
ชัน้ 18 อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอนุสรณ์ 
(สว.1) โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 การประชุมวิชาการ จะน�าเสนอผลงานชุด
โครงการสร้างเสริมสุขภาวะในช่วงท้ายของชีวิต และ
นิทรรศการ ความตายพูดได้  

 ท่านสามารถน�าเสนอผลงานทางวิชาการ    
โดยจัดท�าเป็นโปสเตอร์ ขนาดกว้าง 90 ซม. ยาว        
160 ซม. เพื่อน�าติดบอร์ด ณ บริเวณจัดการประชุม

ใบลงทะเบียน
การประชุมวิชาการประจ�าปี 2557  Who Cares? WE DO!  

วันที่ 6 – 7 พฤศจิกายน 2557 การประชุมวิชาการ
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 Pre-congress

ณ อาคารเรียนรวม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 นายแพทย์    แพทย์หญิง    นาย    นาง    นางสาว

ชื่อ-สกุล................................................................................................(ภาษาไทย)

         .......................................................................(ภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์ใหญ่)

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขที่:.............................................................

ที่อยู่/ที่ท�างาน: .......................................................................................................

...............................................................................รหสัไปรษณย์ี ...............................

โทรศัพท์ ................................................ โทรสาร ..................................................

E-mail ……………………………...............................................…..………………………….

อัตราค่าลงทะเบียน

ประเภท อัตราค่าลงทะเบียน
สมาชิกสมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย 1,500  บาท

ไม่ใช่สมาชิก (ราคานี้รวมค่าสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ด้วย) 2,000  บาท

ค่าลงทะเบยีนรวม: (1) เอกสารการประชมุ  (2) สทิธิเ์ข้าร่วมประชมุในวนัที ่ 6 – 7 พฤศจกิายน 

2557 และ Pre - congress วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 รับสมัครหน้างาน First come,            

first served  (3) อาหารว่าง และอาหารกลางวัน

รับสมัครลงทะเบียนภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2557

การช� าระค่าลงทะเบียน

 เช็คสั่งจ่ายในนาม “สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย”

 เช็คธนาคาร....................................... สาขา...................................................
 เลขที่................................................. ลงวันที่................................................
 กรุณาแนบเช็คมาพร้อมกับใบสมัคร ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ 
 สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย ชั้น 18 อาคาร สว.1 
 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

 โอนเงินเข้าบัญชี “สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย”

 ธนาคาร ไทยพาณิชย์ บัญชี ออมทรัพย์ 
 เลขที่บัญชี 551-430279-0 สาขา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 กรณีโอนเงิน กรุณา Fax, Scan file หรือถ่ายรูป ใบสมัครพร้อมสลิปโอนเงิน 
 โดยเขียนชื่อผู้ลงทะเบียนก�ากับลงในสลิป ส่งมาที่ Fax 043-366657 
 หรือ Scan File แล้วส่งมาที่ e-mail: thapsocie@gmail.com

“ท่านสามารถส�าเนาเอกสารแผ่นนีไ้ด้”
 ผู้ลงทะเบียน ...............................................................................

 วันที่ ............/.................................../.............................

สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย

รายละเอียดการลงทะเบียน หรือสอบถามข้อมูลเพิม่เติม
โทรศพัท์  043-366655 094-0184301 
โทรสาร  043-366657 
เข้าชมเวบไซด์  www.thaps.or.th 
อีเมล   thapsocie@gmail.com

การประชุมวิชาการประจ�าปี
สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย ครัง้ที่ 2
2nd THAPS conference

วนัที ่6 – 7 พฤศจกิายน 2557 การประชมุวชิาการ
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 Pre-congress

ณ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ 
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จัดโดย สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย
ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น



Pre - Congress  Who Cares?  WE DO!  วันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2557  อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รับสมัครหน้างาน First come, first served

workshop
เวลา

Workshop 1 : ห้องสมาคมศิษย์เก่า(ใหญ่)
9.00 - 12.00 น.

Workshop 2 : ห้องบรรยาย 2
09.00 - 16.00 น.

Workshop 3 : ห้องสมาคมศิษย์เก่า(ใหญ่)
13.00 - 16.00 น.

Workshop 4 : ห้องมิตรภาพ
8.30 - 16.30 น.

Communication Skill
โดย นพ.ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์

และ คุณวีรมลล์ จันทรดี

Contemplative Cinema
โดย นพ.สกล สิงหะ

และ นพ.ชนวัธน์ เทศะวิบูล

Home Care
โดย รศ.พญ.ศรีเวียง ไพโรจน์กุล
และ นางปาริชาติ เพียสุพรรณ์

Art and music therapy : The creative
therapeutic experience inmedicare

โดย คุณกชกร วรอาคม และทีม

จ�านวนผู้อบรม 40 คน ไม่จ�ากัดจ�านวน ไม่จ�ากัดจ�านวน 35 คน

The 2nd THAPS conference  Who Cares?  WE DO!  วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2557  อาคารเรียนรวม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

เวลา Plenary 1 : ห้องประชุมมอดินแดง

08.30-09.45 Registration
09.45-10.00 Open Ceremony and welcome address  โดย คณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

10.00-10.30 Keynote Topic : Palliative Care - Who cares? WE DO!  รศ.พญ.ศรีเวียง ไพโรจน์กุล

10.30-12.00 Seamless palliative care  วิทยากรจาก ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  • ด�าเนินรายการโดย รศ.พญ.ศรีเวียง ไพโรจน์กุล

12.00-13.00 Lunch Symposium
13.00-14.30 Ethics Law and Humanity : Case disscussion  วิทยากร ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส และรองศาสตราจารย์ สิวลี ศิริไล  • ด�าเนินรายการโดย นพ.สกล สิงหะ

14.30-15.00 Afternoon break
15.00-15.45 Spiritual care : We Do!  วิทยากร พระครรชิต อกิญจโน และคุณอุบล จ๋วงพานิช  • ด�าเนินรายการโดย นพ.สกล สิงหะ

The 2nd THAPS conference  Who Cares?  WE DO!  วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2557  อาคารเรียนรวม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

Date -Time Symposium 1 : ห้องประชุมมิตรภาพ Plenary 1 : ห้องประชุมมอดินแดง

08.30-09.15 Palliative Care in non cancer : overview and experience
วิทยากร รศ.พญ.ศรีเวียง ไพโรจน์กุล และ นพ.กิติพล นาควิโรจน์

09.15-10.00 Distance learning in Palliative care
วิทยากร รศ.นพ.เต็มศักดิ์ พึ่งรัศมี และ รศ.พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา

Ethics at the end of life : what we concern most
วิทยากร ผศ.พอ.นพ.ดุสิต สถาวร และ รศ.ดร.ทัศนีย์ ทองประทีป

10.00-10.45 Symptom: Dypsnea and management
วิทยากร รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ และ รศ.นพ.พรเลิศ ฉัตรแก้ว

Case management in palliative care
วิทยากร ผศ.ดร.พิกุล นันทชัยพันธ์ และ คุณสุธีรา พิมพ์รส

10.45-11.15 Morning Break

11.15-12.00 Symptom: Difficult pain in cancer : palliative care perspective
วิทยากร รศ.พญ.พงศ์ภารดี เจาฑะเกษตริน  • ด�าเนินรายการโดย รศ.พญ.ลักษมี  ชาญเวชช์

Who need the help? Caring for the carer
วิทยากร คุณวรรณา จารุสมบูรณ์, คุณวีรมลล์ จันทรดี และ พระจิตร์ ตัณฑเสถียร  • ด�าเนินรายการโดย นพ.ลัญฉน์ศักดิ์ อรรฆยากร

12.00-13.30 Lunch meeting : ประชุมสามัญประจ�าปี และชี้แจงโครงการสร้างเสริมสุขภาะในช่วงท้ายของชีวิต
โดย นายกสมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย (รศ.พญ.ศรีเวียง ไพโรจน์กุล)

13.30-15.00 The place to die : home VS hospital
วิทยากร พญ.ปรารถนา โกศลนาคร และ คุณศรีไศล วรานนท์ (สุชาตวุฒิ)  • ด�าเนินรายการโดย คุณวรรณา จารุสมบูรณ์

Closing


