
คณะพยาบาลศาสตร รวมกับ ศูนยการศึกษาตอเนื่อง วิทยาลัยเซนตหลุยส 

การอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ   

เรื่อง “การดูแลแบบประคับประคองท่ีเนนการสงเสริมจิตวิญญาณผูปวย และครอบครัว ”  

 

ผูรับผิดชอบโครงการ : คณะพยาบาลศาสตร รวมกับศูนยการศึกษาตอเนื่อง วิทยาลยัเซนตหลุยส 

หลักการและเหตผุล : 

กระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดใหการดูแลผูปวยแบบประคับประคองอยูในแผนยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนา

ระบบสุขภาพใน ยุทธศาสตรที่ 6 โครงการที่ 5 การพัฒนาระบบการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care)  

โดยมีเปาหมาย เพื่อใหผูปวยมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน โดยดูแลใหครอบคลุมทั้งดานรางกาย จิตใจ สังคม จิตใจ และ              

จิตวิญญาณ รวมถึงการบรรเทาความทุกขทรมานจากอาการรบกวนตาง ๆ (Symptoms Control) โดยมีผูปวยและ

ครอบครัวเปนศูนยกลาง ที่มุงเนนกิจกรรมการดูแลตาง ๆ ทั้งการประชุมครอบครัว และการวางแผนลวงหนา              

รวมกันของผูปวย ครอบครัว และ บุคลากรสุขภาพ  ซึ่งประกอบดวยกลุมโรคตางๆ เชน โรคมะเร็ง โรคระบบ  

ประสาทสมอง ผูปวยที่มีภาวะไตวายที่ตองได รับการบําบัดทดแทนไต และกลุมที่มีภาวะไตวายเร้ือรังเร่ิม                   

เขาสูภาวะคุกคามตอชีวิต โรคระบบหายใจและหลอดเลือด โรคติดเชื้อ (Infectious Disease HIV/AIDS) ผูปวยเด็ก 

ผูสูงอายุ และผูมีภาวะสมองเสื่อม (กองยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข: รายละเอียดตัวชี้วัด 

กระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ 2561) ประกอบกับการประเมินระดับการดูแลแบบประคับประคอง              

ขององคการอนามัยโลก ของประเทศไทยอยูระดับ 3a คือการดูแลแบบประคับประคองยังมีการกระจาย                       

ยังไมบูรณาการในระบบ (Lynch, Connor, and Clark.,2013) เปาหมายป 2564 คือพัฒนาระบบการดูแลแบบ

ประคับประคองใหมีการบูรณาการในระบบสุขภาพ คือ 3b               

การดูแลผูปวยประคับประคอง เปนการดูแลที่มุงเนนการคุณภาพชีวิตผูปวยและครอบครัวเมื่อเผชิญ                  

กับภาวะคุกคามของชีวิตจากการเจ็บปวย และพยาบาลวิชาชีพนับเปนบุคลากรการแพทยที่สําคัญที่สุดในการดูแล

ผูปวย ดวยความเขาใจ ชวยเหลือดูแลจัดการอาการใหผูปวย และครอบครัวปลอดจากความทุกขทรมานทั้งทางดาน

รางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และจิตวิญญาณ โดยใชสมรรถนะที่รอบดานทางการพยาบาล ทั้งการสื่อสารเพื่อ               

การดูแล การดูแลตอเนื่องและการประสานการดูแล การดูแลองครวม รวมถึงการประเมินวางแผน และการจัดการ

การดูแลที่ครอบคลุม ความเขาใจถึงกฎหมายจริยธรรมที่เก่ียวของ และการพัฒนาตนเองเพื่อการรับรูตนเองในการ

ดูแลผูปวยประคับประคอง และการดูแลผูปวยระยะทาย อันหมายรวมถึงครอบครัว และผูดูแล โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ความเขาถึง เขาใจจิตวิญญาณของผูปวย และครอบครัวในระยะประคับประคอง  

การปฏิบัติการพยาบาลประคับประคอง และการดูแลผูปวยระยะทาย นั้นพยาบาลตองมีสมรรถนะทางการ

พยาบาลผูปวยประคับประคอง และระยะทาย และตองมั่นใจในการปฏิบัติการพยาบาลดังกลาวดวยความเขาใจ และ

สามารถปฏิบัติงานเปนทีมรวมกับสหสาขาวิชาชีพได โดยเฉพาะพยาบาลระดับพยาบาลทั่วไป ในสถานพยาบาลที่ดูแล

ผูปวยอยางใกลชิดตอเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง มีสมรรถนะในการประเมินผูปวย และครอบครัวใหความเขาใจ                   

และเขาถึงในการวางแผน ติดตามการดูแลที่บรรลุความเขาใจผูปวยถึงระดับจติวิญญาณ เปนประเด็นที่มีความซับซอน  

รวมถึงพยาบาลที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลระดับ ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และพยาบาลที่ดูแลผูปวยที่บาน  ทั้งนี้เนื่องจาก

ผูปวยอาจถูกสงตัวกลับไปมา ระหวางบาน โรงพยาบาล ทั้งปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ พยาบาลทั่วไปที่ดูแลผูปวย 

ไมวาจะเปนสถานบริการระดับใด ตองมีความรูความสามารถ ทัศนคติที่เหมาะสมในการดูแลผูปวยประคับประคอง 

และระยะทาย ทั้งตองเขาใจถึงระบบสงตอเพื่อการดูแลที่ตอเนื่อง  
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ความสําคัญของการดูแลผูปวยประคับประคอง และครอบครัวดังกลาว ทําให สโมสรโรตาร่ีกรุงเทพ                

เห็นความสําคัญในการพัฒนาสมรรถนะพยาบาล เพื่อสงผลตอการดูแลผูปวย และครอบครัวใหมีคุณภาพชีวิต แมอยู

ในภาวะวิกฤติของชีวิต สโมสรโรตาร่ี และวิทยาลัยเซนตหลุยส ตางเห็นความสําคัญของการดูแลดวยความรัก                  

และเอ้ืออาทร รวมกัน อีกทั้ง คณะพยาบาลศาสตร  วิทยาลัยเซนตหลุยส เปนสถาบันการศึกษาที่มีบุคลากรที่มีความรู 

ความชํานาญทางการดูแลผูปวยประคับประคอง และระยะทายรวมถึงครอบครัว ไดเห็นถึงชองวางของสมรรถนะ 

ทักษะของพยาบาลระดับปฏิบัติการในสถานบริการการพยาบาล ทุกระดับ เพื่อการพัฒนาพยาบาลวิชาชีพ ในการ

สงเสริมสนับสนุนการดูแลผูปวย ประคับประคอง และระยะทาย นอกจากนี้ยังเปนความตองการขององคกร                  

ทั้งภายใน และภายนอกไดเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพเพื่อการดูแลแบบ

ประคับประคอง  

สโมสรโรตาร่ีกรุงเทพและคณะพยาบาลศาสตร วิทยาลัยเซนตหลุยส  จึงรวมมือในการดําเนินการจัดการ

ประชุมเพื่อพัฒนาบุคลากรสายสุขภาพและเปนการปูพื้นฐานใหสังคม คณะจึงจัดบริการวิชาการเพื่อสังคม และวิชาชีพ

ดวยการพัฒนาโครงการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลเพื่อการดูแลแบบประคับประคองในคร้ังนี้ ข้ึน  

 

วัตถุประสงค : ภายหลังการอบรม ผูเขารวมอบรมจะมีความรูความสามารถดังตอไปนี ้

 1) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ (General Palliative Approach Nurse) ในการดูแลผูปวย

ประคับประคอง และระยะทายรวมถึงการดูแลครอบครัว และผูดูแล ที่เนนการสงเสริมจิตวิญญาณผูปวย และ

ครอบครัว   

 2) เพื่อเผยแพรบทบาทของคณะพยาบาลศาสตรในการดูแลผูปวยประคับประคอง และระยะทายรวมถึง

ครอบครัว และผูดูแล  

 3) เพื่อตอบสนองความตองการของสังคมวิชาชีพการพยาบาล  

 

วิธีการดําเนินการ 

1. บรรยาย/อภิปราย 

2. สัมมนากลุมยอย 

3. ฝกปฏิบัติในกลุมยอย 

4. วิเคราะหกรณีศึกษา 

 

เน้ือหาของการประชุมเชิงปฏิบัติการ : 

1. ศาสนา ความเชื่อ ที่มีผลตอจิตวิญญาณผูปวย และครอบครัวในการดูแลแบบประคับประคอง  

2. การจัดการอาการทุกขทรมานดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และจิตวิญญาณ ของผูปวย และ

ครอบครัว  

3. การดูแล เพื่อความสุขสบาย และการดูแลแบบองครวม (comfort care) ที่เนนการเขาใจ เขาถึงจิต

วิญญาณของผูใชบริการ  

4. การสงตอการดูแล รวมถึงการดูแลที่บาน  

5. หลักการ แนวคิด นโยบายการดูแลผูปวย แบบประคับประคอง ในประเทศไทย  

6. กฎหมายที่เก่ียวของ ในการดูแลผูปวย แบบประคับประคอง 
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7. บทบาทพยาบาลในการดูแลผูปวย ประคับประคอง การประชุมครอบครัว การวางแผนลวงหนา การทํา

พินัยกรรมชีวิต และการจัดการ 

8. การสื่อสารเพื่อความเขาใจ ผูปวย  ครอบครัว ผูดูแล และ ความเขาใจอารมณตนเองในการดูแลผูปวย 

แบบประคับประคอง โดยใชหลัก ซาเทียร  

 

ระยะเวลาดําเนินการ : 

วันที่ 23,24, 25 กุมภาพันธ 2565  

- On Site ณ หองประชุม ศ.นพ. บุญสม มารตนิ  อาคารราชัยวิถี วิทยาลัยเซนตหลุยส 

- On line Zoom 

กลุมเปาหมาย :   

พยาบาลวชิาชีพ ประจําการในหอผูปวยที่เปนแหลงฝกปฏิบัติของวิทยาลัยเซนตหลุยส  ศิษยเกาวิทยาลัย

เซนตหลุยส  อาจารยพยาบาล  และพยาบาลวิชาชีพทั่วไป   

- On Site จาํนวน 50 คน ณ หองประชุม ศ.นพ. บุญสม มารติน  อาคารราชัยวิถี วิทยาลัยเซนตหลุยส 

- On line Zoom จํานวน 100 คน 

-  

คาลงทะเบียน : ไมมีคาลงทะเบยีน  

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ : 

1. ผูเขารวมการอบรมมีความรูความสามารถและมีความพรอมในการดูแลผูปวยแบบประคับประคอง และ

ระยะทาย  

2. ผูเขารวมการอบรมมีความมั่นใจในการการดูแลผูปวยแบบประคับประคอง และระยะทาย  

3. สถาบันการศึกษาและสถาบันบริการสุขภาพ ทั้งภาครัฐเอกชน เกิดความรวมมือและมีการพัฒนาดานการ

ประสานสัมพันธ 

 

กําหนดการ  

วัน/เดือน/ป   เวลา เร่ือง วิทยากร 

วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ 2565 

08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน  

08.30 - 09.00 น. พิธีเปด  

09.00 - 10.30 น. 

10.30 - 12.00 น. 

การจัดการอาการทุกขทรมานทางดานจิตวิญญาณ  

การจัดการอาการทุกขทรมานดานรางกาย จิตใจ 

อารมณ  สังคม และจิตวิญญาณ ของผูปวย และ

ครอบครัว  

นักบวช พระภิกษุ ๓ ศาสนา 

อาจารย ดร. พว. กัลยกร ฉัตรแกว 

 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 - 15.00 น. การสงตอการดูแล รวมถึงการดแูลที่บาน  อาจารย พว.สุรีย ลี้มงคล 

ผศ.ดร. สุวรรณี ละออปกษิณ 
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15.00 - 16.30 น. การดูแล เพื่อความสุขสบาย และการดูแลแบบองค

รวม (comfort care) ที่ เน นการเข าใจ  เข า ถึงจิต

วิญญาณของผูใชบริการ  

อาจารย ดร. พว. ปานตา   

อภิรักษนภานนท 

วันพฤหัสที่ 24 กุมภาพันธ 2565 

08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน  

09.00 - 10.30 น. 

 

10.30 - 12.00 น.  

  

หลักการ แนวคิด นโยบายการดูแลผูป วย แบบ

ประคับประคอง ในประเทศไทย  

กฎ หมายที่ เ ก่ี ย วข อ ง  ใน ก ารดู แล ผู ป วย  แบ บ

ประคับประคอง 

อจ. พญ. เดือนเพ็ญ หอรัตนาเรือง 

 

ศ.แสวง บุญเฉลิมวิภาส  

ผอ.ศูนยธรรมศาสตร ธรรมรักษ 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน   

13.00 - 14.00 น. 

 

14.00 -15.00 น. 

บทบาทพยาบาลในการสนับสนุนนโยบายในการดูแล

ผูปวย ประคับประคอง  

การประเมินผูปวย และครอบครัวดวยความเขาใจ

ตัวตน และจิตวิญญาณ ของผูใชบริการในการ ประชุม

ครอบครัว การวางแผนลวงหนา การทําพินัยกรรมชีวิต 

และการจัดการ 

อาจารย พว. สมจิตร ประภากร  

 

อาจารย ดร. พว.ปานตา อภิรักษนภานนท 

วันศุกรที่ 25 กุมภาพันธ 2565 

9.00 – 12.00  น. การสื่อสารเพื่อความเขาใจ ผูปวย  ครอบครัว ผูดูแล 

และ ดวยความเขาใจอารมณ จิตวิญญาณตนเองและ

ผูใชบริการในการดูแลผูปวย แบบประคับประคอง โดย

ใชหลัก ซาเทียร  

ผศ. ดร. พรรณวิภา  บรรณเกียรติ 

 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 – 16.00 น. Work shop  

แบงกลุมยอยวิเคราะห และฝกปฏิบัติ กลุมละ 10 คน  

-ผศ. ดร. พรรณวิภา  บรรณเกียรติ 

-ผศ. ศศิธร เจริญวุฒิพงศ 

-ผศ. พรทรัพย ศรีนวลนัด 

-ผศ ดร. สุวรรณา อนุศานต ิ

-อาจารย ดร ปานตา อภิรักษนภานนท  

-อาจารย วัลลภา  กิตติมาสกุล  

16.00-16.30 น. ประเมินผล และ ปดการประชุม  

 

 

รายชื่อวิทยากร 

ชื่อวิทยากร คุณวุฒิการศึกษา 

ผศ. พญ. เดือนเพ็ญ หอรัตนาเรือง  - แพทยศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลัยมหิดล 

- วุฒิบัตรวิสญัญีวิทยา แพทยสภา 
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ศ. แสวง บุญเฉลิมวิภาส - นิติศาสตรบัณฑิตมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร  

- นิติศาสตรมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- เนติบัณฑิตไทย 

อาจารย พว. สมจิตร ประภากร  

 

- พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวทิยาลัยมหิดล 

 

พว. สุรีย ลี้มงคล - วท.บ. (พยาบาล) มหาวิทยาลยัมหิดล 

- พย.ม. บริหารการพยาบาล วิทยาลยัเซนตหลยุส    

ดร. กัลยกร ฉัตรแกว - พย.บ.วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย  

- พย.ม.มหาวิทยาลัยมหิดล 

- พย.ด.มหาวิทยาลัยคริสเตียน 

ผศ. ดร. พรรณวิภา  บรรณเกียรต ิ - ประกาศนียบัตรการพยาบาลและการผดุงครรภ โรงเรียนพยาบาลมชิชั่น 

- คบ. (การพยาบาลจิตเวช) จฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั 

- ศศ.ม. (จิตวิทยาการใหการศึกษา) จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

- ค.ด. (อุดมศึกษา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

ดร. พว. ปานตา  อภิรักษนภานนท - พยบ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 

- พย.ม. (บริหารการพยาบาล) จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

- PhD. (Business administration) International school    

  มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ผศ.ดร. สุวรรณี ลออปกษิณ 

 

 

 

 

 

 

 

- วท.บ   (พยาบาลและผดุงครรภ), โรงเรียนพยาบาลรามาธบิดี. 

- ร.ม. (การบริหารจัดการสาธารณะ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

- วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ), มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระเจาเกลา 

  เจาคุณทหาร ลาดกระบัง  

- วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร สาขาวิชาการพยาบาลสาธารณสุข),     

   มหาวิทยาลยัมหิดล 

- กศ.ด.(การทดสอบและวัดผลทางการศึกษา),  

  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร 

ผศ. พรทรัพย ศรีนวลนัด - วท.บ. (พยาบาล) มหาวิทยาลยัมหิดล 

- ประกาศนียบัตรผดุงครรภและอนามัย มหาวทิยาลัยมหิดล 

- ประกาศนยีบัตรการพยาบาลเฉพาะทางจิตเวช มหาวิทยาลัยมหิดล 

- วท.ม. (สุขภาพจิต) จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- ประกาศนยีบตัรเวชปฏิบัตทิั่วไป (การรักษาโรคเบื้องตน) วทิยาลยัเซนตหลุยส 

 

ผศ.ศศิธร เจริญวุฒ ิ - พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย  

- วท.ม(health development)จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ผศ.ดร. สุวรรณา อนุสันติ - ประกาศนียบัตรการพยาบาลและการผดุงครรภ โรงเรียนพยาบาลมชิชั่น 

- คบ. (การพยาบาลจิตเวช) จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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- ศศ.ม. (จิตวิทยาการใหการศึกษา) จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

- ค.ด. (อุดมศึกษา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

อาจารย วัลลภา กิตติมาสกุล - พย.บ. วิทยาลัยเซนตหลุยส  

- พย.ม. (การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต)  

  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

 

  

 


