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โครงการประชุมวิชาการ 
เรื่อง  

“Nursing and Health Literacy for Non-Communicable Disease (NCD) Management” 
โดย คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 

ณ ห้องประชุมไบเทค บางนา ในบริเวณงาน Medical Fair Thailand กรุงเทพมหานคร 
วันที่ 12-13 กันยายน 2562 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
1. ชื่อโครงการ   “Nursing and Health Literacy for Non-Communicable Disease (NCD)  

Management” 
           

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 
 

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ  คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 
 

4. ความส าคัญและเหตุผล 
 ปัจจุบันกลุ่มโรคไม่ติดต่อเป็นสาเหตุการเสียชีวิตล าดับแรกๆของประชากรทั่วโลก เป็นปัญหาส าคัญที่
คุกคามสุขภาพของประชากรและระบบการดูแลสุขภาพโดยรวมของประเทศต่างๆ ปัจจัยเสี่ยงของโรคกลุ่มนี้มีทั้ง
ปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ เช่น เพศ อายุ พันธุกรรม และปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงได้ เช่น การสูบบุหรี่ การบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และอาหารที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น ในประเทศไทยสถานการณ์การเจ็บป่วยด้วยกลุ่มโรคไม่
ติดต่อมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สาเหตุจากวิถีชีวิตและสภาพแวดล้อม รวมถึงโครงสร้างของประชากรที่
เปลี่ยนแปลงไป กลุ่มโรคไม่ติดต่อที่ส าคัญ ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไต โรคมะเร็ง โรคหัวใจ
และหลอดเลือด โรคเหล่านี้คร่าชีวิตประชากรไทยถึง 3 ใน 4 ของการเสียชีวิตทั้งหมด และยังเป็นสาเหตุส าคัญของ
ความพิการและเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน สังคมและกระทบต่อ
ระบบเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก 
 กลุ่มโรคไม่ติดต่อเป็นโรคที่รักษาไม่หาย ผู้ป่วยต้องการการดูแลที่มีประสิทธิภาพและเป็นระบบอย่าง
ต่อเนื่อง พยาบาลวิชาชีพเป็นบุคลากรที่ส าคัญอย่างยิ่งในการจัดการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อ แต่การจะจัดการ
การดูได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น พยาบาลวิชาชีพต้องมีความรู้ทั้งด้านทิศทางและนโยบายการจัดการกลุ่มโรคไม่
ติดต่อ การจัดระบบการบริการผู้ป่วย การสนับสนุนการจัดการตนเองของผู้ป่วย การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการจัดการโรค รวมทั้งการใช้ข้อมูลและระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจทางคลินิกในการ
จัดการกลุ่มโรคเหล่านี้ ดังนั้นเพ่ือให้มีการพัฒนาขีดความสามารถ เพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการและเกิดการเรียนรู้
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ร่วมกันระหว่างพยาบาลวิชาชีพทั้งท่ีปฏิบัติการพยาบาลทั่วไปและที่รับผิดชอบการจัดการกลุ่มโรคไม่ติดต่อในหน่วย
บริการระดับต่างๆ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯจึงเห็นควรจัดการประชุมวิชาการเรื่อง “Nursing and 
Health Literacy for Non-Communicable Disease (NCD) Management” ขึ้น 
 
5. วัตถุประสงค์ เพ่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ได้ทราบสถานการณ์ แนวทางและนโยบายการจัดการกลุ่มโรคไม่ติดต่อ 

2. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงวิชาการและทักษะการจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการดูแลกลุ่มโรค

ไม่ติดต่อทั้งการดูแลผู้ป่วยและการพัฒนาระบบบริการที่สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพ้ืนที่ 

3. ได้รับแรงบันดาลใจในการจัดการดูแลกลุ่มโรคไม่ติดต่อที่สามารถน าไปสร้างเสริมสุขภาพทั้งของ

ผู้ป่วยและตนเอง 

4. มีโอกาสแสวงหาและสร้างเครือข่ายเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ต่อไปได ้

6. ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพ ผู้บริหารการพยาบาล อาจารย์พยาบาล ผู้ปฏิบัติการพยาบาลและผู้สนใจ 
จ านวน 200 คน 
 

7. วิทยากร 
ผู้น าในวิชาชีพการพยาบาล และผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรระดับประเทศ 

 

8. วิธีการประชุม 
 การบรรยาย การน าเสนอประสบการณ์การพัฒนางาน และซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

 

9. ก าหนดการประชุม 
          วันที่ 12 – 13 กันยายน 2562   
 

10. สถานที่จัดประชุม 
ณ ห้องประชุมไบเทค บางนา ในบริเวณงาน Medical Fair Thailand กรุงเทพมหานคร 

 

11. งบประมาณ  

      รายรับ 

      จากผู้ลงทะเบียน จ านวน 200 คน ๆ ละ 1,000 บาท  เป็นเงิน   200,000 บาท 
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12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. ได้รับมุมมองแนวคิดที่ทันสมัยสามารถน าไปพัฒนาตนเองและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบทบาทขององค์กรพยาบาล บุคลากรพยาบาล และรูปแบบการพยาบาลที่
มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าให้กับวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

 
 

                                             ผู้เสนอโครงการ                                                                           

                                                              (ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.มล.สมจินดา  ชมพูนุท) 

                                                        ประธานฝ่ายวิชาการ  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 

                                             ผู้อนุมัติโครงการ                               

                                                                      (รองศาสตราจารย์ สุปาณี  เสนาดิสัย) 

                                                                      นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 
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ก าหนดการโครงการประชุมวิชาการ 
เรื่อง  

“Nursing and Health Literacy for Non-Communicable Disease (NCD) Management” 
โดย คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 

ณ ห้องประชุมไบเทค บางนา ในบริเวณงาน Medical Fair Thailand กรุงเทพมหานคร 
วันที่ 12-13 กันยายน 2562 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562 
พิธีกร : พ.ต.อ.หญิงสุขฤดี  ธัชศฤงคารสกุล 

08.00 -08.30 น.  ลงทะเบียน 
08.30 -09.00 น.  พิธีเปิดการประชุมวิชาการ 
   กล่าวรายงาน โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มล. สมจินดา ชมพูนุท 
                            ประธานฝ่ายวิชาการ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 
   กล่าวเปิดโดย     รองศาสตราจารย์ สุปาณี   เสนาดิสัย 
                       นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 
09.00 -10.00 น.  การบรรยายพิเศษเรื่อง  
  “Policy and Strategy on Prevention and Control of NCDs” 

โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สมบัติ  มุ่งทวีพงษา  
เลขาธิการสมาพันธ์เครือข่าย NCDs ประเทศไทย 

10.00 -10.30 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
10.30 -12.00 น.  การบรรยายเรื่อง “Strategic progress recommendation to enhance 

control and management of NCDs: Smoking Cessation” 
โดย   รองศาสตราจารย์ สุปาณี   เสนาดิสัย 

นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 
12.00 -13.30 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.30 -14.30 น.  การบรรยายเรื่อง “วิถีชีวิตห่างไกล NCD” 

  โดย นางสมเกียรติ ชุมคง 
   ผู้จัดการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชชั่น โรงพยาบาลมิชชั่น 
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14.30 - 15.30 น.  การบรรยายเรื่อง “Concept and experience using Alternative medicine 
in NCD practice” 

  โดย   นางวิมล   โรมา 
   ผู้อ านวยการส านักโครงการขับเคลื่อน กรมอนามัย 4.0 เพื่อความรอบรู้ด้าน 
                                          สุขภาพของประชาชน 
15.30 – 16.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

-ชมงาน Medical Fair Thailand- 
 
วันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562 
พิธีกร : นางสาวนันทภัค    ชนะพันธ์        
09.00 -10.00 น.  การบรรยายเรื่อง “Service Delivery of Health Care System for NCDs: 

Stroke Model” 
  โดย  พว. อุไร ค ามาก  
   พยาบาลระดับช านาญการพิเศษ APN โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ 

10.00 -10.30 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
10.30 -12.00 น.  การบรรยายเรื่อง “Nursing role in NCD care: Innovation and good  

                         practice”  
โดย พันต ารวจเอกหญิง นพมาศ ข าสมบัติ  

หัวหน้าศูนย์โรคไต โรงพยาบาลต ารวจ 
                            พว. รัตนาภรณ์ จีระวัฒนะ 
   APN ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี 
   พว. สุภาพ อิ่มอ้วน 
   APN หอผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 3 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 

12.00 -13.30 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.30 -15.30 น.  การน าเสนอมุมมองความคิด “Chance to change your life far from NCDs” 

โดย คุณนภาพร  ไตรวิทย์วารีกุล (DJ พี่อ้อย)  
DJ. Club Friday Show 

15.30-16.30 น.  ปิดประชุมวิชาการ และ พักรับประทานอาหารว่าง 
-ชมงาน Medical Fair Thailand- 

………………………………………………………………………………………………………………… 
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