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วัตถุประสงค ์
 เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ เทคโนโลยีทาง

การแพทย์ ทักษะและประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยแบบ
ประคับประคอง   
 เ พื่ อ ก า รพัฒนาศั ก ยภาพ บุคลาก รทา ง

การแพทย์ให้มีความรู้ความสามารถที่ทันสมัยเพื่อใช้ใน
การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองอย่างมีคุณภาพ
มาตรฐาน 
 พัฒนาเครือข่ายวิชาการด้านการดูแลผู้ป่วย

แบบประคับประคองให้ครอบคลุมทั้งในและต่างประเทศ
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

นําเสนอผลงาน 
แบบโปสเตอร 

รูปแบบการประชุม 

 พิธีเปิดนิทรรศการและการประชุม โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
 

 คุณภาพกับความยั่งยืนของ Palliative care  
โดย ดร.ประมวล เพ็งจันทร ์ 

 

 เหลียวหลัง แลหน้า Palliative Care ไทย ผู้ดําเนินการ  
นพ.อากาศ พัฒนเรืองไล ที่ปรึกษากรมการแพทย์ ผู้อภิปราย  
นพ . 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 เวียง ไพโรจน์กุล ศูนย์ความ เป็นเลิศการุณรักษ์  ม.ขอนแก่น/  
รศ.ประคอง อินทรสมบั ติ  ที่ปรึ กษาชมรมพยาบาลแบบประคับประคอง/    
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.บุษกร โลหารชุน สถาบันสิ รินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ฯ/   
นพ.ธงธน เพิ่มบทศรี สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชฯเพื่อผู้สูงอายุ 

 

 Hospice care ในการดูแลระบบสุขภาพไทย ผู้ดําเนินการ  
นพ .ธนเดช  สิน ธุ เสก  ผอ .รพ .มหาว ชิราลงกรณธัญบุ รี  ผู้บรรยาย  
รศ.ดร.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ 
นพ.ศีลวันต์ สถิตรัตนชีวิน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/   
ศ.แสวง บุญเฉลิมวิภาส ผอ.ศูนย์ธรรมศาสตร์ธรรมรักษ์ 

 

 การดูแลประคับประคองสําหรับคนเมือง: มุมมองของผู้ให้บริการ 
ผู้ดําเนินการ ศ.นพ.อิศรางค์ นุชประยูร ศูนย์กุมารชีวาภิบาล รพ.จุฬาลงกรณ์  
วิทยากร พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร/ศ.นพ.อิศรางค์ นุชประยูร 
ศูนย์กุมารชีวาภิบาล รพ.จุฬาลงกรณ์  /สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

 

 การพยาบาลประคับประคอง: การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 
และความก้าวหน้าทางวิชาชีพ วิทยากร ดร.กาญจนา จันทร์ไทย   
ผอ.กองการพยาบาล 

 

 Symptoms management in pediatric palliative 
care: Body and mind  วิทยากร พญ.เดือนเพ็ญ ห่อรัตนาเรือง/  
พญ.ปราณี เมืองน้อย/พว.วาณี แม่นยํา/พว.ปริภาดา สร้างนอก   
ส.สุขภาพเด็กแห่งชาติ/นพ.วรพิทักษ์ ไทยสิทธิ รพ.เลิดสิน 

 

 “When Buddhist Monks Need Palliative Care”   
การ ดู แลแบบประคั บประคองในพระสงฆ์  ผู้ ดํ า เนิ 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
เครือข่ายลพบุรี ผู้ดําเนินการ นางสมจิตร 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.วิลาวรรณ คูศิ วิไลส์ สถาบันมะเร็งฯ/นพ .ปริย พรรณเชษฐ์   
รพ.รามาธิบดี 

 

 “Quest for Palliative Care in Thailand” ดั้นด้นสู่สุคติ 
ผู้ดําเนินการ นพ.อุกฤษฏ์ มิลินทางกูร ที่ปรึกษาชมรมเพื่อนมะเร็งไทย  
ผู้บรรยาย สายชล ศรทัตต์ ประธานชมรมเพื่อนมะเร็งไทย/   
อภิชญา วรพันธ์     ญาติผู้ป่วยและผู้ ให้คําปรึกษาแก่ผู้ป่วยระยะท้าย/    

นางสุนีย์รัตน์ เตชาชาญ ผู้ป่วยโรคมะเร็งลําใส้ใหญ่ระยะลุกลาม/    

ศ.นพ.อิศรางค์ นุชประยูร ศูนย์กุมารชีวาภิบาล รพ.จุฬาลงกรณ์   
 

 

บรรยาย 

 

อภิปราย 

 

Workshop 


