การประชุมวิชาการประจาปี พ.ศ.2561
สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย
เรื่อง Challenges and Solutions for Healthy Aging in Thailand: “Add Life to Years”
ระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม พ.ศ. 2561
ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพมหานคร
หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมสูงอายุ และจะมีประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ส่งผลให้ประเทศไทยต้องมีการเตรียมความพร้อมในทุกด้าน ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ ตลอดจนการเตรียมความ
พร้อมด้านกาลังคน และทางด้านวิชาการ
สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย ซึ่งเป็นสมาคมทางวิชาการที่ไม่หวังผลกาไร โดยเป็นแหล่ง
รวมของนักวิชาการทุกสาขา อาทิ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักกายภาพบาบัด นักจิตวิทยา นักสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ นักประชากรศาสตร์ และสาขาวิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดประชุมวิชาการประจาปี พ.ศ.2560
เรื่อง ความท้าทายและทางออกสาหรับการสูงวัยอย่างแข็งแรง (Challenges and Solutions for Healthy
Aging in Thailand: “Add Life to Years”) ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพมหานครเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้
ประสบการณ์ และแสวงหาความร่วมมือจากนักวิชาการหลากหลายสาขาวิชาเพื่อรองรับภารกิจตามข้างต้น
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าประชุม
1. เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจด้านวิชาการ ระบบการบริการและสวัสดิการ ทักษะในการปฏิบัติตน
ตลอดจนทิศทางการพัฒนาและนโยบายของประเทศ
2. แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ และผลงานวิจัยด้านผู้สูงอายุ
3. สร้างความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาและส่งเสริมการนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบ
เป้าหมาย
แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักกายภาพบาบัด นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ นัก
ประชากรศาสตร์ สาขาวิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้ปฏิบัติงานด้านผู้สูงอายุ นิสิตนักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุม
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
นั ก วิ ช าการ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในสาขาวิ ช าชี พ ต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ผู้ สู ง อายุ ได้ มี ก ารแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์เรียนรู้แนวคิดทางวิชาการและผลงานวิจัยใหม่ๆ เกี่ยวกับ Challenges and Solutions for Healthy
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Aging in Thailand: “Add Life to Years” เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุที่กาลังเผชิญอยู่และในอนาคต รวมทั้งเป็น
แนวทางในการบูรณาการการพัฒนางานเพื่อสูงวัยด้วยคุณภาพในสังคมไทยต่อไป
ระยะเวลาดาเนินการ 7-9 มีนาคม พ.ศ. 2561
สถานทีด่ าเนินการ

ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพมหานคร

จานวนผู้เข้าอบรม

300 คน

วิธีดาเนินการ

1. จัดประชุมวิชาการเป็นเวลา 3 วัน
2. จัดบรรยาย อภิปรายและการนาเสนอผลงานวิชาการ

ค่าใช้จ่าย
1. ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน
สมาชิกสมาคมฯ
นิสิต นักศึกษา (แนบสาเนาบัตร
นิสิต)
ผู้เข้าร่วมนาเสนอผลงานวิจัย
บุคคลทั่วไป

ภายใน 15 ม.ค. 2561
4,000 บาท
3,500 บาท

หลังวันที่ 15 ม.ค. 2561
4,200 บาท
3,800 บาท

3,000 บาท
4,500 บาท

3,500 บาท
4,800 บาท

2. ค่าที่พัก ค่าเดินทาง และค่าเบี้ยเลี้ยง เบิกจากต้นสังกัดตามระเบียบของกระทรวงการคลัง
ชาระโดยโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) สาขาศิริราช เลขที่บัญชี 016-445713-1
ชื่อบัญชีสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย 2559 เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาสแกน (Scan) สาเนาหลักฐาน
การโอนเงินพร้อมเขียน ชื่อ-นามกุล ส่งไฟล์ที่สแกนแล้วพร้อมใบสมัครมาที่ อีเมล: tggm2009@yahoo.co.th (การ
ลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อท่านชาระเงินค่าลงทะเบียน และส่งหลักฐานมาแล้วเท่านั้น)
เครดิต CNEU และ CME: กาลังดาเนินการ
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การนาเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการประจาปี พ.ศ.2560
สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผสู้ ูงอายุไทย
ระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม พ.ศ. 2561
ด้วย สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทยจะจัดให้มีการประชุมวิชาการประจาปี ระหว่างวันที่
7-9 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพมหานคร โดยมีแก่นเรื่อง (Theme) คือ Challenges
and Solutions for Healthy Aging in Thailand: “Add Life to Years”
ในการนี้ สมาคมฯจึงขอเชิญสมาชิกและผูส้ นใจเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา สถานที่ดังกล่าว และ ขอเชิญ
ชวนท่านที่สนใจส่งบทคัดย่อเพื่อนาเสนอผลงานวิชาการประเภท Oral Presentation ตามรายละเอียดในการ
ส่งบทคัดย่อดัง ด้านล่างนี้
ลักษณะผลงานวิจัยและการเสนอผลงาน
1. เป็นผลงานวิจัย ที่ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว หรืออยู่ในระหว่างการดาเนินการที่ยังไม่เคยนาผลงานดังกล่าว

เสนอในการประชุมวิชาการใดมาก่อน
2. เป็นผลงานวิจัยที่อยู่ในขอบข่ายของหัวข้อ ในกลุ่มสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ดังนี

ก. สาขาแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์
ข. สาขาพยาบาลศาสตร์
ค. สาขาสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
ง. สาขาสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
การส่งบทคัดย่อและบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ประเภท Oral Presentation
 บทคัดย่อเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
 บทคัดย่อควรจัดทาในกระดาษขนาด A4 ทีม่ ีการเว้นขอบอย่างน้อย 1 นิ้ว โดยใช้ตัวอักษรชนิด Angsana
New, Angsana UPC, Cordia New, Cordia UPC หรือ TH Sarabun ขนาด 16 point ตลอดทั้งเอกสาร
 หัวข้อหรือคาดังต่อไปนี้ควรใช้อักษรชนิด เข้ม (bold): หัวเรื่อง (Title), ชือ่ -สกุลผู้นาเสนอ, หัวข้อย่อยของ
บทคัดย่อ และคาสาคัญ
 ตัวอักษรชนิด เอียง (italic) หรือ ขีดเส้นใต้ (underline) อาจใช้ร่วมด้วยได้ตามความเหมาะสม
 หัวเรื่อง (Title) ต้องมีความยาวไม่เกิน 1 บรรทัด
 ระบุชื่อผู้มีส่วนร่วมในผลงานวิจัยได้ไม่จากัดจานวน และระบุสถาบันของผู้มีส่วนร่วมโดยใส่เครื่องหมาย *, **,
*** ฯลฯ หลังชื่อ
 ผู้นาเสนอผลงานวิจัยจะเป็นชื่อในลาดับที่เท่าใดก็ได้ แต่ชื่อ-สกุลของผู้นาเสนอต้องเป็นอักษรชนิด เข้ม (bold)
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 บทคัดย่อต้องมีหัวข้อย่อยดังนี้: วัตถุประสงค์ (Objectives), วัสดุและวิธีการ (Materials and Methods),
ผลการวิจัย (Results) และสรุป (Conclusion)
 บทคัดย่อมีจานวนบรรทัดไม่เกิน 16 บรรทัด (ไม่รวมชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย/นาเสนอ และชื่อสถาบัน)
 บทคัดย่อต้องไม่มีตารางหรือภาพใด ๆ
 ที่ด้านล่างสุดของบทคัดย่อ ระบุสถาบันทีละบรรทัดให้ตรงกับเครื่องหมาย *, **, *** ฯลฯ
 บทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ให้จัดเตรียมเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษโดยมีความยาว 8-10
หน้ากระดาษ A4 (รวมบทคัดย่อ รูปภาพ ตาราง และเอกสารอ้างอิง)
 บทความวิจัยฉบับเต็มประกอบด้วย บทนา วัตถุประสงค์ การทบทวนวรรณกรรม ระเบียบวิธีวิจัย ผลการวิจัย
และอภิปรายผล บทสรุป และบรรณานุกรม การอ้างอิงให้ใช้ระบบ APA
 ผลงานวิจัยฉบับเต็มที่ผู้นาเสนอผลงานได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอของผู้ทรงคุณวุฒิแล้วจะได้การตีพิมพ์
เผยแพร่เป็นProceedings ของการประชุม (CD Proceedings) และจะได้รับการตีพิมพ์ในวารสารสมาคม
สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย
 ส่งบทคัดย่อไปที่สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย email: tggm2009@yahoo.co.th ภายใน
วันที่ 29 ธันวาคม 2560
 สมาคมฯจะส่งอีเมลแจ้งผลการรับ Oral Presentation ไม่เกินวันที่ 9 มกราคม 2561
การเตรียมเนื้อหาของ Oral presentation
 เนื้อหาสไลด์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
 นาเสนอเป็นภาษาไทย
 เนือ้ หาประกอบด้วย ชื่อเรื่อง (title) หลักการและเหตุผลหรือบทนา (rational/ introduction)
วัตถุประสงค์ (objective) ระเบียบวิธีวิจัย (method) ผลการวิจัย (result) บทสรุป (conclusion) การ
อภิปรายผล (discussion) และบรรณานุกรม (reference)

 ผู้ชนะ Oral presentation ในแต่ละสาขาวิชา จะได้รางวัล เป็นจานวนเงิน 3,000 บาท
และเกียรติบัตร
 ผู้เข้าร่วมการนาเสนอทุกคนจะได้เกียรติบตั รการเข้านาเสนอผลงาน

กาหนดการยืน่ ใบสมัครและการตอบรับให้นาเสนอผลงานวิจัย
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รายละเอียด
ผู้สนใจนาเสนอผลงานวิจัยฯ ส่งบทความวิจัยฉบับย่อ
(abstract) สาหรับ Oral Presentation
แจ้งผลการตอบรับให้ผู้ต้องการนาเสนอผลงานวิจัยนาเสนอ
ผลงานวิจัยแบบ Oral Presentation
ประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัย

วันที่
วันนี้-วันที่ 29 ธันวาคม 2560
9 มกราคม 2561
8 มีนาคม 2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่
สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผสู้ ูงอายุไทย
อีเมล: tggm2009@yahoo.co.th
โทร 02-4197284, 02-4198398 และ 064-4306165
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การประชุมวิชาการประจาปี พ.ศ.2561
สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย
“ Challenges and Solutions for Healthy Aging in Thailand: “Add Life to Years”
ระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม พ.ศ. 2561
ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพมหานคร

พุธที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561
08.00-08.45
08.45-9.15 น.

9.15-10.15

10.15-10.30
10.30-12.00

12.00-13.00
13.00-14.15

14.15-14.45
14.45-16.00

ลงทะเบียน
Opening speech
What does it mean…”health aging” by WHO definition?
ศ.นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย
(คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, นายก สมาคมฯ)
Optimal screening and problems in screening in the old age
ศ.นพ.วีรศักดิ์ เมืองไพศาล
ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิรริ าชพยาบาล
พักรับประทานอาหารว่าง
Health and social policy to promote healthy aging
นายแพทย์ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
รศ.ร.อ หญิง ดร.ศิริพันธุ์ สาสัตย์ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
Lunch symposium
Cardiovascular factors and aging
Aging and sexuality
รศ.พญ.ปณิตา ลิมปะวัฒนะ
อ.นพ.กวิรัช ตันติวงษ์
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พักรับประทานอาหารว่าง
Healthy skin aging
เศรษฐกิจสีดอกเลาและเทคโนโลยีเพื่อผูสูงอายุ
ศ. นพ. ประวิตร อัศวานนท์
คุณวันทนีย พันธชาติ
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
ผูอํานวยการสถาบันเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผูสูงอายุ
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พฤหัสบดี 8 มีนาคม พ.ศ. 2561
08.30-10.00

10.00-10.30
10.30-11.30

11.30-13.00
13.00-14.15

14.15-14.45
14.45-16.00

Nutrition and aging
รศ.ดร. วินัย ดะหลัน ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรฮาลาล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Food product for aging
รศ.ดร.ประพันธ ปนศิโรดม คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Vitamin supplement for healthy aging
ผศ.ดร.ชนิดา ปโชติการ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
Moderator: ผศ. ดร.อารี ชีวเกษมสุข
สขาวิชาพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พักรับประทานอาหารว่าง
Maximising function and capacity in
Successful palliative care
aging
รศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ
ผศ.ดร.ก.บ. ศุภลักษณ์ เข็มทอง
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
ศิริราชพยาบาล
ประชุมใหญ่สามัญประจาปีของสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย
รับประทานอาหารกลางวัน
Free paper presentation
สาขาแพทยศาสตร์: ผศ.พญ.วราลักษณ์ ศรีนนท์ประเสริฐ
สาขาพยาบาลศาสตร์: รศ.ร.อ หญิง ดร.ศิรพิ ันธุ์ สาสัตย์
สาขาสังคมศาสตร์และสิ่งแวดล้อม:
สาขาสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ:
พักรับประทานอาหารว่าง
Healthy brain aging: dementia
ศ.นพ.วีรศักดิ์ เมืองไพศาล
ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ศริ ิราชพยาบาล
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ศุกร์ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561
08.30-09.30

09.30-10.00
10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-13.00
13.00-14.15

14.15-14.45
14.45-16.00

16.00-16.15

Strong bone and joint in aging
ศ.นพ.ฉัตรเลิศ พงษ์ไชยกุล
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ.นพ.สมบูรณ์ อินทลาภาพร
ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิรริ าชพยาบาล
พักรับประทานอาหารว่าง
Suitable exercise for specific
Community resources and family role
conditions in aging
to promote healthy aging
รศ.พญ.ปิยะภัทร เดชพระธรรม
ศ.ศศิพัฒน์ ยอดเพชร
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
The biology of senescence: potential
Financial literacy
to increase life span
คุณพิทวัส อินทรมีทรัพย์ (Moderator)
ศ. เกียรติคุณ ดร.ปิยะรัตน์ โกวิทตรพงศ์
บริษัทซีเอสเอ็น รีเสริช จํากัด
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
คุณณฤทธิ์ โกสาลาทิพย์
บริษัทหลักทรัพย์ภัทร จํากัด มหาชน
รับประทานอาหารกลางวัน
Healthcare technology to enhance independence for older people in the
community
ผศ.ดร.จักรกฤษณ ศุทธากรณ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
ผศ.ดร.พรชัย จูลเมตต คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
พักรับประทานอาหารว่าง
Medication and toxin in older people
Principles of drug therapy in older patients: ผศ.พญ.วราลักษณ์ ศรีนนท์ประเสริฐ
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิรริ าชพยาบาล
Common toxins in aging: อ.พญ. ธัญจิรา จิรนันทกาญจน์
ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปิดการประชุมและมอบรางวัลการนาเสนองานวิจัย
ศ.นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย (นายก สมาคมฯ)

การประชุมวิชาการประจาปี พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2561

-8-

สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย

