(ร่าง) กําหนดการประชุม “สร้างสุขที่ปลายทาง ครัง้ ที่ ๓”
ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ โรงแรมมิ ร าเคิ ล แกรนด์ คอนเวนชั่ น กรุงเทพมหานคร
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
เวลา
กําหนดการ
๐๘.๐๐- ๐๙.๐๐ น. ผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียน
พิธเี ปิด
 การแสดงก่อนเปิดงาน
๐๙.๐๐ - ๐๙.๒๐ น.
“เข้าใจชีวิตผ่านบทเพลง”
โดย คุณธเนศ วรากุลนุเคราะห์ & The Ema Datshi Band
 วีดิทัศน์ ก่อนวันผลัดใบ
๐๙.๒๐ – ๐๙.๓๐ น.
 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการประชุม
๐๙.๓๐ – ๐๙.๔๐ น.
โดย นายแพทย์ประทีป ธนกิจเจริญ
เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.)
 ปาฐกถาเปิดงาน
๐๙.๔๐ – ๑๐.๐๐ น.
“สร้างสุขที่ปลายทาง ภารกิจร่วมของทุกภาคส่วน”
โดย รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
(ดร.สาธิต ปิตุเตชะ)
๑๐.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.
 นโยบายการขับเคลื่อนระบบการดูแลแบบประคับประคอง และ
สิทธิด้านสุขภาพตามมาตรา ๑๒ พระราชบัญญัติสขุ ภาพแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๐
โดย นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น.
เสวนา“สานพลังขับเคลื่อนสิทธิมาตรา ๑๒ สู่ระบบบริการแบบ
ประคับประคอง”
โดย  ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส
 รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงศรีเวียง ไพโรจน์กุล
สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย
 พญ. ภาวิณี เอี่ยมจันทน์
ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
สาขา Palliative care เขต ๒
 คุณสุรสา ปุ่นอภิรัตน์
กรรมการบริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จํากัด
ผู้ดําเนินรายการ : คุณสุทธิชัย หยุ่น
๑

สถานที่
จุดลงทะเบียน
ห้องแกรนด์บอลรูม
พิธีกร : ปรินดา
คุ้มธรรมพินิจ

ห้องแกรนด์บอลรูม

ห้องแกรนด์บอลรูม

เวลา
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.

๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.

๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น.

กําหนดการ
สถานที่
พักรับประทานอาหารกลางวัน
 เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทํางาน : การพัฒนาระบบดูแล ห้องแกรนด์บอลรูม
ผู้ป่วยระยะสุดท้าย (Palliative care & Living will)
โดย  นพ.โรจนศักดิ์ ทองคําเจริญ
โรงพยาบาลแม่สอด จ.ตาก
 นพ.ภูริทัต แสงทองพานิชกุล
โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ กรุงเทพมหานคร
 คุณวาสนา งามการ
โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
ผู้ดําเนินรายการ : นายแพทย์อุกฤษฎ์ มิลินทางกูร
ห้องบอร์ดรูม
 เสวนา “การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ”
โดย  การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
กรณีบ้านปันรัก โดย ดร.กมลพร สกุลพงศ์ ( อจ.อ้อย)
 การดูแลจิตใจผู้ป่วยระยะสุดท้ายและผู้ดูแล
โดย คุณพรวรินทร์ นุตราวงศ์
 การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่บ้าน
โดย คุณอภิชญา วรพันธ์ จิตอาสาเพื่อผู้ป่วยระยะท้าย
ผู้ดําเนินรายการ : คุณกนกวรรณ กนกวนาวงศ์
 เวิร์คชอป “สมุดเบาใจ: รูปแบบหนึ่งของการแสดงเจตนาล่วงหน้า
ห้องแกรนด์ C
ในวาระสุดท้ายของชีวิต”
ผู้ดําเนินกระบวนการ : กลุ่ม Peaceful Death

วันศุกร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓
เวลา
กําหนดการ
สถานที่
ห้องแกรนด์บอลรูม
๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.
 เสวนา “การเตรียมชีวิตในวาระสุดท้าย มุมมองสายศิลปิน”
โดย  คุณศุ บุญเลี้ยง
 คุณนวพล ธํารงรัตนฤทธิ์ (เต๋อ)
ผู้ดําเนินรายการ : คุณพิภู พุ่มแก้ว (ต๊ะ)
๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.
 เสวนา “บทบาทของครอบครั ว ความหวั ง และทางเลื อ กของ ห้องแกรนด์บอลรูม
ผู้ป่วยวาระสุดท้ายของชีวิต”
 การสร้างความหวังและความสุขในชีวิตระยะสุดท้าย
โดย ศาสตราจารย์อิศรางค์ นุชประยูร คลินิกกุมารชีวาภิบาล
๒

เวลา

๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.

๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.

๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐ - ๑๒.๑๕ น.
๑๒.๑๕ - ๑๓.๐๐ น.

กําหนดการ
สถานที่
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 การรักษาที่ไม่เกิดประโยชน์ในวาระสุดท้ายของชีวิต
โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รองคณบดีฝ่าย
วางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 บอกข่าวร้ายอย่างไร ให้น่าฟัง
โดย นาวาเอก นพ.พรศักดิ์ ผลเจริญสมบูรณ์ โรงพยาบาลสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ จ.ชลบุรี
ผู้ดําเนินรายการ : ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส
ห้องบอร์ดรูม
 กิจกรรม สานสัมพันธ์สร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของกลุ่มภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนสร้างสุขที่ปลายทาง
ผู้ดําเนินกระบวนการ : คุณเจนจิรา โลชา
คุณเอกภพ สิทธิวรรณธนะ
 เวิร์คชอป “สมุดเบาใจ: รูปแบบหนึ่งของการแสดงเจตนา
ห้องแกรนด์ C
ล่วงหน้าในวาระสุดท้ายของชีวิต”
ผู้ดําเนินกระบวนการ : กลุ่ม Peaceful Death
ปาฐกถาและพิธีปิด
 ปาฐกถาปิด “สร้างสุขที่ปลายทางของชีวิต”
ห้องแกรนด์บอลรูม
โดย  ดร.นพ. มโน เลาหวณิช
 พิธีปิด ประมวลภาพกิจกรรมและเสียงจากผู้เข้าร่วมงาน
รับประทานอาหารกลางวัน

กิจกรรมนอกห้องประชุม
๑. กิจกรรมในลานนิทรรศการ ประกอบด้วย
๑.๑ บอร์ดความรู้เกี่ยวกับเรื่องการดูแลระยะสุดท้ายของชีวิต ๔ มิติ กาย ใจ สังคม จิตวิญญาณ
๑.๒ กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมประชุม ในมุมต่าง ๆ ได้แก่ มุมศิลปะ มุมภาวนา มุมความรู้
story telling มุมให้ข้อมูลเนื้อหาความรู้ในงาน
๑.๓ กิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ (share care club) ๒ รอบ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. และ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.
๒. นิทรรศการหน่วยงาน ประกอบด้วยหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่ทํางานสร้างสุขที่ปลายทาง ภาครัฐ ภาควิชาการ
และภาคประชาสังคม จํานวน ๑๕ หน่วยงาน
๓

