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โครงการประชุมวิชาการสมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย 

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

 

 
วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565     
พิธีกรประจำวัน:  พว.ปิยาภรณ์ โทวันนัง   
07.00 – 08.00 น. ลงทะเบียน   
08.00 - 08.30 น. นายกสมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทยกล่าวเปิดประชุม  
   ทิศทาง และบทบาทสมาคมวิชาชีพ 
   รายงานผลดำเนินงานสมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย ปี 2564 
   พว.สุชาดา บุญแก้ว 
08.30 - 09.15 น. ระบบสุขภาพไทยในยุคเอไอครองโลก  
   นายชัชวาล สังคีตตระการ  
09.15 - 10.00 น. การให้บริการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในประเทศไทย 
   ดร.ชัยอนันต์ ดำรงค์รัตน์  
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: บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด  
13.00 – 14.00 น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบำบัดทดแทนไต  
 พว.นิภา อัยยสานนท์  
 พว.พัชรินทร์ อินทร์จันทร์ 
14.00 – 14.45 น. Education Program: บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จำกัด   

Individualized assessment in hemodialysis adequacy 
ศ.ดร.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   
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วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565    
พิธีกรประจำวัน:  พว.สุนทรี เพ่ิมพูนสวัสดิ์    
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.วิภารัตน์ ศรีสุวรรณ์  HD  
พว.วิภาภัทร ชูจร PD  

09.30 - 10.15 น. Behavior Modification in Dialysis. 
   ผศ.ดร.นงลักษณ์ เมธากาญจนศักดิ์  
10.15 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
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. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
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. Update Clinical Practice Guideline for Vascular access; 2019 
   พว.เสาวรส ปริญญะจิตตะ    
15.30 – 16.15 น. Interesting point for Dialysis Care in the Future: เหลียวหน้า แลหลังเพ่ือพลัง

วิชาชีพ และความยั่งยืนของสมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย 
พว.สุชาดา บุญแก้ว  

16.15 น.  นายกสมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทยกล่าวปิดประชุม 
    
  
 

 


