ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ค่าลงทะเบียนและการชาระเงิน

 ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจและสามารถให้คาแนะนาผู้ดูแลในการ
จัดการปัญหาทางด้านอารมณ์และพฤติกรรมของผู้ที่มีภาวะสมอง
เสื่อ ม การป้ อ งกันภาวะสมองเสื่อ ม การจัดกิจ กรรมเพื่อ ป้ อ งกัน
ภาวะสมองเสื่อม เป็นที่ปรึกษาในการดูแลภาวะสุขภาพของผู้ที่มี
ภาวะสมองเสื่อมที่มีโรคร่วม และวางแผนการดูแลผู้ที่มีภาวะสมอง
เสื่อมและครอบครัวได้อย่างครอบคลุม

สมัครโดยการโอนเงินค่าลงทะเบียน
จานวนเงิน 700 บาท (เจ็ดร้อยบาทถ้วน)
เข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี
ชื่อบัญชี ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางการพยาบาลรามาธิบดี (5)
เลขที่บัญชี 026-461662-7
** ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใด **

ผู้เข้าร่วมประชุม
 พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเวชปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
แ ล ะ อ า จ า ร ย์ พ ย า บ า ล จ า ก ส ถ า น บ ริ ก า ร สุ ข ภ า พ แ ล ะ
สถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ จ านวนทั้งหมด
250 คน

วิธีดาเนินการประชุม
 จัดประชุมวิชาการออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบปฏิบัติการ
Zoom)

การสมัครเข้าร่วมประชุม
 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2565
 ลงทะเบียนออนไลน์ และแนบหลักฐานการโอนเงินได้ที่
https://www.rama.mahidol.ac.th/nursing/ACNER/
 ชาระค่าลงทะเบียนพร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินภายใน
วันที่ 18 สิงหาคม 2565

หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง
จำนวน 5.5 หน่วยคะแนน

ผู้รับผิดชอบโครงการ
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมกับชมรมพยาบาลผู้ป่วยสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย
และสมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม

การประชุมวิชาการออนไลน์
เรื่อง

การดูแลผู้ป่วยสมองเสือ่ ม:
Episode II
ออนไลน์ผ่ำน Zoom Meeting

ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานบริการวิชาการและศูนย์การศึกษาต่อเนือ่ งทางการพยาบาลรามาธิบดี
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. 0-2201-1608, 0-2201-1512 โทรสาร 0-2201-2011

@RamaCNEC

rama.ccne@gmail.com
บริการวิชาการ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

QR Code ลงทะเบียนออนไลน์

วันที่ 25-26 สิงหาคม 2565
ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักการและเหตุผล
ภาวะสมองเสื่อมทาให้ความสามารถทางสมองของบุคคลด้อย
ลงกว่าเดิม จนมีผลกระทบต่อการทางานและการใช้ชีวิตประจาวัน
ส่วนใหญ่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ปัจจุบันพบว่าผู้สูงอายุที่มี
ภาวะสมองเสื่ อ มมี จ านวนเพิ่ ม มากขึ้ น ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ จ านวน
ประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้น (Prince et al., 2015) โดยจะ
ค่อย ๆ มีอาการเสื่อมถอยลงในด้านความจา สติปัญญา ร่วมกับมี
ปัญหาทางด้านพฤติกรรม และอาการทางจิตประสาทเกิดขึ้นได้บ่อย
ส่งผลกระทบต่อตนเอง (Malone et al., 2009) และต่อผู้ดูแล
(Muangpaisan et al., 2010) บุคลากรสุขภาพมีบทบาทสาคัญใน
การดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อม ตลอดจนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
สมอง และการป้องกันภาวะสมองเสื่อม รวมถึงการดูแลญาติผู้ดูแล
และครอบครั ว ของผู้ ที่มี ภ าวะสมองเสื่ อ ม สามารถให้ ค าปรึก ษา
ส่งเสริมให้ผู้ดูแลมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค อาการ พฤติกรรม
และอารมณ์ของผู้ป่วย นาไปสู่การพัฒนาศักยภาพของครอบครัวให้
สามารถดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมแบบองค์รวมเพื่อให้มีคุณภาพชีวติ
ที่ดี สามารถปรับตัวที่จะอยู่กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมได้ ตลอดจน
เรียนรู้วิธีการดูแลผู้ป่วยและการจัดการกับปัญหาทางด้านอารมณ์
และพฤติกรรมของผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมได้
ชมรมพยาบาลผู้ป่วยสมองเสื่อมแห่งประเทศไทยมีวัตถุประสงค์
หลักในการส่งเสริม พัฒนาองค์ความรู้ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
ภาวะสมองเสื่ อ มแก่ บุ ค ลากรทางการแพทย์ บุ ค ลากรด้ า น
สาธารณสุข เพื่อ พัฒนาและสร้า งเครือข่ า ยการดูแ ล ดังนั้นชมรม
พยาบาลผู้ป่วยสมองเสื่อมแห่ งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมผู้ดูแ ล
ผู้ป่วยสมองเสื่อมและโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้จัดประชุมวิชาการเรื่อง “การดูแลผู้ป่วย
สมองเสื่อม: Episode II”

วัตถุประสงค์
เมื่อสิ้นสุดการประชุม ผู้เข้าประชุมสามารถ
 ระบุปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ของผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมได้

 ให้คาแนะนาผู้ดูแลในการจัดการปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์
ของผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อม เพื่อลดความขัดแย้งภายในครอบครัว
ได้
 ให้ ค าแนะน าเกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น ภาวะสมองเสื่ อ มและจั ด
กิจกรรมเพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อมได้
 ประยุกต์ใช้ความรู้และให้คาแนะนาเกี่ยวกับการดูแลผู้ที่มีภาวะ
สมองเสื่อมที่มีโรคร่วมได้อย่างเหมาะสม
 วางแผนการดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อ มและครอบครัวได้อ ย่า ง
ครอบคลุม

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565
09.00 - 10.15 น.
การบรรยายเรื่อง Comorbidities Management in
People with Dementia
โดย พอ.ผศ.พญ.พัฒน์ศรี ศรีสุวรรณ
10.15 - 10.30 น.
พัก 15 นาที
10.30 - 12.00 น.
การบรรยายเรื่อง Dementia Care Plan
โดย พว.ทิพเนตร งามกาละ
พว.วิภาวี ปุสวิโร
12.00 น. ประเมินผลและปิดการประชุม

เนื้อหา
 ปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ของผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อม และการ
จัดการ
 การป้องกันภาวะสมองเสื่อมและการจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันภาวะ
สมองเสื่อม
 การดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมที่มีโรคร่วม
 การวางแผนการดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมและครอบครัวได้อย่าง
ครอบคลุม

กาหนดการประชุม
วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565
08.30–09.00 น.
ลงทะเบียน
09.00 - 10.30 น.
การบรรยายเรื่อง Behavioral and
Psychological Symptoms of Dementia
(BPSD) Management
โดย ผศ.พญ.อรพิชญา ศรีวรรโณภาส
พว.สุทิศา ปิตญ
ิ าณ
10.30 - 10.45 น.
พัก 15 นาที
10.45 - 12.00 น.
การบรรยายเรื่อง Cognitive Prevention and
Stimulation
โดย พว.สุคนธ์พณิช ธตพันธ์พงศ์
น.ส.พลินท์ชฎา พัชราพิสิฐกุล

เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารกับ
งานบริการวิชาการ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีได้ที่
Line Official Account: @RamaCNEC

