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“การดูแลเพื่อการเข้าสู่วยัสูงอายุอยา่งมีคุณภาพ                                    

 (Active care for active aging)”                            
วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2562  

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1 โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี 
ได้หน่วย CNEU 11 หน่วยคะแนน 

1.ข้อมูลส่วนตัว  
ชื่อ.................................................สกุล........................................................... 
เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน (13 หลกั)……............................................... 
ที่อยู่ส าหรับออกใบเสร็จ ชื่อ/ชื่อหน่วยงาน................................................... 
เลขที่........หมู่ที่...... แขวง/ต าบล...........................เขต/อ าเภอ......................
จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์..............................
เบอร์โทรศัพท์.................................E-mail..................................................... 
กรณีท่านเป็นศิษย์เก่า คณะพยาบาลศาสตร์ มรส.รุ่นที่.................................. 
เข้าร่วมงานคืนสู่เหย้า  ได้     ไม่ได้ 
2. สถานที่ปฏิบัติงานปัจจุบัน  
สถานที่ปฏิบัติงานปจัจุบัน.............................................................................. 
เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ................................................................... 
เลขที่สมาชิกสภาการพยาบาล ....................................................................... 
3.อาหารและสถานที่พักระหว่างการอบรม  
อาหาร   โปรดระบ ุ(  )  ไทยพุทธ  (  ) มุสลิม                                
จองสถานที่พัก  โรงแรมบรรจงบุร ี โทร: 077-489111 

โอนเงินค่าลงทะเบียนผ่าน ธนาคารกรุงไทย 
เลขที่บัญชี  984-9-21380-9 ออมทรัพย์ 

ชื่อบัญชี โครงการบริการวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
ค่าลงทะเบียน คนละ 1,500 บาท 

บุคคลทั่วไปที่เป็นผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) คนละ 1,000 บาท 
 

กรอกข้อมูลใบสมัครพร้อมโอนเงินค่าลงทะเบียนแล้วส่งกลับมายังโครงการ 
โดย Scan หรือ ถ่ายรูป ใบสมัครและหลักฐานการโอนเงินส่งมาที่ 

E-mail: pp.anfield@gmail.com 
*กรุณาเก็บหลักฐานการโอนเงินตัวจริงไว้ที่ผู้อบรมเพื่อขอรับใบเสร็จ
ค่าลงทะเบียนหน้างาน 
*ทางโครงการจะแจ้งสถานะการลงทะเบียนส าเร็จหลังจากตรวจสอบ
เอกสารและการโอนเงินทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านแจ้งไว้ 

 

*ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน* 
 

 
 
 

                               
 
 
 

 
 

ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
อ.ประภสัสร อักษรพันธ ์      โทร 091-8246165 

       อ.รุ้งกานต์  พลายแก้ว          โทร 088-7614269 
คุณแพรพิม ดาวสุวรรณ       โทร 083-1828089 
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ของคณะพยาบาลศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

 
 

เรื่อง 
 

“การดูแลเพื่อการเข้าสู่วัยสูงอายุ 
อย่างมีคุณภาพ  

(Active care for active aging)” 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2562 
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1 

โรงแรมบรรจงบุรี จ.สรุาษฎร์ธาน ีขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที ่
คุณแพรพิม ดาวสวุรรณ   โทร 083-1828089 



หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันประเทศไทยก าลังเปลี่ยนผ่านจาก Aging society 

เข้าสู่ Aged society ในอัตราท่ีเร็วกว่าประเทศก าลังพัฒนาอื่นๆ โดย
กระบวนการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างดังกล่าวมักใช้เวลานานถึง 18 
- 115 ปี ขณะท่ีประเทศไทยจะใช้เวลาเพียง 20 ปีเท่าน้ัน เน่ืองจาก
สัดส่วนประชากรอายุมากกว่า 65 ปีของไทยก าลังเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็วจากร้อยละ 7 เป็นร้อยละ 13 ในปี 2020 ผู้สูงอายุจะ
กลายเป็นประชาชนกลุ่มใหญ่ท่ีสุดในสังคม ซ่ึงส่วนใหญ่มีการเจ็บป่วย
ด้วยโรคเรื้อรัง ต้องเผชิญความเสี่ยงในเรื่องต่างๆอันสืบเน่ืองมาจาก
ความเสื่อมถอยของระบบร่างกาย ดังน้ันประเทศจะต้องมีการเตรียม
ความพร้อมในด้านการพัฒนาระบบท่ีเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุเพื่อรองรับ
ประชากรสูงวัยท่ีเพิ่มมากขึ้น ดังน้ันการพัฒนาให้ผู้สูงอายุพึ่งตนเองได้  
มีศักยภาพ สามารถท าประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัวและสังคมจึงมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่ง  
 การเป็นผู้สูงอายุท่ีปราศจากโรค รวมถึงการมีความสามารถใน
การใช้ร่างกาย สรีรวิทยา จิตใจ และสังคม ซ่ึงได้เปลี่ยนแปลงไปตาม
กระบวนการชราท่ีเกิดขึ้น ให้ท างานได้อย่างเหมาะสม เป็นเป้าหมายท่ี
น าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของผู้สูงอายุ โดยการดูแลผู้สูงอายุในยุค
ไทยแลนด์ 4.0 ต้องมีความเข้าใจสภาพความสูงอายุ สิ่งแวดล้อม และ
แบบแผนการด าเนินชีวิต ตามความเป็นจริงและการเปลี่ยนแปลง ใน
การจัดการปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุท่ีเกิดขึ้น ดังน้ันผู้สูงอายุปรับตัวและ
ต้องประยุกต์ใช้สิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อในยุคน้ันๆ เช่น การใช้เทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยมาช่วยอ านวยความสะดวก และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารท่ี
ทันสมัยสะดวกรวดเร็ว การเข้าถึงบริการต่างๆ ได้สะดวกและง่าย การ
เลือกรับประทานอาหารและออกก าลังกายอย่างเหมาะสม การฝึกจิต
ฝึกสติให้สงบและเป็นสุข  
 จากสถานการณ์ดังกล่าวคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี เล็งเห็นว่าพยาบาลวิชาชีพ บุคลากรทางด้าน
สาธารณสุขและบุคคลท่ีเกี่ยวข้องหรือแม้แต่ผู้สูงอายุจ าเป็นต้องมีการ
เตรียมความพร้อมเพื่อท่ีจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ มีการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพท่ีทันสมัย สามารถกระจายข้อมูลสุขภาพเพื่อให้เข้าถึง
ผู้สูงอายุอย่างแท้จริง จึงเห็นสมควรให้จัดประชุมวิชาการประจ าปี ครั้ง
ท่ี 4 ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง 
“การดูแลเพื่อการเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพ (Active care for 

active aging)” เพื่อให้พยาบาลวิชาชีพและทีมสุขภาพได้มีความ
พร้อมในการดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี  
 
ผู้เข้าร่วมอบรม 

พยาบาลวิชาชีพซ่ึงเป็นศิษย์เก่า พยาบาลวิชาชีพท่ัวไป 
อาจารย์พยาบาล บุคคลด้านสาธารณสุข และบุคคลท่ัวไป จ านวน 
100 คน 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ผู้เข้าร่วมประชุมน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริม
สุขภาพผู้รับบริการเพื่อให้เข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพได้อย่างเต็ม
ศักยภาพส่งผลให้เกิดการปฏิบัติงานทางการพยาบาลท่ีมีคุณภาพ
ตามมา  
 2. ผู้เข้าร่วมประชุมมีเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน า
แนวทางในการพัฒนาสมรรถนะในการดูแลสุขภาพบุคคลเพื่อการเข้าสู่
วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพไปประยุกต์ใช้ในด้านการวิจัยและนวัตกรรมท่ี
เชื่อมโยงกับบริบทของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3. ผู้เข้าร่วมประชุมมีเครือข่ายผู้สนใจด้านผู้สูงอายุในการ
แสวงหาความรู้และร่วมกันท างานในการพัฒนาคุณภาพการบริการแก่
ผู้รับบริการต่อไป  
 #----------------------------------------------------# 
 

ก าหนดการประชุม 
วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤษภาคม 2562 
เวลา 08.00-09.00 น.  ลงทะเบียน 
เวลา 09.00-09.15 น. พิธีเปดิและกล่าวต้อนรบั  
                                   รักษาราชการแทนอธิการบดี  
                                    ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
เวลา 09.15-10.15 น.      แนวโน้มนวตักรรมและเทคโนโลยีกับการ

เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุยุค Thailand 4.0  
 โดย  ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม 
เวลา 10.16-10.30 น.      พักรบัประทานอาหารว่าง 
เวลา 10.31-12.00 น.      โภชนบ าบดัชะลอวัย 
 โดย  น.ส.ธันยารัศมิ ์ประทุมสุวรรณ 
เวลา 12.01-13.00 น. พักรบัประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.01-14.45 น. กิจกรรมบ าบดัในผู้สูงอายุเพื่อป้องกนั
ภาวะสมองเสื่อม 

 โดย  อ.วีณา ลิ้มสกุล 
เวลา 14.46-15.00 น. พักรบัประทานอาหารว่าง 
เวลา 15.01-16.30 น.      Exercise for Active Aging 
 โดย  นต.หญิง.พญ.ปิยะพร ประมุขสรรค์ 
 
วันศกุร์ ที่ 10 พฤษภาคม 2562 
เวลา 08.00-08.30 น.  ลงทะเบียน 
เวลา 08.31-09.00 น.      ฝกึปฏิบตัิโยคะเพื่อการชะลอวัย 
 โดย  อ.จวง เผือกคง 
เวลา 09.01-10.30 น. การเข้าสู่ผู้สูงอายุอย่างมีสติ 
 โดย  นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ 
เวลา 10.31-10.45 น.      พักรับประทานอาหารว่าง 
เวลา 10.46-12.00 น.      น าเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “นวตักรรม

สุขภาพกบัผู้สูงอายุ” 
 โดย  พว.สุวรรณี นิยมจิตร์ 
       พว.ดารุณี ภูษณสุวรรณศรี 
                                          และนางนวลจันทร์ บุญธรรม 
                                   ด าเนินรายการโดย อ.ดร.นุชนาถ วิชิต 
เวลา 12.01-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.01-13.30 น. ฝกึปฏิบตักิารบรหิารสมองส าหรับ

ผู้สูงอาย ุ
 โดย  อ.ธวัชชัย ทีปะปาล 
เวลา 13.31-15.30 น. เสวนาเรื่อง “การดูแลผู้สูงอายุเพื่อชีวิต

ที่มีสุข: มุมมองและประสบการณ์”  
 โดย  นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ 
       พว.ดารุณี ภูษณสุวรรณศรี 
         และน.ส.นงนุช  ชื่นตา 
                                   ด าเนินรายการโดย ว่าท่ี ร.ต. อ.ธีระยุทธ เกิดสังข ์
เวลา 15.31–15.45 น.  พักรบัประทานอาหารว่าง 
เวลา 15.46–16.30 น.  สรุป และปดิการประชุม 
 


