
          
ก ำหนดกำรฝึกอบรม  

กำรฝึกอบรมพยำบำลดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองข้ันพื้นฐำน ระยะเวลำ ๕ วัน  
(Basic Palliative Care for Nurses) 
ระหว่ำงวันที่ 10 -14 ธันวำคม 2564 

ส ำหรับบุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุมอำคำร กว. 7/1 
ส ำหรับบุคลำกรภำยนอกมหำวิทยำลัยขอนแก่น อบรมผ่ำนระบบ  Application ZOOM Meetings 

จัดโดย ศูนย์กำรุณรักษ์ ร่วมกับ งำนบริกำรพยำบำล โรงพยำบำลศรีนครินทร์  
คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

วันที ่10 มกราคม 2565 (day 1) 

08.30 - 08.45  น.  ลงทะเบียน  

08.45 – 09.00 น.   เปิดการอบรมและชี้แจงการฝึกอบรม 

รศ.พญ.ศรีเวียง  ไพโรจน์กุล 

09.00 – 09.45 น.    ปรัชญาและหลักการเบื้องต้นในการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย 

รศ.พญ.ศรีเวียง  ไพโรจน์กุล 

10.00 – 10.15 น.   พักรับประทานอาหารว่าง 

10.15 – 11.00 น.  การประเมินผู้ป่วยระยะท้ายแบบองค์รวม  

     พว.ณัฐชญา บัวละคร    

11.00 – 12.30 น.  การประเมินและจัดการอาการปวด 

     อ.นพ.อรรถกร รักษาสัตย์  

12.30 – 13.30 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.30 – 14.15 น.  การประเมินและจัดการอาการ dyspnea & cough 

     อ.นพ.อรรถกร รักษาสัตย์ 

14.15 – 15.15 น.  การประเมินและจัดการ constipation, diarrhea, nausea/vomiting, bowel 

     obstruction and ascites  

     อ.พญ.อนัญพร เจนวิริยะกุล 

15.15 – 15.30 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 

15.30 – 16.15น.  การประเมินและจัดการ Anorexia, Cachexia and Fatigue  

     พว.ปาริชาติ เพียสุพรรณ์ 

 

 

 

 



วันที ่11 มกราคม 2565 (day 2) 

08.30 – 09.30 น.  Palliative care in elderly: Dementia  

     รศ.พญ.ศรีเวียง  ไพโรจน์กุล  

9.30 – 10.15 น.   Pediatric Palliative care  

     รศ.พญ.ศรีเวียง  ไพโรจน์กุล 

10.15 – 10.30 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 

10.30 – 12.00 น.   Palliative care in Neurological disease and stroke 

     รศ.พญ.ศรีเวียง  ไพโรจน์กุล  

12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.00 น.   Palliative care emergencies 

     อ.พญ.อนัญพร เจนวิริยะกุล 

14.00 – 14.45 น.   Non cancer in PL and ESRD 

     อ.นพ.อรรถกร รักษาสัตย์ 

14.45 - 15.00 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 

15.00 – 16.00 น.  Symptom management: case discussion   

     อ.นพ.อรรถกร รักษาสัตย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วันที ่12 มกราคม 2565 (day 3) 
08.30 – 09.30 น.  Discharge planning, referral process & care at home 

     พว.แพงพรรณ ศรีบุญลือ  

09.30 -10.00 น.   Subcutaneous administration in palliative care 

     พว.รัตนาภรณ์ ศิริเกต 

10.00 – 10.15 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 

10.15 – 11.15 น.  Workshop:  Subcutaneous administration & using Syringe driver  

     พว.รัตนาภรณ์ ศิริเกต 

     พว.ปาริชาติ เพียสุพรรณ์ 

11.15 – 12.00 น.  Oral problems in palliative care 

     พว.ชุติมา เทียนทอง  

12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 13.30 น.   Lymphedema care 

     พว.ปาริชาติ เพียสุพรรณ์ 

13.30 – 14.45 น.   Skin care: Pressure injury, ostomy, fistula & Fungating wound 

     พว.เฉลิมศรี สรสิทธิ์ 

14.45 - 15.00 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 

15.00 – 15.45 น.  กายภาพบ าบัดและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระยะท้าย  

     ผศ.ณิชานันท์ ปัญญาเอก 

15.45 – 16.30 น.  การประเมินและจัดการ Anxiety & Depression 

     พว.นิตยา จรัสแสง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วันที ่13 มกราคม 2565 (day 4) 
08.30 – 09.30 น.  การดูแลและแนวปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยในระยะใกล้เสียชีวิต 

     พว.ปาริชาติ เพียสุพรรณ์ 

09.30 – 10.30 น.  Withhold and withdraw life support  

รศ.พญ.ศรีเวียง  ไพโรจน์กุล 

10.30 – 10.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 

10.45 – 11.45 น.  กฎหมายและจริยธรรมกับการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย  

รศ.พญ.ศรีเวียง  ไพโรจน์กุล 

11.45 – 12.00 น.  Palliative  sedation 

รศ.พญ.ศรีเวียง  ไพโรจน์กุล 

12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 15.30 น.  Communication in palliative care  

     อ.นพ.อรรถกร รักษาสัตย์ 
 

วันที ่14 มกราคม 2565 (day 5) 
08.30 – 09.15 น.  การดูแลด้านจิตสังคม–จิตวิญญาณ 

     พว.พรนภา บุญตาแสง 

09.15 – 10.00 น.  การดูแลความเศร้าโศกและสูญเสีย  

     พว.สุธีรา ยาทองไชย 

10.00 – 10.15 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 

10.15 – 11.00 น.  การดูแลผู้ดูแล  

     พว.เฉลิมศรี สรสิทธิ์ 

11.00 – 12.00 น.  Group support in Palliative care 

     พว.นิตยา จรัสแสง 

12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 13.45 น.  การด าเนินงานของศูนย์ดูแลประคับประคอง  
รศ.พญ.ศรีเวียง  ไพโรจน์กุล 

13.45 – 14.30 น.  Quality improvement in palliative care  
รศ.พญ.ศรีเวียง  ไพโรจน์กุล 

14.30 – 14.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
14.45 – 15.30 น.   บทบาทและสมรรถนะ palliative care nurse  

พว.ปาริชาติ เพียสุพรรณ์ 
15.30 น.   ปิดการอบรม    

****************************************************** 


