
ก ำหนดกำรประชุมวิชำกำร 
เรื่อง ภูมิปัญญำประดิษฐ์ประยุกต์สู่กำรพยำบำลแบบผสมผสำนเพ่ือกำรดูแลแบบประคับประคองในบ ำบัดทำงกำรพยำบำล 

Applying Artificial Intelligence to Complementary Nursing therapeutic in Palliative Care 
วันท่ี  14-15 พฤษภำคม 2563 

วันพฤหัสบดีท่ี 14  พฤษภำคม 2563 
8.00 - 8.45 น. ลงทะเบียน 
8.45 - 9.00 น. - กล่าวรายงานโดย ผศ.ดร.ลดาวัลย์ อุ่นประเสริฐพงศ์  นิชโรจน์  

ประธานชมรมพยาบาลการดูแลแบบผสมผสานและการบ าบดัทางเลือกแห่งประเทศไทย 
- เปิดงานโดย นายแพทย์มรุต จริเศรษฐสริิ  
อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 

9.00 - 10.30 น. อภิปราย : มุมมองการใช้ภูมิปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์สูก่ารดแูลสุขภาพแบบประคับประคอง โดย       
          *** นายแพทย์เทวัญ   ธานีรัตน์ 
          ผู้อ านวยการกองการแพทยท์างเลือก  กระทรวงสาธารณสุข 
          *** ผศ.ดร.ลดาวัลย์ อุ่นประเสริฐพงศ์  นิชโรจน์  
          ประธานชมรมพยาบาลการดูแลแบบผสมผสานและการบ าบัดทางเลอืกแหง่ประเทศไทย 

          *** รศ.ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์  
          ผู้อ านวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  
                     มหาวิทยาลัยมหิดล   
          *** ผศ.สุพรรณี ธรากลุ 
          อาจารย ์โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  
          มหาวิทยาลัยมหิดล 
          ผู้ด าเนินการอภิปราย    

10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45 - 12.00 น. บรรยาย:  สองมอืและหนึ่งใจสูส่ัมผัสมหัศจรรย์ในบ าบัดทางการพยาบาล  

โดย  ผศ.ดร.ลดาวัลย์ อุ่นประเสริฐพงศ์ นิชโรจน์  
ประธานชมรมพยาบาลการดูแลแบบผสมผสานและการบ าบดัทางเลือกแห่งประเทศไทย 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 14.45 น. Common problem of chronic illness with Hand Healing : Theory and Practice   

By …..Professor Dr. Peter Thomas Sherwood  
    Professor Emeritus at Guangxi University of Chinese Medicine, China 
    ……Assist. Prof. Dr. Ladaval Ounprasertpong  Nicharojana 
   Chair of Complementary therapy  and Alternative Nursing Association of Thailand 

14.45 - 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
15.00 - 16.15 น. Hand Healing : Theory and Practice  in Pain Management and Insomnia   

By …..Professor Dr. Peter  Thomas Sherwood  
Professor Emeritus at Guangxi University of Chinese Medicine, China  
    ……Assist.Prof.Dr.Ladaval Ounprasertpong Nicharojana 
   Chair of Complementary therapy and Alternative Nursing Association of Thailand 

ประธำนประจ ำวัน : อำจำรย์ พรศิริ  พฤกษชำติ   
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วันท่ี  14-15 พฤษภำคม 2563 
 
วันศุกร์ท่ี 15  พฤษภำคม 2563 
 

8.30-8.45 น. ลงทะเบียน รับใบเสรจ็ 
8.45-10.15 น. บรรยาย: หมอยำท่ำโฉลงกับสูตรยารักษา กรดไหลย้อน โรคกระเพาะ และไมเกรน 

 โดย  อาจารย์  คมสัน ทินกร ณ อยุธยา   
คลินิกแพทย์แผนไทย มรว.สะอาด  ทินกร ณ อยุธยา   

10.15-10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.30-12.00 น. บรรยาย: กัญชากับความหวังของผู้ป่วยโรคเรือ้รงัและข้อคิดค านึง 

โดย อาจารย์ เนตรดาว ยวงศร ี
คลินิกแพทย์แผนไทยเนตรดาว 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.30 น. 
 

บรรยาย: ถ่ังเช่า เห็ดหลินจือ และ ผักชี  ประโยชน์และข้อควรระวัง 
 โดย  รศ.ดร.นพมาศ  สุนทรเจริญนนท ์
อาจารย์พเิศษคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

14.45-16.00 น. 
 
 
16.00 น. 

บรรยาย: อาหารก่อมะเรง็และสุดยอดอาหารต้านมะเร็ง 
โดย  อาจารย์ชิระ   ถาวรธวัช ( Coach Bank ) 
       นักวิทยาศาสตร์ชะลอวัย  
ปิดประชุม 

 
ประธำนประจ ำวัน : อำจำรย์ จันทรำ  แก้วภักดี 
 
 


