วันที่ 7 มิ.ย. 61 (ต่อ)
 รูปแบบการดูแลแบบประคับประะคองด้วยการแพทย์แผผนไทยและ

การแพทย์ผสมผสสาน: กรณีศึกษาอโรคยศาลวัดคําประมง ผผู้ดําเนินการ
นพ.ขวั ญ ชั ย วิ ศิ ษ ฐานนท์ ผอ.สถา บั น การแพทย์ แ ผนไท ย วิ ทยากร
หลวงตาปพนธ์พัพัชร์ จิรธัมโม วัดคําปรระมง/ผศ.นพ.จิรุตม์ ศรีีรัตนบัลล์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัลัย
 High valuue service on sympttom control : Role of nurses
ผู้ดําเนินการ ดร.ยุยุวดี เกตุสัมพันธ์ นายกสสมาคมพยาบาลโรคมะเร็งแหห่งประเทศไทย

ผู้บรรยาย Nutrittion support in Paalliative พว.อนุตรา วรรณเสวก
รพ.มะเร็งอุบลราชธานีนี/Wound and skin caare challenge on Pallliative care
พว.ศิริลักษณ์ ศิรปั
ริ ญญวัฒน์ รพ.มหาราชนนครเชียงใหม่
 Workshop
ps: Case-based Symptom Maanagement:
Delirium & GI syymptom (N&V, MBO
O) วิทยากร นพ.ปเนต ผู้กฤตยาคามี
รพ.ศิริราช/พญ.ปรรารถนา โกศลนาคร รพ..จุฬาลงกรณ์/พญ.ปัทมาา โกมุทบุตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหหม่/ ทพ.อิทธิพล วงษ์
ษ์พรหม รพ.รามาธิบดี
Digital Technology Enhancing Pallliative care Qualityy
ผู้ดําเนินการ นพ.อิอิสระ เจียวิริยะบุญญา
ญ ผอ.รพ.มะเร็งอุดรธานีนี วิทยากร
CoC link พญ.ดุดุสิดา ตู้ประกาย รพ.ลําปาง/
ป Long Term Caree link
นางบุญร่วม ปริปุปณณะ รพ.นครพนม/พญ
ญ.นัชชา เรืองเกียรติกลุ รพ.ราชวิถี
 Workshoop: การเยียวยาด้วยหั
ว วใจผู้ป่วย ผู้สูญเเสีย ผู้ดูแล
วิทยากร พว.ปรรารถนา สหัสกุล ชมรมพยาบาลแบบประคัคับประคอง/
นายพัฒน์พงศ์ สหัหัสกุล วิทยากรอิสระ/นพ.ศศุภชัย ยอดเยี่ยม รพ.พระะพุทธบาท
 Workshoop: เกมส์ทดสอบควาามพร้อมก่อนเดินทางไไกล
วิทยากร พระออาจารย์วิชิต ธรรมชิโต
โ หัวหน้าที่พักสงฆ์ห้ววยทรายทอง
อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิมิ/พว.พรวรินทร์ นุตราาวงศ์ คณะแพทยศาสตร์ววชิรพยาบาล/
พว.พรทรัพย์ เตชะกุลเจริญ/พว.ชวลี เครือสุคนธ์/พว.พจนนา สายัณห์
รพ.สงฆ์
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 ทีมนั้น ....สําคัค ญไฉน:

บทบาาทสหวิชาชีพในการดูแล
ประคับประคอง ผูดํด้ าํ เนินการ พญ.เดือนเพ็พ็ญ ห่อรัตนาเรือง
วิทยากร พว.วรรณา ฉายอรุณ รอองผอ. รพ.มหาวชิราลงกรณฯ/
นั กกายภาพฯ รพ.ท่ าคั นโธ/เยาวเรศ คํ ามะะนาด
สมคิ ด เพื่ อนรั มย์
รพ.ขอนแก่น/ภญ.วราาภรณ์ ริมชัยสิทธิ์ รพ..อุดรธานี
 PC Best Practice ใครทําดีมีเวทีให้โชว์ ผู้ดําเนินการ
น
ย
พญ.ปฐมพร ศิ รประภาศิ ริ ผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิฒ กรมการแพทย์ วิ ท ยากร
พว.ธีระพันธ์ กากแก้ว รพ.มะเร็งอุบลราชธานี/พว.
พ สรรสนีย์ จันทร์มา รพ.น่าน/
พว.ปาริชาติ เพียสุพรรณ์
ร ศูนย์การุณรักษ์ รพ.ศศรีีนครินทร์
 ปาฐากถาพิเศษ
ษ เรื่อง "ป่วยอย่างไร.........ใจเป็นสุข”
โดย พระอาจารย์ ครรรชิต อกิญจโน วัดป่าสันติ
น ธรรม จ.ชัยภูมิ

n
4nd
Nationall Palliativee and
H
Hospice
Caare Confereence
(NPH
HC 2018)

Susstainable Palliative Care:
การดูแลประคั
แ
บประคอง คุณภาพ...สูสูความยั่งยืน

ผู้ประสงค์เข้ขาร่วมประชุม ลงทะเบียนที่
www.dms.mop
w
h.go.th หรือ www.rajavithi.co
w
om
(ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลลงทะเบียน)
กรมการแพทย
สํานักวิชาการแพทย กลุมงานมาตรฐฐานการแพทย
โทร. 02-590-62733

ระหว
หวางวันที่ 6 – 8 มิถุนายนน 2561
ณ โรงแร
งแรมเซ็นทรา
ศูน ราชการและะคอนเวนชันเซ็ซ็นเตอร
ศนย
เ
แจจงวัฒนะ

วัตถุประสงค์

 เพื่ อจั ดเวที แลกเปลี่ ยนความรู้ เทคโนโลยี ทาง
การแพทย์ ทั กษะและประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยแบบ
ประคับประคอง
 เ พื่ อ ก า ร พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ บุ ค ล า ก ร ท า ง
การแพทย์ให้มีความรู้ความสามารถที่ทันสมัยเพื่อใช้ใน
การดู แ ลผู้ ป่ ว ยแบบประคั บ ประคองอย่ า งมี คุ ณ ภาพ
มาตรฐาน
 พัฒนาเครือข่ายวิชาการด้านการดูแลผู้ป่วย
แบบประคับประคองให้ครอบคลุมทั้งในและต่างประเทศ
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

รูปแบบการประชุม

วันที่ 6 มิ.ย. 61
พิธีเปิดนิทรรศการและการประชุม โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 คุณภาพกับความยั่งยืนของ Palliative care
โดย ดร.ประมวล เพ็งจันทร์
 เหลียวหลัง แลหน้า Palliative Care ไทย ผู้ดําเนินการ
นพ.อากาศ พั ฒนเรื องไล ที่ ปรึ กษากรมการแพทย์
ผู้ อภิ ปราย
น พ . ป า น เ น ต ร ป า ง พุ ฒิ พ ง ศ์ ร อ ง อ ธิ บ ดี ก ร ม ก า ร แ พ ท ย์ /
รศ.พญ.ศรี เวี ยง ไพโรจน์ กุ ล ศู นย์ ความ เป็ นเลิ ศการุ ณรั กษ์ ม.ขอนแก่ น/
รศ.ประคอง อิ นทรสมบั ติ ที่ ปรึ กษาชมรมพยาบาลแบบประคั บประคอง/
นางอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
 Intermediate Care & Palliative Care: ความแตกต่างที่ลงตัว
ผู้ดําเนินการ
นพ.สมภพ แสงกิตติไพบูลย์ ที่ปรึกษากรมการแพทย์
ผู้อภิปราย นพ.พิสิษฐ์ ศรีประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพ


ที่ 5 และประธานคณะกรรมการ Service plan สาขา Intermediate Care & Palliative Care/
พญ.บุ ษกร โลหารชุ น สถาบั นสิ ริ นธรเพื่ อการฟื้ นฟู สมรรถภาพทางการแพทย์ ฯ/
นพ.ธงธน เพิ่มบทศรี สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชฯเพื่อผู้สูงอายุ

บรรยาย

 Hospice

อภิปราย

Workshop

นําเสนอผลงาน
แบบโปสเตอร

care ในการดูแลระบบสุขภาพไทย ผู้ดําเนินการ
นพ.ธนเดช สิ น ธุ เ สก ผอ.รพ.มหาวชิ ร าลงกรณธั ญ บุ รี ผู้ บรรยาย
รศ.ดร.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/
นพ.ศีลวันต์ สถิตรัตนชีวิน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/
ศ.แสวง บุญเฉลิมวิภาส ผอ.ศูนย์ธรรมศาสตร์ธรรมรักษ์
 การดูแลประคับประคองสําหรับคนเมือง: มุมมองของผู้ให้บริการ
ผู้ ดํ าเนิ นการ ศ.นพ.อิ ศรางค์ นุ ชประยู ร ศู นย์ กุ มารชี วาภิ บาล รพ.จุ ฬาลงกรณ์
วิทยากร พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร/ศ.นพ.อิศรางค์ นุชประยูร
ศูนย์กุมารชีวาภิบาล รพ.จุฬาลงกรณ์ /สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 การพยาบาลประคับประคอง: การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
และความก้าวหน้าทางวิชาชีพ วิทยากร ดร.กาญจนา จันทร์ไทย
ผอ.กองการพยาบาล

วันที่ 7 มิ.ย. 61
 Symptoms management in pediatric palliative
care: Body and mind วิทยากร พญ.เดือนเพ็ญ ห่อรัตนาเรือง/
พญ.ปราณี เมื องน้ อย/พว.วาณี แม่ นยํ า/พว.ปริ ภาดา สร้ างนอก
ส.สุขภาพเด็กแห่งชาติ/นพ.วรพิทักษ์ ไทยสิทธิ รพ.เลิดสิน
 “When Buddhist Monks Need Palliative Care”
การดู แลแบบประคั บประคองในพระสงฆ์ ผู้ ดํ าเนิ นการ
นายสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพฯ ผู้อภิปราย
ดร.พระสุธีรัตนบัณฑิต ผอ.สถาบันวิจัยพุทธศาสน์/พระวิชิตธัมมชิโต
หัวหน้าที่พักสงฆ์ห้วยทรายทอง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ/นพ.สมนึก อร่ามเธียรธํารง
ผอ.รพ.สงฆ์
 Lecture:

Sustainability of Palliative Care.
“Cancer” VS “Non-cancer” ความเหมือนที่แตกต่าง วิทยากร
พญ.ปิยพร ทิสยากร ศูนย์ชีวาภิบาล รพ.จุฬาลงกรณ์ /นพ.ศุภการ เตชัสอนันต์
ศูนย์บริรักษ์ รพ.ศิริราช
 Co2HoPE” Model สู่ความยั่งยืนในระบบ PC: บทเรียนจาก
เครื อข่ ายลพบุ รี ผู้ ดํ าเนิ นการ นางสมจิ ตร ประภากร ชมรมพยาบาลแบบ
ประคับประคอง ผู้อภิปราย ลดาวัลย์ รวมเมฆ ประธานชมรมพยาบาลแบบ
ประคับประคอง/รัตนพร วังคะฮาด รพ.มะเร็งลพบุรี/อรนุช สุขสงวน รพ.ท่าวุ้ง/
สุชีลา พลไสย์ รพ.สต.บ้านเขาสมอคอน
 Nutrition for life: อาหาร... ให้ชีวิต ผู้ดําเนินการ นพ.ดนัย
มโนรมย์ สถาบันมะเร็งฯ วิทยากร ดร.กมล ไชยสิทธิ์ รพ.บํารุงราษฎร์/
พว.วิ ลาวรรณ คู ศิ วิ ไลส์ สถาบั นมะเร็ งฯ/นพ.ปริ ย พรรณเชษฐ์
รพ.รามาธิบดี
 “Quest for Palliative Care in Thailand” ดั้นด้นสู่สุคติ
ผู้ ดํ าเนิ นการ นพ.อุ กฤษฏ์ มิ ลิ นทางกู ร ที่ ปรึ กษาชมรมเพื่ อนมะเร็ งไทย
ผู้ บรรยาย
สายชล ศรทั ต ต์ ประธานชมรมเพื่ อ นมะเร็ ง ไทย/
อภิ ช ญา วรพั น ธ์ ญาติ ผู้ ป่ วยและผู้ ให้ คํ าปรึ กษาแก่ ผู้ ป่ วยระยะท้ าย/
นางสุ นี ย์ รั ต น์ เตชาชาญ
ผู้ ป่ วยโรคมะเร็ งลํ าใส้ ใหญ่ ระยะลุ กลาม/
ศ.นพ.อิศรางค์ นุชประยูร ศูนย์กุมารชีวาภิบาล รพ.จุฬาลงกรณ์

