Virtual Conference

การประชุมวิชาการทางไกลสมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย ประจำปี 2565

Palliative Care in
Disruptive Era
วันที่ 27 พฤษภาคม 2565
08.00 – 09.00 Keynote lecture 1:
Palliative Care Provision for an Aging Population:
Challenges and Overcoming them
Adj. Assoc. Prof. Allyn Hum,
Senior Consultant, The Palliative Care Centre for Excellence in
Research & Education (PalC) Tan Tock Seng Hospital

แปลภาษาและสรุปใจความสำคัญ

อ.นพ.สกล สิงหะ

09.00 – 10.00 Symposium 1:
Hospice/Home care based; where,
whom and when?

ดำเนินการอภิปรายโดย พญ.ประถมาภรณ์ จันทร์ทอง

1. Model in Thailand

รศ.พญ.ศรีเวียง ไพโรจน์กุล นายกสมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย

2. Long-term care/geriatric society

12.00 – 12.30 Lunch Symposium 1:
Practical Medical Delivery of
Subcutaneous Infusion
บริษัท นิโปร เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

พว.ปาริชาติ เพียสุพรรณ์ ศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์

12.30 – 13.00 Lunch Symposium 2:
Closing the gap in cancer pain management
with strong opioids
บริษัท มุนดิฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด

อ.พญ.ฟ้างาม เจริญผล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

13.00 – 13.30 ประชุมสามัญประจำปี สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย/
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 14.30 Symposium 3:
Living and dying-maintaining the integrity
of personhood
ดำเนินการอภิปรายโดย นพ.ศุภการ เตชัสอนันต์

นพ.โรจนศักดิ์ ทองคำเจริญ โรงพยาบาลแม่สอด
รศ.พญ.วราลักษณ์ ศรีนนท์ประเสริฐ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาล มหาวิทยาลัยมหิดล

10.00 - 10.15 พักรับประทานอาหารว่าง
10.15 - 11.15 Symposium 2:
Delivery Palliative Care

ดำเนินการอภิปรายโดย พญ.ประถมาภรณ์ จันทร์ทอง

1. Hot issues in Emergency care

ศ.พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

2. Integrate care in oncology

พญ.ดาริน จตุรภัทรพร โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ

11.15 - 12.00 Lecture 2:
Pharmacology in Palliative care; common pitfalls

1. Symptom control

อ.พญ.นิศาชล เดชเกรียงไกรกุล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. Cultural difference/ Ethical concern

พว.จิตรลดา ไวยศิลป์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ผศ.นพ.ปเนต ผู้กฤตยาคามี
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

14.30 – 15.15 Lecture 3:
Communication in Childhood related palliative care
ผศ.พญ.พรพรรณ ศรีพรสวรรค์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

15.15 – 15.30 พักรับประทานอาหารว่าง
15.30 – 16.30 Symposium 4:
Addressing Spiritual Needs in Palliative care

รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ดำเนินการอภิปรายโดย นพ.ศุภการ เตชัสอนันต์

1. Palliative care Needs; evidences and assessment

รศ.ดร.กิตติกร นิลมานัต
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Scan QR Code
Register

การลงทะเบียน
• ชำระเงิน โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการสมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย
ธนาคารกสิกรไทย สาขาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
เลขที่บัญชี 007-3-15705-6
(ชำระเงินแล้วนำหลักฐานเพื่อลงทะเบียนออนไลน์)
• ลงทะเบียนออนไลน์สแกนคิวอาร์โค้ด
หรือ www.thaps.or.th ภายในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2565

094-0184301
thapsocie@gmail.com

2. Experience sharing to handle the needs
นพ.ภิญโญ ศรีวีระชัย
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

อัตราค่าลงทะเบียนประชุมวิชาการทางไกล
รายบุคคล คนละ 500 บาท
หมู่คณะ 10 คน
4,500 บาท
ค่าลงทะเบียนรวม (1) สิทธิ์เข้าร่วมประชุมทางไกล วันที่ 27 พฤษภาคม 2565
(2) สิทธิ์รับชมวีดีโอย้อนหลัง ได้ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2565
(3) เอกสารประกอบการประชุมดาวน์โหลดในวันประชุมฯ

สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย: ชั้น 18 อาคาร สว.1 รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

