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ก ำหนดกำร 

โครงกำรอบรมพยำบำลดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง 
ผ่ำนระบบ Zoom meeting   

ถ่ำยทอด ณ ห้องประชุมนำยแพทย์สิริศักดิ์ ภูริพัฒน์ อำคำรผู้ป่วยนอก โรงพยำบำลมะเร็งล ำปำง   
      ********************************************************* 

 
สัปดำห์ท่ี 1 ระหว่ำงวันที่ 16 - 20 สิงหำคม 2564  
 ส ำหรับผู้เข้ำอบรมพยำบำลดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองขั้นพื้นฐำน (หลักสูตร 5 วัน) และผู้เข้ำอบรม
พยำบำลดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (หลักสูตร 1 เดือน)  
 
วันที่ 16 สิงหำคม 2564 (Day1) 
08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน 
08.30 - 09.00 น. เปิดกำรอบรม  
   โดย  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลมะเร็งล ำปำง  
09.00 - 10.00 น.   ปรัชญำและหลักกำรในกำรดูแลผู้ป่วยประคับประคอง 
   โดย  นำยแพทย์อรรถกร รักษำสัตย์   
   ศูนย์กำรุณรักษ์ โรงพยำบำลศรีนครินทร์ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
10.00 - 12.00 น. กำรประเมิน และเครื่องมือประเมินผู้ป่วยระยะท้ำยและครอบครัว  
   โดย  พว.ณัฐชญำ บัวละคร พยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร  
   หน่วยกำรพยำบำลประคับประคอง งำนบริกำรพยำบำล โรงพยำบำลศรีนครินทร์  
12.00 - 13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00 - 15.00 น. กำรประเมินและจัดกำรอำกำรปวด 
   โดย  นำยแพทย์อรรถกร รักษำสัตย์   
   ศูนย์กำรุณรักษ์ โรงพยำบำลศรีนครินทร์ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
15.00 - 16.30 น. กำรจัดกำรอำกำรด้ำนอื่นๆ: หำยใจไม่อ่ิม คลื่นไส้อำเจียน ท้องผูก ล ำไส้อุดตัน 
   โดย  นำยแพทย์อรรถกร รักษำสัตย์   
   ศูนย์กำรุณรักษ์ โรงพยำบำลศรีนครินทร์ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
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วันที่ 17 สิงหำคม 2564 (Day2) 
08.00 - 10.00 น. Palliative care emergencies and palliative care in neurologic disease 
   โดย  รศ.พญ.ปัทมำ  โกมุทบุตร   ผู้เชี่ยวชำญด้ำนเวชศำสตร์ครอบครัวและประสำทวิทยำ  
                               คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่   
10.00 - 12.00 น.         บทบำทพยำบำลและกำรดูแลแบบประคับประคองตำมกลุ่มโรค 
                               (Geriatric PC, PC in COPD and CHF)  
   โดย  พว.ปำริชำติ เพียสุพรรณ์   พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  
   หัวหน้ำหน่วยกำรพยำบำลประคับประคอง งำนบริกำรพยำบำล โรงพยำบำลศรีนครินทร์ 
12.00 - 13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน    
13.00 - 15.00 น. Nursing issues: oral problems, fungating wound, pressure injury,  
    ostomy care 
   โดย  พว.เฉลิมศรี สรสิทธิ ์  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ   
   หน่วยกำรพยำบำลประคับประคอง งำนบริกำรพยำบำล โรงพยำบำลศรีนครินทร์ 
15.00 - 17.00 น.         บทบำทพยำบำลในกำรดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง  
   โดย  พว.ปำริชำติ เพียสุพรรณ์   พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  
   หัวหน้ำหน่วยกำรพยำบำลประคับประคอง งำนบริกำรพยำบำล โรงพยำบำลศรีนครินทร์ 
 
วันที่ 18 สิงหำคม 2564 (Day3) 
08.00 - 10.00 น. Palliative care for ESRD and elderly 

โดย  แพทย์หญิงดำรณี  อินทรลำวัลย์  นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ  
           โรงพยำบำลเชียงรำยประชำนุเครำะห์ 

10.00 - 11.00 น. บทบำทของพยำบำลและกำรดูแลแบบองค์รวม ในผู้ป่วยระยะท้ำยและครอบครัว 
   โดย พว.สุรีย์ ลี้มงคล  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ 
                               ฝ่ำยกำรพยำบำล โรงพยำบำลศิริรำช 
11.00 - 12.00 น. กำรดูแลผู้ดูแล 
                               โดย พว.สุรีย์ ลี้มงคล  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ 
                               ฝ่ำยกำรพยำบำล โรงพยำบำลศิริรำช 
12.00 - 13.00 น.         รับประทำนอำหำรกลำงวัน  
13.00 - 15.00 น.         Role and competency of palliative care nurse  

โดย  ดร.กัลยกร ฉัตรแก้ว  นักวิชำกำรอิสระ 
15.00 - 17.00 น.         Comfort care and complementary care for palliative care patients 

โดย  ดร.กัลยกร ฉัตรแก้ว  นักวิชำกำรอิสระ 
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วันที่ 19 สิงหำคม 2564 (Day4) 
08.00 - 09.00 น. Essential drug in palliative care and opioid availability 
   โดย  แพทย์หญิงอุมำภรณ์  พงษ์พันธุ์  นำยแพทย์เชี่ยวชำญ 
                               โรงพยำบำลมะเร็งล ำปำง  
09.00 - 10.00 น. Role of cannabis in palliative care  

โดย  แพทย์หญิงวรภัทร เชิงปัญญำ นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลมะเร็งล ำปำง  

10.00 - 12.00 น. กำรดูแลในช่วงใกล้เสียชีวิต  
    โดย  พว.กัญญำ  ศรีอรุณ  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
   โรงพยำบำลมะเร็งล ำปำง       
12.00 - 13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00 - 15.00 น. กำรบริหำรยำทำงใต้ผิวหนังโดยใช้ syringe driver 

โดย  พว.รัตนำภรณ์ ศิริเกตุ  พยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร 
หน่วยกำรพยำบำลประคับประคอง งำนบริกำรพยำบำล โรงพยำบำลศรีนครินทร์ 

15.00 - 16.00 น. จริยธรรมและกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรดูแลผู้ป่วยระยะท้ำย 
โดย นำยแพทย์โรจนศักดิ์  ทองค ำเจริญ   นำยแพทย์เชี่ยวชำญ 
โรงพยำบำลแม่สอด จังหวัดตำก 

16.00 - 17.00 น. ควำมก้ำวหน้ำกำรดูแลประคับประคองของประเทศไทยในเวทีโลก 
โดย นำยแพทย์โรจนศักดิ์  ทองค ำเจริญ   นำยแพทย์เชี่ยวชำญ 
โรงพยำบำลแม่สอด จังหวัดตำก 

 
วันที่ 20 สิงหำคม 2564 (Day5) 
08.00 - 10.00 น. กระบวนกำรกำรสื่อสำรกับผู้ป่วยระยะท้ำยและครอบครัว และกำรวำงแผนกำร 
   ดูแลล่วงหน้ำ (Advance Care Plan and Community skill) 

โดย แพทย์หญิงอิสรีย์ ศิริวรรณกุลธร   
นำยแพทย์กลุ่มงำนเวชกรรมสังคม หน่วยดูแลประคับประคอง โรงพยำบำลนครพิงค์  

10.00 - 11.00 น. บันทึกทำงกำรพยำบำลในกำรดูแลผู้ป่วยประคับประคอง  
   โดย  พว.กัญญำ  ศรีอรุณ  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 

โรงพยำบำลมะเร็งล ำปำง      
11.00 - 12.00 น. กำรดูแลด้ำนจิตสังคม–จิตวิญญำณ 

โดย พว.ยุพำ  วงษ์มูล   พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  
โรงพยำบำลมะเร็งล ำปำง 

12.00 - 13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
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วันที่ 20 สิงหำคม 2564 (Day5) ต่อ 
13.00 - 15.00 น. Discharge planning, referral process & care at home  

โดย พว.ปำนจิตร์  วงศ์ใหญ่  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลมะเร็งล ำปำง 

15.00 - 16.00 น. บทบำทของผู้ประสำนงำนหลักในกำรส่งต่อกำรดูแลผู้ป่วยประคับประคองชุมชน  
  โดย พว.อังคณำ จ ำปำวัน  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  

   ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำปำง 
16.00 - 17.00 น.  ชี้แจงกำรฝึกภำคปฏิบัติ 

โดย พว.กัญญำ  ศรีอรุณ  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลมะเร็งล ำปำง      

             ปิดกำรประชุม 
 

 
 

สัปดำห์ที่ 2 - 4 ระหว่ำงวันที่ 23 สิงหำคม - 10 กันยำยน 2564 
 ส ำหรับผู้เข้ำอบรมกำรพยำบำลดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (หลักสูตร 1 เดือน) ณ แหล่งฝึก          
แม่ข่ำยในเขตบริกำรสุขภำพที่ 1 และ 2*  

ตำรำงกำรฝึกภำคปฏิบัติ  
วัน 08.00 - 09.30 น. 09.30 - 12.00 น. 13.00 - 16.30 น. 

จันทร์ ปฐมนิทศ / Admission round - รับผู้ป่วยใหม่/ติดตำมผู้ป่วยเก่ำ Ward round 
อังคำร Admission round - รับผู้ป่วยใหม่/ติดตำมผู้ป่วยเก่ำ Ward round 

พุธ Admission round - รับผู้ป่วยใหม่/ติดตำมผู้ป่วยเก่ำ Ward round 
พฤหัสบดี Admission round - รับผู้ป่วยใหม่/ติดตำมผู้ป่วยเก่ำ เยี่ยมบ้ำน 

ศุกร์ Admission round - รับผู้ป่วยใหม่/ติดตำมผู้ป่วยเก่ำ conference 
 

กำรสอบ และ Case presentation (สองวันสุดท้ำย) 
 วันที่ 1 
  08.30 - 09.00 น.  Post-test  
  09.00 - 16.00 น. Case presentation 
 วันที่ 2 
  8.30 - 12.00 น.  Case presentation 
      แจกประกำศนียบัตร ถ่ำยรูปหมู่ 
 

*สำมำรถเลือกแหล่งฝึกปฏิบัติ 1 แห่ง ได้แก่ โรงพยำบำลมะเร็งล ำปำง โรงพยำบำลล ำปำง โรงพยำบำลนครพิงค์  
โรงพยำบำลแพร่ โรงพยำบำลน่ำน โรงพยำบำลเชียงรำยประชำนุเครำะห์ โรงพยำบำลล ำพูน โรงพยำบำลพะเยำ 
โรงพยำบำลแม่ฮ่องสอน โรงพยำบำลอุตรดิตถ์ 


