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ที่ สลท. 290/2565 

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 

เร่ือง ขอเชิญเขารวมอบรม “การเผชิญความตายอยางสงบ” 

เรียน สมาชิกสมาคมโลหิตวิทยาแหงประเทศไทย 

สิ่งที่สงมาดวย กำหนดการอบรม 

 เนื่องดวยคณะอนุกรรมการ Medical Ethics & Palliative Care สมาคมโลหิตวิทยาแหง

ประเทศไทย จะจัดอบรมการเผชิญความตายอยางสงบ ในวันที่ 6-8 มกราคม 2566 ณ เดอะ รอยัลเจมส กอลฟ 

รีสอรท ศาลายา นครปฐม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหสมาชิกสมาคมโลหิตวิทยาฯ มีความเขาใจในเร่ืองของการ

เผชิญความตาย ตลอดจนเปนการสรางเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ และการดำรงชีวิตที่มีความสุข 

 ในการนี้  สมาคมโลหิตวิทยาแหงประเทศไทย ขอเรียนเชิญทานเขารวมอบรม โดยไมเสีย

คาลงทะเบียนตลอดจนคาที่พักระหวางการอบรม แตจำกัดจำนวนผูเขารวมไดไมเกิน 30 ทาน ทั้งนี้ขอใหกรุณาลง

ชื่อเขารวมอบรม ทาง Email:  sommaphun.t@gmail.com ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2565 จักขอบคุณยิ่ง 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(แพทยหญิงธีรยา พัววิไล) 

ประธานคณะอนุกรรมการฝาย Medical Ethics and Palliative care 

  

แบบตอบรับเขารวมการอบรม “การเผชิญความตายอยางสงบ” 

วันที่ 6-8 มกราคม 2566 ณ เดอะ รอยัลเจมส กอลฟ รีสอรท ศาลายา นครปฐม 

ขาพเจา   สังกัด  

มือถือ   E-mail:  

  ยินดี เขารวม  ขัดของ ไมเขารับการอบรม 

  ข้ึนรถที่ วพม. ออกเดินทาง 07.30 น.  ข้ึนรถที่ รพ.ศิริราช ออกเดินทาง 07.45 น.  เดินทางเอง 

  พักคางคืน เขาพักวันที่  6 ม.ค. 66  7 ม.ค. 66  ไมคาง 

 

โปรดสงใบตอบรับกลับมายังสมาคมฯ ภายในวันท่ี 15 ธันวาคม 2565 

อีเมล sommaphun.t@gmail.com 



กำหนดการอบรม “การเผชิญความตายอยางสงบ” 

วันที่ 6-8 มกราคม 2566 ณ เดอะ รอยัลเจมส กอลฟ รีสอรท ศาลายา นครปฐม 
 

วันศุกรที่ 6 มกราคม 2566 

08.45 – 09.00 ลงทะเบียน 

09.00 – 09.45 กิจกรรมแนะนำตัว กิจกรรมสรางความสัมพันธ ความคาดหวัง ขอตกลงรวม 

09.45 – 11.30 แบงปนมุมมองและความรูสึกนกึคิดตอเร่ืองความตายในสังคมปจจุบนั  

11.30 – 12.30  อาหารกลางวัน 

12.30 – 13.15 ผอนพักตระหนักรู (นอนภาวนา)  

13.15 – 16.30   สภาพการตายที่พึงปรารถนาและไมพึงปรารถนา 

16.30 – 18.00   พักผอน และรับประทานอาหารเย็น 

18.00 – 18.20   สมาธิภาวนา 

18.20 – 19.30  ทำความเขาใจเร่ืองภาวะใกลตายและกระบวนการตาย ทั้งทางกายภาพและจติวิญญาณ 
 

วันเสาร 7 มกราคม 2566 

08.10 – 08.30  สมาธิภาวนา 

08.30 – 11.30 หลักการการดูแลจิตใจผูปวยระยะสุดทายดวยวิธีแบบพทุธและฝกทักษะการเยียวยาจติใจผูปวยระยะสุดทายผาน

สถานการณจำลอง  

11.30 – 12.30  อาหารกลางวัน 

12.30 – 13.15  ผอนพักตระหนักรู (นอนภาวนา)  

13.15 – 16.00  กิจกรรมสื่อความในใจถึงผูลวงลบั 

16.00 – 17.00  พักผอน 

17.00 – 18.00   อาหารเย็น 

18.00 – 18.20  สมาธิภาวนา 

18.20 – 19.00 ความปรารถนาในชวงทายของชวีิต (พินัยกรรมชีวิตผานสมุดเบาใจ) 

19.00 – 20.00   พิจารณามรณสติ (ตายกอนตาย) 
 

วันอาทิตยที่ 8 มกราคม 2566 

08.10 – 8.30    สมาธิภาวนา 

08.30 - 11.30  การฝกทักษะการดูแลผูอยูในภาวะสูญเสีย  

11.30 – 12.30  อาหารกลางวัน 

12.30 – 13.30 แบงกลุมแลกเปลี่ยนสิ่งที่ไดเรียนรู และคำถาม/ขอสงสัย  

13.30 – 14.00  บรรยายธรรม “การเยียวยาความสูญเสีย”  

14.00 – 15.00  ตอบคำถามขอสงสัย และปดการอบรม 

 

** หมายเหต ุ  กำหนดการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

วิทยากร:  1. พระไพศาล วสิาโล        2. นางสาววรรณา จารุสมบูรณ 

วิทยากรดานการแพทย นพ. ฐากูร กาญจโนภาศ 

ผูชวยวิทยากร:    1. นางสาวอมลวรรณ คำไร    2. นางสาวณพร นัยสันทดั  
 


