
  

 

เรื่อง : Perspectives of caring  for the elderly  medical patients 

วนัที่ 18-19 สิงหาคม 2557 

ณ  โรงแรมรอยลัริเวอร์ กรุงเทพฯ 

 

ชื่อ-นามสกลุ(นาย/นาง/นางสาว)......................................................... 

เลขที่สมาชิกสภาการพยาบาล............................................................ 

เลขที่ใบอนญุาตฯ(10หลกั)................................................................. 

สถานที่ติดตอ่สะดวก.......................................................................... 

เลขที่....................................ถนน...................................................... 

ตําบล/แขวง.............................อําเภอ/เขต......................................... 

จงัหวดั.....................................รหสัไปรษณีย์.................................... 

โทรศพัท์.................................มือถือ................................................. 

โทรสาร................................E-mail……………………………………. 

 

 

 

คนละ 2,500 บาท  (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ชาํระโดย 

    โอนเงินเข้าบญัชีออมทรัพย์ ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช  

ชื่อบญัชี   การประชุมวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ แห่งประเทศไทย 

เลขที่บญัชี  016-439532-1  และสง่หลกัฐานโดย 

 - สง่ Fax ใบสมคัรและสําเนาการโอนเงินที่ระบชุื่อสกลุผู้สมคัรและโปรด

นําหลกัฐานสําเนาการโอนเงินมาด้วยในวนัเปิดอบรม หรือ 

- สแกนสง่ผ่านทาง E-mail  : thaimednurse@gmail.com 

- ออกใบเสร็จในนาม    ผู้ เข้าร่วมประชมุ 

                                   อื่นๆ โปรดระบ.ุ...................................  

โปรดระบปุระเภทอาหาร   ธรรมดา    มงัสวิรัติ    อิสลาม 

.      อาหารอื่นๆ   ................................................................. 

ต้องการสํารองห้องพกั   ต้องการ    ไม่ต้องการ 

 

 

 

นางอรภรณ์ ดํารงวฒันกลุ  หรือ  นางสาววชัราภรณ์  รุ่งชีวิน 

โทรศพัท์ 02-4197700 ตอ่ 103-109  

              081-1716319, 091-7267793 

โทรสาร : 02-4197700 ตอ่ 102  

E-mail  : thaimednurse@gmail.com   

 

หมดเขตรับสมัครวันที่ 10 สงิหาคม 2557  

    

สามารถ Download เอกสารการสมคัรและแบบฟอร์มการจอง

ห้องพกัที่ www1.si.mahidol.ac.th/nursing/ns/ 

 

 

การสํารองห้องพกั (กรุณาติดต่อห้องพกัด้วยตนเอง) 

      โรงแรมรอยลัริเวอร์ กรุงเทพฯ  โทร .02-422-9222  
(กรุณาแจ้งว่าท่านเข้าร่วมประชุมชมรมพยาบาลอายุรศาสตร์)  
 

. 

หลักสูตรนี ้อยู่ระหว่างดาํเนินการขอ CNEU จากสภา 

การพยาบาล    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

งานการพยาบาลอายุรศาสตร์และจติเวชศาสตร์ 

 ฝ่ายการพยาบาล  โรงพยาบาลศริิราช  

ร่วมกับ ชมรมพยาบาลอายุรศาสตร์ แห่งประเทศไทย 

 

ขอเชิญประชมุวิชาการ 

เรื่อง 

Perspectives of caring 

 for the elderly  medical patients 

 

วนัที่ 18 – 19 สงิหาคม 2557                      

ณ  ห้องกรุงธนบอลล์รูม  โรงแรมรอยลัริเวอร์  

กรุงเทพมหานคร 

 

ค่าลงทะเบยีน 

สอบถามรายละเอียดใบสมัครเข้าร่วมประชุม



 

 

ปัจจบุนัแนวโน้มโครงสร้างประชากรสงัคมไทยกําลงัมุ่งสูส่งัคม

ผู้ สูงอายุ นับตัง้แต่ปี 2548 ประชากรอายุ 60 ปีขึน้ไปมีถึง 10.5%  

และแนวโน้มในอนาคตสดัสว่นจะยิ่งสงูขึน้ไปอีก ซึง่เมื่อเทียบกบัประชากร

กลุ่มอายุอื่นผู้ สูงอายุจะเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยและพึ่งตนเองได้น้อยกว่า 

 โรคที่พบมกัเป็นโรคเรือ้รังที่ต้องการการดแูลระยะยาว เช่น ภาวะความจํา

เสื่อม ภาวะสับสนเฉียบพลัน เป็นต้น โรคเหล่านีต้้องการการรักษา

ต่อเนื่อง การเตรียมความพร้อมของระบบบริการสุขภาพโดยเฉพาะ

ทรัพยากรสุขภาพที่จําเป็นทัง้ บุคลากร  สถานบริการ ทุนสนับสนุน 

มีความจําเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้บริการและการดแูลผู้สงูอายไุด้อย่างทัว่ถึง

และมีคุณภาพ จึงเป็นเรื่องที่ต้องมีการวางแผนล่วงหน้าเพื่อรองรับ

ผลกระทบที่จะเกิดขึน้กับการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวในอนาคต งานการ

พยาบาลอายุรศาสตร์ฯ ฝ่ายการพยาบาล  โรงพยาบาลศิริราช ร่วมกับ 

ชมรมพยาบาลอายรุศาสตร์ แห่งประเทศไทย ได้ตระหนกัถึงความสําคญั

ในสิ่งนี ้จึงจดัให้มีประชมุวิชาการ เรื่อง Perspectives of caring  for the 

elderly medical patients เพื่อพฒันาศกัยภาพของบคุลากรที่เกี่ยวข้อง

ให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ 

    

                                                   เพื่อให้ผู้ เข้าร่วมประชมุ 

1. เพิ่มพนูความรู้ความเข้าใจในการดแูลผู้สงูอายทุางอายรุศาสตร์ 

2. แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหวา่งผู้ เข้าร่วมประชมุ 

 

 

 พยาบาลและบคุลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกบัการดแูล

ผู้สงูอายทุางอายรุศาสตร์และผู้สนใจ  จํานวน 300  คน 

 

 

  

 

 - วิทยากรจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล 

 - วิทยากรจากคณะพยาบาลศาสตร์  ม.มหิดล        

 - วิทยากรจากฝ่ายการพยาบาล  โรงพยาบาลศิริราช 

 

 

 - ผู้ เข้าร่วมประชมุได้รับความรู้ที่ทนัสมยัในการดแูลรักษาผู้สงูอาย ุ

 - สามารถนําความรู้ไปใช้ในการพฒันาการพยาบาลผู้สงูอายใุน

หน่วยงานของตนเอง 

 - ได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรงของผู้ เข้าร่วมประชมุ 

    

วันที่ 18 สิงหาคม 2557 

08.00 - 08.30 น.  ลงทะเบียน 

08.30 - 08.45 น. ประธานกลา่วเปิดงาน 

08.45 – 09.45น.  Medical Nurses :  Contribution in the future 

        นางสาวประชิด  ศราธพนัธุ์ 

           หวัหน้าฝ่ายการพยาบาล  โรงพยาบาลศิริราช 

       ผศ.ดร.วนัเพ็ญ ภิญโญภาสกลุ 

              คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล 

09.45 – 10.15น.  APN: What we  can do  for the   elderly and   

                      medical patient 

                      พว.สทุิศา เรืองรัศมี    ฝ่ายการพยาบาล ร.พ.ศิริราช  

10.15 - 10.30 น. พกัรับประทานอาหารว่าง 

10.30 - 12.00 น. Exercise and Rehabilitation for the elderly 

                     รศ.พญ.ปิยะภทัร เดชพระธรรม 

                           คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ม.มหิดล 

      ผศ.ดร.ศรัณยา โฆสิตะมงคล 

                           คณะพยาบาลศาสตร์  ม.มหิดล 

 

12.00 - 13.00 น.พกัรับประทานอาหารกลางวนั 

13.00 - 14.30 น. What is Palliative Care and Living Will for The Elderly?   

                     ผศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสวุรรณ 

                          คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ม.มหิดล 

                     ผศ.ดร.รุ้งนภา  ผาณิตรัตน์ 

                          คณะพยาบาลศาสตร์  ม.มหิดล  

14.30 - 14.45น. พกัรับประทานอาหารว่าง 

14.45 – 16.00น. Screening for a comprehensive geriatric assessment 

                     รศ.นพ. วีรศกัดิ์  เมืองไพศาล 

                          คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ม.มหิดล 

วันที่ 19 สิงหาคม 2557 

08.00 - 08.30 น.  ลงทะเบียน 

08.30 - 09.45น. Ageing Changes & Clinical Applications  

                    ศ.นพ.ประเสริฐ  อสัสนัตชยั 

                        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล 

09.45 - 10.00น. พกัรับประทานอาหารว่าง 

10.00 - 12.00น. Dementia and BPSD 

                     อ.พญ. จินตนา อาศนะเสน 

                          คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล 

      พว.ปิติพร  สิริทิพากร  ฝ่ายการพยาบาล ร.พ.ศิริราช          

12.00 - 13.00 น.พกัรับประทานอาหารกลางวนั 

13.00 - 14.30น. Delirium in The Elderly 

                      ผศ.พญ. วราลกัษณ์ ศรีนนท์ประเสริฐ 

                      คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล 

                       พว.สทุิศา เรืองรัศมี    ฝ่ายการพยาบาล ร.พ.ศิริราช  

14.30 - 14.45น. พกัรับประทานอาหารว่าง 

14.45 – 16.00 น. Management Strategy for  Pressure  

                     ulcer and Incontinence Associated Dermatitis (IAD) 

                     พว.จฬุาพร ประสงัสิต     ฝ่ายการพยาบาล ร.พ.ศิริราช          

วัตถุประสงค์ 

ผู้เข้ารับการอบรม 

วิทยากร 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หลักการและเหตุผล 

กาํหนดการประชุม 



    
 โรแรมรอยลัริเวอร์ 219 ซอยจรัลสนิทวงศ์ 66/1, แขวงบางพลดั เขตบางพลดั กรุงเทพฯ 10700 

 โทรศัพท์ : 02-422-9222  E-mail : rsvn@royalriverhotel.com 

                            
 
 

 
 

จัดโดย   งานการพยาบาลอายุรศาสตร์ฯ ฝ่ายการพยาบาล รพ.ศิริราช ร่วมกบัชมรมพยาบาลอายุรศาสตร์ แห่งประเทศไทย 
   

จัดอบรมระหว่างวนัที ่   18 19 สิงหาคม   2557 
 ช่ือผู้พกั................................................................................ นามสกลุ ................................................................... 
 

พกัคู่กบั................................................................................. นามสกลุ ................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
 

ช่ือหน่วยงาน........................................................................................................................................................... 
ทีอ่ยู่หน่วยงาน......................................................................................................................................................... 
 

อาํเภอ................................................จังหวดั.........................................รหัสไปรษณย์ี............................................ 
 

โทรศัพท์.......................................................................โทรสาร.............................................................................. 
 

E-mail :................................................................................................................................................................... 
 

มีความประสงค์ของจองห้องพกัโรงแรมรอยลัริเวอร์   กรุงเทพมหานคร 
 

เข้าพกัวนัที.่............................................................ ออกวันที.่............................................................. 

    ห้องพกัเดีย่วหรือคู่ (ซุพพเีร่ีย/มีแอร์/มหีน้าต่าง/ซิตีว้วิ)      ราคา 1,200.-บาทสุทธิ (รวมอาหารเช้า) 

     ห้องพกัเดีย่วหรือคู่ (/มีแอร์/มีหน้าต่าง/ววิแม่นํา้ด้านข้าง)   ราคา 1,400.-บาทสุทธิ (รวมอาหารเช้า) 

     ห้องพกัเดีย่วหรือคู่ (/มีแอร์/มีหน้าต่าง/มีระเบยีง/ววิแม่นํา้ด้านหน้า)  ราคา 2,000.-บาทสุทธิ (รวมอาหารเช้า) 

 
 

โปรดส่งแฟกซ์แบบฟอร์มการจองห้องพกัล่วงหน้า 10 วนั ก่อนวนัทีจ่ะเข้าพกั โทรสาร :  02-433-5880 
 

 
 

โรงแรมรอยลัซิตี ้
 

 

  แบบฟอร์มการจองห้องพกั 

หมายเหตุ 
 1.   โปรดสํารองห้องพกัก่อนวันที่    30  กรกฎาคม พ.ศ.  2557 
       เพือ่ประโยชน์ในการใช้สิทธิเข้าพกัของท่าน 

 2.   ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ต้องรับผดิชอบค่าใช้จ่ายทีพ่กัเอง 


