
    

โครงการอบรมพยาบาลดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองขั้นพื้นฐาน 6 สัปดาห์  
Basic Certificate Course in Palliative Nursing (BCCPN) 

ศูนย์การุณรักษ์ ร่วมกับ งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2 สิงหาคม 2564 – 10 กันยายน 2564 

Date Time Module Topic Hr. Speaker 
Day 1 

2 ส.ค.64 
 

8.00 - 8.30 1. Introduction ลงทะเบียน   
8.30 - 8.45  เปิดการอบรม  หัวหน้างานบริการพยาบาล 

8.45 - 10.30 ผู้เข้าอบรมแนะน าตัวและเล่า
ประสบการณ์ส่วนตัวในการสญูเสีย
และการดูแลผูท้ี่อยู่ในระยะทา้ย   

1.45 รศ.ศรีเวียง ไพโรจน์กุล 
พ.ว.ปาริชาติ เพียสุพรรณ ์

10.30 - 10.45 พักรับประทานอาหารวา่ง   

10.45 - 12.00 ชี้แจงหลักสูตรและตารางการฝกึอบรม 1.15 พ.ว.ปาริชาติ เพียสุพรรณ ์
12.00 - 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน   

13.00 - 14.00 ปรัชญาและหลักการเบื้องต้นในการ
ดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง 

1 รศ.ศรีเวียง ไพโรจน์กลุ 

14.00 – 14.45 2. Assessment การประเมินผูป้่วยทีไ่ด้รับการดแูล
แบบประคบัประคอง 

1 พ.ว.ณัฐชญา บัวละคร 

14.45 – 15.00 พักรับประทานอาหารวา่ง   

15.00 – 16.00 ท าแบบฝึกหัดการใช้เครื่องมือประเมิน 1 พ.ว.ณัฐชญา บัวละคร 

Day 2 
3 ส.ค.64 

8.30 – 10.30 3. Symptom 
management 

การประเมินและจดัการอาการปวด 1.5 อ.นพ.อรรถกร รักษาสัตย์ 
10.30 - 10.45 พักรับประทานอาหารวา่ง   

10.45 – 12.00 ท าแบบฝึกหัดการจัดการอาการปวด 1.15 อ.นพ.อรรถกร รักษาสัตย์ 
12.00 - 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน   

13.00 – 14.00 การประเมินและการจัดการอาการ
หายใจล าบากและอาการไอ 

1 อ.นพ.อรรถกร รักษาสัตย์ 

14.00 - 15.00 การประเมินและจดัการอาการ 
constipation & diarrhea & 
nausea/vomiting  

1 อ.พญ.อนัญพร เจนวิริยะกุล 

15.00 - 15.15 พักรับประทานอาหารวา่ง   
15.15 – 16.15 การประเมินและการจัดการอาการ 

nausea/vomiting & bowel 
obstruction & ascites 

1 อ.พญ.อนัญพร เจนวิริยะกุล 



Date Time Module Topic Hr. Speaker 
Day 3 

4 ส.ค.64 
8.30 – 9.30  การประเมินและการจัดการอาการ 

anorexia/ cachexia & fatigue 

1 พ.ว. วริศยา แก่นนาค า 

9.30 – 10.30 Symptom management: Case 
Discussion 

1 อ.นพ.อรรถกร รักษาสัตย์ 
พ.ว. ปาริชาติ เพียสุพรรณ ์

10.30 -10.45 พักรับประทานอาหารวา่ง   
10.45 -12.00 Symptom management: Case 

Discussion (ต่อ) 
1.15 อ.นพ.อรรถกร รักษาสัตย์ 

พ.ว. ปาริชาติ เพียสุพรรณ ์
12.00 - 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน   

13.00 – 14.00 Palliative care emergencies  1 อ.พญ.อนัญพร เจนวิริยะกุล 
14.00 – 15.00 4. Specific issues 

Palliative care 
Pediatric palliative care 1 รศ.ศรีเวียง ไพโรจน์กุล 

15.00 – 15.15 พักรับประทานอาหารวา่ง   
15.15 – 16.30 PC for geriatric patients  1 รศ.ศรีเวียง ไพโรจน์กุล 

Day 4 
 5 ส.ค.64 

8.30 – 9.30 5. Cancer and non-
cancer 
Palliative care 

Non cancer in PC and 
Neurological disease and stroke 

1 รศ.ศรีเวียง ไพโรจน์กุล 

9.30 – 10.30 Palliative care in ESRD 1 อ.พญ.อนัญพร เจนวิริยะกุล 
10.30 -10.45 พักรับประทานอาหารวา่ง   

10.45-11.30 6. Nursing issues in 
Palliative Care 

Oral care & Case exercise 0.45 พว. ชุติมา เทียนทอง 
10.30-12.00 Lymphedema  0.30 พ.ว. ปาริชาติ เพียสุพรรณ์  

12.00 - 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน   
13.00-14.30 Workshop: Lymphedema care  

 
1.30 พ.ว. ปาริชาติ เพียสุพรรณ ์

พว. ชุติมา เทียนทอง 
14.30-14.45 พักรับประทานอาหารวา่ง   

14.45-16.15 Skin care: Ostomy/fistula  care & 
Case exercise 

1.30 พว.ศิริพร อุตสาหพานิช 

Day 5 
6 ส.ค.64 

8.30-10.00 Skin care: Pressure 
injury/fungating wound 
& Case exercise 

1.30 พว.ศิริพร อุตสาหพานิช 

10.00-10.15 พักรับประทานอาหารวา่ง   

10.15-11.00 Subcut infusion & administration 
of drug via syringe driver  

0.45 พว.รัตนาภรณ์ ศิริเกต 

11.00-12.00 ฝึกปฏิบัติการให้ยา SC และการใช้
เครื่อง syringe driver & Sure fuzer 

1 พว.รัตนาภรณ์ ศิริเกต 
พ.ว.ปาริชาติ เพียสุพรรณ ์
พ.ว.อุไรพร  สุทธิยา 

12.00 - 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน   



Date Time Module Topic Hr. Speaker 
 13.00-14.00 Ethical and legal 

issues 
Withhold and withdraw life 
support 

1 รศ.ศรีเวียง ไพโรจน์กุล 

14.00-15.00  กฎหมายและจริยธรรมกับการดูแล
ผู้ป่วยแบบประคับประคอง 

1 รศ.ศรีเวียง ไพโรจน์กุล 

15.00-15.45  Palliative sedation 0.45 รศ.ศรีเวียง ไพโรจน์กุล 

Day 6 
9 ส.ค.64 

8.30-12.00 7. Communication 
skills in PC 

- การสื่อสารกับผูป้่วยระยะท้ายและ
ครอบครัว 
- การประเมินการรับรู้และการบอก
ความจริง 
- กระบวนการประชุมครอบครัว  
- การก าหนดเป้าหมายการดูแลและ
การวางแผนดูแลล่วงหน้า 

 อ.นพ.อรรถกร รักษาสัตย์ 
พว. เฉลิมศรี สรสิทธิ์ 

10.00-10.15 พักรับประทานอาหารวา่ง   
8.00-12.00 ถ่าย VDO   

 12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน   
 13.00-16.30 Communication skill Workshop   

Day 7 
10 ส.ค.64 

8.30-10.00 8. discharge 
planning & 
Networking and 
referral system 

Discharge planning & referral 
process & Home care program 
Case exercise 

1.30 พว.แพงพรรณ ศรีบุญลือ 
 

10.00-10.15 พักรบัประทานอาหารวา่ง   

10.15-12.00 9. Last hours of life 
&  
Ethical and legal 
issues 

การดูแลผู้ป่วยในระยะใกล้เสียชวีิต 
และฝึกปฏบิัติการใช้ Integrated 
Care Protocol (ICP)  

1.15 พ.ว. ปาริชาติ เพียสุพรรณ ์
พว. สุรีวัลย์  มะไลพวง 

12.00 - 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน   

13.00-14.00 10. Psychosocial & 
Spiritual care 

การดูแลด้านจิตสังคม–จิตวิญญาณ 1 พว.พรนภา บุญตาแสง 
14.00-15.00 การประเมินและจดัการ Anxiety & 

Depression  
1 พว.นิตยา จรัสแสง 

15.00-16.00 Group support in Palliative care  1 พว.นิตยา จรัสแสง 

Day 8 
11 ส.ค.64 

08.30-09.30 การดูแลผู้ดูแล 1 พว. สมัญญา ขันรักษา 
09.30-10.30 การดูแลความเศร้าโศกและสูญเสีย 1 พว.สุธีรา ยาทองไชย 

10.30-10.45 พักรับประทานอาหารวา่ง   
10.45-11.45 11. PC system & 

Quality 
improvement & 

การด าเนินงานของศูนย์ดูแล
ประคับประคอง 

1 รศ.ศรีเวียง ไพโรจน์กุล 

12.00 - 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน   



Date Time Module Topic Hr. Speaker 
 13.00-14.00 nurse role Quality improvement in 

palliative care 
1 รศ.ศรีเวียง ไพโรจน์กุล 

14.00-14.45 Palliative care ward 0.45 พว. สมัญญา ขันรักษา 

14.45-15.00 พักรับประทานอาหารวา่ง   

15.00-15.30 Hospice care unit 0.30 พว. เฉลิมศรี สรสิทธิ์ 
15.30-16.30 บทบาทและสมรรถนะ PCN & 

PCWN 
1 พ.ว. ปาริชาติ เพียสุพรรณ ์

Day 9 
12 ส.ค.64 

วันหยุดราชการ 
วันเฉลิมพระชนม์พรรษา สมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
Day 10 

13 ส.ค.64 
8.30-10.00  Admission round 1.5 ศูนย์การุณรักษ์ 

10.00-10.15 พักรับประทานอาหารวา่ง   
10.15-12.00 ดูงานระบบ OPD PC (กว.ชั้น 5) & 

PC ward (กว.ชั้น 7) 
1.5 พ.ว. ปาริชาติ เพียสุพรรณ ์

พว. สมัญญา ขันรักษา 
12.00 - 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน   

13.00-16.30 ดูงานระบบ Hospice ณ บ้านดอนบม 
ต. เมืองเก่า อ. เมือง จ. ขอนแก่น 

3.5 พว. เฉลิมศรี สรสิทธิ์ 
พ.ว. ปาริชาติ เพียสุพรรณ ์

 
กิจกรรมการอบรมสัปดาห์ท่ี 3 - 6  

ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม 2564 – 10 กันยายน 2564 

Clinical Practice:  

ตารางการท างานศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 
 8.-30-10.00 10.00-12.00 13.00-14.00 14.00-16.30 

จันทร ์ Admission 
round 

- รับปรึกษาผูป้่วยใหม่/ติดตาม
ผู้ป่วยเก่า 
- เยี่ยมบ้าน 

- รับปรึกษาผูป้่วยใหม่/ติดตามผู้ป่วยเก่า 
- Dementia PC Clinic (จันทร์แรกของเดือน) 
- เยี่ยมบ้าน 

อังคาร Admission 
round 

- รับปรึกษาผูป้่วยใหม่/ติดตาม
ผู้ป่วยเก่า 
- เยี่ยมบ้าน 
Renal PC Clinic (สัปดาห์ที่ 2,4 
ของเดือน) 

- รับปรึกษาผูป้่วยใหม่/ติดตามผู้ป่วยเก่า 
- เยี่ยมบ้าน 
- Cannabis Clinic  
- Advance Care Plan Clinic 

พุธ Admission 
round 

- รับปรึกษาผูป้่วยใหม่/ติดตาม
ผู้ป่วยเก่า 
- เยี่ยมบ้าน 

สัปดาห์ 1  GR 
สัปดาห์ 2  Case 
Conference                             

- รับปรึกษาผูป้่วยใหม่/ติดตาม
ผู้ป่วยเก่า 
- เยี่ยมบ้าน 



ตารางการท างานศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 
 8.-30-10.00 10.00-12.00 13.00-14.00 14.00-16.30 

- CCA/Liver PC Clinic 
 

สัปดาห์ 3  Journal 
Reading 
สัปดาห์ 4  Topic 
Presentation 

- CCA/Liver PC Clinic 

พฤหัส Admission 
round 

- รับปรึกษาผูป้่วยใหม่/ติดตาม
ผู้ป่วยเก่า 
 

- รับปรึกษาผูป้่วยใหม่/ติดตามผู้ป่วยเก่า 
- General Palliative Care OPD 

ศุกร์ Admission 
round 

- รับปรึกษาผูป้่วยใหม่/ติดตาม
ผู้ป่วยเก่า 
- เยี่ยมบ้าน 

- รับปรึกษาผูป้่วยใหม่/ติดตามผู้ป่วยเก่า 
- เยี่ยมบ้าน 

- ศุกร์ที่ 2 : เยี่ยมบ้านผู้ป่วย Advance Dementia 
- ศุกร์ที่ 4 : เยี่ยมบ้านผู้ป่วย CKD 

 

สัปดาห์ที่ 6 ประเมินผลและมอบประกาศนียบัตร  

วันที่ กิจกรรม เวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

6 กันยายน 2564 
Morning Conference  08.30-10.00น. ห้องประชุมการุณรักษ์  

MCQ 15.30-16.30น. ห้องประชุมการุณรักษ์ พว. ปาริชาต ิ

7 กันยายน 2564 

Morning Conference 08.30-10.00น. ห้องประชุมการุณรักษ์  

Case presentation 3 กลุ่ม  10.00-12.00น. ห้องประชุมการุณรักษ์ อ. อรรถกร 

Case presentation 5 กลุ่ม  13.00-16.30น. ห้องประชุมการุณรักษ์ อ.ศรีเวียง 

8 กันยายน 2564 

Morning Conference 08.30-10.00น. ห้องประชุมการุณรักษ์  

Topic presentation  4 กลุ่ม 08.30-12.00น. ห้องประชุมการุณรักษ์ อ.ศรีเวียง 

เตรียมห้องสอบ OSCE ห้องอาคาร กว. ชั้น 5 อ.อรรถกร/พว.ปาริชาต ิ

OSCE 13.00 - 16.00น. 

9 กันยายน 2564 

Morning Conference 08.30-10.00น. ห้องประชุมการุณรักษ์  

Topic presentation 4 กลุ่ม  10.00-12.00น. ห้องประชุมการุณรักษ์ อ.อรรถกร 

OPD PC 13.00-16.30น.   

10กันยายน 2564 

พิธีมอบประกาศนียบัตร 08.30 – 09.30น. ห้องประชุมการุณรักษ์ หัวหน้างานบริการ
พยาบาล/พว.วริศยา 

พิธีสะท้อนความรู้สึก  9.30-10.30น. ห้องประชุมการุณรักษ์ พว.ปาริชาติ/พว.ณัฐชญา 

ประเมินผลหลักสูตร 11.00-12.00น.  อ.ศรีเวียง/ 
พว.ปาริชาต ิ

 



อาจารย์พ่ีเลี้ยงภาคปฏิบัติ  ศูนย์การุณรักษ์  โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 

รายชื่อ เบอร์โทร อีเมล 

1. พว.ปาริชาติ เพียสุพรรณ ์ 081-2566169 Pariparichart2009@hotmail.com 

2. พว. ณัฐชญา  บัวละคร    086-8581220 shn_ped@hotmail.com 

3. พว.แพงพรรณ ศรีบุญลือ 087-8105926 Paengpan_por@hotmail.com 

4. พว.รัตนาภรณ์ ศิริเกต 0854939941 siriketr4@gmail.com 

5. พว.ชุติมา เทียนทอง 085-9283681 chutti@kku.ac.th 

6. พว.วริศยา แก่นนาค า 094-4545928 kolf_varissaya@hotmail.com 

7. พว. เฉลิมศรี สรสิทธิ์ 089-7112530 csorasit@gmail.com 

 

ก าหนดการพิธีปิดการอบรมและมอบใบประกาศนียบัตร 
โครงการอบรมพยาบาลดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองขั้นพื้นฐาน 6 สัปดาห์  

Basic Certificate Course in Palliative Nursing (BCCPN) รุ่นที่ 12 
ศูนย์การุณรักษ์ ร่วมกับ งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

วันที ่10 กันยายน 2564 
ณ ห้องประชุมศูนย์การุณรักษ์ ชั้น 18 อาคาร สว.1  

 

8.30 – 10.30 น.  กล่าวปิดงานและมอบประกาศนียบัตร ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับผู้บริหาร 
   หัวหน้างานบริการพยาบาล 

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารวา่ง  

14.45 – 12.00 น. ประเมินผลหลักสูตรการอบรม 
   รศ.ศรีเวียง ไพโรจน์กุล,พว.ปารชิาติ เพียสุพรรณ ์

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนัร่วมกัน 

13.00 น.  เดินทางกลบัโดยสวัสดิภาพ 
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ข้อปฏิบัติในการอบรม 

ตามที่ท่านได้แจ้งความประสงคเ์พื่อเข้าร่วมการอบรมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองขั้นพื้นฐานระยะสั้น  6 สัปดาห์  
(Basic certificate course in Palliative care nursing: BCCPN) รุ่นที่ 12 ประจ าปี พ.ศ. 2564 

ระหว่างวันท่ี 2 สิงหาคม 2564 ถึงวันท่ี 10 กันยายน 2564 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมจ านวนทั้งหมดประมาณ 20 ท่าน 

ข้อมูลที่เปน็ประโยชนส์ าหรับผู้เข้าร่วมการอบรมทุกท่าน  

1. เรื่องการจองที่พัก ส าหรับผู้เข้ารับการอบรมจากภายนอก เพื่อความสะดวกส าหรับผู้เข้าร่วมอบรมทางทีมผู้จัดการอบรมได้
ส ารวจท่ีพักมาให้ ประมาณ 4 ที่ อยู่ใกล้กับโรงพยาบาลศรีนครินทร์สามารถเดินเท้ามาได้ เรียงล าดับตามข้อมูลที่ผู้อบรมรุ่นก่อนหน้า
นี้ได้ประเมินแจ้งไว้ว่าดีคะ แต่ผู้เข้าอบรมต้องโทรจองท่ีพักด้วยตนเอง โดยทางทีมผู้จัดการอบรมจะไม่ได้จองท่ีพักให้ ดังต่อไปนี้ 

1.1 กังสดาลอพาร์ทเม้นท์ โทรศัพท:์ 043-347513-6/ 081-5455425 

1.2 เบรม ชาโต้ อพาร์ทเมนท์ โทรศัพท์: 094-2705450/043-2356801-1/ 081-4259302 

1.3 ชีวินอพาร์ทเม้น โทรศัพท์: 043-202000, 084-7994935,086-6300661 

1.4 เอกตะวันอพาร์ทเม้น โทรศัพท:์ 043-348478/ 087-2147437,087-4353391 

1.5 ซอร์เรนโต โฮเต็ล แอนด์ เรสซิเดนซ์ โทรศัพท:์ 091 861 9377 

2. ในจังหวัดขอนแก่นมีบริการรถแท็กซี่ หมายเลขโทรศัพท์ 043-364555/043-465777/043-258433/083-3425599  
3. ในวันแรกของการอบรม มีพิธีเปิดการอบรมที่อาคาร สว.1ช้ันท่ี 18 เวลา 08.00-8.30 น และเริ่มการเรียนจริง 9.00 น. 
4. ในช่วง 2 สัปดาห์แรก แต่งชุดสุภาพเพื่อฟังการบรรยายให้ความรู้  
5. ในช่วงท้ายของสัปดาห์ที่ 2 และบางวันระหว่างการฝึกปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 3-6 ขอความกรุณาเตรียมชุดชุมชน  

(เสื้อซาฟารีสีฟ้า กางเกงด า รองเท้าด า) ส าหรับเรียนรู้ในการเยี่ยมบ้าน กรณีที่ต้องติดตามเยี่ยมผู้ป่วยท่ีได้รับมอบหมายที่บ้าน 
6. ระหว่างการฝึกปฏิบัติงานในช่วงฝึกปฏิบัติตั้งแต่สัปดาห์ที่ 3-6 แต่งชุดพยาบาลสวมหมวกขาว ไม่ใส่เครื่องประดับที่ผิด

ระเบียบ เช่น แหวน ต่างหู เป็นต้น (ควรติดป้ายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมทุกครั้งท่ีฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย)  
7. ในหลักสูตรการอบรมผู้เข้าร่วมอบรมต้องส่งรายงาน 1-2 ฉบับ และมีการน าเสนองานในรูปแบบ power point ในอาทิตย์ที่ 

6 เพื่อความสะดวก ท่านควรน า note book ส่วนตัวมาด้วย (ถ้าไม่มีทางศูนย์การุณรักษ์มี computer PC บริการแก่ท่านคะ)  

  ถ้ามีปัญหาในเร่ืองท่ีพัก การเดินทาง หรือการลงทะเบียน ข้อปฏิบัติในการร่วมฝึกอบรม กรุณาติดต่อ (ในเวลาราชการ) 

1. ศูนย์การณุรักษ์  โทร. 043-366656-7 
2. คุณกนกพร เฉดิดิลก (หมอก) 083-3546992 
3. คุณสรัลชนา บุดดาน้อย (พังพอน) 085-6822213 

 

ศูนย์การุณรักษ์ (Karunruk Palliative Care Center) 
ชั้น 18 อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอนุสรณ์ (สว.1 ชั้น 18) 

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เลขที่ 123 ม. 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 

 


