ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 ผู้เ ข้ ำร่ ว มประชุ ม มีค วำมรู้ เกี่ ย วกั บ สิ ท ธิประโยชน์ แ ละกฎหมำย
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ผู้ ที่ มี ภ ำวะสมองเสื่ อ ม รวมถึ ง นวั ต กรรม และ
เทคโนโลยี ต่ ำ งๆที่ มี ส่ ว นช่ ว ยในกำรดู แ ลผู้ ที่ มี ภ ำวะสมองเสื่ อ ม
สำมำรถให้คำแนะนำเกี่ยวกำรดูแลผู้ที่มีภำวะสมองเสื่อมในระยะ
ท้ ำ ยให้ กั บ ผู้ ดู แ ลและครอบครั ว ให้ ก ำรสนั บ สนุ น ผู้ ดู แ ล เป็ น ที่
ปรึกษำแนะนำแหล่งประโยชน์สำหรับผู้ที่มี ภำวะสมองเสื่ อมและ
ครอบครัวได้

ผู้เข้าร่วมประชุม
 พยาบาลวิ ชาชี พ พยาบาลเวชปฏิบ ัติ และอาจารย์พ ยาบาลจาก
สถานบริการสุขภาพและสถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชนทั่ว
ประเทศ จานวนทั้งหมด 250 คน

วิธีดาเนินการประชุม
 จัดประชุมวิชาการออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบปฏิบัติการ
Zoom)

การสมัครเข้าร่วมประชุม
 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 17 พฤศจิกำยน 2565
 ลงทะเบียนออนไลน์และส่งหลักฐำนกำรโอนเงินได้ที่
https://www.rama.mahidol.ac.th/nursing/ACNER/
 ชำระค่ำลงทะเบียน พร้อมแนบหลักฐำนกำรโอนเงินภำยใน
วันที่ 17 พฤศจิกำยน 2565

ค่าลงทะเบียนและการชาระเงิน
กำรสมัครโดยโอนเงินค่ำลงทะเบียน จำนวน 700 บำท (เจ็ดร้อยบำทถ้วน)
เข้ำบัญชีออมทรัพย์ ธ.ไทยพำณิชย์ สำขำรำมำธิบดี ชื่อบัญชี

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางการพยาบาลรามาธิบดี (1)
เลขที่บัญชี 026-461652-0
** ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใด **

หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง
จำนวน 5.5 หน่วยคะแนน

ผู้รับผิดชอบโครงการ
โรงเรียนพยำบำลรำมำธิบดี
คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี
มหำวิทยำลัยมหิดล
ร่วมกับชมรมพยำบำลผู้ป่วยสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย
และสมำคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม

การประชุมวิชาการออนไลน์
เรื่อง

การดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม:
Episode III

ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งำนบริกำรวิชำกำรและศูนย์กำรศึกษำต่อเนื่องทำงกำรพยำบำลรำมำธิบดี
โรงเรียนพยำบำลรำมำธิบดี
คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี มหำวิทยำลัยมหิดล
โทร. 0-2201-1608, 0-2201-1512 โทรสำร 0-2201-2011
ท่ำนสำมำรถเข้ำไปดูรำยละเอียดเพิ่มเติมและ Download เอกสำรได้ที่

ออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting

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

@RamaCNEC
rama.ccne@gmail.com
บริการวิชาการ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
QR Code ลงทะเบียนออนไลน์

วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2565
ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักการและเหตุผล
ภำวะสมองเสื่ อ มทำให้ ควำมสำมำรถทำงสมองของบุค คลด้อ ยลง
กว่ำเดิม จนมีผลกระทบต่อกำรทำงำนและกำรใช้ชีวิตประจำวัน ส่วนใหญ่
ไม่สำมำรถรักษำให้หำยขำดได้ ปัจจุบันพบว่ำผู้สูงอำยุที่มีภำวะสมองเสื่อม
มีจ ำนวนเพิ่ มมำกขึ้น ซึ่ งสอดคล้ องกับ จำนวนประชำกรผู้สู งอำยุ ที่ เ พิ่ ม
มำกขึ้น (Prince et al., 2015) โดยจะค่อย ๆ มีอำกำรเสื่อมถอยลงในด้ำน
ควำมจำ สติปัญญำ ร่วมกับมีปัญหำทำงด้ำนพฤติกรรม และอำกำรทำง
จิตประสำทเกิดขึ้นได้บ่อยส่งผลกระทบต่อตนเอง (Malone et al., 2009)
และต่อผู้ดูแล (Muangpaisan et al., 2010) บุคลำกรสุขภำพมีบทบำท
ส ำคั ญ ในกำรดู แ ลผู้ ที่ มี ภ ำวะสมองเสื่ อ มตั้ ง แต่ ใ นระยะเริ่ ม แรกจนถึ ง
ระยะท้ำยและในวำระสุดท้ำยของชีวิต รวมถึงกำรสนับสนุน ให้คำแนะนำ
ผู้ดูแล และให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งประโยชน์ด้ำนอื่นๆ เช่น กำรเข้ำกลุ่ม
สนับสนุนผู้ดูแล นวัตกรรมที่สำมำรถนำมำช่วยดูแลผู้ที่มีภำวะสมองเสื่อม
แหล่งประโยชน์ทำงด้ำนกฎหมำย เป็นต้น
ชมรมพยำบำลผู้ป่วยสมองเสื่อมไทยมีวัตถุประสงค์หลักในกำรส่งเสริม
พัฒ นำองค์ค วำมรู้ และสร้ ำงควำมเข้ ำ ใจเกี่ย วกับภำวะสมองเสื่ อมแก่
บุคลำกรทำงกำรแพทย์ บุคลำกรด้ำนสำธำรณสุข เพื่อพัฒนำและสร้ำ ง
เครือข่ำยกำรดูแล ดังนั้นชมรมพยำบำลผู้ป่วยสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย
ร่วมกั บสมำคมผู้ดู แลผู้ป่ วยสมองเสื่ อมและโรงเรียนพยำบำลรำมำธิบดี
คณะแพทยศำสตร์ โ รงพยำบำลรำมำธิ บดี มหำวิท ยำลั ย มหิด ล ได้ จั ด
ประชุมวิชำกำรเรื่อง กำรดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม: Episode III

วัตถุประสงค์
เมื่อสิ้นสุดกำรประชุม ผู้เข้ำประชุมสำมำรถ
 ให้ คำแนะน ำและสนั บสนุน ผู้ดู แ ลผู้ ที่มี ภำวะสมองเสื่ อม รวมถึ ง
แหล่งประโยชน์ต่ำงๆ เพื่อผู้ที่มีภำวะสมองเสื่อมได้รับกำรดูแลอย่ำง
มีคุณภำพและลดภำวะเหนื่อยล้ำจำกกำรดูแลของผู้ดูแลได้

 ระบุ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ กำรพั ฒ นำควำมรู้ นวั ต กรรม เทคโนโลยี
สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ รวมถึ ง เครื อ ข่ ำ ยทำงสั ง คมที่ มี ส่ ว นในกำรน ำมำ
ช่วยเหลือดูแลผู้ที่มีภำวะสมองเสื่อมและครอบครัวได้
 อธิบำยควำมรู้เกี่ยวกับประเด็นทำงด้ำนจริยธรรม กฎหมำย สิทธิ
ประโยชน์ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่มีภำวะสมองเสื่อมและสำมำรถแนะนำ
ผู้ดูแลและครอบครัวได้
 อธิบำยควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับภำวะโรคสมองเสื่อมในระยะท้ำย
และสำมำรถให้กำรดูแลผู้ ที่มีภำวะสมองเสื่อมในระยะท้ำย และ
วำระสุดท้ำยของชีวิตอย่ำงสมศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ได้

เนื้อหา

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565
09.30 - 10.30 น.
กำรบรรยำยเรื่อง 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.
กำรบรรยำยเรื่อง Palliative Care in People with
Dementia
โดย ผศ.พญ.สิรินทร ฉันศิริกำญจน
อ.สมทรง จุไรทัศนีย์
12.00 น. ประเมินผลกำรประชุม

 กำรให้ ก ำรสนั บ สนุ น ผู้ ดู แ ล และเป็ น ที่ ป รึ ก ษำ รำวถึ ง กำรให้
คำแนะนำแหล่งประโยชน์ให้กับผู้ดูแลและครอบครัว
 ข้อมูล ควำมรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี ที่มีควำมเกี่ยวข้องกับกำรดูแล
ผู้ที่มีภำวะสมองเสื่อม
 ประเด็นทำงด้ำนจริยธรรม กฎหมำย สิทธิประโยชน์ต่ำงๆ ของผู้ที่มี
ภำวะสมองเสื่อม
 กำรดูแลผู้ที่มีภำวะสมองเสื่อมในระยะท้ำย และวำระสุดท้ำยของ
ชีวิตอย่ำงสมศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์

กาหนดการประชุม
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565
08.30–09.00 น.
ลงทะเบียน
09.00 - 10.30 น.
กำรบรรยำยเรื่อง 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.
กำรบรรยำยเรื่อง Updated Technologies, Innovation and
Social network for People with Dementia
โดย พว.ทิพเนตร งำมกำละ
พว.ปิติพร สิริทิพำกร

เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารกับ
งานบริการวิชาการ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีได้ที่
Line Official Account: @RamaCNEC

