(ร่าง) กำหนดการ
อบรมหลักสูตร “Case based Learning in Geriatric Ambulatory Care”
สำหรับพยาบาลและสหสาขาวิชาชีพ
วันที่ 19 – 23 กรกฎาคม 2564 ณ โรงแรมเบอเคลีย์ กรุงเทพมหานคร
Day 1 : 19 กรกฎาคม 2564
เวลา
เนื้อหา
08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 - 09.00 น. พิธีเปิดการอบรม
โดย นพ.สกานต์ บุนนาค
ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์ฯ ผู้สูงอายุ
09.00 - 12.00 น. Aging society and policy for geriatric service

13.00 – 14.30 น. คลินิกผู้สูงอายุ และบทบาทของพยาบาล

14.30 – 16.30 น. การดูแลผู้สูงอายุ และการประเมินผู้สูงอายุแบบ
ครบถ้วน กลุ่มอาการสูงอายุ
Day 2 : 20 กรกฎาคม 2564
08.00 – 09.00 น. การดูแลผู้สูงอายุในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVOD-19)
09.00 – 12.00 น. การคัดกรอง/ประเมินปัญหาสุขภาพและกลุ่มอาการใน
ผู้สูงอายุ
13.00 – 14.00 น. การจัดการข้อมูลประเมินคลินิกผู้สูงอายุพื้นฐานและ
คุณภาพผ่านทางเว็บ Geriatric Clinic

วิทยากร

นพ.สกานต์ บุนนาค
นิติกุล ทองน่วม
สถาบันเวชศาสตร์ฯ ผู้สูงอายุ
ศ.นพ.วีรศักดิ์ เมืองไพศาล
อ.ดุจปรารถนา พิศาลสารกิจ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ศ.นพ.วีรศักดิ์ เมืองไพศาล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

นพ.สกานต์ บุนนาค
ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์ฯ ผู้สูงอายุ
นิติกุล ทองน่วม
สถาบันเวชศาสตร์ฯ ผู้สูงอายุ
นิติกุล ทองน่วม
ปนิตา มุ่งกลาง
สถาบันเวชศาสตร์ฯ ผู้สูงอายุ
14.00 – 16.00 น. การส่งเสริมผู้สูงอายุให้มีความรอบรู้ทางสุขภาพ
คุณัญญา แก้วภาพ
(health literacy) และการฝึกเกมส์พัฒนาสมอง และ สุวพาส ดวงจิตต์งาม
การป้องกันภาวะหกล้ม โดยผ่านทาง Application
5G+
Day 3 : 21 กรกฎาคม 2564
09.00 – 12.00 น. Integrated Multidisciplinary Team in Geriatric รศ.พญ.ปิยะภัทร เดชพระธรรม
Services : Case-based Demonstration 1
คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
พญ.อรพิชญา ไกรฤทธิ์

(Instability/Fall/Fracture/Immobility….from
hospital to home)
ทีมสหาสาขาวิชาชีพในการบริการผู้สูงอายุ :
กรณีศึกษา 1
- Gait instability and falls
- Fracture and osteoporosis
- Immobility and complications
- Latrogenesis in falls and immobility
- Care plan
13.00 – 16.00 น. Rational drug use in older patients

Day 4 : 22 กรกฎาคม 2564
08.00 – 09.00 น. Continuing care and palliative care in geriatric
patients
09.00 - 12.00 น. - Health Promotion in Geriatric Care
- Practical care plan for Geriatric syndromes
- Care plan for dementia
13.00 – 16.30 น. Integrated Multidisciplinary Team in Geriatric
Services : Case-based Demonstration 2
(Malnutrition/ Common Co-morbid
/latrogenesis…from hospital to home)
ทีมสหาสาขาวิชาชีพในการบริการผู้สูงอายุ :
กรณีศึกษา 2
- Malnutrition/Weight loss
- Nutritional assessment and management
- Co-morbidity
- latrogenesis in Malnutrition and Common
Co-morbid
- Care plan
Day 5 : 23 กรกฎาคม 2564
09.00 - 12.00 น. Dementia and mild cognitive impairment:
clinical assessment
13.00 - 16.30 น. Integrated Multidisciplinary Team in Geriatric
Services : Case-based Demonstration 3

คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

อ.พญ.วราลักษณ์ ศรีนนท์ประเสริฐ
นพ.เอกภพ หมอกพรม
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ผศ.นพ.กิติพล นาควิโรจน์
คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี
พ.ท.ผศ.พ.ญ.พัฒน์ศรี ศรีสุวรรณ
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ศ.นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ผศ.พญ.สิรินทร ฉันสิริกาญจน
คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี
ผศ.พญ.สิรินทร ฉันสิริกาญจน
เภสัชกรกรองทอง พุฒิโภคิน
นางสาวทิพเนตร งามกาละ

(Cognitive impairment/Delirium….from
hospital to home)
ทีมสหาสาขาวิชาชีพในการบริการผู้สูงอายุ :
กรณีศึกษา 3
- Cognitive impairment
(diagnosis/management)
- Delirium
- Latrogenesis in dementia/delirium
- BPSD (pharmacologic/non pharmacologic)
- ADLs
- Communication
- Care plan
หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี
นางสาวปิติพร สิริทิพากร
รพ.ศิริราช
(ผู้ดำเนินการอภิปราย)

