ประวัติและข้ อมูลผู้สมัครเลือกตั้ง
เป็ นกรรมการสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ ผ้ สู ู งอายุไทย
วาระ พ.ศ. 2565-2567

(ให้ไว้ ก่อนวันสิ้ นสุ ดการสมัคร 30 กันยายน 2564)

ชื่ อ-สกุล

ศ.นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย

อายุ :

64 ปี

การศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (เกียรตินิยม)
Fellowship of Royal College of Physicians of London (FRCP)"

ผลงาน

- รางวัลศิริราชเชิดชูเกียรติ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
- วิทยากรรับเชิญการประชุมวิชาการนานาชาติ
- บรรณาธิการวารสารทางวิชาการ

ตาแหน่ งงาน-หน่ วยงานปัจจุบัน
- นายกสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผสู ้ ูงอายุไทยสมัยปั จจุบนั
- รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คนที่ 2
- อาจารย์ประจาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล"
ข้อความที่ต้องการสื่ อไปยังสมาชิก
สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผูส้ ู งอายุไทยจะต้องเป็ นองค์กรที่พ่ึงด้านศาสตร์และศิลป์ ที่เกี่ยวข้อง
กับภาวะสูงวัยสาหรับผูส้ ูงอายุไทย

ชื่ อ-สกุล

รศ.ทพญ.ดร.พัชราวรรณ ศรี ศิลปนันทน์

อายุ :

65 ปี

การศึกษา

PhD University of London, United Kingdom

ผลงาน

-

กรรมการบริ หารสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผสู ้ ูงอายุไทย
กองบรรณาธิการวารสารสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผสู ้ ูงอายุไทย
ประธานกรรมการบริ หาร มูลนิธิพฒั นางานผูส้ ูงอายุ,
ประธานมูลนิธิพฒั นาสตรี ภาคเหนือ,
อุปนายกสมาคม YMCA เชียงใหม่"

ตาแหน่ งงาน-หน่ วยงานปัจจุบัน
- อุปนายกคนที่ 1 สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผสู ้ ูงอายุไทยสมัยปัจจุบนั
- นักวิชาการอิสระ
- ประธานกรรมการบริ หารมูลนิธิพฒั นางานผูส้ ูงอายุ
ข้อความที่ต้องการสื่ อไปให้ สมาชิก
"ยินดีทางานเพื่อส่งเสริ มพัฒนากิจกรรมวิชาการ และพัฒนางานเพื่อผูส้ ู งอายุ ทั้งระดับท้องถิ่นระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ"

ชื่ อ-สกุล

รศ.ร.อ.หญิง ดร.ศิริพนั ธุ์ สาสัตย์

อายุ :

55 ปี

PhD. Nursing Studies-Gerontology, University of Hull, United Kingdom
MSc. The Care of Older People, University of Hull, United kingdom
Certificate of the Master Trainers Course in the "" Skill Training for Long-Term Care Nurses in
Thailand Teching Programme"" Singapore 2018
Certificate of Credential Professional Gerontologist (C.P.G.), National Association for Professional
Gerontologist (NAPG) U.S.A. 2017"
การศึกษา

ผลงาน

กรรมการบริ หารสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผสู ้ ูงอายุไทย (พ.ศ.2542 - ปัจจุบนั )
เลขาธิการสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผสู ้ ูงอายุไทย (2544 - 2555) ประธานสาขาพยาบาลศาสตร์ สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผสู ้ ูงอายุไทย (2544 - ปัจจุบนั )
อุปนายกสมาคม (คนที่ 2) สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผสู ้ ูงอายุไทย (2559-ปัจจุบนั )
Secretary General, the International Association of Gerontology and Geriatrics Asia/Oceania
Region (2017 - present)"

ตาแหน่ งงาน-หน่ วยงานปัจจุบัน
อุปนายกคนที่ 2 สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผสู ้ ูงอายุไทยสมัยปัจจุบนั
อาจารย์ประจาภาควิชาการพยาบาลผูใ้ หญ่และผูส้ ูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์
การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ข้อความที่ต้องการสื่ อไปยังสมาชิก
ร่ วมมือกันสร้างองค์ความรู ้และเผยแพร่ ศาสตร์ทางด้านผูส้ ูงอายุ และสร้างสรรสังคมเพื่อผูส้ ูงอายุและคนทุกวัย

ชื่ อ-สกุล

ศ.นพ.วีรศักดิ์ เมืองไพศาล

อายุ :

49 ปี

การศึกษา

- พ.บ. (เกียรตินิยม อันดับ 1 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล),

- ว.ว.(อายุรศาสตร์),
- ว.ว. (ประสาทวิทยา),
- อ.ว. (อายุรศาสตร์ผสู ้ ูงอายุ),
- อ.ว. (เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน),
- อ.ว. (เวชศาสตร์ป้องกันคลินิก),
- Certificate of Statistics for Health Research (Oxford), Clinical fellow in Geriatric Neurology
(Nuffield Department of Clinical Medicine, University of Oxford, UK), Diploma in Geriatric Medicine
(Royal College of Physicians, London, UK), MPhil in Epidemiology (Cambridge, UK)
ผลงาน
ประธานวิชาการสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผสู ้ ูงอายุไทย 2554-ปัจจุบนั
Secretary of the Southeast Asian Academy on Geriatric, IAGG (International Association of
Gerontology and Geriatric)
บรรณาธิการหนังสื อพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผสู ้ ูงอายุไทย 7 เล่ม
คณะบรรณาธิการ วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผสู ้ ู งอายุ
ตาแหน่ งงาน-หน่ วยงานปัจจุบัน
- ประธานฝ่ ายวิชาการสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผสู ้ ูงอายุไทย สมัยปัจจุบนั
- สาขาเวชศาสตร์ผสู ้ ูงอายุ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
- อาจารย์ประจาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ข้อความที่ต้องการสื่ อไปยังสมาชิก
ความพร้อมของสังคมผูส้ ูงอายุ อยูใ่ นมือของทุกคน

ชื่ อ-สกุล

รศ.พญ.วราลักษณ์ ศรี นนท์ประเสริ ฐ

อายุ :

49 ปี

การศึกษา

M.D. , Grad. Dip. in Clinical Sciences with Honor (Mahidol University)
Dip Thai Board in Internal Medicine
Clinical Fellow in Geriatric Medicine (Concord Hospital, Australia)
MM (Cline pi)
Master of Medicine with Honor (Clinical Epidemiology) (U. of Sydney, Australia)

ผลงาน
กรรมการกลาง สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผสู ้ ูงอายุไทย
หัวหน้าสาขาแพทยศาสตร์
ตาแหน่ งงาน-หน่ วยงานปัจจุบัน
- ประธานสาขาแพทยศาสตร์ สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผสู ้ ูงอายุไทยสมัยปัจจุบนั
- หัวหน้าสาขาอายุรศาสตร์ปัจฉิมวัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ข้อความที่ต้องการสื่ อไปยังสมาชิก
"สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผสู ้ ูงอายุไทยจะเป็ นองค์กรช่วยขับเคลื่อนองค์ความรู ้ในการดูแล
ผูส้ ู งอายุไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ นึ "

ชื่ อ-สกุล

รศ.ดร.นารี รัตน์ จิตรมนตรี

อายุ :

63 ปี

การศึกษา

ปริ ญญาตรี , ปริ ญญาโท สาขาการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Ph.D. (Gerontological Nursing) University of Lowa, U.S.A.

ผลงาน
ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นผูส้ ูงอายุ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน)
กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการด้านนโยบายเกี่ยวกับการดูแลผูส้ ูงอายุ สภาการพยาบาล
ตาแหน่ งงาน-หน่ วยงานปัจจุบัน
- เหรัญญิกสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผสู ้ ูงอายุไทยสมัยปัจจุบนั
- อาจารย์สาขาการพยาบาลผูส้ ูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปัจจุบนั เกษียณอายุราชการ เป็ นข้าราชการบานาญ
ข้อความที่ต้องการสื่ อไปยังสมาชิก
"ขออาสาใช้ความรู ้และประสบการณ์ดา้ นการดูแลผูส้ ูงอายุผา่ นสมาคมพฤฒาวิทยา
และเวชศาสตร์ผสู ้ ูงอายุไทย เพื่อสังคมสูงอายุที่เป็ นสุข"

ชื่ อ-สกุล

ผศ.ดร.เบญจมาศ กุฏอินทร์

อายุ :

49 ปี

การศึกษา

- สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมภายใน (เกียรตินิยมอันดับ 2) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- M.S. in Housing, Interior Design, and Resource Management, Virginia Polytechnic Institute
and State University, U.S.A.
- Graduate Certificate in Gerontology, Virginia Polytechnic Institute and State University, U.S.A.
- Ph.D. in Housing, Interior Design, and Resource Management, Virginia Polytechnic Institute
and State University, U.S.A.
- ประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ชั้นโท

ผลงาน
- กรรมการ สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผสู ้ ูงอายุไทย (พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2564)
- อนุกรรมการแก้ไขและปรับปรุ งกฎกระทรวงว่าด้วยการกาหนดสิ่ งอานวยความสะดวกในอาคาร
สาหรับผูพ้ ิการหรื อทุพพลภาพ และคนชรา กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
- กรรมการประกวดสถานที่ดีเด่นที่เอื้อต่อคนพิการและผูส้ ู งอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย์
- อาจารย์สอนสมาธิ วัดธรรมมงคล สถาบันพลังจิตตานุภาพ สังกัด พระธรรมมงคลญาณ พระอาจารย์
หลวงพ่อวิริยงั ค์ สิ รินธโร
- รางวัลสภาวิจยั แห่งชาติ รางวัลชมเชยวิทยานิพนธ์สาขาปรัชญา ประจาปี พ.ศ. 2546 (ผลงาน
เกี่ยวข้องกับผูส้ ูงอายุ)
- ผลงานวิจยั ดีเยีย่ มระดับบัณฑิตศึกษาด้านที่อยู่อาศัย Tassie Agan Award ประจาปี ค.ศ. 2002 จาก
The Housing Education and Research Association, U.S.A. (ผลงานเกี่ยวข้องกับผูส้ ูงอายุ)

- ผลงานวิจยั ดีเยีย่ มระดับบัณฑิตศึกษาด้านผูส้ ูงอายุ Student Research Paper Award ประจาปี ค.ศ.
1999 จาก The Southern Gerontological Society, U.S.A.
- ผลงานวิจยั ดีเยีย่ มระดับบัณฑิตศึกษาด้านการออกแบบภายใน Joel Polsky Academic Achievement
Award ประจาปี ค.ศ. 1998 จาก The American Society of Interior Designers (ผลงานเกี่ยวข้องกับ
ผูส้ ูงอายุ)
ตาแหน่ งงาน-หน่ วยงานปัจจุบัน
- ปฏิคมสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผสู ้ ูงอายุไทยสมัยปัจจุบนั
- อาจารย์สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ข้อความที่ต้องการสื่ อไปยังสมาชิก
ดิฉนั ต้องการเรี ยนรู ้การทางานด้านผูส้ ูงอายุร่วมกันระหว่างนักวิชาการจากสหสาขาวิชาชีพ ซึ่งเป็ นจุด
แข็งของสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผสู ้ ูงอายุไทย ที่เป็ นสมาคมที่เกิดจากการร่ วมตัวของนักวิชาการหลากหลาย
สาขาวิชา ช่วยกันเผยแพร่ ความรู ้เกี่ยวกับผูส้ ูงอายุในด้านต่างๆ ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ

ชื่ อ-สกุล

รศ.ดร.อารี ชีวเกษมสุข

อายุ :

60 ปี

การศึกษา

วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต(พยาบาลและผดุงครรภ์)เกียรตินิยมอันดับ2 มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
ครุ ศาสตร์มหาบัณฑิต การบริ หารการพยาบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Doctor of Philosophy Charles Sturt University, New South Wales, Australia"

ผลงาน
- อนุกรรมการสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ของสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผสู ้ ูงอายุไทย 2552-2557
- กรรมการของสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผสู ้ ูงอายุไทย 2558-ปัจจุบนั "
ตาแหน่ งงาน-หน่ วยงานปัจจุบัน
- นายทะเบียนสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผสู ้ ูงอายุไทยสมัยปัจจุบนั
- อาจารย์สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ข้อความที่ต้องการสื่ อไปยังสมาชิก
"มุ่งมัน่ ตั้งใจและทุ่มเทเสริ มสร้างสมรรถนะทีมสุ ขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
ของผูส้ ูงวัยอย่างสร้างสรรค์"

ชื่ อ-สกุล

รศ.พญ.วิไล คุปต์นิรัติศยั กุล

อายุ :

62 ปี

การศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต, วุฒิบตั รแพทยศาสตร์ฟ้ื นฟู
Certificate fellowship in Geriatric Rehabilitation, Case Western Reserve U Ohio U.S.A.

ผลงาน
- กรรมการสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผสู ้ ูงอายุไทย 2549-ปัจจุบนั
ตาแหน่ งงาน-หน่ วยงานปัจจุบัน
- กรรมการกลางสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผูส้ ูงอายุไทยสมัยปัจจุบนั
- อาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ฟิ้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ข้อความที่ต้องการสื่ อไปยังสมาชิก
เป็ นตัวแทนด้านการฟื้ นฟูสาหรับผูส้ ู งอายุดา้ นวิชาการ

ชื่ อ-สกุล

คุณศิริวรรณ อรุ ณทิพย์ไพฑูรย์

อายุ :

63 ปี

การศึกษา

สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ฝ่ายกาย
สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต"

ผลงาน
- กรรมการสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผสู ้ ูงอายุไทย 2559-2562 และ 2563-2565
- สนับสนุนข้อมูลสารสนเทศด้านวิชาการ รายงานสถานการณ์ดา้ นผูส้ ูงอายุ และนโยบายแผน
ระดับชาติดา้ นผูส้ ูงอายุไทย
- เขียนบทความ และเป็ นผูน้ าเสนอในการประชุมวิชาการสมาคมพฤฒาวิทยา และเวชศาสตร์ผสู ้ ูงอายุ
ไทย"
ตาแหน่ งงาน-หน่ วยงานปัจจุบัน
- กรรมการกลางสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผสู ้ ูงอายุไทยสมัยปัจจุบนั
- รองประธานมูลนิธิสถาบันวิจยั และพัฒนาผูส้ ูงอายุไทย
ข้อความที่ต้องการสื่ อไปยังสมาชิก
1) อดีตผูเ้ ชี่ยวชาญด้านผูส้ ูงอายุ กรมกิจการผูส้ ูงอายุ
2) รองประธานมูลนิธิสถาบันวิจยั และพัฒนาผูส้ ูงอายุไทย
3) กรรมการอานวยการแผนงานวิจยั มูลนิธิสถาบันวิจยั และพัฒนาผูส้ ูงอายุไทย
4) กรรมการกากับทิศทางงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผูส้ ูงอายุ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ ม
สุขภาพ(สสส)
5) ที่ปรึ กษากรรมการกากับทิศทางงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผูส้ ูงอายุ สานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริ มสุขภาพ(สสส)
6) กรรมการกากับทิศทางธนาคารเวลา สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุขภาพ(สสส)

7) กรรมการตรวจสอบวิชาการด้านผูส้ ูงอายุ สานักงานวิจยั แห่งชาติ
8) กรรมการบริ การวิชาการสถาบันการพยาบาลศรี สวริ นทรา สภากาชาดไทย
9) อนุกรรมการด้านระบบการดูแลระยะยาว ในคณะกรรมการผูส้ ูงอายุแห่งชาติ
10) คณะทางานวิชาการ สมัชชาผูส้ ูงอายุระดับชาติ กรมกิจการผูส้ ูงอายุ

ชื่ อ-สกุล

รศ.ดร.วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์

อายุ :

57 ปี

การศึกษา

Ph.D. (Gerontological Nursing) Oregon Health Science University USA
M.S.(Gerontological Nursing) Oregon Health Science University USA
วท.ม. Ambulatory Care Nursing มหาวิทยาลัยมหิดล"

ผลงาน
- คณะกรรมการสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผสู ้ ูงอายุไทย 2548-2561
- เลขาธิการและวิเทศสัมพันธ์สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผสู ้ ูงอายุไทย 2562-ปัจจุบนั
- ประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการพยาบาลผูส้ ูงอายุ ปี
2560-ปัจจุบนั
- อาจารย์หลักสูตรพยาบาลศาสตมหาบัณฑิตสาขาการพยาบาลผูใ้ หญ่และผูส้ ูงอายุ 2560-ปัจจุบนั
ตาแหน่ งงาน-หน่ วยงานปัจจุบัน
- เลขาธิการและวิเทศสัมพันธ์สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผสู ้ ูงอายุไทยสมัยปัจจุ บนั
- หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลรากฐาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ข้อความที่ต้องการสื่ อไปยังสมาชิก
ทางานด้วยความมุ่งมัน่ ให้ผสู ้ ู งวัยไทยได้รับการดูแลอย่างมีมาตรฐาน

ชื่ อ-สกุล

อ. พญ.อรพิชญา ศรี วรรโณภาส

อายุ :
การศึกษา

46 ปี
- แพทยศาสตรเบัณฑิต(เกียรตินิยม) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
- American Board of Internal Medicine and Geriatric Medicine, USA
- อนุมตั ิบตั รอายุรศาสตร์และอายุรศาสตร์เวชศาสตร์ผสู ้ ูงอายุ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศ
ไทย

ผลงาน
- หัวหน้าสาขาวิชาเวชศาสตร์ผสู ้ ูงอายุ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
- ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายสื่ อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรมามธิบดี
- กรรมการสมาคมผูด้ ูแลผูป้ ่ วยสมองเสื่ อม
- กรรมการสมาคมโรคสมองเสื่ อมแห่งประเทศไทย
- ผูแ้ ทนประเทศไทยขององค์กรอัลไซเมอร์นานาชาติ องค์การอนามัยโลก
ตาแหน่ งงาน-หน่ วยงานปัจจุบัน
- กรรมการกลางสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผสู ้ ูงอายุไทยสมัยปัจจุบนั
- หัวหน้าสาขาวิชาเวชศาสตร์ผสู ้ ูงอายุ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
ข้อความที่ต้องการสื่ อไปยังสมาชิก
พัฒนาสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผสู ้ ู งอายุไทยให้เป็ นที่รู้จกั ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
เป็ นแกนนาในการพัฒนาองค์ความรู ้ดา้ นพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผส้ ูงอายุไทยแบบสหวิชาชีพ

ชื่ อ-สกุล

รศ.พ.ต.ท.หญิง ดร.สุขอรุ ณ วงษ์ทิม

อายุ :

57 ปี

การศึกษา

พยาบาลศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ1) เฉพาะทางการพยาบาลอายุรกรรม และโรคมะเร็ ง
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (บริ หารสาธารณสุข)
การศึกษามหาบัณฑิต (สุขศึกษา)
การศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต (จิตวิทยาการให้คาปรึ กษา)"

ผลงาน
เป็ นสมาชิกตลอดชีพของสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผสู ้ ูงอายุไทย
เป็ นผูก้ ่อตั้งโรงเรี ยนผูส้ ู งอายุ "" พฤฒิพลังลาโพ ""
ดาเนินการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยนผูส้ ูงอายุพฤฒิพลังโพ, โรงเรี ยนผูส้ ูงอายุบางคูวดั
ตาแหน่ งงาน-หน่ วยงานปัจจุบัน
- หัวหน้าภาควิชาอาจารย์ประจาสาขาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ข้อความที่ต้องการสื่ อไปยังสมาชิก
"ยินดีช่วยเหลืองานของสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผสู ้ ูงอายุไทย เพื่อต้องการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผูส้ ู งอายุไทย รวมทั้งพัฒนาคุณภาพด้านวิชาการเกี่ยวกับผูส้ ู งอายุให้ดียงิ่ ขึ้นและต่อเนื่อง"

ชื่ อ-สกุล

ศ.นพ.เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์

อายุ :

60 ปี

การศึกษา

พ.บ. คณะแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบตั รอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
วุฒิบตั รอายุรศาสตร์โรคไต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงาน
***
ตาแหน่ งงาน-หน่ วยงานปัจจุบัน
- ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายการแพทย์และวิจยั
- หัวหน้าศูนย์ความเป็ นเลิศด้านการดูแลผูส้ ูงอายุ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ข้อความที่ต้องการสื่ อไปยังสมาชิก
ส่งเสริ มผลักดันให้มีการสร้างองต์ความรู ้และการวิจยั ด้านผูส้ ูงวัยในประเทศเพื่อเป็ นข้อมูล หลักฐานสาคัญ
ให้เกิดระบบบริ การผ้สูงวัยในระบบกองทุนต่างๆในประเทศไทยอย่างเป็ นรู ปธรรม
ส่งเสริ มผลักดันให้มีมาตรฐานการฝึ กอบรมสร้างบุคลากรผูเ้ ชี่ยวชาญในการดูแลผูส้ ูงอายุทุกๆระดับทัว่
ประเทศ"

ชื่ อ-สกุล

ผศ.ดร.กาญจนา พิบูลย์

อายุ :

52 ปี

การศึกษา

-

Ph.D. (Nursing Science)
MNS. (Nursing Administration)
BNS (Nursing and Midwifery)
Certificate
Geriatric Certification, 2005 (Short Course Training, United Nation, Malta)
Gerontological Nursing Certification, 2010

ผลงาน
- เป็ นสมาชิกตลอดชีพของสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผสู ้ ูงอายุไทย
ตาแหน่ งงาน-หน่ วยงานปัจจุบัน
อาจารย์สาขาการพยาบาลผูส้ ูงอายุ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ข้อความที่ต้องการสื่ อไปยังสมาชิก
***

ชื่ อ-สกุล

อ.นพ. ไอศวรรย์ เพชรล่อเหลียน

อายุ :

34 ปี

การศึกษา

- อายุรศาสตร์ ( Internal Medicine )
- อายุรศาสตร์ผสู ้ ูงอายุ ( Geriatric Medicine )

ผลงาน
- กรรมการตัดสิ นบทคัดย่อและการนาเสนอผลงานวิจยั ในงานประชุมวิชาการของ
สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผสู ้ ูงอายุไทยปี 2563-2564"
ตาแหน่ งงาน-หน่ วยงานปัจจุบัน
- หัวหน้าสาขาเวชศาสตร์ผสู ้ ูงอายุ ภาควิชาอายุรศาสตร์
- ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษาและสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย"
ข้อความที่ต้องการสื่ อไปยังสมาชิก
"อยากให้องค์ความรู ้เรื่ องผูส้ ู งอายุเข้าถึงประชาชนและบุคลากรด้านต่างๆ ที่ไม่ได้เชี่ยวชาญ
เรื่ องผูส้ ูงอายุอย่างกว้างขวาง เป็ นมิตร เป็ นกันเอง เข้าใจง่าย พร้อมใช้ ครับ "

ชื่ อ-สกุล

รศ.นพ. พีระศักดิ์ เลิศตระการนนท์

อายุ :

55 ปี

การศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาเวชปฏิบตั ิทวั่ ไป
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"
- วุฒิบตั รแสดงความรู ้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชปฏิบตั ิทวั่ ไป
- หนังสื ออนุมตั ิแสดงความรู ้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ตรอบครัว
ผลงาน
- เป็ นสมาชิกตลอดชีพของสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผสู ้ ูงอายุไทย
ตาแหน่ งงาน-หน่ วยงานปัจจุบัน
- รองศาสตราจารย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ข้อความที่ต้องการสื่ อไปยังสมาชิก
ต้องการช่วยพัฒนาการดูแลผูส้ ูงอายุโดยร่ วมมือกันในทุกสหวิชาชีพ เพื่อให้ผสู ้ ูงอายุอยูใ่ นครอบครัว
และชุมชนอย่างมีความสุข

