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โครงการประชุมวิชาการประจาปี 2562 สมาคมพยาบาลโรคไต
เรื่อง “Disruption and Innovation in Nephrology Nurse”
วันที่ 8-9 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร
1. ผู้รับผิดชอบโครงการสมาคมพยาบาลโรคไต
2. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันพยาบาลที่ให้การดูแลผู้ป่วยที่รับการบาบัดทดแทนไตโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมมี
จานวนเพิ่มมากขึ้น มีสมาชิกที่เป็นพยาบาลไตเทียมมากกว่า 4,000 คน และผู้ป่วยที่รับการบาบัดทดแทนไตโดย
การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมมีอายุมาก ภาวะโรคร่วมและเจ็บป่วยซับซ้อนมากขึ้น เทคโนโลยี และการรักษาที่
กาลังเปลี่ยนแปลงรอบๆตัว ทาให้พยาบาลที่ให้การดูแลผู้ป่วยที่รับการบาบัดทดแทนไตโดยการฟอกเลือดด้วย
เครื่องไตเทียมจะต้องรู้ เข้าใจและทันต่อการเปลี่ยนแปลง พยาบาลที่ให้การดูแลผู้ป่วยที่รับการบาบัดทดแทนไต
โดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมต้องมีองค์ความรู้เฉพาะทาง มีทักษะที่ชานาญและสามารถใช้เทคโนโลยีทาง
การแพทย์ชั้นสูง และจะต้องนาความรู้ใหม่ๆให้ก่อเกิดนวัตกรรมที่ดี และเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วย สมาคมพยาบาล
โรคไตในฐานะองค์กรที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ ตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าวจึงจัดการประชุมวิชาการครั้งนี้ขึ้นให้กับ
สมาชิกสมาคมพยาบาลโรคไตเพื่อให้เกิดความรู้ นาสู่การเปลี่ยนแปลงความคิด เพื่อการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล
ต่อผู้ป่วย
3.วัตถุประสงค์
1. มีความรู้การเปลี่ยนแปลงของทางสังคม เทคโนโลยี นวัตกรรม องค์ความรู้ใหม่ และการพยาบาล
ผู้ป่วยโรคไตแบบองค์รวม
2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในนวัตกรรมทางการพยาบาลโรคไตที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วย
3 เพื่อสร้างความสามัคคีและเป็นหนึ่งเดียวในวิชาชีพ
4. ผู้เข้าร่วมอบรม
พยาบาลวิชาชีพชั้นหนึ่งที่ปฏิบัติงานด้านโรคไต และไตเทียมทั่วประเทศ ประมาณ 1,000 คน
5. วิธีดาเนินการ บรรยายและกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
6. วัน เวลา และสถานที่
วันที่ 8-9 มิถุนายน 2562 โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร
7.วิทยากร
วิทยากรแพทย์ และอื่น ๆ
ศ.เกียรติคุณ นพ.ดุสิต ล้าเลิศกุล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศ.นพ.เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
พันเอกนายแพทย์อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ
ผศ.ดร.ชนิดา ปโชติการ
สมาคมนักกาหนดอาหาร
ผศ.นพ.สุชาย ศรีทิพยวรรณ
โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อ.นพ.พิชญ ตันติยวรงค์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รศ.พญ. ปวีณา สุสัณฐิตพงษ์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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พญ.ปิยะธิดา จึงสมาน
พญ.ธิดากานต์ รุจิพัฒนกุล
น.ต.นพ.อนันต์ เชื้อสุวรรณ
วิทยากรพยาบาล
ศ.เกียรติคุณ วิจิตร ศรีสุพรรณ
รศ.ดร.ศิริอร สินธุ
พว.สุชาดา บุญแก้ว
พว.ดรุณี จันทร์เลิศฤทธิ์
พว.นันทา มหัธนันท์
พว.ปิ่นแก้ว กล้ายประยงค์
พว.นันทนา ชปิลเลส
พว.นิภา อัยยสานนท์
พว.สาลิน วัฒนาทร
พว.ณพร นันทวิสิทธิ์
รศ.พรจันทร์ สุวรรณชาต
พว.พรพรรณ ชคัถธาดา
พว.เสาวรส ปริญญะจิตตะ

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
โรงพยาบาลสมิตเวช สุขุมวิท
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
สภาการพยาบาล
สภาการพยาบาล
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สมาคมพยาบาลโรคไต
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี
โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิท
สภาการพยาบาล
โรงพยาบาลราชวิถี
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โรงพยาบาลตารวจ

พ.ต.อ.หญิงนพมาศ ขาสมบัติ
8. ตารางระยะเวลาการอบรม
วันเสาร์ ที่ 8 มิถุนายน 2562
08.00 – 08.30 น.
ปาฐกถาพิเศษ “พยาบาลโรคไตในยุคของการเปลี่ยนแปลง”
ศ.เกียรติคุณ วิจิตร ศรีสุพรรณ
08.30 – 09.00 น.
พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติพยาบาลโรคไตดีเด่น ในโอกาสครบรอบ 20 ปี
ชมรมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย และสมาคมพยาบาลโรคไต
09.00 -09.30 น.
รายงานผลดาเนินงานของสมาคมพยาบาลโรคไค ปี 2561
พว. สุชาดา บุญแก้ว
นายกสมาคมพยาบาลโรคไต
09.30- 10.00น.
พยาบาลโรคไตกับนวตกรรมทางการพยาบาล
รศ.ดร.ศิริอร สินธุ
10.00 – 10.15 น.
พักรับประทานอาหารว่าง/ชมนิทรรศการทางการแพทย์
10.15 – 12.00 น.
นวัตกรรมการพยาบาลโรคไตเพื่อคุณภาพการดูแลผู้ป่วยโรคไต
พว.สุชาดา บุญแก้ว
พว.ดรุณี จันทร์เลิศฤทธิ์
พว.นันทา มหัทธนันท์
พว.ปิ่นแก้ว กล้ายประยงค์
พว.นันทนา ชปิลเลส
พว.นิภา อัยยสานนท์
12.00 – 13.00 น.
Lunch symposium: What Else Can We Do More for CKD Patient
พันเอกนายแพทย์อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์
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13.00 – 13.45 น.
13.45- 14.30 น.
14.30 – 14.45 น.
14.45 – 16.00 น.

Disruption and Innovation in nephrology
ศ.นพ.เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์
Era innovation in hemodialysis
ศ.เกียรติคุณ นพ.ดุสิต ล้าเลิศกุล
พักรับประทานอาหารว่าง/ชมนิทรรศการทางการแพทย์
Clinical Engeneering: disruptive Opportunity or Threat?
พว.นิภา อัยยสานนท์
พว.ณพร นันทวิสิทธิ์
พว. พรพรรณ ชคัถธาดา

วันอาทิตย์ ที่ 9 มิถุนายน 2562
08.00 – 08.45 น.
กฎหมาย และจริยธรรมในยุค Disruption
รศ.พรจันทร์ สุวรรณชาต
08.45 – 09.30 น.
Data management /disruptive Technology
อ.นพ.พิชญ ตันติยวรงค์
09.30 – 10.15 น
Interactive Online Solution for Nurse Coordinator Kidney
Transplantation Tele clinic
พว.สาลิน วัฒนาทร
10.15 – 10.30 น.
พักรับประทานอาหารว่าง/ชมนิทรรศการทางการแพทย์
10.30 – 11.15 น.
Sparking Innovation Diet to improve Living of CKD Patients.
ผศ.ดร.ชนิดา ปโชติการ
11.15 – 12.00 น.
“Any new in PD?” debating issue in this disruptive era.
พญ.ปิยะธิดา จึงสมาน
12.00 – 13.00 น.
Lunch symposium: Advance Dialysis treatment High Volume HDF
รศ.พญ. ปวีณา สุสัณฐิตพงษ์
13.00 – 14.00 น.
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบาบัดทดแทนไต
พว.เสาวรส ปริญญะจิตตะ
พ.ต.อ.หญิง นพมาศ ขาสมบัติ
14.00 – 14.45 น.
Ageing society disruptive in renal replacement therapy
ผศ.นพ.สุชาย ศรีทิพยวรรณ
พว.ดรุณี จันทร์เลิศฤทธิ์
14.45 – 15.30 น.
Up to date TRT
น.ต.นพ.อนันต์ เชื้อสุวรรณ
9. งบประมาณ
ค่าลงทะเบียนการประชุม
10. การประเมินผล
ประเมินผลหลังการอบรมทันที
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11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้ผู้เข้าร่วมประชุมพัฒนาตนเองด้านความรู้ เทคโนโลยีใหม่ๆ ของการบาบัดทดแทนไต และการดูแลผู้ป่วย
โรคไตแบบองค์รวม
2. ผู้เข้าร่วมประชุมได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่เตรียม
และที่ได้รับการบาบัดทดแทนไต
3. ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ในเรื่องความก้าวหน้าใหม่ของการบาบัดทดแทนไต และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง

(นางสุชาดา บุญแก้ว)
นายกสมาคมพยาบาลโรคไต

