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ค่าลงทะเบียน

3,000 บาท

ค่าลงทะเบียนรวมค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
สามารถเบิกค่าลงทะเบียน ค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ ได้ตามระเบียบราชการ

โดยโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) สาขาสภากาชาดไทย
ชื่อบัญชี“ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สถาบันการพยาบาล”
เลขที่บัญชี 045-537325-2 ประเภทออมทรัพย์
ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่
E-mail : ccne@stin.ac.th หรือ
ID Line : 089 4800 640, 089 6755 089
** โปรดนาหลักฐานสาเนาโอนเงินมาแสดงในวันลงทะเบียน **

รายละเอียดเกีย่ วกับโรงแรม โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม
โทรศัพท์ 0 2237 0100 โทรสาร 0 2635 7058
พักเดี่ยว คืนละ 1,400 บาท/ห้อง รวมอาหารเช้า 1 มื้อ
พักคู่
คืนละ 1,600 บาท/ห้อง รวมอาหารเช้า 1 มื้อ
กรุณาสารองห้องพักกับโรงแรมโดยตรง

เรื่อง

การดูแลระยะเปลี่ยนผ่านและต่อเนื่อง

ในผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง
0 2256 4093-9 ต่อ 414
E-mail : ccne@stin.ac.th
ID Line : 089 6755 089
089 480 0640

www.stin.ac.th
ขอสงวนสิ ทธิ์ งดคืนค่าลงทะเบียนกรณี ที่มีเหตุขดั ข้องอันเกิดจากผูส้ มัคร

วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ห้องประชุมอยุธยา โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ

หลักสูตรนี้ได้รับรองหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง
สาขาพยาบาลศาสตร์ (CNEU) จากสภาการพยาบาล

กาหนดการประชุมวิชาการ

หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันประเทศไทย มีสัดส่วนของผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปเกิน
ร้อยละ 10 จากประชากร 68 ล้านคน หรือคิดเป็นผูส้ ูงอายุถึงกว่า
7 ล้าน นับได้ว่าประเทศไทยมีโครงสร้างประชากรเป็นผูส้ ูงอายุแล้ว
จากการสารวจภาวะสุขภาพผูส้ ูงอายุ เป็นกลุ่มที่มีอตั ราการเป็นโรค
เรื้อรังและมีความรุนแรงของโรคมากกว่ากลุ่มวัยอื่น โดยเฉพาะ 5
โรคเรื้อรังได้แก่ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หัวใจ โรคหลอดเลือด
สมองตีบและโรคมะเร็ง ซึ่งมีสาเหตุเนื่องจากพฤติกรรมสุขภาพและ
การดูแลควบคุมโรคเรื้อรังในอดีตยังไม่มีประสิทธิภาพส่งผลให้
ผู้สูงอายุมโี รคแทรกซ้อนรุนแรง คือ โรคไตวาย ตาบอด โรคหัวใจ
อัมพาต และ มีภาวะสมองเสื่อม มีความพิการถาวร หรือเสียชีวิต
เนื่องจากเส้นเลือดสมองแตกหรืออุดตัน ซึ่งโรคเรื้อรังดังกล่าวเป็น
โรคที่มีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาสูงและมีผลกระทบต่องบประมาณ
ทางด้านสาธารณสุขของประเทศ
การดูแลรักษาผูส้ ูงอายุที่มีโรคเรื้อรังที่มีคุณภาพ ควรมีการ
พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะเปลีย่ นผ่านอย่างต่อเนื่องทั้งใน
ระดับสถานบริการสุขภาพและชุมชน โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนา
คุณภาพการดูแลที่ครอบคลุมมิติการดูแลในระยะเปลี่ยนผ่าน และ
ต่อเนื่องบนพื้นฐานหลักฐานเชิงประจักษ์และงานวิจัย เพื่อให้ผู้ป่วย
สูงอายุที่ดีในภาวะโรคเรื้อรัง รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมในดูแล
สุขภาพร่วมกับทีมดูแลสุขภาพเชิงสหสาขา
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย มีพันธกิจ
ในการพัฒนาศักยภาพการพยาบาลด้านผู้สูงอายุ และตระหนักถึง
ความสาคัญในปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุที่มภี าวะโรคเรื้อรัง จึงจัด
ประชุม เรื่อง การดูแลระยะเปลี่ยนผ่านแบบต่อเนื่องในผูส้ ูงอายุโรค
เรื้อรัง แก่พยาบาลวิชาชีพและบุคลากรทีมสุขภาพทีส่ นใจ เพื่อนา
ความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการดูแลผูส้ ูงอายุอย่าง
ยั่งยืนต่อไป
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่ว มประชุม
1) เข้าใจปัญหาและระบบการดูแลผูส้ ูงอายุครอบคลุมการดูแล
ในโรงพยาบาลและที่บ้านและชุมชน
2) สามารถเข้าใจแนวคิดและหลักการการพัฒนาคุณภาพการ
ดูแลผู้สูงอย่างต่อเนื่อง

 วันจันทร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

 วันอังคาร ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 - 09.00 น. พิธีเปิดการประชุม
โดย ผศ.ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ

08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 - 10.00 น. รูปแบบการดูแลผู้ป่วยสูงอายุโรคเรื้อรังในระยะ
เปลี่ยนผ่านจากโรงพยาบาลสู่บ้านและชุมชน
โดย นางสาวอรนันท์ อุดมภาพ
สถานพยาบาลนวศรีเนอสซิ่งโฮม
ผศ. ดร. ดวงกมล วัตราดุลย์
10.00 – 11.00 น. การดูแลระยะ intermediate care Nutritional
Assessment and Promoting Nutrition in
Elderly Patients
โดย อาจารย์ ฉัตรกมล ประจวบลาภ
อาจารย์ พรนภา นาคโนนหัน

09.00 – 10.00 น. นโยบายและทิศทางการดูแลผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง
ในประเทศไทย
โดย อาจารย์ ศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์
10.00 – 11.00 น.
โดย ศาสตราจารย์ พญ. นิจศรี ชาญณรงค์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
11.00 – 12.00 น. Intermediate care for Elderly Patients with
Cardiovascular Disease
โดย ผศ.นพ.สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์
ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
12.00 – 13.00 น. พักอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น. Intermediate care and long term care for
Elderly Patients With Alzheimer Disease
โดย ศาสตราจารย์ พญ. นันทิกา ทวิชาชาติ
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14.00 – 16.30 น.
โดย คุณพิมพ์ชนก วรวัฒนนนท์
บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จากัด
ผศ.ดร. ดวงกมล วัตราดุลย์
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

**พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.15-10.30 น. และ 14.30-15.00 น.**

11.00 – 12.00 น. การดูแลระยะเปลี่ยนผ่านงานทันตกรรมใน
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
โดย ผศ.ทพญ. ดร. อรพินท์ โคมิน
12.00 – 13.00 น. พักอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. การดูแลระยะเปลีย่ นผ่าน : ใช้ยาแบบสมเหตุผล
ในผู้ป่วยสูงอายุ”
โดย ผศ.นพ. พิสนธิ์ จงตระกูล
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14.30 – 16.00 น. การดูแลระยะเปลีย่ นผ่าน : wound care in
Elderly Patients”
โดย วิทยากรคณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรรณฤดี ภูท่ อง
อาจารย์ เอมปภา ปรีชาธีรศาสตร์
**********************************

สมัครได้ทาง

