแบบและระบบการดูแลแบบประคับประคอง
โดย รศ.ดร.สุชิรา ชัยวิบูลย์ธรรม
อาหารกลางวัน
บรรยายเรื่อง ภาวะใกล้ตาย การดูแลช่วงท้ายของชีวิตและการ
ดูแลความโศกเศร้าภายหลังการสูญเสีย
โดย ผศ.ดร.ปิยะวรรณ โภคพลากรณ์
อาหารว่าง
ประเมินผล

