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กำหนดกำรประชุม “สร้ำงสุขที่ปลำยทำง ปีที่ ๒”
วันที่ ๑ - ๒ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ โรงแรมเซ็นทรำ บำยเซ็นทำรำศูนย์รำชกำรและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ
วันพฤหัสบดีที่ ๑ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๑
เวลำ
กำหนดกำร
๐๘.๐๐- ๐๙.๐๐ น. ผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียน
พิธีเปิด
๐๙.๐๐ - ๐๙.๑๐ น.
 ภาพยนตร์สั้น “ความสุขครั้งสุดท้าย”
๐๙.๑๐ – ๑๐.๐๐ น.
 ปาฐกถาเปิดงาน “สร้างสุขที่ปลายทาง ภารกิจร่วมของ
ทุกภาคส่วน”
โดย นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป
เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.)
๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.

เสวนา “การรับมือกับความตายในสังคมยุค ๔.๐”
 ศ.นพ. ดร. อิศรางค์ นุชประยูร คลินิกกุมารชีวาภิบาล
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ผศ.ดร.ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 คุณศรันย์ ไมตรีเวช (ดังตฤณ) นักเขียน
ผู้ดาเนินรายการ : คุณช่อผกา วิริยานนท์

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.

พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
 ประชุ ม กระบวนการสานสั ม พั น ธ์ ส ร้ า งความร่ ว มมื อ และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนสร้างสุขที่
ปลายทาง
ผู้ดาเนินกระบวนการ : ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล



เวิร์คชอป “สมุดเบาใจ: รูปแบบหนึ่งของการแสดงเจตนา
ล่วงหน้าในวาระสุดท้ายของชีวิต”
ผู้ดาเนินกระบวนการ : กลุ่ม Peaceful Death


๑

สถำนที่
จุดลงทะเบียน
ห้องประชุม
วายุภักษ์ ๓-๔
พิธีกร :
นายประพจน์
ภู่ทองคา

ห้องประชุม
วายุภักษ์ ๓-๔
พิธีกร :
นายประพจน์
ภู่ทองคา

ห้องย่อย ๔๐๖

ห้องย่อย ๔๐๑

เวลำ
๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.

๑๕.๐๐-๑๗.๐๐ น.

กำหนดกำร
 เสวนา “เตรียมชีวิตก่อนวันสุดท้ายจะมาถึง”
 ผศ.นพ.กิติพล นาควิโรจน์ ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทย์
ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
 พว. พรวรินทร์ นุตราวงศ์ คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล
 นายธนวัชร์ เกตน์วิมุต (ครูดล) เครือข่ายชีวิตสิกขา
ผู้ดาเนินรายการ : นายแพทย์อุกฤษฎ์ มิลินทางกูร
 เสวนา“การจัดการกับความตายในมิตศ
ิ าสนา”
 พระสุธีรัตนบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
 นายอรุณ บุญชม ประธานกรรมการอิสลามประจากรุงเทพมหานคร
 นพ. ธนาธิป ศุภประดิษฐ์ สมาชิกคริศตจักรกิจการของพระคริสต์
ผู้ดาเนินรายการ : คุณกรรณจริยา สุขรุ่ง

สถำนที่
ห้องประชุม
วายุภักษ์ ๓-๔

ห้องประชุม
วายุภักษ์ ๓-๔

วันศุกร์ที่ ๒ พฤศจิกำยน พ.ศ .๒๕๖๑
เวลำ
กำหนดกำร
สถำนที่
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
 ประชุ ม กระบวนการสานสั ม พั น ธ์ ส ร้ า งความร่ ว มมื อ และ
ห้องย่อย ๔๐๖
แลกเปลี่ ยนเรียนรู้ของกลุ่มภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนสร้างสุขที่
ปลายทาง
ผู้ดาเนินกระบวนการ : ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 เวิร์คชอป “สมุดเบาใจ: รูปแบบหนึ่งของการแสดงเจตนา
ห้องย่อย ๔๐๑
ล่วงหน้าในวาระสุดท้ายของชีวิต”
ผู้ดาเนินกระบวนการ : กลุ่ม Peaceful Death
๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
 เสวนา ชัวร์ก่อนแชร์ : Living Will คือการุณยฆาต จริงหรือ?
ห้องประชุมวายุภักษ์
๓-๔
 รศ.นพ. ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 อ.นพ. ชนินทร์ ลิ่มวงศ์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
 นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง ผู้พิพากษาศาลฎีกา
ผู้ดาเนินรายการ : ศ.แสวง บุญเฉลิมวิภาส
ผู้อานวยการศูนย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๒

เวลำ
๑๓.๐๐-๑๓.๓๐ น.



๑๓.๓๐-๑๔.๓๐ น.



๑๔.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.




กำหนดกำร
ปำฐกถำและพิธีปิด
ประมวลภาพ “ก้าวต่อไป: สร้างสุขที่ปลายทาง”
 นพ. พลเดช ปิ่นประทีป
เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ปาฐกถาปิด “การเตรียมชีวิตอย่างเป็นสุข”
 ดร. ประมวล เพ็งจันทร์
การแสดง “ดนตรีภาวนา” โดยศิลปิน ธเนศ วรากุลนุเคราะห์
พิธีปิด

๓

สถำนที่
ห้องประชุมวายุภักษ์
๓-๔
พิธีกร :
นายประพจน์
ภู่ทองคา

