วันที่ 13 ก.ค.60 (ต่อ)
“Medical Social Work in Palliative Care:
What make the differences” ผู้ดาเนินการวีรมลล์ จันทรดี


ศูนย์ชีวาภิบาล รพ.จุฬาลงกรณ์ ผู้บรรยาย อรุณลักษณ์ เหล็ก
เพชร รพ.มหาราชนครเชียงใหม่/นส.ศรินทิพย์ แสงศาตรา
ผู้แทนนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์แผนไทย
 Assessment tools in palliative care ผู้บรรยาย
นพ.กิติพล นาควิโรจน์/พญ.ประถมาภรณ์ จันทร์ทอง/ พว.ลดารัตน์
สาภินันท์

Family nurse : The connection with community
(Bureerum model) ผู้ดาเนินการ ลดาวัลย์ รวมเมฆ สภาการ


วันที่ 14 ก.ค.60
Quality Palliative Care: งานคุณภาพบนทางสาย
Palliative Care ผู้ดาเนินการนพ.อากาศ พัฒนเรืองไล
วิทยากร อ.ผ่องพรรณ ธนา สรพ./ รศ นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์


คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาฯ/ พว.ดร. ธีรพร สถิรอังกูร
สานักการพยาบาล


PC Best Practice ใครทาดีมีเวทีให้โชว์

โดย เชิญทีม PC รพ.ศูนย์สระบุร/ี รพ.สมเด็จพระยุพราชเดช
อุดม/รพ.พรานกระต่าย


ปาฐากถาพิเศษ เรื่อง“ชีวิต ความตาย และการเยียวยา”

โดย แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต เสถียรธรรมสถาน

พยาบาล ผู้บรรยาย นางชมลภัส กุลสุทธิชัย รพ.บุรีรัมย์/นางดุษฎีพร
ฉวีวงษ์ รพ.หนองหงส์/ นางเกศราภรณ์ อึงพงศ์พันธ์ รพ.สต.ปึกฝาย

Palliative Care for All:

Pediatric Palliative Care: Grief & Bereavement
สูญเสียอย่างไรไม่สูญสิ้น วิทยากร ผศ.พญ.ปราณี เมืองน้อย/


ก้าวต่อไปเพื่อคนไทยทุกคน

พญ.ถิรพร ตั้งจิตติพร/พว.ปริภาดา สร้างนอก/พว.สยมพร
รัตนดิลก ณ ภูเก็ต/นส.ลักขณา ทาศรี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติฯ


สมุนไพร :

3nd National Palliative and
Hospice Care Conference
(NPHC 2017)

เลือกอย่างไรให้เหมาะสม วิทยากร

รศ.ดร.อรุณพร อิฐรัตน์


“The Voice: Listening to the Patients”

ผู้ดาเนินการ นพ.อุกฤษฏ์ มิลินทางกูรที่ปรึกษา ชมรมเพื่อน
มะเร็งไทย
ผู้อภิปราย พว.สยมพร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต /
นส.ศิรินทิพย์ ขัติยะกาญจน์/นางพรวิไล กมลวุฒิพงศ์

Community nurse and Family nurse:
What’s the difference?


ผู้ประสงค์เข้าร่วมประชุม ลงทะเบียนที่
www.dms.moph.go.th หรือ www.rajavithi.com
(ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน)

ผู้บรรยาย นางนวลขนิษฐ์ ลิขิตลือชา สานักการพยาบาล

Palliative Care in Neurology from The
Real Experience ผู้ดาเนินการ พญ.ญดา พงษ์กาญจนะ


สถาบันประสาทวิทยาผู้บรรยายพญ.หฤทัย/ นางสิริญญา/ ภก.วศิน/
นส.สกาว/นส.ณักฤตาสถาบันประสาทวิทยา

กรมการแพทย์
สานักวิชาการแพทย์ กลุ่มงานมาตรฐานการแพทย์
โทร. 02-590-6273

ระหว่างวันที่ 12 – 14 กรกฏาคม 2560
ณ โรงแรมเซ็นทรา
ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์
แจ้งวัฒนะ

วัตถุประสงค์

วันที่ 12 ก.ค.60

 เพือ่ แลกเปลี่ยนความรู้ เทคโนโลยีทางการแพทย์
ทักษะและประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง  พิธีเปิดนิทรรศการ และการประชุม โดย รัฐมนตรีว่าการ
 เพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุขศ.คลินิก เกียรติคุณนพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร
ให้มีความรู้ความสามารถที่ทันสมัยเพื่อใช้ในการดูแล
 Palliative Care in Public Health System : Asia
ผู้ป่วยแบบประคับประคองอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน
Pacific Region โดย Dr.Ednin Hamazah, Vice-Chairman,
 พัฒนาเครือข่ายวิชาการด้านการดูแลผู้ป่วย
Asia Pacific Hospice Palliative Care Network (Malaysia)
แบบประคับประคองให้ครอบคลุมทั้งในและ
ต่างประเทศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
 Sustainable Palliative Care : How to ผู้ดาเนินการ
นพ.ธนเดช สินธุเสก ผอ.รพ.มหาวชิราลงกรณธัญบุรี ผู้อภิปราย
รศ.พญ.ศรีเวียง ไพโรจน์กุล/ นายกสมาคมบริบาล ผู้ป่วยระยะท้าย/
Dr.Ednin Hamzah, Medical director Hospis
Malaysia/Dr.Takechi Terui, Director,Higashi Sapporo Hospital
(Japan)/รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง
นายกสภาการพยาบาล

รูปแบบการประชุม
บรรยาย
อภิปราย

 ถอดรหัสตัวชี้วัด service plan สาขา Palliative care
ผู้ดาเนินการ พญ.ปฐมพร ศิรประภาศิริ ผู้อภิปราย นพ.อากาศ
พัฒนเรืองไล ที่ปรึกษากรมการแพทย์/นพ.สุรชัย โชคครรชิตไชย
ผอ.รพ.อุทัยธานี ผู้แทนจากเขตบริการสุขภาพที่ 3
 การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกกับการดูแล
ประคับประคอง : ความสมดุลแห่งสุขภาพวิถีไทย ผู้ดาเนินการ
ศ.นพ.อิศรางค์ นุชประยูรศูนย์กุมารชีวาภิบาล รพ.จุฬาลงกรณ์
ผู้บรรยาย
อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์
ทางเลือก / รองเลขาธิการ สานักงานคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพ(สปสช)/ ผู้อานวยการโรงพยาบาลห้วยยอด จ.ตรัง

Workshop

นาเสนอผลงาน
แบบโปสเตอร์

วันที่ 13 ก.ค.60


PC model in urban area โดย Dr.Ednin Hamazah,

Medical director Hospis Malaysia/ กองการพยาบาลสาธารณสุข
สานักอนามัย กทม./ พญ.นาฏ ฟองสมุทร สวางคนิวาส
 Situation awareness in palliative care ผู้ดาเนินการ
พว.ดร.ยุวดี เกตุสัมพันธ์ นายกสมาคมพยาบาลโรคมะเร็งแห่งประเทศ
ไทย ผู้บรรยาย ผศ.นพ.พรเลิศ ฉัตรแก้ว ผู้ช่วยผอ.รพ.จุฬาลงกรณ์
/
นางพรจันทร์ สัยละมัย สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

Work shop : Common Symptom at EOL and
management
วิทยากร
นพ.กิติพงษ์ นาควิโรจน์/


พญ.ปิยพร ทิสยากร/ พญ.ประถมาภรณ์ จันทร์ทอง


Opioid ไร้รอยต่อ : Quality of life, Quality of Care

ผู้ดาเนินการ
พญ.เดือนเพ็ญ ห่อรัตนาเรือง ผู้อภิปราย
รศ.พญ.ศรีเวียง ไพโรจน์กุล/นายวชิระ อาพนธ์ ผอ.กองควบคุมวัตถุ
เสพติด/ นางวราภรณ์ ริมชัยสิทธิ์ รพ.อุดรธานี

Ethics Dilemma: Compassionate Extubation เมือ่
ห้วงเวลาแห่งการตัดสินใจมาถึง....ผู้ดาเนินการ ศ.นพ.อิศรางค์


นุชประยูร ศูนย์กุมารชีวาภิบาล โรงพยาบาลจุฬาฯ ผู้อภิปราย ศ.แสวง
บุญเฉลิมวิภาสคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/ คุณหญิง
จานงศรี (รัตนิน) หาญเจนลักษณ์ /รศ.ดร.ทัศนีย์ ทองประทีป
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์

Practical wisdom: Co2HoPE ก้าวต่อไปสู่ความ
เข้มแข็งของพยาบาลpalliative ผู้ดาเนินการพว.สมจิตรประภากร


ชมรมพยาบาลแบบประคับประคอง ผู้บรรยาย ดร.กัลยกร ฉัตรแก้ว
ชมรมพยาบาลแบบประคับประคอง/ พว.สุรีย์ ลี้มงคล ฝ่ายการ
พยาบาล รพ.ศิริราช/ พว.ดร.ปานตา อภิรักษ์นภานนท์ คณะ
พยาบาลศาสตร์วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

