
การประชุมวิชาการออนไลน์
เรื่อง 

วิธีด าเนินการประชุม 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

ผู้เข้าร่วมประชุม 

การสมัครเข้าร่วมประชุม      

ค่าลงทะเบียนและการช าระเงิน 

หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง 

จ ำนวน 5.5 หน่วยคะแนน

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี 

โรงเรียนพยำบำลรำมำธิบดี 
คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี 

มหำวิทยำลัยมหิดล
ร่วมกับชมรมพยำบำลผู้ป่วยสมองเส่ือมแห่งประเทศไทย

และสมำคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเส่ือม

การดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม: 
Episode III

วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2565
ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล

 พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเวชปฏิบัติ และอาจารย์พยาบาลจาก
สถานบริการสุขภาพและสถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชนทั่ว
ประเทศ จ านวนทั้งหมด 250 คน

 ผู้เข้ำร่วมประชุมมีควำมรู้เก่ียวกับ สิทธิประโยชน์และกฎหมำย
ที่เ ก่ียวข้องกับผู้ที่มีภำวะสมองเสื่อม รวมถึงนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีต่ำงๆที่มีส่วนช่วยในกำรดูแลผู้ที่มีภำวะสมองเสื่อม 
สำมำรถให้ค ำแนะน ำเก่ียวกำรดูแลผู้ที่มีภำวะสมองเสื่อมในระยะ
ท้ำยให้กับผู้ดูแลและครอบครัว ให้กำรสนับสนุนผู้ดูแล เป็นที่
ปรึกษำแนะน ำแหล่งประโยชน์ส ำหรับผู้ที่มีภำวะสมองเสื่อมและ
ครอบครัวได้

 จัดประชุมวิชาการออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบปฏิบัติการ 
Zoom)

QR Code ลงทะเบียนออนไลน์

 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 17 พฤศจิกำยน 2565
 ลงทะเบียนออนไลน์และส่งหลักฐำนกำรโอนเงินได้ที่

https://www.rama.mahidol.ac.th/nursing/ACNER/
 ช ำระค่ำลงทะเบียน พร้อมแนบหลักฐำนกำรโอนเงินภำยใน

วันที่ 17 พฤศจิกำยน 2565

งำนบริกำรวิชำกำรและศูนย์กำรศึกษำต่อเนื่องทำงกำรพยำบำลรำมำธิบดี
โรงเรียนพยำบำลรำมำธิบดี

คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี มหำวิทยำลัยมหิดล
โทร. 0-2201-1608, 0-2201-1512 โทรสำร 0-2201-2011

ท่ำนสำมำรถเข้ำไปดูรำยละเอียดเพ่ิมเตมิและ Download เอกสำรได้ที่
https://www.rama.mahidol.ac.th/nursing/

@RamaCNEC

rama.ccne@gmail.com      

บริการวชิาการ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting

กำรสมัครโดยโอนเงินค่ำลงทะเบียน จ ำนวน 700 บำท (เจ็ดร้อยบำทถ้วน)
เข้ำบัญชีออมทรัพย์ ธ.ไทยพำณิชย์ สำขำรำมำธิบดี ชื่อบัญชี 

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางการพยาบาลรามาธิบดี (1)
เลขที่บัญชี  026-461652-0

** ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใด **

https://www.rama.mahidol.ac.th/nursing/ACNER/


ภำวะสมองเสื่อมท ำให้ควำมสำมำรถทำงสมองของบุคคลด้อยลง
กว่ำเดิม จนมีผลกระทบต่อกำรท ำงำนและกำรใช้ชีวิตประจ ำวัน ส่วนใหญ่
ไม่สำมำรถรักษำให้หำยขำดได้ ปัจจุบันพบว่ำผู้สูงอำยุที่มีภำวะสมองเสื่อม
มีจ ำนวนเพ่ิมมำกขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับจ ำนวนประชำกรผู้สูงอำยุที่ เพ่ิม
มำกขึ้น (Prince et al., 2015) โดยจะค่อย ๆ มีอำกำรเสื่อมถอยลงในด้ำน
ควำมจ ำ สติปัญญำ ร่วมกับมีปัญหำทำงด้ำนพฤติกรรม และอำกำรทำง
จิตประสำทเกิดขึ้นไดบ่้อยส่งผลกระทบต่อตนเอง (Malone et al., 2009) 
และต่อผู้ดูแล (Muangpaisan et al., 2010) บุคลำกรสุขภำพมีบทบำท
ส ำคัญในกำรดูแลผู้ที่มีภำวะสมองเสื่อมตั้งแต่ในระยะเริ่มแรกจนถึง
ระยะท้ำยและในวำระสุดท้ำยของชีวิต รวมถึงกำรสนับสนุน ให้ค ำแนะน ำ
ผู้ดูแล และให้ข้อมูลเก่ียวกับแหล่งประโยชน์ด้ำนอ่ืนๆ เช่น กำรเข้ำกลุ่ม
สนับสนุนผู้ดูแล นวัตกรรมที่สำมำรถน ำมำช่วยดูแลผู้ที่มีภำวะสมองเสื่อม 
แหล่งประโยชน์ทำงด้ำนกฎหมำย เป็นต้น

ชมรมพยำบำลผู้ป่วยสมองเส่ือมไทยมีวัตถุประสงค์หลักในกำรส่งเสริม 
พัฒนำองค์ควำมรู้ และสร้ำงควำมเข้ำใจเก่ียวกับภำวะสมองเสื่อมแก่
บุคลำกรทำงกำรแพทย์ บุคลำกรด้ำนสำธำรณสุข เพ่ือพัฒนำและสร้ำง
เครือข่ำยกำรดูแล ดังนั้นชมรมพยำบำลผู้ป่วยสมองเส่ือมแห่งประเทศไทย 
ร่วมกับสมำคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมและโรงเรียนพยำบำลรำมำธิบดี 
คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี มหำวิทยำลัยมหิดล ได้จัด
ประชุมวิชำกำรเร่ือง กำรดูแลผู้ป่วยสมองเส่ือม: Episode III

วัตถุประสงค์

หลักการและเหตุผล

ก าหนดการประชุม
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565
08.30–09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 10.30 น. กำรบรรยำยเร่ือง Supportive Caregiver in People with 

Dementia
โดย อ.สมทรง จุไรทัศนีย์ 

พว.ปิติพร สิริทิพำกร
10.30 - 10.45 น. พัก 15 นำที
10.45 - 12.00 น. กำรบรรยำยเร่ือง Updated Technologies, Innovation and 

Social network for People with Dementia
โดย พว.ทิพเนตร งำมกำละ 

พว.ปิติพร สิริทิพำกร

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565

09.30 - 10.30 น. กำรบรรยำยเร่ือง Ethical and Legal Issues in 
People with Dementia 
โดย ผศ.วีณำ ลิ้มสกุล 

พว.วิภำวี ปุสวิโร
10.30 - 10.45 น. พัก 15 นำที
10.45 - 12.00 น. กำรบรรยำยเร่ือง Palliative Care in People with 

Dementia
โดย ผศ.พญ.สิรินทร ฉันศิริกำญจน 

อ.สมทรง จุไรทัศนีย์
12.00 น. ประเมินผลกำรประชุม

เมื่อสิ้นสุดกำรประชุม ผู้เข้ำประชุมสำมำรถ 
 ให้ค ำแนะน ำและสนับสนุนผู้ดูแลผู้ที่มีภำวะสมองเสื่อม รวมถึง

แหล่งประโยชน์ต่ำงๆ เพ่ือผู้ที่มีภำวะสมองเส่ือมได้รับกำรดูแลอย่ำง
มีคุณภำพและลดภำวะเหนื่อยล้ำจำกกำรดูแลของผู้ดูแลได้ 

เนื้อหา
 กำรให้กำรสนับสนุนผู้ดูแล และเป็นที่ปรึกษำ รำวถึงกำรให้

ค ำแนะน ำแหล่งประโยชน์ให้กับผู้ดูแลและครอบครัว 
 ข้อมูล ควำมรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี ที่มีควำมเก่ียวข้องกับกำรดูแล

ผู้ที่มีภำวะสมองเสื่อม 
 ประเด็นทำงด้ำนจริยธรรม กฎหมำย สิทธิประโยชน์ต่ำงๆ ของผู้ที่มี

ภำวะสมองเส่ือม
 กำรดูแลผู้ที่มีภำวะสมองเส่ือมในระยะท้ำย และวำระสุดท้ำยของ

ชีวิตอย่ำงสมศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์

 ระบุข้อมูลเก่ียวกับกำรพัฒนำควำมรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี 
สิ่งประดิษฐ์ รวมถึงเครือข่ำยทำงสังคมที่มีส่วนในกำรน ำมำ
ช่วยเหลือดูแลผู้ที่มีภำวะสมองเสื่อมและครอบครัวได้ 

 อธิบำยควำมรู้เก่ียวกับประเด็นทำงด้ำนจริยธรรม กฎหมำย สิทธิ
ประโยชน์ ที่เก่ียวข้องกับผู้ที่มีภำวะสมองเส่ือมและสำมำรถแนะน ำ
ผู้ดูแลและครอบครัวได้

 อธิบำยควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับภำวะโรคสมองเส่ือมในระยะท้ำย 
และสำมำรถให้กำรดูแลผู้ที่มีภำวะสมองเสื่อมในระยะท้ำย และ
วำระสุดท้ำยของชีวิตอย่ำงสมศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ได้

เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารกับ
งานบริการวิชาการ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีได้ที่ 
Line Official Account: @RamaCNEC


