
 
 
 
 
ที ่สพฉ. 053   /2556   

8 มีนาคม 2556 
 

เร่ือง   ขอเชิญเข้าประชุมวิชาการฯ 
   
เรียน   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/อธิการบดี/ผู้อ านวยการโรงพยาบาล/ ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาล/   ผู้อ านวยการ

วิทยาลัยการ   สาธารณสุข/ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/คณบดีคณะพยาบาลศาสตร/์สาธารณสุข
อ าเภอ/ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขเทศบาล 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   1. รายละเอียดโครงการฯ จ านวน 1 ชุด  
  2. ใบแจ้งความจ านงเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ  จ านวน  1  ฉบับ 

ด้วยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ก าหนดให้มีการจัดประชุมวิชาการสัญจร
ครั้งท่ี 1/2556 เรื่องการพัฒนาระบบการดูแลส าหรับผู้ป่วยเรื้อรังในยุคเศรษฐกิจอาเซียน (Care System Development for 
People with Chronic   Conditions in AEC era) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลอุดรธานี โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกสมาคมฯ และผู้สนใจได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่องค์ความรู้แก่บุคลากรด้านสาธารณสุข 
ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย  

ในการนี้ขอเชิญสมาชิกสมาคมพยาบาลฯ  บุคลกรสาธารณสุข และ สมัครและช าระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
ประชุมวิชาการดังกล่าวฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 25 เมษายน 2556 โดยช าระค่าลงทะเบียน ตามรายละเอียดใน
โครงการฯ ที่แนบ  อนึ่ง ผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้
ตามระเบียบของทางราชการจากต้นสังกัด และสามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือ เป็นวันลา ทั้งนี้ เมื่อได้รับอนุมัติจาก
ผู้บังคับบัญชาแล้ว ส าหรับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ อยู่ในระหว่างด าเนินการ ของจากสภาการ
พยาบาล  

  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมและ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด จักเป็นพระคุณยิ่ง  
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
        (รศ.ดร. สมจิต แดนสีแก้ว) 

                         นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
 
 
 

ส านักงานสมาคมพยาบาลฯภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแก่น  40000 
โทรศัพท์   080-8952065  
mail addres:  natned01@gmail.com, 

       

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภส์มเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

ส านักงานสมาคมฯเขตขอนแก่น คณะพยาบาลศาสตร์  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น  40000 

 

mailto:natned01@gmail.com


ใบแจ้งความจ านงการเข้าร่วมการประชุมวิชาการสัญจรคร้ังท่ี 1/2556 
โครงการประชุมวิชาการ  

การพัฒนาระบบการดูแลส าหรับผูป้่วยเรื้อรังในยุคเศรษฐกิจอาเซียน 
(Care System Development for People with Chronic   Conditions in AEC era) 

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลอดุรธานี วันท่ี 3 พฤษภาคม 2556 
 

1. ชื่อหน่วยงาน............................................................................................................................... 
2. โทรศัพท์ท่ีท างาน............................มือถือ...........................  โทรสาร………………………….  

E-mail address………………………………………………………..……………………. 
3.  รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วม    

 เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (10 หลัก) 

1. …………………………………………………………………… 
 

                    
2. …………………………………………………………………… 

 

                    
3. …………………………………………………………………… 

 

                    
4. …………………………………………………………………… 

 

                    
5. …………………………………………………………………… 

 

                    
6. …………………………………………………………………… 

 

                    
7. …………………………………………………………………… 

 

                    
8. …………………………………………………………………… 

 

                    
9. …………………………………………………………………… 

 

                    
10. …………………………………………………………………… 

 

                    
 

4.  ก าหนดการสมัคร: ได้ตั้งแต่บดันี้เป็นต้นไป จนถึงวันท่ี 25 เมษายน 2556 
5.  อัตราค่าลงทะเบียน:  

5.1 ส าหรับสมาชิกสมาคมพยาบาลแหง่ประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 300 บาท 
5.2 ส าหรับผู้ทีไ่ม่เป็นสมาชิกสมาคมฯ จ านวน 400 บาท 

 หมายเหตุ ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน 
6.  การช าระค่าลงทะเบียน: ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 20 กรกฎาคม 2555 โดยสามารถเลือกได้ 3 ช่องทาง คือ 

 ช าระเงินสดได้ที่  ส านักงานสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  อาคาร 1  คณะ
พยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ตามวัน เวลา ราชการ 

 ทางธนาคาร  โดยโอนเงินเข้าบัญชอีอมทรัพย์  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น   
เลขท่ีบัญชี  438-1-00020-4 (กรุณาส่งส าเนาใบโอน เพื่อใช้เป็นหลกัฐาน) 

     *ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนทุกกรณี* 
ลงช่ือ................................................................ ผู้ขอสมัคร 

                                  (...............................................................) 
                          วันท่ี…………..…เดือน……………..…พ.ศ…………….. 



โครงการประชุมวิชาการ  
การพัฒนาระบบการดูแลส าหรับผู้ป่วยเรื้อรังในยุคเศรษฐกิจอาเซียน 

(Care System Development for People with Chronic   Conditions in AEC era) 
 

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลอุดรธาน ี
วันที่ 3 พฤษภาคม 2556 

1. หลักการและเหตุผล 
“ประชาคมอาเซียน” มีเป้าหมายเพ่ือการรวมตัวกันของประเทศสมาชิกอาเซียน ให้มีอ านาจในการ

ต่อรอง รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันระหว่างประเทศของอาเซียนในทุกด้าน ให้สมาชิกมีความสามารถ
รับมือกับปัญหาใหมใ่นระดับโลกท่ีส่งผลกระทบมาถึงภูมิภาคอาเซียน เช่น ภาวะโลกร้อน หรือ การก่อการร้าย 
ดังนั้นการเป็นประชาคมอาเซียน จึงเป็นการรวมตัวกันสู่ “ครอบครัวเดียวกัน” ให้เกิดความเข้มแข็งสามารถ
ดูแลสมาชิกในครอบครัวให้ปลอดภัย มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และมีความผาสุกอย่างเท่าเทียม  

ปัญหาการเจ็บป่วยเป็นปัญหาที่ประชาคมอาเซียนต้องร่วมกันปกป้องสมาชิกให้ปลอดภัย ปจจุบันป
ญหาโรคเรื้อรังก าลังเปนภัยสุขภาพส าคัญของทั้ง 10 ประเทศในอาเซียน ที่ตองใหการดูแลรักษาอยางตอเนื่อง 
เพ่ือควบคุมอาการของโรคไมใหลุกลามจนเกิดภาวะแทรกซอนหรือเปนอันตรายรุนแรงได สถานการณ์โรค
เรื้อรังหรือโรคไม่ติดต่อที่มากับวัยท างานและวัยสูงอายุ ในภาพรวมของอาเซียนมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ทุกประเทศ ทีผ่่านมามีรายงานการเสียชีวิตปีละ 2.5 ล้านคน หรือประมาณร้อยละ 60 ของการตายทั้งหมดโดย
มีสาเหตุจากการสูบบุหรี่  การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ภาวะเครียด การขาดการออกก าลังกาย การ
รับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสม และการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย   

โรคเรื้อรังท่ีมีผู้ป่วยมากที่สุด 4 อันดับแรกของอาเซียน ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคถุงลมปอด
อุดกั้นเรื้อรัง เบาหวานชนิดที่ไม่ใช่กรรมพันธุ์และมะเร็ง  โดยทิศทางเป็นไปในแนวเดียวกันกับทั่วโลก ซึ่ง
องค์การอนามัยโลกรายงานว่าทั่วโลกเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อปีละ 36 ล้านคนจากผู้เสียชีวิตทั้งหมดปีละ57
ล้านคนโดยเสียชีวิตจากโรคหัวใจเป็นอันดับที่ 1 ร้อยละ 48 รองลงมาคือมะเร็งร้อยละ 21 โรคปอดอุดกั้น
เรื้อรังร้อยละ 12 และจากเบาหวานร้อยละ 3 ตัวเลขดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าแต่ละประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน 
ต้องเร่งด าเนินการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพโดยด่วน 

พยาบาลเป็นสาขาวิชาชีพที่มีขอตกลงยอมรับรวมสาขาวิชาชีพการพยาบาลของอาเซียน (ASEAN 
Mutual Recognition Arrangement on Nursing Services, MRA) โดยมีหลักการ คือ เปิดให้พยาบาลที่มี
คุณสมบัติตามที่ก าหนดสามารถจดทะเบียน หรือ ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลในประเทศ
อาเซียนอ่ืนได้โดยต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในของประเทศนั้นๆ ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของ
พยาบาลในการท างานในอาเซียนจึงเป็นเรื่องส าคัญ  

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงมีความประสงค์ที่จะเตรียม
พยาบาลเพ่ือท างานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเฉพาะการพัฒนาระบบการดูแลส าหรับผู้เจ็บป่วยเรื้อรัง 
ทั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเฉพาะเพ่ือให้พยาบาลเข้าใจรูปแบบการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง สามารถพัฒนาบทบาทการจัดการ
รายกรณี และมีเวทีเรียนรู้จากประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง ตลอดจนการน าความรู้ด้านวัฒนธรรมมาใช้



ในการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังได้ การประชุมครั้งนี้จึงเป็นการรวมพลังพัฒนาวิชาชีพพยาบาล รวมทั้งการร่วมกันสร้าง
เสริมสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อการท างาน ซึ่งถือเป็นความท้าทายของพยาบาลในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1) เพ่ือให้พยาบาลเข้าใจรูปแบบการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง (Chronic Care Model)  สามารถน าไป
พัฒนาระบบการดูแล และพัฒนาบทบาทพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยเรื้องรังได้  

2) เพ่ือให้พยาบาลเข้าใจและระบุบทบาทของพยาบาลที่ต้องใช้ในประชาคมอาเซียน ได้แก่ การ
จัดการรายกรณี (Nursing Case Management) การดูแลผู้รับบริการต่างวัฒนธรรม (Trans-
cultural Nursing) และการสร้างเสริมสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อการท างาน (Positive Practice 
Environment)  

 
3. กลุ่มเป้าหมาย 
  พยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล บุคลากรด้านสุขภาพ และผู้สนใจ จ านวน 200 คน 
 
4. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 

ระยะเวลา 1 วัน วันที่ 3 พฤษภาคม 2555 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องประชุม โรงพยาบาล
อุดรธานี 

 
5. ค่าลงทะเบียน 

- ส าหรับสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 300 
บาท 

- ส าหรับผู้ที่ไม่เป็นสมาชิกสมาคมฯ จ านวน 400 บาท 
 

6. การประเมินโครงการ 
  จากการสังเกตและแบบสอบถามหลังการประชุม 
 
7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

1) สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นศูนย์ประสานงาน
พยาบาล และองค์กรวิชาชีพพยาบาล เพื่อพัฒนาการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง 

2) มีเวทีรวมพลังพยาบาลเพ่ือพัฒนาวิชาชีพพยาบาล และร่วมก าหนดแนวทางการสร้างเสริม
สิ่งแวดล้อมท่ีดีต่อการท างานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

 
 

 



ก าหนดการ โครงการประชุมวิชาการ  
การพัฒนาระบบการดูแลส าหรับผู้ป่วยเรื้อรังในยุคเศรษฐกิจอาเซียน 

(Care System Development for People with Chronic   Conditions in AEC era) 
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลอุดรธานี วันที่ 3 พฤษภาคม 2556 

เวลา หัวข้อ วิทยากร 

08.30 น. 
เปิดการประชุม 
 

ประธาน: นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด อุดรธานี 
กล่าวต้อนรับ: ผู้อ านวยการและหัวหน้าพยาบาล 
โรงพยาบาลอุดรธานี 
กล่าวรายงาน: นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย 
สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

09.00-10.00 น. 
บรรยาย เรื่อง รปูแบบการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง  
Chronic Care Model 

ผศ.ดร.วาสนา รวยสูงเนิน ผศ.ดลวิวัฒน์ แสนโสม  
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

10.00-12.00 น. 
บรรยาย เรื่อง การจัดการรายกรณี 
Nursing Case Management 

ผศ.ดร.นงลักษณ์ เมธากาญจนศักดิ์ 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน Luncheon Talk  ฝ่ายประชาสัมพันธ์  

13.00-14.30 น. 

อภิปราย เรื่อง เรียนรู้จากประสบการณ์การดูแล
ผู้ป่วยเรื้อรัง 
Learning from Nurse Experience: 
Improving Care System for People with 
Chronic Conditions 

คุณ ประภัศสร สมศรี รพ. สกลนคร 
คุณ วรรณา รัศมีวงเดือน รพ. น้ าโสม จ. อุดรธานี  
ด าเนินการอภิปรายโดย ดร.กิตติยา เตชะไพโรจน์ 
รองหัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลอุดรธานี 

14.30-15.30 น. 
บรรยาย เรื่อง วัฒนธรรมกับการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง 
Transcultural Care for People with 
Chronic Conditions 

ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร 
คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

15.30-16.30 น. 

บรรยาย เรื่อง Positive Practice 
Environment: Nurse Challenges in  AEC 
การสร้างเสริมสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อการท างาน: 
ความท้าทายของพยาบาลในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

ดร.นฤมล สิงห์ดง  
ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
คุณ ปิยนุช  บุญกอง  
โรงพยาบาลสกลนคร 

16.30-17.00 น. ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง พลังพยาบาล พลังวิชาชีพ  
รศ.ดร.สมจิต แดนสีแก้ว  
นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  
สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

หลักสูตรนี้ก าลังด าเนินการขอหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ (CNEU) 
 


