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“ท่านสามารถสำาเนาเอกสารแผ่นนี้ได้”

กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ส่งเอกสารเพื่อยืนยันการลงทะเบียนทางอีเมล thapsocie@gmail.com

สิ้นสุดการลงทะเบียน วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 094 0184301, 043-366655  ในวันเวลาราชการ

สิทธิที่จะได้รับการเข้าร่วมประชุมวิชาการ

(1)  ยกเว้นค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ 

(2)  ได้รับอาหารว่างและอาหารกลางวัน

(3) หนังสือคู่มือต่างๆ อาทิ การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายและครอบครัว, วิทยานิพนธ์ก่อนตาย: รวมวิทยานิพนธ์ 

เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย, ตายดีที่บ้าน: การดูแลรักษาอาการทางกายที่บ้าน, เยียวยาผู้เยียวยา,  

Bereavement Care คลายโศก การดูแลหลังการสูญเสีย, คู่มือจัดการรายกรณี, คู่มือจัดระบบบริการ 

ทางการพยาบาล, ซีดีคู่มือฝึกอบรมจิตอาสาและผู้ดูแล, แนวปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย, Modules ฝึกอบรม 

Palliative care ward nurses, คู่มือดูแลผู้ป่วยระยะท้ายสำาหรับผู้ดูแล, สมุดเบาใจ, วันนี้คือของขวัญของชีวิต, 

อาทิตย์อัสดง, 9 วิธีคุยเรื่องความตายกับแมว, ปทานุกรมความตาย

(4) ชมนิทรรศการกิจกรรมที่สำาคัญของโครงการ บูทเกมไพ่ไขชีวิต โปสเตอร์ผลงานเครือข่ายและเร่ืองเล่า 

เร้าพลังที่ได้รับรางวัล 

เข้าชมเวบไซด์ www.thaps.or.th

สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย อาคาร สว.1 ช้ัน 18 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ต.ในเมือง  

อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ใบลงทะเบียน
การประชุมวิชาการ “สร้างเสริมสุขภาวะในระยะท้ายและการตายดี”

วันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2559

ห้องวายุภักดิ์ ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ

วันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2559

ห้องประชุมวายุภักดิ์ ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ

สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ

สร้างเสริมสุขภาวะในระยะท้าย

และการตายดี



โครงการสร้างเสริมสุขภาวะในช่วงท้ายของชีวิต
ภายใต้การดำาเนินงานของ สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย

ได้รับการสนับสนุนจาก สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ระยะเวลาโครงการ 15 กันยายน 2556 – 14 มกราคม 2560

 “สร้างเสริมสุขภาวะในระยะท้ายและการตายดี”

วันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2559

ห้องประชุมวายุภักดิ์ ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ

ก�าหนดการ  
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559

เวลา รายการ

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน

09.00 – 09.10 น. พิธีเปิด ดร.สุปรีดา  อดุลยานนท์ ผู้จัดการสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

09.10 – 09.25 น. วิดีทัศน์ นำาเสนอโครงการสร้างเสริมสุขภาวะในช่วงท้ายของชีวิต

09.25 – 09.35 น. ผู้บริหารชุดโครงการ นำาเสนอผลงาน รศ.พญ.ศรีเวียง  ไพโรจน์กุล

09.35 – 10.15 น. นโยบายด้านการดูแลแบบประคับประคองของผู้ซื้อและผู้จัดบริการ

- ตัวแทนจากสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

- ตัวแทนจากสำานักบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

10.15 – 10.45 น. พัก

10.45 – 12.15 น. วิถีสู่การตายอย่างสงบ (Path of the peace)

- Suffer of the silence คุณอรทัย  ชะฟู ผู้ป่วยมะเร็งและอาสาสมัครดูแลผู้ป่วยระยะท้าย

- Open the heart ประสิทธิ์  วิทยสัมฤทธิ์ นักสร้างสรรค์ บริษัทชูใจ กะ กัลยาณมิตร

- Directive

ผู้ดำาเนินรายการ คุณกนกวรรณ  กนกวนาวงศ์

12.15 – 13.15 น. รับประทานอาหารกลางวัน และประชุมวิสามัญสมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย

13.15 – 14.30 น. คุณค่าของอาสาสมัคร (Value of volunteer)

- พว.กัลยา  แซ่ชิต โรงพยาบาลสงขลา และ พว.จันทร์เพ็ญ  ประโยงค์ โรงพยาบาลบ้านธิ

- นางศศธร  จันทร์สว่าง  และ นายจำารัส  คำาใจ จิตอาสา

ผู้ดำาเนินรายการ รศ.ดร.จอนผะจง  เพ็งจาด

14.30 – 15.00 น. พัก

15.00 -16.30 น. ความรู้ที่งอกงาม

- อ.มนต์ศักดิ์ ชัยวีระเดช คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

- พว.เทวี ไชยะเสน โรงพยาบาลสกลนคร

- นพ.ธารินทร์ เพ็ญวรรณ สำานักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้ดำาเนินรายการ คุณวรรณา จารุสมบูรณ์

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559

เวลา รายการ

08.30 – 10.30 น. ระบบบริการแบบประคับประคอง (Best practice)

- พญ.ปิยะฉัตร  วรรณาสุนทรไชย และ พว.พวงพยอม  จุลพันธุ์ โรงพยาบาลอุดรธานี

- พว.นภาพร ตั้งพูลผลวณิชย์ โรงพยาบาลยโสธร

- พญ.ขวัญชนก  บูระพันธ์ และ พว.มาลินันท์  พิมพ์พิสุทธิพงศ์ โรงพยาบาลพล

- ทีมเภสัชกร ภญ.วราภรณ์ ริมไชยสิทธิ์ โรงพยาบาลอุดรธานี และ ภญ.อังศุรัตน์ ยิ้มละมัย  

สำานักงานสาธารณสุขขอนแก่น

ผู้ดำาเนินรายการ พญ.ลลิตยา กองคำา

10.30 – 11.00 น. พัก

11.00 – 12.30 น. Palliative care เปลี่ยนทัศนคติการดูแลผู้ป่วยอย่างไร

- นพ.เฉลียว  สัตมัย โรงพยาบาลสุรินทร์ 

- นพ.ซี  ศรีวะรมย์ โรงพยาบาลห้วยยอด 

- พญ.วัชราภรณ์  ตาบูรี โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 

ผู้ดำาเนินรายการ ดร.นพ.สกล  สิงหะ

12.30 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30 – 15.30 น. มิติใหม่ของการพยาบาลเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยระยะท้าย

- ผศ.ดร.พิกุล พรพิบูลย์

- พว.สุรีพร ศิริยะพันธุ์ โรงพยาบาลยะลา 

- พว.สรรสนีย์ จันทร์มา โรงพยาบาลน่าน

15.30 – 15.45 น. พิธีปิด


