ประชุมวิชาการ เรื่อง
“Nursing and Health Literacy for Non-Communicable
Disease (NCD) Management”

14.30 - 15.30 น.
โดย

วันที่ 12 กันยายน 2562
พิธีกร : พ.ต.อ.หญิง ดร.สุ ขฤดี ธัชศฤงคารสกุล
08.00 -08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 -09.00 น. พิธีเปิ ดการประชุ มวิชาการ
กล่าวรายงาน โดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มล. สมจินดา ชมพูนุท
ประธานฝ่ ายวิชาการ สมาคมพยาบาลแห่ง
ประเทศไทยฯ
กล่าวเปิ ดโดย
รองศาสตราจารย์ สุ ปาณี เสนาดิสัย
นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
09.00 -10.00 น. การบรรยายพิเศษเรื่อง
“Policy and Strategy on Prevention and
Control of NCDs”
โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สมบัติ มุ่งทวีพงษา
เลขาธิการสมาพันธ์เครื อข่าย NCDs ประเทศไทย
10.00 -10.30 น. พักรับประทานอาหารว่ าง
10.30 -12.00 น. การบรรยายเรื่อง “Strategic progress
recommendation to enhance control and
management of NCDs: Smoking Cessation”
โดย รองศาสตราจารย์ สุ ปาณี เสนาดิสัย
นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
12.00 -13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 -14.30 น. การบรรยายเรื่อง “วิถีชีวิตห่ างไกล NCD”
โดย
นางสมเกียรติ ชุ มคง
ผูจ้ ดั การศูนย์ส่งเสริ มสุ ขภาพมิชชัน่
โรงพยาบาลมิชชัน่

15.30 – 16.30 น.

การบรรยายเรื่อง “Concept and experience using
Alternative medicine in NCD practice”
นางวิมล โรมา
ผูอ้ านวยการสานักโครงการขับเคลื่อน กรมอนามัย
4.0 เพื่อความรอบรู้ดา้ นขภาพของประชาชน
พักรับประทานอาหารว่ าง
-ชมงาน Medical Fair Thailand-

ข้ อมูลที่พักใกล้ศูนย์ ประชุ มไบเทคบางนา
1 โรงแรม ทอมสัน เรสซิเดนซ์
02 744 5108
42 บางนา-ตราด ซอย 4 ถนนบางนา-ตราด
, บางนา, กรุ งเทพฯ
2 The Coast บางนา
02 745 4444
3888 ถนนสุ ขมุ วิท แขวง บางนา
เขตบางนา กรุ งเทพฯ
3 Sukhumvit New Room BTS Bangna
091 796 9504
ไบเทคบางนา แขวง บางนา กรุ งเทพฯ
4 เอชเทล รี สอร์ท
097-009-6300
23 บางนาซอย 2, บางนา, กรุ งเทพฯ
5 Romance Hotel Sukhumvit 97
02 730 0909
99/9 ซอย สุ ขมุ วิท 97 แขวงบางจาก เขต
พระโขนง กรุ งเทพฯ
6 Kokotel Bangkok Sukhumvit 50
02 026 3218
11 Alley, ซอย สุ ขมุ วิท 50 แขวง
พระโขนง เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ
7 Mii Hotel Srinakarin
080 291 9000
3 ซอยสุ ภาพงษ์ 3 แยก 5-2 แขวงหนอง
บอน เขต ประเวศ กรุ งเทพฯ
*******************

สุ ขภาพท่ าน...เราห่ วงใย

วันที่ 13 กันยายน 2562
พิธีกร : นางสาวนันทภัค
ชนะพันธ์
09.00 -10.00 น. การบรรยายเรื่อง “Service Delivery of Health Care
System for NCDs: Stroke Model”
โดย พว. อุไร คามาก
พยาบาลระดับชานาญการพิเศษ APN
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ
10.00 -10.30 น. พักรับประทานอาหารว่ าง
10.30 -12.00 น. การบรรยายเรื่อง “Nursing role in NCD care:
Innovation and good practice”
โดย พันตารวจเอกหญิง นพมาศ ขาสมบัติ
หัวหน้าศูนย์โรคไต โรงพยาบาลตารวจ
พว. รัตนาภรณ์ จีระวัฒนะ
APN ฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
พว. สุ ภาพ อิม่ อ้วน
APN หอผูป้ ่ วยอุบตั ิเหตุและฉุกเฉิน 3
โรงพยาบาลศรี นคริ นทร์ จังหวัดขอนแก่น
12.00 -13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 -15.30 น. การนาเสนอมุมมองความคิด “Chance to change
your life far from NCDs”
โดย คุณนภาพร ไตรวิทย์ วารีกุล (DJ พีอ่ ้ อย)
DJ. Club Friday Show
-ชมงาน Medical Fair Thailand*********************

หลักการและเหตุผล
ปั จ จุ บ ัน กลุ่ ม โรคไม่ ติ ด ต่ อ เป็ นสาเหตุ ก ารเสี ย ชี วิต ล าดับ
แรกๆของประชากรทั่วโลก เป็ นปั ญ หาส าคัญ ที่ คุก คามสุ ขภาพของ
ประชากรและระบบการดูแลสุ ขภาพโดยรวมของประเทศต่างๆ ปั จจัย
เสี่ ยงของโรคกลุ่ ม นี้ มี ท้ ัง ปั จ จัย ที่ เปลี่ ย นแปลงไม่ ไ ด้ เช่ น เพศ อายุ
พันธุ กรรม และปั จจัยที่เปลี่ ยนแปลงได้ เช่ น การสู บบุหรี่ การบริ โภค
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์และอาหารที่ไม่เหมาะสม เป็ นต้น ในประเทศไทย
สถานการณ์ การเจ็บ ป่ วยด้วยกลุ่ มโรคไม่ติดต่ อ มีแ นวโน้มเพิ่ มสู งขึ้ น
อย่างต่อเนื่ อง สาเหตุจากวิถีชีวิตและสภาพแวดล้อม รวมถึงโครงสร้ าง
ของประชากรที่ เปลี่ ย นแปลงไป กลุ่ ม โรคไม่ ติ ด ต่ อ ที่ ส าคัญ ได้แ ก่
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิ ตสู ง โรคไต โรคมะเร็ ง โรคหัวใจและ
หลอดเลื อ ด โรคเหล่ า นี้ คร่ า ชี วิต ประชากรไทยถึ ง 3 ใน 4 ของการ
เสี ยชี วิตทั้งหมด และยังเป็ นสาเหตุสาคัญของความพิการและเสี ยชี วิต
ก่ อ นวัย อัน ควร ส่ งผลต่ อ คุ ณ ภาพชี วิต ของผูป้ ่ วย ครอบครั ว ชุ ม ชน
สังคมและกระทบต่อระบบเศรษฐกิจเป็ นอย่างมาก
กลุ่มโรคไม่ติดต่อเป็ นโรคที่รักษาไม่หาย ผูป้ ่ วยต้องการการ
ดูแลที่มีประสิ ทธิ ภาพและเป็ นระบบอย่างต่อเนื่ อง พยาบาลวิชาชีพเป็ น
บุคลากรที่สาคัญอย่างยิ่งในการจัดการดูแลผูป้ ่ วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อ แต่
การจะจัดการการดูได้อย่างมีประสิ ท ธิ ภาพนั้น พยาบาลวิชาชี พต้อ งมี
ความรู้ ท้ งั ด้านทิ ศทางและนโยบายการจัดการกลุ่ มโรคไม่ติดต่ อ การ
จัดระบบการบริ การผูป้ ่ วย การสนับ สนุ น การจัดการตนเองของผูป้ ่ วย
การส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของชุ มชนในการจัดการโรค รวมทั้งการใช้
ข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุ นการตัดสิ นใจทางคลินิกใน
การจัดการกลุ่มโรคเหล่านี้ ดังนั้นเพื่อให้มีการพัฒนาขีดความสามารถ
เพิ่มพูนความรู้ ทางวิชาการและเกิ ดการเรี ยนรู้ ร่วมกัน ระหว่างพยาบาล
วิชาชีพทั้งที่ปฏิบตั ิการพยาบาลทัว่ ไปและที่รับผิดชอบการจัดการกลุ่ม
โรคไม่ติดต่อในหน่ วยบริ การระดับต่างๆ สมาคมพยาบาลแห่ งประเทศ
ไทยฯจึ ง เห็ น ควรจัด การประชุ ม วิ ช าการเรื่ อง “Nursing and Health
Literacy for Non-Communicable Disease (NCD) Management” ขึ้น

ใบสมัครการประชุมวิชาการ เรื่อง
“Nursing and Health Literacy for Non-Communicable Disease
(NCD) Management”
วันที่ 12 – 13 กันยายน 2562 ณ ห้ องประชุ มไบเทค บางนา
ในบริเวณงาน Medical Fair Thailand กรุ งเทพมหานคร

วันที่ 12-13 กันยายน 2562
ชื่อ(นาย,นาง,น.ส.)…………….……นามมสกุล………………….....
นามสกุลเดิม……………….......ปี การศึกษาที่สาเร็จ……………..…
เลขที่ใบอนุญาต..............................................................................
สถานที่ทางาน……………………………………………………..
E-mail
(เขียนชัดเจน):-…………………………………………
โทรศัพท์…………....……….โทรสาร….………………….…....
.มือถือ……………………..……….

ค่ าลงทะเบียน ลงทะเบียนภายในวันที่ 10 กันยายน 2562
ท่านละ 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้ วน)
สัง่ จ่าย สมาคมพยาบาลแห่ งประเทศไทยฯ
21/12 ถนนรางนา้ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
( ) โอนเข้าบัญชีธนาคารกสิ กรไทย สาขาถนนรางน้ า
เลขทีบ่ ัญชี 052-2-03328-6 (กรุ ณาส่งสาเนาใบโอนมายังสมาคมฯ)
หมายเหตุ โปรดพิมพ์/เขียน ใบสมัครให้ชดั เจน
1. ขอให้ส่งหลักฐานการเงินพร้อมใบสมัครมาพร้อมกัน ทาง
fax 02-247-4704 สมาคมพยาบาลฯ จึงจะรับการสมัคร
เข้าร่ วมประชุม หรื อติดต่อรายละเอียดได้ที่ 02-354-1801 – 2
ต่อ 12 หรื อ E-mail : ns.head@thainurse.org
2. สมาคมพยาบาลฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ปิดรับลงทะเบียนหากมี
ผูเ้ ข้าประชุมเต็ม
ลงชื่อ………………………………………..
( ) อาหารอิสลาม ( ) อาหารมังสวิรัตน์ ( ) อาหารธรรมดา

สมาคมพยาบาลแห่ งประเทศไทย
ในพระราชู ปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ประชุมวิชาการ เรื่อง
“Nursing and Health Literacy for NonCommunicable Disease (NCD) Management”

ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2562
ณ ห้ องประชุ มไบเทค บางนา
ในบริเวณงาน Medical Fair Thailand
กรุ งเทพมหานคร

(อยูร่ ะหว่างการขอรับรองหน่วยคะแนนการศึกษต่อเนื่ อง

สาขา พยาบาลศาสตร์ (CNEU) จากสภาการพยาบาล )

