
ประชุมวชิาการ เร่ือง 
“Nursing and Health Literacy for Non-Communicable 

Disease (NCD) Management” 
 

 
พธีิกร : พ.ต.อ.หญิง ดร.สุขฤด ี ธัชศฤงคารสกุล 
08.00 -08.30 น. ลงทะเบียน 
08.30 -09.00 น. พธีิเปิดการประชุมวิชาการ 
  กล่าวรายงาน โดย   
                                  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มล. สมจินดา ชมพูนุท 
                        ประธานฝ่ายวชิาการ สมาคมพยาบาลแห่ง 
                                   ประเทศไทยฯ 
  กล่าวเปิดโดย      
                                   รองศาสตราจารย์ สุปาณี   เสนาดสัิย 
                  นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 
09.00 -10.00 น. การบรรยายพเิศษเร่ือง  
  “Policy and Strategy on Prevention and  
                                  Control of NCDs” 
                      โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สมบัติ  มุ่งทวีพงษา  
                                  เลขาธิการสมาพนัธ์เครือข่าย NCDs ประเทศไทย 
10.00 -10.30 น. พกัรับประทานอาหารว่าง 
10.30 -12.00 น. การบรรยายเร่ือง “Strategic progress  
                                  recommendation to enhance control and  
                                  management of NCDs: Smoking Cessation” 
                       โดย   รองศาสตราจารย์ สุปาณี   เสนาดสัิย 
                                  นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 
12.00 -13.30 น. พกัรับประทานอาหารกลางวัน 
13.30 -14.30 น. การบรรยายเร่ือง “วิถีชีวิตห่างไกล NCD” 
 โดย นางสมเกยีรติ ชุมคง 
  ผูจ้ดัการศูนยส่์งเสริมสุขภาพมิชชัน่  
                                 โรงพยาบาลมิชชัน่ 

 
14.30 - 15.30 น. การบรรยายเร่ือง “Concept and experience using  
                                 Alternative medicine in NCD practice” 
 โดย   นางวิมล   โรมา 
  ผูอ้  านวยการส านกัโครงการขบัเคล่ือน กรมอนามยั  
                                  4.0 เพื่อความรอบรู้ดา้นขภาพของประชาชน 
15.30 – 16.30 น. พกัรับประทานอาหารว่าง 
                                  -ชมงาน Medical Fair Thailand-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
               
 

พธีิกร : นางสาวนันทภัค    ชนะพนัธ์        
09.00 -10.00 น. การบรรยายเร่ือง “Service Delivery of Health Care  
                                  System for NCDs: Stroke Model” 
        โดย  พว. อุไร ค ามาก  
  พยาบาลระดบัช านาญการพิเศษ APN  
                                 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 
10.00 -10.30 น. พกัรับประทานอาหารว่าง 
10.30 -12.00 น. การบรรยายเร่ือง “Nursing role in NCD care:              
                                  Innovation and good   practice”  
                         โดย พนัต ารวจเอกหญิง นพมาศ ข าสมบัติ  
                                 หวัหนา้ศูนยโ์รคไต โรงพยาบาลต ารวจ 
                            พว. รัตนาภรณ์ จีระวัฒนะ 
  APN ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี 
  พว. สุภาพ อิม่อ้วน 
  APN หอผูป่้วยอุบติัเหตุและฉุกเฉิน 3  
                                 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จงัหวดัขอนแก่น 
12.00 -13.30 น. พกัรับประทานอาหารกลางวัน 
13.30 -15.30 น. การน าเสนอมุมมองความคิด “Chance to change  
                                  your life far from NCDs” 
                       โดย    คุณนภาพร  ไตรวิทย์วารีกุล (DJ พีอ้่อย)  
                                  DJ. Club Friday Show 
                                  -ชมงาน Medical Fair Thailand- 
 
                                                ********************* 
 
 
 
 

วนัที ่ 12  กนัยายน 2562 

วนัที ่ 13  กนัยายน 2562 

ข้อมูลท่ีพักใกล้ศูนย์ประชุมไบเทคบางนา 
1 โรงแรม ทอมสัน เรสซิเดนซ ์

42 บางนา-ตราด ซอย 4 ถนนบางนา-ตราด
, บางนา, กรุงเทพฯ  

02 744 5108 

2 The Coast  บางนา 
3888 ถนนสุขมุวทิ แขวง บางนา  
เขตบางนา กรุงเทพฯ  

02 745 4444 

3 Sukhumvit New Room BTS Bangna 
ไบเทคบางนา แขวง บางนา กรุงเทพฯ  

091 796 9504 
 

4 เอชเทล รีสอร์ท 
23 บางนาซอย 2, บางนา, กรุงเทพฯ  

097-009-6300 

5 Romance Hotel Sukhumvit 97 
99/9 ซอย สุขมุวทิ 97 แขวงบางจาก เขต
พระโขนง กรุงเทพฯ  

02 730 0909 

6 Kokotel Bangkok Sukhumvit 50 
11 Alley, ซอย สุขมุวทิ 50 แขวง  
พระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 

02 026 3218 

7 Mii Hotel Srinakarin 
3 ซอยสุภาพงษ ์3 แยก 5-2 แขวงหนอง
บอน เขต ประเวศ กรุงเทพฯ 

080 291 9000 

******************* 

                                           สุขภาพท่าน...เราห่วงใย 



              
                
                  ปัจจุบันกลุ่มโรคไม่ติดต่อเป็นสาเหตุการเสียชีวิตล าดับ
แรกๆของประชากรทั่วโลก เป็นปัญหาส าคัญท่ีคุกคามสุขภาพของ
ประชากรและระบบการดูแลสุขภาพโดยรวมของประเทศต่างๆ ปัจจยั
เส่ียงของโรคกลุ่มน้ีมีทั้ งปัจจัยท่ี เปล่ียนแปลงไม่ได้ เช่น เพศ อาย ุ
พนัธุกรรม และปัจจยัท่ีเปล่ียนแปลงได ้เช่น การสูบบุหร่ี การบริโภค
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแ์ละอาหารท่ีไม่เหมาะสม เป็นตน้ ในประเทศไทย
สถานการณ์การเจ็บป่วยด้วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อมีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึน
อย่างต่อเน่ือง สาเหตุจากวิถีชีวิตและสภาพแวดลอ้ม รวมถึงโครงสร้าง
ของประชากรท่ีเปล่ียนแปลงไป กลุ่มโรคไม่ติดต่อท่ีส าคัญ ได้แก่ 
โรคเบาหวาน โรคความดนัโลหิตสูง โรคไต โรคมะเร็ง โรคหัวใจและ
หลอดเลือด โรคเหล่าน้ีคร่าชีวิตประชากรไทยถึง 3 ใน 4 ของการ
เสียชีวิตทั้ งหมด และยงัเป็นสาเหตุส าคญัของความพิการและเสียชีวิต
ก่อนวยัอันควร ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผูป่้วย ครอบครัว ชุมชน 
สังคมและกระทบต่อระบบเศรษฐกิจเป็นอยา่งมาก 
 กลุ่มโรคไม่ติดต่อเป็นโรคท่ีรักษาไม่หาย ผูป่้วยตอ้งการการ
ดูแลท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นระบบอยา่งต่อเน่ือง พยาบาลวชิาชีพเป็น
บุคลากรท่ีส าคญัอย่างยิ่งในการจดัการดูแลผูป่้วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อ แต่
การจะจดัการการดูได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น พยาบาลวิชาชีพตอ้งมี
ความรู้ทั้ งด้านทิศทางและนโยบายการจดัการกลุ่มโรคไม่ติดต่อ การ
จดัระบบการบริการผูป่้วย การสนับสนุนการจดัการตนเองของผูป่้วย 
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการโรค รวมทั้งการใช้
ขอ้มูลและระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตดัสินใจทางคลินิกใน
การจดัการกลุ่มโรคเหล่าน้ี ดงันั้นเพ่ือให้มีการพฒันาขีดความสามารถ 
เพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการและเกิดการเรียนรู้ร่วมกนัระหว่างพยาบาล
วิชาชีพทั้งท่ีปฏิบติัการพยาบาลทัว่ไปและท่ีรับผิดชอบการจดัการกลุ่ม
โรคไม่ติดต่อในหน่วยบริการระดบัต่างๆ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศ
ไทยฯจึงเห็นควรจัดการประชุมวิชาการเร่ือง “Nursing and Health 
Literacy for Non-Communicable Disease (NCD) Management” ข้ึน  
   

 
 
 
 
 
 
ช่ือ(นาย,นาง,น.ส.)…………….……นามมสกลุ…………………..... 
นามสกลุเดิม……………….......ปีการศึกษาท่ีส าเร็จ……………..… 
เลขท่ีใบอนุญาต.............................................................................. 
สถานท่ีท างาน…………………………………………………….. 
E-mail (เขียนชดัเจน):-………………………………………… 
โทรศพัท…์………....……….โทรสาร….………………….….... 
.มือถือ……………………..………. 

ค่าลงทะเบียน   ลงทะเบียนภายในวนัที ่10  กันยายน 2562 
                ท่านละ 1,000.- บาท  (หน่ึงพนับาทถ้วน) 
สัง่จ่าย    สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 
            21/12 ถนนรางน า้ เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 
    (    ) โอนเขา้บญัชีธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนรางน ้ า 
เลขทีบ่ัญชี 052-2-03328-6 (กรุณาส่งส าเนาใบโอนมายงัสมาคมฯ) 
   หมายเหตุ   โปรดพิมพ/์เขียน ใบสมคัรใหช้ดัเจน  

1. ขอใหส่้งหลกัฐานการเงินพร้อมใบสมคัรมาพร้อมกนั ทาง 
fax     02-247-4704  สมาคมพยาบาลฯ  จึงจะรับการสมคัร
เขา้ร่วมประชุม หรือติดต่อรายละเอียดไดท่ี้ 02-354-1801 – 2 
ต่อ 12 หรือ E-mail : ns.head@thainurse.org 

     2. สมาคมพยาบาลฯ  ขอสงวนสิทธ์ิปิดรับลงทะเบียนหากมี 
          ผูเ้ขา้ประชุมเตม็  
 
                    ลงช่ือ……………………………………….. 
(    ) อาหารอิสลาม  (     ) อาหารมงัสวรัิตน์   (    ) อาหารธรรมดา      

 
 

         

 
 

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์สมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนน ี

 
 
 
 
 
 
 
      
 
  

 
ระหว่างวนัที ่12-13 กนัยายน 2562 

                                   ณ   ห้องประชุมไบเทค บางนา 
 ในบริเวณงาน Medical Fair Thailand  

                                          กรุงเทพมหานคร 
 
 

(อยูร่ะหวา่งการขอรับรองหน่วยคะแนนการศึกษต่อเน่ือง
สาขา พยาบาลศาสตร์ (CNEU) จากสภาการพยาบาล ) 

 

ใบสมคัรการประชุมวชิาการ  เร่ือง  
“Nursing and Health Literacy for Non-Communicable Disease 

(NCD) Management” 
วันที่ 12 – 13 กนัยายน 2562  ณ ห้องประชุมไบเทค บางนา 
 ในบริเวณงาน Medical Fair Thailand กรุงเทพมหานคร 

วนัที ่12-13 กนัยายน 2562 

หลกัการและเหตุผล 

ประชุมวชิาการ เร่ือง  
“Nursing and Health Literacy for Non-

Communicable Disease (NCD) Management” 


