ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 ผู้เข้ าร่ วมประชุ มมี ความรู้ค วามสามารถในการวางแผนการดูแ ล
ผู้ป่วยสมองเสื่อมและสามารถให้คาปรึกษาแนะนาแหล่งประโยชน์
แก่ครอบครัวผู้ป่วยสมองเสื่อมได้

ผู้เข้าร่วมประชุม
 พยาบาลวิ ชาชี พ พยาบาลเวชปฏิบัติ และอาจารย์พ ยาบาลจาก
สถานบริการสุขภาพและสถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชนทั่ว
ประเทศ จานวนทั้งหมด 250 คน

วิธีดาเนินการประชุม
 จัดประชุมวิชาการออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบปฏิบัติการ
Zoom)

การสมัครเข้าร่วมประชุม
 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2565
 ลงทะเบียนออนไลน์และส่งหลักฐานการโอนเงินได้ที่
https://www.rama.mahidol.ac.th/nursing/ACNER/
 ชาระค่าลงทะเบียน พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินภายใน
วันที่ 11 พฤษภาคม 2565

ค่าลงทะเบียนและการชาระเงิน
การสมัครโดยโอนเงินค่าลงทะเบียน จานวน 700 บาท (เจ็ดร้อยบาทถ้วน)
เข้าบัญชีออมทรัพย์ ธ.ไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี ชื่อบัญชี

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางการพยาบาลรามาธิบดี (4)
เลขที่บัญชี 026-461661-9

** ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใด **

หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง
อยู่ระหว่างการพิจารณาจากสภาการพยาบาล

ผู้รับผิดชอบโครงการ
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมกับชมรมพยาบาลผู้ป่วยสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย
และสมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม

การประชุมวิชาการออนไลน์
เรื่อง

การดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม:
Episode I

ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานบริการวิชาการและศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางการพยาบาลรามาธิบดี
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. 0-2201-1608, 0-2201-1512 โทรสาร 0-2201-2011
ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมและ Download เอกสารได้ที่

ออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting

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

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

วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2565
ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักการและเหตุผล
ภาวะสมองเสื่ อ มทาให้ ความสามารถทางสมองของบุค คลด้อ ยลง
กว่าเดิม จนมีผลกระทบต่อการทางานและการใช้ชีวิตประจาวัน ส่วนใหญ่
ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ปัจจุบันพบว่าผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม
มีจ านวนเพิ่ มมากขึ้น ซึ่ งสอดคล้ องกับ จานวนประชากรผู้สู งอายุ ที่ เ พิ่ ม
มากขึ้น (Prince et al., 2015) โดยจะค่อยๆ มีอาการเสื่อมถอยลงในด้าน
ความจา สติปัญญา ร่วมกับมีปัญหาทางด้านพฤติกรรม และอาการทาง
จิตประสาทเกิดขึ้นได้บ่อย ส่งผลกระทบต่อตนเอง(Malone et al., 2009)
และต่อผู้ดูแล (Muangpaisan et al., 2010) บุคลากรสุขภาพมีบทบาท
สาคัญในการคัดกรอง ประเมิน ผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อม ทั้งในโรงพยาบาล
และชุมชน รวมทั้งให้การรักษา ดูแล ภาวะสมองเสื่อม ตลอดจนการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาสมอง และการป้ องกันภาวะสมองเสื่อม รวมถึงการ
ดูแลญาติผู้ดูแลและครอบครัวของผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อม สาหรับประเทศ
ไทยได้มีการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้มีภาวะสมองเสื่อมอย่างครบวงจรโดย
ความร่ ว มมื อ ของหลายภาคส่ ว นในระดั บ นโยบาย เพื่ อ ให้ ผู้ ที่ มี ภ าวะ
สมองเสื่อมและผู้ดูแล สามารถเข้าถึงระบบของการรักษาและได้รับการ
ดูแลอย่างครอบคลุม รวมถึงแหล่งประโยชน์ต่าง ๆ
ชมรมพยาบาลผู้ป่วยสมองเสื่อมไทยมีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริม
พัฒ นาองค์ค วามรู้ และสร้ างความเข้ า ใจเกี่ย วกับภาวะสมองเสื่ อมแก่
บุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรด้านสาธารณสุข เพื่อพัฒนาและสร้า ง
เครือข่ายการดูแล ดังนั้นชมรมพยาบาลผู้ป่วยสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย
ร่วมกั บสมาคมผู้ดู แลผู้ป่ วยสมองเสื่ อมและโรงเรียนพยาบาลรามาธิบ ดี
คณะแพทยศาสตร์ โ รงพยาบาลรามาธิ บดี มหาวิท ยาลั ย มหิด ล ได้ จั ด
ประชุมวิชาการเรื่อง การดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม: Episode I

วัตถุประสงค์
เมื่อสิ้นสุดการประชุม ผู้เข้าประชุมสามารถ
 ระบุสถานการณ์ภาวะสมองเสื่อมในประเทศไทยจาก อดีต ปัจจุบัน
สู่อนาคตได้
 อธิบายความก้าวหน้าและพัฒนาการการดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อม
ในมุมมองของพยาบาลได้
 อธิบายความรู้พื้นฐานการดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมได้
 ระบุบทบาทพยาบาลในการดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมได้

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565
08.30 - 09.45 น.
การบรรยายเรื่อง Basic Dementia Care
โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์วีรศักดิ์ เมืองไพศาล
09.45 – 10.00 น. พัก 15 นาที
10.00 - 12.00 น.
การบรรยายเรื่อง Roles of Nurses for People with
Dementia
โดย พว.ปิติพร สิริทิพากร
พว.สุวรรณี นิยมจิตร์
12.00 น. ประเมินผลการประชุม

เนื้อหา
 สถานการณ์ภาวะสมองเสื่อมในประเทศไทยจาก อดีต ปัจจุบัน สู่
อนาคต
 ความก้า วหน้า และพั ฒนาการการดู แลผู้ที่ มีภ าวะสมองเสื่อ มใน
มุมมองของพยาบาล
 พื้นฐานการดูแลนผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อม
 บทบาทพยาบาลในการดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อม

กาหนดการประชุม
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565
08.00–08.20 น.
ลงทะเบียน
08.20 - 08.30 น.
พิธีเปิดการประชุม
โดย รองศาสตราจารย์สุปาณี เสนาดิสัย
ประธานชมรมพยาบาลผู้ป่วยสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย
08.30 - 09.45 น.
การบรรยายเรื่อง Dementia in Thailand: Past,
Present and Future
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสิรินทร ฉันศิริกาญจน
09.45 – 10.00 น. พัก 15 นาที
10.00 - 12.00 น.
การบรรยายเรื่อง Growth and Development in Dementia
Care: Nurse Perception
โดย พว.ทิพเนตร งามกาละ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีณา ลิ้มสกุล

เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารกับ
งานบริการวิชาการ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีได้ที่
Line Official Account: @RamaCNEC

