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แบบเสนอโครงการ 

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ประจ าปีการศึกษา 2565 
หน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์ 

ชื่อโครงการ : การอบรมพัฒนาสมรรถนะ อสม. และผู้ดูแล เพื่อการดูแลผู้ป่วยและครอบครัวแบบประคับประคอง 
รหัสโครงการ: P2413 
หลักการและเหตุผล : กระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดให้การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองอยู่ในแผนยุทธศาสตร์เพื่อการ
พัฒนาระบบสุขภาพใน ยุทธศาสตร์ที่ 6 โครงการที่ 18 การพัฒนาระบบการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care)โดยมี
วัตถุประสงค์คือ เพื่อให้ผู้ป่วยระยะท้ายได้รับการดูแลแบบประคับประคองตามมาตรฐาน  ถึงวาระสุดท้าย เข้าถึง 
(Accessibility) การดูแลรักษาแบบ ประคับประคอง จากทีมสุขภาพครอบครัวและชุมชนได้รับการดูแล ในช่วงเวลา ของภาวะ
โรคและอาการอย่างเหมาะสม ได้รับข้อมูลอย่างมีประสทิธิภาพ และมีส่วนร่วมในการวางแผนลว่งหน้า (Advance Care Plan) 
เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามสภาพจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต  

ทั้งนี้การจัดการเพื่อการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยประคับประคอง มีเป้าหมายที่ส าคัญคือ การพัฒนาระบบ
เครือข่ายโรงพยาบาลทั้งภาครัฐ และเอกชน และการพัฒนาองค์ความรู้ ในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองในโรงพยาบาล
ทุกระดับ และเป็นที่ยอมรับในระบบสาธารณสุข ที่เน้นการดูแลที่ต่อเนื่องจากบ้าน ชุมชน และโรงพยาบาล การดูแลในชุมชน
และบ้าน ผู้ดูแลที่ส าคัญคือ อสม. และผู้ดูแล เพื่อให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตถึงวาระสุดท้าย  

การพัฒนาสมรรถนะ อสม. และผู้ดูแล เพื่อการบูรณาการการดูแลที่ต่อเนื่อง ในทุกระยะของการดูแลแบบ
ประคับประคอง ถึงการดูแลหลังการสูญเสีย อสม. และผู้ดูแล เป็นผู้ใกล้ชิดกับผู้ป่วย ในสถานการณ์ต่างๆ เมื่อส่งผู้ป่วยกลับ
บ้าน และชุมชน การดูแลด้วยความรู้ความเข้าใจที่ดี เหมาะสม เป็นแนวทางสนับสนุนการการบริการสาธารณสุข เพื่อการ
เข้าถึง คุณภาพชีวิต ของผู้ป่วย ครอบครัว อย่างยั่งยืน ด้วยความเท่าเทียม  

สโมสรโรตารี่กรุงเทพและคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ จึงร่วมมือในการด าเนินการจัดการประชุมเพื่อ
พัฒนาบุคลากร อสม. และผู้ดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง เพื่อการบูรณาการการดูแลที่ต่อเนื่องโดยไม่มีรั้วของโรงพยาบาล
เป็นพรมแดน เป็นการปูพื้นฐานให้สังคม ด้านการดูแลผู้ป่วย และครอบ ครัวแบบประคับประคอง ให้ผู้ป่วยสามารถมีชีวิตที่โอบ
ล้อมด้วยครอบครัว บ้านและสังคมที่อบอุ่นของผู้ป่วย สโมสรโรตารี่กรุงเทพจึงได้สนับสนุนให้ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัย
เซนต์หลุยส์ จัดบริการวิชาการเพื่อสังคม โดยพัฒนาโครงการ พัฒนาสมรรถนะ อสม. และผู้ดูแล เพื่อการดูแลแบบ
ประคับประคอง พร้อมกับการเฉลิมฉลองการครบ 36 ปี คณะพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ในครั้งนีข้ึ้น 
วัตถุประสงค์ของโครงการ  
1)  เพื่อ พัฒนาสมรรถนะ อสม. และผู้ดูแล ในการดูแลผู้ป่วยและ ครอบครัวแบบประคับประคอง และระยะท้าย  
2)  เพื่อตอบสนองการพัฒนาด้านสาธารณสุขอย่างยั่งยืน  
3)  เพื่อเผยแพร่บทบาทของคณะพยาบาลศาสตร์ในการดูแลผู้ป่วยประคับประคอง และระยะท้ายรวมถึงครอบครัว และผูดู้แล  
4)  เพื่อตอบแทนสังคม ในวาระครบ 36 ปีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลยุส ์
ผู้รับผิดชอบโครงการ  อาจารย์ ดร. ปานตา อภริักษ์นภานนท์ 
ที่ปรึกษาโครงการ   อาจารย์ ดร.มยรุา นพพรพันธุ ์
วันทีด่ าเนินการ    วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2565     
สถานทีจ่ัดโครงการ  วิทยาลัยเซนต์หลุยส ์
ผู้เข้าร่วมโครงการ   ผู้บริหาร/ คณาจารย์ จ านวน 6 (คน)   พนักงาน จ านวน 2 (คน)  

บุคคลภายนอกวิทยาลัย (อสม. และผูดู้แลผู้ป่วย)  จ านวน 60 (คน) 
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ก าหนดการ  
วัน/ เดือน/ ปี 

เวลา 
เร่ือง วิทยากร 

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2565 

08.00 - 08.15 น. ลงทะเบียน  
08.15 - 08.30 น. พิธีเปิดและกล่าวต้อนรับ อธิการบดีวิทยาลยัเซนต์หลยุส ์

08.30 - 08.45 น. การด าเนินงานการสนับสนุนโครงการ President Rotary Club 
08.45 - 9.45 น. 
10.00 - 11.30 น. 

แนวคิดการดูแลแบบประคับประคอง 
กฎหมาย เกี่ยวข้องกับการดูแลแบบประคับประคอง 

ดร.พว.ปานตา อภิรักษ์นภานนท์ 
ดร.มยรุา นพพรพันธุ ์

11.30 - 12.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
12.30 - 14.00 น. บทบาทการดูแล ผู้ป่วย และครอบครัว แบบประคับประคอง 

ของ อสม.และ ผู้ดูแล  
รศ.ดร.จินตนา อาจสันเที๊ยะ 

14.00 - 15.30 น. ดูแลอย่างไรเพื่อให้ผู้ป่วยตายดี  
ญาติคลายกังวล และคลายโศกเศร้า 

ดร.พว.ปานตา อภิรักษ์นภานนท์ 
พว.นฤมล บุญบางยาง 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และมีความพร้อมในการดูแลผูป้่วยแบบประคับประคอง และระยะท้ายใน
ชุมชน และบ้าน  
2. พัฒนาเครือข่ายการดแูลผู้ป่วยแบบประคับประคอง และระยะทา้ยในชุมชน  

 
งบประมาณด าเนินการ 

ล าดับ หมวด รายการ งบประมาณ(บาท) 
1 ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนวิทยากร 8 ช่ัวโมง x 1,200 บาท       9,600.00  

 

ค่ารับรอง 

อาหารว่าง 50 บาทx2 มื้อx 60 คน 6,000 บาท  
2 อาหารกลางวัน 160 บาท x 60 คน 9,600 บาท  

 
อาหารว่างและอาหารกลางวัน วิทยากรและคณะกรรมการ 260 x 7 คน 
1,820 บาท 

18,120.00 

 อาหารว่าง ในการประชุมเตรียมการ 7 คน x 50 บาท x 2 ครั้ง 700 บาท  

3 ค่าเอกสาร ค่าเอกสารการประชุม 50 บาท x 60 คน 3,000.00  
  ค่าใบประกาศนียบัตร 50 บาทx60 คน 3,000.00 

4 วัสดุสิ้นเปลือง เครื่องเขียนและอุปกรณ์  1,000.00  
รวมงบด าเนินงาน 34,720.00 

 5 ทรัพยากรภายใน ห้องประชุม,ห้องเรียน,สถานท่ีภายใน 12,000.00 
 6 Man hour การท างานของอาจารย์ รายชั่วโมงๆ ละ 600 บาท x 10 ช่ัวโมง x7คน 42,000.00 

รวมจ านวนเงิน  88,720.00 

 


