การประชุมวิชาการประจาปี พ.ศ.2562
สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย
เรื่ อง Health and social innovations for aging populations
27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562
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.2562
เรื่อง Health and social innovations for aging populations ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562
ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพมหานครเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และแสวงหาความร่วมมือจาก
นักวิชาการหลากหลายสาขาวิชาเพื่อรองรับภารกิจตามข้างต้น
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าประชุม
1. เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจด้านวิชาการ ระบบการบริการและสวัสดิการ ทักษะในการปฏิบัติตน
ตลอดจนทิศทางการพัฒนาและนโยบายของประเทศ
2. แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ และผลงานวิจัยด้านผู้สูงอายุ
3. สร้างความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาและส่งเสริมการนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบ
เป้าหมาย
แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักกายภาพบาบัด นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ นัก
ประชากรศาสตร์ สาขาวิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้ปฏิบัตงิ านด้านผู้สูงอายุ 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 Health and social innovations for aging
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populations เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุที่กาลังเผชิญอยู่และในอนาคต รวมทั้งเป็นแนวทางในการบูรณาการการ
พัฒนางานเพื่อสูงวัยด้วยคุณภาพในสังคมไทยต่อไป
ระยะเวลาดาเนินการ 27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562
สถานทีด่ าเนินการ

ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพมหานคร

จานวนผู้เข้าอบรม

300 คน

วิธีดาเนินการ

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

1. จัดประชุมวิชาการเป็นเวลา 3 วัน
2. จัดบรรยาย อภิปรายและการนาเสนอผลงานวิชาการ

ภายใน 1 ก.พ. 2562
4,000 บาท
3,500 บาท

หลังวันที่ 1 ก.พ. 2562
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 เลขที่บญ
ั ชี 016-445713-1 ชื่อ
บัญชีสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย 2559 เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาสแกน (Scan) สาเนาหลักฐานการ
โอนเงินพร้อมเขียน ชื่อ-นามกุล ส่งไฟล์ที่สแกนแล้วพร้อมใบสมัครมาที่ อีเมล: tggm2009@yahoo.co.th (การ
ลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อท่านชาระเงินค่าลงทะเบียน และส่งหลักฐานมาแล้วเท่านั้น)
เครดิต CNEU, CME, CPE:
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การนาเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการประจาปี พ.ศ.2562
สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผสู้ ูงอายุไทย
ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562
ด้วย สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทยจะจัดให้มีการประชุมวิชาการประจาปี ระหว่างวันที่
27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพมหานคร โดยมีแก่นเรื่อง (Theme) คือ Health
and social innovations for aging populations
ในการนี้ สมาคมฯจึงขอเชิญสมาชิกและผูส้ นใจเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา สถานที่ดังกล่าว และ ขอเชิญ
ชวนท่านที่สนใจส่งบทคัดย่อเพื่อนาเสนอผลงานวิชาการประเภท Oral Presentation ตามรายละเอียดในการ
ส่งบทคัดย่อดัง ด้านล่างนี้
ลักษณะผลงานวิจัยและการเสนอผลงาน
1. เป็นผลงานวิจัยที่ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว หรืออยู่ในระหว่างการดาเนินการที่ยังไม่เคยนาผลงานดังกล่าวเสนอ

ในการประชุมวิชาการใดมาก่อน
2. เป็นผลงานวิจัยที่อยู่ในขอบข่ายของหัวข้อ ในกลุ่มสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ดังนี้

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 20 บรรทัด (ไม่รวมชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย/นาเสนอ และชื่อสถาบัน)
• บทคัดย่อต้องไม่มีตารางหรือภาพใด ๆ
• ที่ด้านล่างสุดของบทคัดย่อ ระบุสถาบันทีละบรรทัดให้ตรงกับเครื่องหมาย *, **, *** ฯลฯ
• ส่งบทคัดย่อไปทีส่ มาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย email: tggm2009@yahoo.co.th ภายใน
วันที่ 25 มกราคม 2562
• สมาคมฯจะส่งอีเมลแจ้งผลการรับ Oral Presentation ไม่เกินวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
การเตรียมเนื้อหาของ Oral presentation
• เนื้อหาสไลด์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
• นาเสนอเป็นภาษาไทย
• เนือ้ หาประกอบด้วย ชื่อเรื่อง (title) หลักการและเหตุผลหรือบทนา (rational/ introduction)
วัตถุประสงค์ (objective) ระเบียบวิธีวิจัย (method) สถิติที่ใช้ ผลการวิจัย (result) การอภิปรายผล
(discussion) บทสรุป (conclusion) และบรรณานุกรม (reference)
• ใช้เวลาในการนาเสนอ 10 นาที ถามตอบ 3 นาที (อาจมีการปรับแก้ไขอีกครั้งโดยจะแจ้งล่วงหน้า)

• ผู้ชนะ Oral presentation ในแต่ละสาขาวิชา จะได้รางวัล เป็นจานวนเงิน 3,000 บาท
และเกียรติบัตร
• ผู้เข้าร่วมการนาเสนอทุกคนจะได้เกียรติบตั รการเข้านาเสนอผลงาน
กาหนดการยืน่ ใบสมัครและการตอบรับให้นาเสนอผลงานวิจัย
รายละเอียด
วันที่
ผู้สนใจนาเสนอผลงานวิจัยฯ ส่งบทความวิจัยฉบับย่อ
วันนี้-วันที่ 25 มกราคม 2562
(abstract) สาหรับ Oral Presentation
แจ้งผลการตอบรับให้ผู้ต้องการนาเสนอผลงานวิจัยนาเสนอ
1 กุมภาพันธ์ 2562
ผลงานวิจัยแบบ Oral Presentation
ประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัย
28 กุมภาพันธ์ 2562
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