กําหนดการประชุมวิชาการครบรอบ 20 ป โรงพยาบาลมะเร็งลําปาง
“Co-creation toward value-based cancer care;
ร0วมคิด ร0วมสร2าง มุ0งสู0การดูแลสุขภาพด2านโรคมะเร็งอย0างมีคุณค0า”
วันที่ 28 กุมภาพันธ? – 1 มีนาคม พ.ศ. 2562
ณ ห2องประชุมนารีอินทนนท? ชัน้ 5 อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จังหวัดลําปาง
วันที่ 28 กุมภาพันธ? 2562
เวลา
08.00 - 09.00 น.
09.00 – 09.30 น.
09.30 – 10.30 น.

10.30 – 10.45 น.
10.45 – 12.00 น.

12.00 – 13.00 น.

13.15 – 14.45 น.

ห2องประชุมนารีอินทนนท? ชั้น 5
ลงทะเบียน
พิธีเปด โดย นายแพทยสมศักดิ์ อรรฆศิลป% อธิบดีกรมการแพทย
- ประวัติโรงพยาบาลมะเร็งลําปาง
โดย อดีตผู*อาํ นวยการโรงพยาบาล นายแพทยสุรทัศน พงษนิกร และ นายแพทยสมเกียรติ ลลิตวงศา
- Video presentation 20th LPCH Anniversary
พักรับประทานอาหารว2าง (เยี่ยมชมนิทรรศการ, Poster presentation)
National cancer control program and cancer treatment service system in ASEAN
Speaker: Dr. Daniel Tan, National Cancer Center, Singapore
Dr. Lay Aung, Yangon General Hospital, Myanmar
Dr. Kao Vannarith, National Cancer Center, Calmette Hospital, Cambodia
Dr. Weerawut Imsamran, National Cancer Institute, Thailand
Moderator: Dr.Duriya Fongmoon, Lampang Cencer Hospital
Lunch Symposium “ Immunotherapy: From noble prize to real world”
Speaker: รศ.นพ. ชัยยุทธ เจริญธรรม ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม2
Moderator: พญ. นิลุบล เรือนโรจนรุ2ง อายุรแพทยมะเร็งวิทยา โรงพยาบาลมะเร็งลําปาง

ห2องประชุมนารีอินทนนท? ชั้น 5
Value–based in cancer
nursing
โดย อ.ดร.ยุวดี เกตสัมพันธ
นายกสมาคมพยาบาลโรคมะเร็งแห2ง
ประเทศไทย

14.45 – 15.00 น.

ห2องประชุมชมพูนุช 2 ชั้น 4

Cholangiocarcinoma session
Moderator: พญ. นิลุบล เรือนโรจนรุ2ง
อายุรแพทยมะเร็งวิทยา โรงพยาบาล
มะเร็งลําปาง
Speaker:
- Surgical treatment in CCA
โดย ผศ.นพ.อานนท โชติรสนิรมิต
ภาควิชาศัลยศาสตร คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม2
- Systemic treatment in
cholangiocarcinoma
โดย รศ.นพ.โกสินทร วิระษร
ภาควิชาอายุรศาสตร คณะ
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแก2น
พักรับประทานอาหารว2าง (เยี่ยมชมนิทรรศการ, Poster presentation)

ห2องประชุมชมพูนุช 3 ชั้น 4
Oral Presentation

กําหนดการประชุมวิชาการครบรอบ 20 ป โรงพยาบาลมะเร็งลําปาง
“Co-creation toward value-based Cancer Care;
ร0วมคิด ร0วมสร2าง มุ0งสู0การดูแลสุขภาพด2านโรคมะเร็งอย0างมีคุณค0า”
วันที่ 28 กุมภาพันธ? – 1 มีนาคม พ.ศ. 2562
ณ ห2องประชุมนารีอินทนนท? ชัน้ 5 อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จังหวัดลําปาง
วันที่ 28 กุมภาพันธ? 2562
เวลา
15.00 – 16.00 น.

ห2องประชุมนารีอินทนนท? ชั้น 5
Current trend in oncology
nursing
โดย อ.ดร.ยุวดี เกตสัมพันธ
นายกสมาคมพยาบาลโรคมะเร็งแห2ง
ประเทศไทย

ห2องประชุมชมพูนุช 2 ชั้น 4
ห2องประชุมชมพูนุช 3 ชั้น 4
Lung cancer session
Oral Presentation
Moderator: พญ. สิริกุล ศรฤทธิ์ชิงชัย
อายุรแพทยมะเร็งวิทยา โรงพยาบาล
มะเร็งลําปาง
Speaker:
- Immunotherapy in advanced lung
cancer
โดย รศ.นพ.ชัยยุทธ เจริญธรรม
ภาควิชาอายุรศาสตร คณะ
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม2
- Advanced technology in radiotherapy
โดย ผศ.พญ.จิราพร เสตกรณุกูล
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตรศิริราช
พยาบาล

วันที่ 1 มีนาคม 2562
เวลา
09.00 – 10.30 น.

10.30 – 10.45 น.
10.45 – 12.00 น.

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.00 น.

ห2องประชุมนารีอินทนนท? ชั้น 5
Show and share การดูแลด2านโรคมะเร็งจากเขตสุขภาพและเครือข0ายโรงพยาบาลมะเร็งภูมภิ าค (เรื่องละ 15 นาที)
- ก*าวสู2ปlที่ 20 กับเครือข2ายทะเบียนมะเร็งภาคเหนือ
โดย นพ. ดลสุข พงษนิกร โรงพยาบาลมะเร็งลําปาง
- Robotic Chemotherapy Drug Preparation Systems
โดย ภก.พงษพันธ บุญชู โรงพยาบาลพุทธชินราช
- Co-creation palliative care networking in Nan Province โดย พญ.วาลิกา รัตนจันทร โรงพยาบาลน2าน
- Pet therapy ยาใจชั้นดีกับผู*ปวp ยมะเร็ง
โดย พว.เขมจิต มุกดาดี โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี
- เทคโนโลยีหุ2นยนตดินสอในการดูแลผู*ปpวยมะเร็ง
โดย พว.ชุลีรัตน สาระรัตน โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
พว.กาญจนา ดาวประเสริฐ โรงพยาบาลมะเร็งลําปาง ผู*ดําเนินการอภิปราย
พักรับประทานอาหารว2าง (เยี่ยมชมนิทรรศการ, Poster presentation)
อภิปราย “แรงบันดาลใจครั้งสําคัญกับการพลิกชีวิต”
โดย คุณณัฐพล เสมสุวรรณ (Facebook: Sam’s story)
คุณพรวรินทร นุตราวงศ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
ภญ.สายฝน เตวิชยั โรงพยาบาลมะเร็งลําปาง ผู*ดําเนินการอภิปราย
รับประทานอาหารกลางวัน
แจกเกียรติบัตรและรางวัล

