โครงการประชุมวิชาการสมาคมพยาบาลโรคไต ประจาปี 2563
เรื่อง “Nursing Management for Renal care base on Knowledge & Education”
วันที่ 17 – 18 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ สมาคมพยาบาลโรคไต
2. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบัน พยาบาลที่ให้การดูแลผู้ ป่วยที่รับการบาบัดทดแทนไตทั้งการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
การล้างไตทางช่องท้อง และการปลูกถ่ายอวัยวะ มีจานวนเพิ่มมาก ประกอบกับผู้ป่วยที่รับการบาบัดทดแทนไต
มีอายุมาก ภาวะโรคร่วมและเจ็บป่วยซับซ้อนมากขึ้น เทคโนโลยี และการรักษาที่กาลังเปลี่ยนแปลงรอบๆตัว
ทาให้พยาบาลที่ให้การดูแลผู้ป่วยที่รับการบาบัดทดแทนไตโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมจะต้องรู้ เข้าใจ
และทันต่อการเปลี่ยนแปลง พยาบาลที่ให้การดูแลผู้ป่วยที่รับการบาบัดทดแทนไตต้องมีองค์ความรู้เฉพาะทาง
มีทักษะที่ชานาญและสามารถใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ชั้นสูง และจะต้องนาความรู้ใหม่ๆให้ก่อเกิดนวัตกรรม
ที่ดี และเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยขึ้น สมาคมพยาบาลโรคไตมีสมาชิกที่เป็นพยาบาลโรคไตมากกว่า 5,000 คน
ในฐานะองค์กรที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ ตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าวจึงจัดการประชุมวิชาการครั้งนี้ขึ้นให้ กับ
สมาชิก สมาคมพยาบาลโรคไตเพื่ อให้ เกิ ดความรู้ ให้ ทั นสมัยต่อการเปลี่ ยนแปลงที่ เกิด ขึ้น เพื่ อให้ พ ยาบาล
สามารถนาไปสู่การปฏิบัติอย่างมีมาตรฐาน สร้างคุณภาพ และความปลอดภัยต่อผู้ป่วย
3.วัตถุประสงค์
1. มีความรู้การเปลี่ยนแปลงของทางสังคม เทคโนโลยี นวัตกรรม องค์ความรู้ใหม่ และการพยาบาลผู้ป่วยโรค
ไตแบบองค์รวม
2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในนวัตกรรมทางการพยาบาลโรคไตที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วย
3 พบปะสมาชิกเพื่อสร้างความสามัคคีและเป็นหนึ่งเดียวในวิชาชีพ
4. ผู้เข้าร่วมอบรม
พยาบาลวิชาชีพชั้นหนึ่งที่ปฏิบัติงานด้านโรคไต และไตเทียมทั่วประเทศ ประมาณ 1,000 คน
5. วิธีดาเนินการ บรรยายและกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
6. วัน เวลา และสถานที่
วันที่ 17 – 18 ตุลาคม 2563 โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร
7. วิทยากร

วิทยากรพยาบาล
1. พว. สุชาดา บุญแก้ว
2. พว.ปิยาภรณ์ โทวันนัง
3. ศ.ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ
4. พว.อภัสรา อรัญวัฒน์
5. พว.ประภัสสร พงศ์พันธุ์พิศาล
6. พว.นพมาศ ขาสมบัติ
7. พว.นันทา มหัธนันท์
8. พว.นิภา อัยยสานนท์
9. พว.ดรุณี จันทร์เลิศฤทธิ์
10. พว.อิษณี พุทธิมนตรี
11. พว.สุมณฑล หมูจุน
12. พว.ณพร นันทวิสิทธิ์
13.พว.นันทนา ชปิลเลส

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สภาการพยาบาล
โรงพยาบาลตารวจ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สมาคมพยาบาลโรคไต
สมาคมพยาบาลโรคไต
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิท
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

วิทยากรแพทย์
1. พล.ต.ต.ธนิต จิรนันท์ธวัช
โรงพยาบาลตารวจ
2. อ.นพ.ดิเรก บรรณจักร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. นพ.วิศิษฏ์ ประสิทธิศิริกูล
โรงพยาบาลบาราศนราดูร
4. รศ.พญ.ศิริรัตน์ อนุตระกูลชัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. ศ.นพ.ขจร ตีรณธนากุล
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
6. ผศ.พญ.รัตนา ชวนะสุนทรพจน์ โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
7. พ.อ.นพ.อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ
8. รศ.พญ.ประพิมพ์พร ฉัตรานุกูลชัย โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
9. นายแพทย์กมล โฆษิตรังสิกุล โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
10. ร.ต.อ.นพ.ดลวัฒน์ แสงพานิชย์ โรงพยาบาลตารวจ
8. ตารางระยะเวลาการอบรม
วันเสาร์ ที่ 17 ตุลาคม 2563
พิธีกรประจาวัน
พว.สุภร บุษปวนิช
08.00 – 08.30 น.
ทิศทาง นโยบาย ต่อการพัฒนาวิชาชีพพยาบาลโรคไต
พว. สุชาดา บุญแก้ว
08.30 – 10.15 น.
Dialysis in difficult situation
Dialysis in pregnancy
พล.ต.ต.ธนิต จิรนันท์ธวัช
Dialysis in elderly

10.15 - 10.30 น.
10.30 - 12.00 น.

12.00– 13.00 น.

13.00– 14.15 น.

14.15 – 14.30 น.
14.30 – 15.20 น.
15.20-16.30 น.

อ.นพ.ดิเรก บรรณจักร์
Nursing Management for Dialysis in difficult situation
พว.ปิยาภรณ์ โทวันนัง
พักรับประทานอาหารว่าง/เยี่ยมชมบูท
Infection Management in Extra-ordinary situation
Influenza and COVID-19 management in dialysis patient
นพ.วิศิษฏ์ ประสิทธิศิริกูล
How to management with Multidrug resistant Organisms –
MDROs
รศ.พญ.ศิริรัตน์ อนุตระกูลชัย
Update Infection control for Dialysis Nurses
ศ.ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ
Lunch symposium: บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส(ประเทศไทย)จากัด
What Else Can We Do More for CKD Patients in Part of Nutrition
พ.อ.นพ.อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์
รศ.พญ. ประพิมพ์พร ฉัตรานุกูลชัย
Multi- Comorbidity and long term care in dialysis patient
Dialysis in acute cardio vascular event
ศ.นพ.ขจร ตีรณธนากุล
Hypertention management in dialysis
ผศ.พญ.รัตนา ชวนะสุนทรพจน์
Nursing Management for long term care in dialysis patient
พว.อภัสรา อรัญวัฒน์
พักรับประทานอาหารว่าง/เยี่ยมชมบูท
Educational Symposium: บริษัทเฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จากัด
Disaster management in Extra-ordinary situation in RRT
นายแพทย์กมล โฆษิตรังสิกุล
พว.สุชาดา บุญแก้ว

วันอาทิตย์ ที่ 18 ตุลาคม 2563
พิธีกรประจาวัน
พว.สุนทรี เพิ่มพูนสวัสดิ์
08.00 – 9.00 น.
กฎหมายวิชาชีพกับพยาบาลโรคไต
พว.ประภัสสร พงศ์พันธุ์พิศาล
09.00 – 10.00 น.
How to management for RRT in high-risk patient and Nursing care
ร.ต.อ.นพ.ดลวัฒน์ แสงพานิชย์
พว.นพมาศ ขาสมบัติ
10.00 – 10.15 น.
พักรับประทานอาหารว่าง/เยี่ยมชมบูท
10.15 – 11.15 น.
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบาบัดทดแทนไต
พว.นันทา มหัธนันท์
พว.นิภา อัยยสานนท์

11.15 – 12.00 น.
12.00– 13.00 น.
13.00 – 14.15 น.

14.15 – 15.00 น.
15.00 – 15.15 น.
หมายเหตุ

Counseling management for difficult problem in dialysis patient
พว.ดรุณี จันทร์เลิศฤทธิ์
Lunch symposium: บริษัท นิคคิโซ เมดิคัล (ประเทศไทย) จากัด
นวัตกรรมการพยาบาลเพื่อคุณภาพการดูแลผู้ป่วยโรคไต
(Learning and sharing from โครงการถอดบทเรียนการตามรอย
พยาบาลดีเด่นของสมาคมพยาบาลโรคไต)
พว.อิษณี พุทธิมนตรี
พว.สุมณฑล หมูจุน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบาบัดทดแทนไตบทบาทพยาบาลระดับนานาชาติ
พว.ณพร นันทวิสิทธิ์
พว.นันทนา ชปิลเลส
ปิดการประชุมวิชาการ

อาหารว่างแจกระหว่างการประชุมเวลา 10.30 น

9. งบประมาณ จากการลงทะเบียนของผู้เข้าร่วมประชุม
10. การประเมินผล
ประเมินผลหลังการอบรมทันที
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้าร่วมประชุมพัฒนาตนเองด้านความรู้ เทคโนโลยีใหม่ๆ ของการบาบัดทดแทนไต และการดูแลผู้ป่วย
โรคไตแบบองค์รวม
2. ผู้เข้าร่วมประชุมได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่เตรียมและ
ที่ได้รับการบาบัดทดแทนไต
3. ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ในเรื่องความก้าวหน้าใหม่ของการบาบัดทดแทนไต และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง

(นางสุชาดา บุญแก้ว)
นายกสมาคมพยาบาลโรคไต

