
 

 

 

การอบรมเรื่อง 

ณ หองประชุมชั้น 

กําหนดการอบรม 

18 มิถุนายน2558 

08.00-08.45น.ลงทะเบียน 

08.30-08.45 น.เปดพิธี 

08.45-09.30น.Introduction to palliative care 

  : ผศ.พญ.บุษยามาส ชีวสกุลยง

09.30-10.15น.Comprehensive assessment

     : พญ.ประถมาภรณจันทรทอง  โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร 

10.15-10.30 น.พักรับประทานอาหารวาง

10.30-12.00น.Pain Pathophysiology& assessment,

Pharmacological pain management/Non

  : อ.นพ.ภาสกร  สวัสดิรักษ

  ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

:นพ.ภุมรินทร  

โรงพยาบาลลําพูน

12.00-13.00น.พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-13.45 น. กฎหมายและประเด็นทางจรยิธรรมในการดูแลผูปวยประคับประคอง

  : ศ.นพ.ไพฑูรย ณรงคชัย

  ภาควิชานิตเิวชศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

13.45-14.30น.Management of dyspnea

:ผศ.พญ.บุษยามาส ชีวสกุลยง

ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

14.30-15.15น.Management of GI symptoms

                     : รศ.นพ.ธเนศ ชิตาพนารักษ

  ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

15.15-15.30น.พักรับประทานอาหารวาง

15.30-16.15น. Subcutaneous administration of

:พญ.รัชดาพร บุญญาภิสมภาร 

: พว.สรรสนีย ยศเสือ              

 

การอบรมเรื่อง Pain and Palliative Care for Doctors

18-19 มิถุนายน 2558 

ณ หองประชุมชั้น 15 ตึกสุจิณโณ  คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

Introduction to palliative care –why, what, when and how 

บุษยามาส ชีวสกุลยง 

Comprehensive assessment 

ประถมาภรณจันทรทอง  โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร 

พักรับประทานอาหารวาง 

hophysiology& assessment, management/ 

Pharmacological pain management/Non-pharmacological pain management 

ภาสกร  สวัสดิรักษ 

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

  สุรินทรแกว 

โรงพยาบาลลําพูน 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

กฎหมายและประเด็นทางจรยิธรรมในการดูแลผูปวยประคับประคอง

ไพฑูรย ณรงคชัย 

ภาควิชานิตเิวชศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

of dyspnea 

บุษยามาส ชีวสกุลยง 

ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

Management of GI symptoms 

ธเนศ ชิตาพนารักษ 

ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

พักรับประทานอาหารวาง 

Subcutaneous administration of palliative medication 

รัชดาพร บุญญาภิสมภาร แพทยเวชศาสตรครอบครัว โรงพยาบาลนาน

สรรสนีย ยศเสือ              โรงพยาบาลนาน  

for Doctors 

ตึกสุจิณโณ  คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ประถมาภรณจันทรทอง  โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร   

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

กฎหมายและประเด็นทางจรยิธรรมในการดูแลผูปวยประคับประคอง 

ภาควิชานิตเิวชศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

 

 

แพทยเวชศาสตรครอบครัว โรงพยาบาลนาน 



 

 

19 มิถุนายน 2558 

09.00-09.45 น.โภชนาการในผูปวยประคับประคอง

  : รศ.นพ.กวีศักดิ์  จิตตวัฒนรัตน

  ภาควิชาศัลยศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

09.45-10.30น.Palliative care emegencies: Spinal cord compression, 

SVC obstruction, Hemorrhage, hypercalcemia

  :อ.นพ.ธัชธรรม

  ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

  : รศ.นพ.เอกสิทธิ์  ธาราวิจิตรกุล

  ภาควิชารังสีวิทยา

10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง

10.45-12.00น.Management of symptoms at last hours of 

  : ผศ. พญ.ปทมา  โกมุทบุตร

  ภาควิชาเวชศาสตรครอบครัว คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

12.00-13.00น.พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.00น.การกดจุดเพื่อผอนคลาย

  :รศ.ดร.นพ.ศุภนิมิตฑีฆชุณหเถียร

  ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม

14.00-15.15 น.Work shop: Communication issues in palliative care

  - Breaking bad new

  - Conducting family conference

:รศ.พญ.เบญจลักษณ มณีทอน

  รศ.นพ.ณรงค

  คุณธีระรัตนบริพันธกุล

  คุณคนึงนิจไชยลังการณ

ภาควิชาจิตเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

15.15-15.30น.พักรับประทานอาหารวาง

15.30-17.00 น.เกมไพไขชีวิต 

: คุณอรทัย     ชะฟู  มูลนิธิสังคมวิวัฒน

 

 

โภชนาการในผูปวยประคับประคอง 

กวีศักดิ์  จิตตวัฒนรัตน 

ภาควิชาศัลยศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

Palliative care emegencies: Spinal cord compression,  

SVC obstruction, Hemorrhage, hypercalcemia 

ธัชธรรม  สุขสมบูรณเจริญ 

ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

เอกสิทธิ์  ธาราวิจิตรกุล 

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม 

พักรับประทานอาหารวาง 

Management of symptoms at last hours of life 

ปทมา  โกมุทบุตร 

ภาควิชาเวชศาสตรครอบครัว คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

การกดจุดเพื่อผอนคลาย 

ศุภนิมิตฑีฆชุณหเถียร 

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม 

Communication issues in palliative care 

Breaking bad new- Communicating goal 

Conducting family conference- Advance care planning 

เบญจลักษณ มณีทอน 

ณรงค.มณีทอน 

คุณธีระรัตนบริพันธกุล 

คุณคนึงนิจไชยลังการณ 

ภาควิชาจิตเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

พักรับประทานอาหารวาง  

คุณอรทัย     ชะฟู  มูลนิธิสังคมวิวัฒน 

 

 

ภาควิชาเวชศาสตรครอบครัว คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ภาควิชาจิตเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 


