
คณะพยาบาลศาสตร รวมกับ ศูนยการศึกษาตอเนื่อง วิทยาลัยเซนตหลุยส 

การอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ   

เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการพยาบาลแบบประคับประคอง : การบริการสูการวิจัย”  

 

ผูรับผิดชอบโครงการ : คณะพยาบาลศาสตร รวมกับศูนยการศึกษาตอเนื่อง วิทยาลยัเซนตหลุยส 

หลักการและเหตผุล : 

กระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดใหการดูแลผูปวยแบบประคับประคองอยูในแผนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนา

ระบบสุขภาพใน ยุทธศาสตรที่ 6 โครงการที่ 18 การพัฒนาระบบการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) 

โดยมีวัตถุประสงคคือ เพื่อใหผูปวยระยะทายไดรับการดูแลแบบประคับประคองตามมาตรฐาน ถึงวาระสุดทาย               

เขาถึง (Accessibility) การดูแลรักษาแบบ ประคับประคอง จากทีมสุขภาพครอบครัวและชุมชนไดรับการดูแล  

ในชวงเวลา ของภาวะโรคและอาการอยางเหมาะสม ไดรับขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ และมีสวนรวมในการวางแผน

ลวงหนา (Advance Care Plan) เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามสภาพจนถึงวาระสุดทายของชีวิต   

ทั้งนี้การจัดการเพื่อการพัฒนาระบบการดูแลผูปวยประคับประคอง มีเปาหมายที่สําคัญคือ การพัฒนาระบบ

เครือขายโรงพยาบาลทั้งภาครัฐ และเอกชน และการพัฒนาองคความรู ในการดูแลผูปวยแบบประคับประคอง                

ในโรงพยาบาลทุกระดับ การวิจัยจึงมีความสําคัญทั้งเพื่อการพัฒนาองคความรู และการพัฒนาระบบบริการ                

ในดานตางๆ โดยการใชวิธีทางวิทยาศาสตร เพื่อการพัฒนางานประจํา (R to R) การจัดการความรู การพัฒนา

คุณภาพอยางตอเนื่อง การศึกษาจากการรายงานกรณี การพัฒนานวตกรรม การศึกษาจากเร่ืองเลาอยางเปนระบบ 

รวมถึงการวิจัยเต็มรูปแบบ  

การพัฒนาสมรรถนะพยาบาลแบบประคับประคองจากการบริการสูการวิจัย จึงมีความสําคัญ เพราะ

พยาบาลระดับปฏิบัติการพยาบาลเปนผูใกลชิดกับสถานการณ เขาใจสถานการณการณ การดูแลเปนอยางดี แตยังมี

ชองวางในดานการนําผลการวิจัยมาใช และการพัฒนาองคความรูและระบบงาน ตัวชี้วัดสําคัญของแผน                 

ยุทธศาสตรชาติ การดูแลแบบประคับประคองมีการกําหนดใหโรงพยาบาลตางๆ มีงานวิจัย หรือ งานพัฒนาคุณภาพ 

(R2R, Mini research, CQI) หรือ Best /Good Practice ดานการดูแลแบบประคับประคอง และมีการเทียบเคียง 

(Benchmarking) ดังนี้ ป2561 งานพัฒนาคุณภาพ (R2R, Mini research, CQI) อยางนอย 1 เร่ือง / โรงพยาบาล            

ป2562 เพิ่ม Best /Good Practice อยางนอย 1 เร่ือง / จังหวัด ป2563 เพิ่ม งานวิจัย อยางนอย 1 เร่ือง / เขต

สุขภาพ ป2564 มีเพิ่มการ Benchmarking ในเขตสุขภาพ หรือ ในกระทรวง สาธารณสุข หรือ กลุมโรงพยาบาล

สังกัดอ่ืน ๆ  

 ดวยเหตุผลนี้ ทําใหสมาชิกพยาบาลชมรมพยาบาลประคับประคองประเทศไทย และบุคลากรพยาบาล

วิชาชีพที่ดูแลผูปวยประคับประคองทั้ง ภาครัฐและเอกชน จึงมีความตองการสูงสุดดานการพัฒนางานวิจัย                

เก่ียวกับการพยาบาลประคับประคอง และเนนการมีสวนรวมเพื่อการเทียบเคียงกับสถาบันอ่ืนภายในประเทศได  

สโมสรโรตาร่ีกรุงเทพและคณะพยาบาลศาสตร วิทยาลัยเซนตหลุยส  จึงรวมมือในการดําเนินการจัดการ

ประชุมเพื่อพัฒนาบุคลากรสายสุขภาพและเปนการปูพื้นฐานใหสังคม ดานการดูแลผูปวย และครอบครัวแบบ

ประคับประคอง เพื่อการพัฒนาคุณภาพที่ยั่งยืนโดยใชการวิจัยเปนฐาน คณะจึงจัดบริการวิชาการเพื่อสังคม และ

วิชาชีพดวยการพัฒนาโครงการ พัฒนาสมรรถนะพยาบาลเพื่อการดูแลแบบประคับประคอง : การบริการสูการวิจัย    

ในคร้ังนี้ ข้ึน  

วัตถุประสงคของโครงการ 
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 1) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ (General Palliative Approach Nurse) ในการดูแลผูปวย

ประคับประคอง และระยะทายรวมถึงการดูแลครอบครัว และผูดูแลที่เนนการพัฒนาโดยมีการวิจัยเปนฐานการพัฒนา  

 2) เพื่อตอบสนองความตองการของสังคมวิชาชีพการพยาบาล  

 3) เพื่อเผยแพรบทบาทของคณะพยาบาลศาสตรในการดูแลผูปวยประคับประคอง และระยะทายรวมถึง

ครอบครัว และผูดูแล  

วิธีการดําเนินการ 

1. บรรยาย/อภิปราย 

2. สัมมนากลุมยอย 

3. ฝกปฏิบัติในกลุมยอย 

4. วิเคราะหกรณีศึกษา 

 

เน้ือหาของการประชุมเชิงปฏิบัติการ : 

1. แนวคิดทฤษฎี การดูแลผูปวย และครอบครัวแบบประคับประคอง 

2. แนวโนม การพัฒนาการดูแลผูปวย และครอบครัวแบบประคับประคอง  

3. กฎหมาย นโยบายที่เก่ียวของกับการดูแลแบบประคับประคอง  

4. บทบาทพยาบาลในการดูแลผูปวย และครอบครัว แบบประคับประคอง  

5. การวิจัยเพื่อการพัฒนางานการดูแลผูปวย และครอบครัว แบบประคับประคอง  

 

ระยะเวลาดําเนินการ : ประกอบดวย 2 ชวงเวลา  

1. ชวงที่ 1 ประชุมสัมมนา วนัที่ 30-31 มีนาคม 2565 

ณ หองประชุม ศ.นพ. บุญสม มารติน อาคารราชัยวิถี   วิทยาลยัเซนตหลุยส 

2. ชวงที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ (เฉพาะผูที่ประสงคจะรวมทําวิจัย) วันที่ 1 เมษายน 2565 

ณ หองประชุม ศ.นพ. บุญสม มารติน  อาคารราชัยวิถี   วิทยาลัยเซนตหลุยส 

 

กลุมเปาหมาย :   

1. ชวงที่ 1  พยาบาลวิชาชีพประจําการในหอผูปวย ศิษยเกาวิทยาลัยเซนตหลุยส  อาจารยพยาบาล  และ

พยาบาลวิชาชีพทั่วไป  รวม 60 คน  

2. ชวงที่ 2  พยาบาลวิชาชีพประจําการในหอผูปวย ศิษยเกาวิทยาลัยเซนตหลุยส  อาจารยพยาบาล  และ

พยาบาลวิชาชีพทั่วไป  รวม 30 คน  

 

คาลงทะเบียน : ไมมีคาลงทะเบยีน  

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ : 

1. ผู เขารวมการอบรมมีความรูความสามารถและมีความพรอมในการพัฒนาการดูแลผูปวยแบบ

ประคับประคอง และระยะทายโดยใชการวิจัยเปนฐาน   

2. ผลงานวิชาการดานการพัฒนาการดูแลผูปวยแบบประคับประคอง และระยะทาย 
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3. สถาบันการศึกษาและสถาบันบริการสุขภาพ ทั้งภาครัฐและเอกชน มีความรวมมือและพัฒนาดานการ

ประสานสัมพันธในการวิจัย 

กําหนดการ  

วัน/เดือน/ป   เวลา เร่ือง วิทยากร 

วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 

08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน  

08.30 - 09.00 น. พิธีเปดและแนะนาํการกาวสูป 36  

คณะพยาบาลศาสตร  วิทยาลยัเซนตหลุยส 

รศ.ดร.อรพรรณ  ลือบุญธวัชชัย 

รองอธิการบดีฝายวชิาการ 

09.00 - 10.30 น. 

10.30 - 12.00 น. 

นโยบายที่เก่ียวของกับการดูแลแบบประคับประคอง  

กฎหมาย เก่ียวของกับการดูแลแบบประคับประคอง 

อจ. พญ. เดือนเพ็ญ หอรัตนาเรือง 

ศ.แสวง บุญเฉลิมวิภาส  

ผอ.ศูนยธรรมศาสตร ธรรมรักษ 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 - 16.00 น. กระบวนการทางวิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนางานและ

การหาความรู  (ความแตกตางระหวาง CQI เร่ืองเลา  

นวตกรรม   และCase Study) 

รศ.ดร. สมใจ  พุทธาพิทักษผล 

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 

08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน  

09.00 - 10.30 น. 

 

 

 

10.30 - 12.00 น.  

 

แนวคิดทฤษฎี การดูแลผูปวย และครอบครัวแบบ

ประคับประคอง 

แนวโนม การพัฒนาการดูแลผูปวย และครอบครัว

แบบประคับประคอง 

บทบาทพยาบาลในการดูแลผูปวย และครอบครัว 

แบบประคับประคอง  

อาจารย ดร. พว. ปานตา  อภิรักษนภานนท 

 

 

 

อาจารย สมจิตร ประภากร 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน   

13.00 - 16.00 น. 

 

 

การวิจัยเพื่อการพัฒนาการพยาบาลในการดูแลผูปวย 

และครอบครัว แบบประคับประคอง 

-การวิจัยแบบมีสวนรวม  

-การวิจัยแบบผสมผสาน 

-การวิจัยคุณภาพ 

การออกแบบงานวิจัยเพื่อการพัฒนา ระบบและการ

พยาบาลในการดูแลผูป วย และครอบครัว แบบ

ประคับประคอง 

 

ผศ ดร เพ็ญจันทร แสนประสาน 

ดร. รุงนภา ปองเกียรติชัย 

รศ ดร พวงทิพย ชัยพบิาลสฤษดิ์ 

วันศุกรที่ 1 เมษายน 2565  ประชุมเชิงปฏิบัติการ (เฉพาะผูทีป่ระสงคจะรวมทําวิจัย) 

9.00 – 12.00  น. การพัฒนาโครงรางการวิจัย  

แบงกลุมตามความสนใจ  เพื่อรวมกันพัฒนาโครงราง

อาจารย ดร. พว. ปานตา อภิรักษนภานนท  

รศ ดร พวงทิพย ชัยพบิาลสฤษดิ์  
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วัน/เดือน/ป   เวลา เร่ือง วิทยากร 

การวิจัย   เร่ืองละ  3-5 คน ผศ ดร เพ็ญจันทร แสนประสาน 

ผศ. ดร. พรรณวิภา  บรรณเกียรติ 

ดร. รุงนภา ปองเกียรติชัย  

รศ.ดร.อรพรรณ   ลือบุญธวัชชยั 

ผศ ดร. สุวรรณา อนุสันต ิ

รศ.ดร.จินตนา  อาจสนัเที๊ยะ 

ผศ.ดร.กุลพิชฌาย  เวชรัชตพิมล 

ผศ.ดร.สุวรรณี    ละออปกษิณ 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 – 15.00 น. การพัฒนาโครงรางการวิจัย  (ตอ) อาจารย ดร. พว. ปานตา อภิรักษนภานนท  

รศ ดร พวงทิพย ชัยพบิาลสฤษดิ์  

ผศ ดร เพ็ญจันทร แสนประสาน 

ผศ. ดร. พรรณวิภา  บรรณเกียรติ 

ดร. รุงนภา ปองเกียรติชัย  

รศ.ดร.อรพรรณ   ลือบุญธวัชชยั 

ผศ ดร. สุวรรณา อนุสันต ิ

รศ.ดร.จินตนา  อาจสนัเที๊ยะ 

ผศ.ดร.กุลพิชฌาย  เวชรัชตพิมล 

ผศ.ดร.สุวรรณี  ละออปกษิณ 

16.00-16.30 น. นําเสนอ Research Concept   

 

รายชื่อวิทยากร 

ชื่อวิทยากร คุณวุฒิการศึกษา 

ผศ. พญ. เดือนเพ็ญ หอรัตนาเรือง  - แพทยศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลัยมหิดล 

- วุฒิบัตรวิสญัญีวิทยา แพทยสภา 

ศ. แสวง บุญเฉลิมวิภาส - นิติศาสตรบัณฑิตมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร  

- นิติศาสตรมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- เนติบัณฑิตไทย 

รศ.ดร. สมใจ พุทธาพิทักษผล - พย.บ. วทิยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย  

  (สถาบนัการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย)  

- วท.ม.(พยาบาลศาสตร) สาขาการพยาบาลแมและเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล  

- พย.ด. มหาวิทยาลัยมหิดล  

- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัตทิั่วไป   

 (การรักษาโรคเบื้องตน) มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

อาจารย พว. สมจิตร ประภากร  - พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวทิยาลัยมหิดล 
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ผศ ดร เพ็ญจันทร แสนประสาน 

 

-Doctor of Business Administration Program in Management 

(2015) 

-Certificate: Advanced Business Research Methodology (2015) 

-Certificate: Mini MBA in health (1991) 

-Master’s Degree: Education Nursing Administrator (1982) 

ดร. รุงนภา ปองเกียรติชัย 

 

Doctor of Public Health (nutrition of public health: international 

program) Faculty of Public Health  มหาวิทยาลัยมหิดล 

- วทม.  (โภชนวิทยา) คณะสาธารณสุขศาสตร  มหาวทิยาลัยมหิดล 

-พยบ. วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 

รศ ดร พวงทิพย ชัยพิบาลสฤษดิ์  -ประกาศนียบัตรการพยาบาลและการผดุงครรภ โรงเรียนพยาบาลมชิชัน่ 

คบ. (การพยาบาลจิตเวช) จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 

PhD. Nursing Illinois University at Chicago   

ผศ. ดร. พรรณวิภา  บรรณเกียรต ิ - ประกาศนียบัตรการพยาบาลและการผดุงครรภ โรงเรียนพยาบาลมิชชั่น 

- คบ. (การพยาบาลจิตเวช) จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- ศศ.ม. (จิตวิทยาการใหการศึกษา) จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

- ค.ด. (อุดมศึกษา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

ดร. พว. ปานตา  อภิรักษนภานนท - พยบ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 

- พย.ม. (บริหารการพยาบาล) จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

- PhD. (Business administration) International school    

  Ramkhumhaeng University  

 

รศ.ดร.อรพรรณ   ลือบุญธวัชชัย 

 

พย.บ (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชข้ันสูง) จฬุาลงกรณ  

  มหาวิทยาลยั 

-ศศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

-ค.ด.(อุดมศึกษา)  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

ผศ.ดร. สุวรรณา อนุสันต ิ - ประกาศนียบัตรการพยาบาลและการผดุงครรภ โรงเรียนพยาบาลมิชชั่น 

- คบ. (การพยาบาลจิตเวช) จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- ศศ.ม. (จิตวิทยาการใหการศึกษา) จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

-พยม.(บริหารการพยาบาล)  วทิยาลัยเซนตหลุยส 

- ค.ด. (อุดมศึกษา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

รศ.ดร.จินตนา  อาจสันเที๊ยะ 

 

-พย.บ (พยาบาล)  มหาวทิยาลยัมหิดล 

-พย.ม. (สาธารณสุขศาสตร)   มหาวิทยาลยัมหิดล 

-สธ.ด. (การพยาบาลสาธารณสขุ)  มหาวิทยาลยัมหิดล 

ผศ.ดร.กุลพิชฌาย  เวชรัชตพิมล 

 

-พย.บ (พยาบาล)  วิทยาลยัพยาบาลเซนตหลุยส 

-บธ.ม. (องคการและการจัดการ)  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
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-กศ.ด. (การบริหารและการจัดการศึกษา)   

  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมติร 

ผศ.ดร. สุวรรณี ละออปกษิณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

- วท.บ   (พยาบาลและผดุงครรภ), โรงเรียนพยาบาลรามาธบิดี. 

- ร.ม. (การบริหารจัดการสาธารณะ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

- วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ), มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระเจาเกลา 

  เจาคุณทหาร ลาดกระบัง.  

- วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร สาขาวิชาการพยาบาลสาธารณสุข),     

   มหาวิทยาลยัมหิดล. 

- กศ.ด.(การทดสอบและวัดผลทางการศึกษา),   มหาวิทยาลัย 

  ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

 

 

 

 


