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โครงการประชุมวิชาการสมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย 

Interesting point for Dialysis Care in 2022 
วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร 

 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย 

2. หลักการและเหตุผล  
ปัจจุบันจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและการล้าง

ไตทางช่องท้องมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี มีกลุ่มผู้สูงอายุ มีโรคร่วม เป็นการเจ็บป่วยที่เรื้อรังและซับซ้อนจำนวนมาก 
อีกทั้งในระยะ 3 ปีนี้มีการระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้เพิ่มอัตราการนอนโรงพยาบาล ผู้ป่วยมีอาการวิกฤต 
และเพิ่มอัตราตาย  ดังนั้นพยาบาลไตเทียมที่จะให้การดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ต้องมีองค์ความรู้ ความสามารถ และ
ทักษะในการดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรค การใช้อุปกรณ์ เทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูง นอกจากนี้พยาบาลไตเทียม
ต้องพัฒนาองค์ความรู้ที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง นำความรู้ที่ได้จากหลักฐานเชิงประจักษ์มาพัฒนาแนวทางการดูแล
ผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการพยาบาลที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ปลอดภัย และคุณภาพชีวิตที่ดี ดังนั้นสมาคม
พยาบาลโรคไตในฐานะองค์กรที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ มีสมาชิกที่เป็นพยาบาลไตเทียมมากกว่า 5,000 คน ได้
ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงจัดการประชุมวิชาการครั้งนี้ขึ ้นให้กับสมาชิกสมาคมพยาบาลโรคไตแห่ง
ประเทศไทยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโรคปัจจุบัน และนำไปปรับปรุง พัฒนาการดูแล
ผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  

3.วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้พยาบาลไตเทียมได้พัฒนาองค์ความรู้ที่ทันสมัย มีหลักฐานเชิงประจักษ์ ในการดูแลผู้ป่วยที่
ได้รับการบำบัดทดแทนไต 
 2. เพื่อสร้างความสามัคคีและเป็นหนึ่งเดียวในวิชาชีพ 

4. ผู้เข้าร่วมอบรม   
พยาบาลวิชาชีพชั้นหนึ่งที่ปฏิบัติงานไตเทียมทั่วประเทศ ประมาณ 1,000 คน 

5. วิธีดำเนินการ    บรรยาย 2 วัน  

6. วัน เวลา และสถานที่ 
วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร 

7. งบประมาณ  จากการลงทะเบียน  
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8. ตารางระยะเวลาการอบรม 
วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  
พิธีกรประจำวนั:           พว.ปิยาภรณ์ โทวันนัง    
07.00 – 08.00 น. ลงทะเบียน   
08.00 - 08.10 น. นายกสมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทยกล่าวเปิดประชุม  
   พว.สุชาดา บุญแก้ว 
08.10-08.30 น. บทบาท และทศิทางเพื่อความยั่งยืนของสมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย 
 รายงานผลดำเนินงานของสมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทยประจำปี 2565  

พว.สุชาดา บุญแก้ว 
08.30 - 09.15 น. ระบบสุขภาพไทยในยุคเอไอครองโลก  
   นายชัชวาล สังคีตตระการ  
09.15 - 10.00 น. การให้บริการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในประเทศไทย 
   ดร.ชัยอนันต์ ดำรงค์รัตน ์ 
10.00 - 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.15 - 11.00 น. Management for Depression and Anxiety in Dialysis Patient 

พว.นันทนา สปิลเลส  
11.15 - 12.00 น. การบริหารจัดการทางการพยาบาลหลังการแพร่ระบาดของโควิด (New normal)  

พว.ศศิพิมพ์ ไพโรจน์กิจตระกูล  
12.00 - 13.00 น. Lunch Symposium I  
13.00 – 14.00 น. แลกเปลี่ยนเรยีนรู้การบำบัดทดแทนไต  
 พว.เสาวรส ปริญญะจิตตะ   
 พว.พัชรินทร์ อินทร์จันทร ์
14.00 – 14.45 น. Individualized assessment in hemodialysis adequacy  
   รศ.พญ.ศิริรัตน์ อนุตระกูลชัย 
14.45 – 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
15.00 – 15.45 น. From CKD management to Incremental Dialysis treatment and plan  
   ศ.ดร.พญ.ปวีณา สุสัณฐิตพงษ์  
15.45 – 16.30 น. Data and Information management 

รศ.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์   
 

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565   
พิธีกรประจำวนั:  พว.สุนทรี เพิ่มพูนสวัสดิ ์  
07.45 - 08.30 น. Plant or Animal food: Which one is suitable in delaying progression of 

CKD?  
ผศ.พญ.ศานิต วิชานศวกุล  

08.30 - 09.30 น. Infection prevention in PD & HD strategies  
พว.วิภาภัทร ชูจร 
พว.วิภารัตน์ ศรีสุวรรณ์  

09.30 - 10.15 น. Update Clinical Practice Guideline for Vascular access; 2019 
   พว.เสาวรส ปริญญะจิตตะ    
10.15 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
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10.30 – 11.15 น. จริยธรรมทางการพยาบาลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำ RRT  
ดร.กฤษดา  แสวงดี    

11.15 – 12.00 น. Improvement for sarcopenia in Dialysis Patient; Nutrition, exercise  
ผศ.นพ.สุรเชษฐ์ วงษ์นิ่ม  

12.00 – 13.00 น. Lunch Symposium II 
13.00 – 13.45 น. Urgent start PD : What nurse need to know ? 
   พว.ปิยาภรณ์ โทวันนัง  
13.45 – 14.30 น. Comprehensive conservative management in dialysis 
   พญ.ณฐนงค์ ธรรมเจริญ  
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
14.45 – 15.30 น. Behavior Modification in Dialysis. 
   ผศ.ดร.นงลักษณ์ เมธากาญจนศักดิ์  
15.30 – 16.15 น. Interesting point for Dialysis Care in the Future 

พว.สุชาดา บุญแก้ว  
16.15 น.  นายกสมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทยกล่าวปิดประชุม 
    
9. การประเมินผล 

 ประเมินผลหลังการอบรมทันที  

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผู้เข้าประชุมสามารถนำความรู้ไปพัฒนางานไตเทียมให้ดียิ่งขึ้นทันต่อสภาวะการณ์ด้านสุขภาวะ 
2. ผู้เข้าประชุมสามารถดูแลผู้ป่วยบำบัดทดแทนไตได้อย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน และปลอดภัย 
3. เป็นการพัฒนาวิชาชีพให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น 

 

 
(นางสุชาดา บุญแก้ว) 

นายกสมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย 
 
    
 

 


