
โครงการ อบรม “Workshop วิทยากรต่างประเทศ” 
โดย ศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันงานด้าน palliative care ได้รับความสนใจจากบุคลากรทางการแพทย์มากขึ้น โดยมีการจัดตั้ง

ศูนย์การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายทั่วทุกจังหวัดของประเทศ ในขณะเดียวกัน จ าเป็นที่จะต้องพัฒนาทั้งด้านองค์ความรู้ 
การปฏิบัติ และการพัฒนาคุณภาพให้ได้ระดับมาตรฐานสากล ดังนั้น ศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์  
คณะแพทยศาสตร์ จึงได้จัดโครงการอบรม  “Workshop วิทยากรต่างประเทศ” ขึ้น โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
ด้าน palliative ในแต่ละสาขา จากประเทศชั้นน า มาบรรยายและถ่ายทอดประสบการณ์ในงาน Palliative care 
แก่บุคลากรที่ท างาน จ านวน 6 ครั้ง ในปี 2561 รายละเอียดดังนี้ 

คร้ัง
ที ่

หัวข้อการฝึกอบรม วดป. ระยะ 
เวลา 

จ านวนที่รับ คุณสมบัติผู้รับการ
อบรม 

ค่าลงทะเบียน 

1 WS1: Quality Assessment in 
Palliative Care 
Dr. Patricia Neo, Singapore. 

8 กพ 61 1 วัน ไม่จ ากดัจ านวน ผู้ท างานด้าน 
Palliative Care 

เสียค่าลงทะเบียน 
1,000 บาท 

2 WS2: Palliative Care in Elderly  
Dr. Angle Lee, Singapore 

19-20 มีค 61 2 วัน ไม่จ ากดัจ านวน แพทย/์พยาบาล
ดูแลผูสู้งอายุ/PC 

เสียค่าลงทะเบียน 
2,000 บาท 

3 WS3: TOT for carers in PC  
Dr. Suresh Kumar, India 

9-10 เมย 61 2 วัน 50 คน แพทย์พยาบาลผู้
ท างานด้าน PC 

เสียค่าลงทะเบียน 
2,000 บาท 

4 WS4: Palliative Care in critical 
care settings. Dr. Theresa 
Jacques, Australia. 

21-22พค 61? 2 วัน ไม่จ ากดัจ านวน แพทย/์พยาบาล
ท างานด้าน Critical 

Care/PC  

เสียค่าลงทะเบียน 
2,000 บาท 

5 WS5: Palliative Care in ESRD 
Dr. Frank Brennan, Australia. 

16-17 กค 61 2 วัน ไม่จ ากดัจ านวน แพทย/์พยาบาลโรค
ไต/PC 

เสียค่าลงทะเบียน 
2,000 บาท 

6 WS6: Management of difficult 
symptoms in Palliative care.  
Dr. Ednin Hamzah, Malaysia 
Dr. Ghauri Gaggrawal, Australia 
Dr. Jan Maree Davis, Australia. 

17-18 กย 61 2 วัน ไม่จ ากดัจ านวน แพทย/์พยาบาล
ท างานด้าน 

เสียค่าลงทะเบียน 
2,000 บาท 

 
 

 

 



วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือเพ่ิมพูนองค์ความรู้  และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยระยะท้าย แก่บุคลากรที่ท างาน 
palliative care  

2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายของศูนย์ดูแลผู้ป่วยระยะท้ายให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและ
น าสู่มาตรฐานสากล 

กลุ่มเป้าหมาย 
ครั้งที่ 1 WS1: Quality Assessment in Palliative Care  ส าหรับแพทย์ พยาบาลที่ท างานด้าน PC 

ไม่จ ากัดจ านวน 

สถานที่ด าเนินการ  
ครั้งที่ 1 WS1: Quality Assessment in Palliative Care  ณ ห้องหน้าเมือง ชั้น 3 โรงแรมเจริญธานี 

จังหวัดขอนแก่น 

ระยะเวลาด าเนินงาน    
ครั้งที่ 1 WS1: Quality Assessment in Palliative Care  จ านวน 1 วัน วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 

กิจกรรมการด าเนินงาน 
1. บรรยาย ให้ความรู้เฉพาะด้านการประเมินคุณภาพการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย โดยวิทยากรต่างประเทศ  
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมก าหนดแนวทางในการประเมินคุณภาพการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย และการน าไปใช้

ในศูนย์การดูแลผู้ป่วยระยะท้าย  
3. ติดตามผลการน าไปใช้หลังการอบรม 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 1.การประเมินความพึงพอใจองค์ความรู้ที่เพ่ิมข้ึนและความมั่นใจของทีมสุขภาพที่เข้ารับการอบรมในการ
ดูแลผู้ป่วยรวมถึงความรู้และประสบการณ์หลังการอบรมสิ้นสุด    
  2. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน ในระดับต่างๆ  

3. ได้แนวทาง/รูปแบบ/เครื่องมือในการประเมินคุณภาพการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย เพ่ือน าไปใช้จริง 
 4. มีผลลัพธ์ของการน าแนวทาง/รูปแบบ/เครื่องมือไปใช้จริง 

 
หมายเหตุ : รายละเอียด ก าหนดการ เวลาและสถานที่ ในการจัด WS ครั้งที่ 2-6 สามารถติดตามได้ใน 
www.karunruk.com หรือ ติดต่อศูนย์การุณรักษ์  โรงพยาบาลศรีนครินทร์  คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์ 043-366656 Email address : palliativecare@kku.ac.th 

mailto:palliativecare@kku.ac.th

