
เอกสารประกอบการพิจารณากาํหนดและรบัรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเน่ือง สาํหรบัการประชุมวิชาการ 

หวัข้อ รายละเอียด 

1.ชื่อกิจกรรม 
การประชมุวิชาการประจาํปี คร ัง้ที่ 32 
สมาคมปลกูถ่ายอวยัวะแหง่ประเทศไทย 
ผูร้บัผดิชอบ : รศ.นพ.ชลธปิ พงศส์กุล 

2. หลกัการและเหตุผล 

การปลูกถ่ายอวยัวะเป็นความกา้วหน้าทีส่ําคญัมากในวงการแพทย ์สามารถทําให้
คนไขท้ี่ป่วยเป็นโรคเรื้อรงั  อาทิเช่น  ไตวายเรื้อรงั  ตบัแขง็ และหวัใจล้มเหลว
ระยะสุดท้าย ได้มโีอกาสที่จะกลบัไปใช้ชวีติตามปกตไิด้อีกครัง้ อย่างมคีุณภาพ
ชวีติทีด่ ี
 การประชุมน้ีเป็นการใหค้วามรูแ้ละววิฒันาการใหม่ๆ  ทีเ่กีย่วกบัการปลกู
ถา่ยอวยัวะทัง้ในประเทศและตา่งประเทศสาํหรบับุคลากรทางการแพทยท์ีท่าํงาน
ดา้นการปลกูถ่ายอวยัวะ ทัง้อายรุแพทย ์ศลัยแพทย ์พยาบาล นกัเทคนิค
การแพทย ์เภสชักร และบุคลากรอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง 

3. วตัถุประสงค ์

1. เพือ่เผยแพรค่วามรูแ้ละววิฒันาการใหม ่ๆ ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ใหแ้ก่
สมาชกิ 
2. เพือ่เพิม่พนูความรู ้ทกัษะ ความสามารถของแพทย ์และบุคลากรทางการแพทย์
ทีเ่กีย่วขอ้ง 
3. เพือ่เพิม่จาํนวนและคุณภาพการผา่ตดัผูบ้รจิาคอวยัวะทีม่ภีาวะสมองตาย 
4. เพือ่ยกระดบัคณุภาพอวยัวะทีนํ่ามาใชป้ลกูถ่ายใหผู้ป่้วย 

4. วิธ ีดาํเนินการประชมุ 
เป็นประชุมแบบเชญิผูเ้ชีย่วชาญสาขาต่างๆ มาบรรยายใหค้วามรูแ้ก่ผูเ้ขา้ร่วม
ประชุม 

5.รายชื่อและประวตัิโดยย่อ
วิทยากร 

1. อ.นพ.สรุสหี ์พรอ้มมลู นายกสมาคมปลกูถ่ายอวยัวะแหง่ประเทศไทย 
2. อ.พญ.จติรานนท ์ จนัทรอ่์อน  

อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาโรคไต ภาควชิาอายุรศาสตร ์คณะแพทยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

3. รศ.ดร.พญ.ปวณีา  สสุณัฐติพงษ์   
อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาโรคไต ภาควชิาอายุรศาสตร ์คณะแพทยศาสตรจุ์ฬาลงกรณ์ 
มหาวทิยาลยั 

4. อ.นพ.ภาคภมู ิพุม่พวง  
อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาโรคตดิเชือ้ ภาควชิาอายุรศาสตร ์คณะแพทยศาสตรส์ศริริาช
พยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล 

5. รศ.นพ.สุภนิติ ์นิวาตวงศ ์ 
รองผูอ้าํนวยการศนูยร์บับรจิาคอวยัวะ สภากาชาดไทย 

6. ผศ.นพ.นฐัสทิธิ ์ ลาภปรสิทุธิ ์ 
อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาโรคไต ภาควชิาอายุรศาสตร ์คณะแพทยศาสตรส์ศริริาช
พยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล 

7. รศ.นพ.บณัฑรู  นนทสตู ิอาจารยป์ระจาํภาควชิาศลัยศาสตร ์คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์ มหาวทิยาลยั 

8. อ.พญ.ชมชนทั ทบัเจรญิ   



อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาโรคระบบทางเดนิอาหารและตบั ภาควชิากุมารเวชศาสตร ์
คณะแพทยศาสตรจุ์ฬาลงกรณ์ มหาวทิยาลยั 

9. อ.นพ.พชัร ออ่งจรติ 
อาจารยป์ระจาํภาควชิาศลัยศาสตร ์คณะแพทยศาสตรจุ์ฬาลงกรณ์ มหาวทิยาลยั 

10. รศ.นพ.อรรถพงศ ์วงศว์วิฒัน์  
อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาโรคไต ภาควชิาอายุรศาสตร ์คณะแพทยศาสตรศ์ริริาช
พยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล 

11. อ.พญ.ปีณิดา สกุลรตันศกัดิ ์ 
อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาโรคไต ภาควชิาอายุรศาสตร ์คณะแพทยศาสตรศ์ริริาช
พยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล 

12. อ.นพ.สวุศนิ อุดมกาญจนนนัท ์ 
อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาโรคไต ภาควชิาอายุรศาสตร ์คณะแพทยศาสตรจุ์ฬาลงกรณ์ 
มหาวทิยาลยั 

13. พญ.กตญัญ ู สวา่งศร ี  
อาจารยป์ระจาํภาควชิาพยาธวิทิยา คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

14. อ.พญ.สุวกิรานต ์ วงศป์ระไพโรจน์  
อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาโรคไต ภาควชิาอายุรศาสตร ์คณะแพทยศาสตร์
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์

15. ผศ.นพ.สุชนิ  วรวชิชวงษ์  
อาจารยป์ระจาํภาควชิาพยาธวิทิยา คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด ี
มหาวทิยาลยัมหดิล 

16. พ.อ.นพ.ประเจษฎ ์ เรอืงกาญจนเศรษฐ ์ 
อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาโรคไต กองอายรุกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ 

17. พ.อ.นพ.อดสิรณ์ ลาํเพาพงศ ์ 
อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาโรคไต กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ 

18. พว.สชุาดา เชือ้ปาน พยาบาลชาํนาญการ ICU ศลัยกรรมประสาท รพ.พทุธชนิราช 
19. พว.วรีะยทุธ กุลไพศาล พยาบาลชาํนาญการ ICU ศลัยกรรมประสาท รพ.สรุนิทร ์
20. ดร.สุชวีา วชิยักุล  

รองผูอ้าํนวยการงานกจิการนิสติ วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี นพรตัน์วชริะ 
21. พว.สภุาภรณ์  ศรตีัง้ศริกุิล  

ประธานชมรมผูป้ระสานงานการปลกูถ่ายอวยัวะแหง่ประเทศไทย 
22. รศ.นพ.โอภาส  ไตรตานนท ์ 

อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาโรคไต ภาควชิาอายุรศาสตร ์คณะแพทยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

23. ผศ.นพ.สมชยั  ลิม้ศรจีาํเรญิ  
อาจารยป์ระจาํภาควชิาศลัยศาสตร ์คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 
มหาวทิยาลยัมหดิล 

24. รศ.นพ.ชลธปิ พงศส์กุล  
อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาโรคไต ภาควชิาอายุรศาสตร ์คณะแพทยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

25. อ.นพ.ศริส จติประไพ  
อาจารยป์ระจาํภาควชิาศลัยศาสตร ์คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 
มหาวทิยาลยัมหดิล 



26. นพ.สมยศ  ศรจีารนัย สาธารณสขุนิเทศ เขตสขุภาพที ่4 กระทรวงสาธารณสุข 
27. นพ.วโิรจน์ ตัง้เจรญิเสถยีร  

โครงการประเมนิเทคโนโลยแีละนโยบายดา้นสุขภาพ (HITAP) 
28. ร.อ.นพ.อจัฉรยิะ แพงมา เลขาธกิารสถาบนัการแพทยฉุ์กเฉินแหง่ชาต ิ
29. พล.อ.นพ.ถนอม สุภาพร อดตีนายกสมาคมปลกูถ่ายอวยัวะแหง่ประเทศไทย 
30. ผศ.นพ.ขจรศกัดิ ์นพคุณ   

อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาโรคไต ภาควชิาอายุรศาสตร ์คณะแพทยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

31. พ.ท.หญงิเนาวนิตย ์นาทา  
อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาโรคไต กองอายรุกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ 

32. อ.นพ.จกักพฒัน์ วนิชานนัท ์  
อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาโรคตดิเชือ้ ภาควชิาอายุรศาสตร ์คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์ มหาวทิยาลยั 

33. ผศ.นพ.ณฐัวุฒ ิโตวนําชยั  
อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาโรคไต ภาควชิาอายุรศาสตร ์คณะแพทยศาสตรจุ์ฬาลงกรณ์ 
มหาวทิยาลยั 

34. อ.พญ.มนวส ี ปาจนีบรูวรรณ์  
อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาเวชบาํบดัวฤิต ภาควชิาอายรุศาสตร ์คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์ มหาวทิยาลยั 

35. รศ.พญ.สริอิร  วชัรานานนัท ์งานอายุรกรรม รพ.พระรามเกา้ 
36. รศ.ดร.พญ.อตพิร องิคส์าธติ  

อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาโรคไต ภาควชิาอายุรศาสตร ์คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาล
รามาธบิด ีมหาวทิยาลยัมหดิล 

37. ผศ.นพ.โอภาส พทุธเจรญิ  
อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาโรคตดิเชือ้ ภาควชิาอายุรศาสตร ์คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์ มหาวทิยาลยั 

38. อ.พญ.ศรสีกุล จริกาญจนากร  
อาจารยป์ระจาํสาขาอายุรศาสตรโ์รคหวัใจ ภาควชิาอายรุศาสตร ์คณะแพทยศาสตรศ์ิ
รริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล 

39. อ.พญ.กรทพิย ์ผลโภค กลุ่มงานอายรุศาสตร ์โรงพยาบาลราชวถิ ี
40. ผศ.พญ.ณฐัพร หงษาวงศ ์ 

อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาโรคไต ภาควชิากุมารเวชศาสตร ์คณะแพทยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

6. กําหนดการกจิกรรม ดงัเอกสารทีแ่นบมา 

7. กลุ่มเป้าหมายและจาํนวน
ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

กลุ่มเป้าหมาย 
1. แพทยป์ระจาํบา้นสาขาอายรุศาสตรโ์รคไต 
2. แพทยป์ระจาํบา้นศลัยศาสตร ์
3. อายรุแพทยโ์รคไต 
4. ศลัยแพทยท์ัว่ไป 
5. พยาบาล 
6. เภสชักร 



7. นกัเทคนิคการแพทย ์

8. นกัโภชนากร และอื่นๆทีส่นใจเขา้ร่วมประชุม 
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมประมาณ 300 ท่าน 

8.งบประมาณ 500,000 บาท 
9. ประโยชน์ทีไ่ดร้บั  บคุลากรทีเขา้รว่มประชมุ มีความรูแ้ละทกัษะในการดแูลผูป่้วยทีรอรบัการบรจิาค

อวยัวะ, ผูป่้วยทีไดร้บัการปลกูถ่ายอวยัวะแลว้ และผูแ้ลผูบ้รจิาคอวยัวะสมองตายไดด้ี
ยิงขนึ 

 ผูป่้วยอวยัวะสาํคญัลม้เหลวไดร้บัการปลกูถ่ายอวยัวะมากขนึ 

 ผูป่้วยสมองตายบรจิาคอวยัวะมากขนึและคณุภาพดีขนึ 

 ผูเ้ขา้ประชมุไดร้บัการอพัเดทความรูใ้หม่ๆ ดา้นการดแูลผูป่้วย การใชย้า และ
วิวฒันาการการปลกูถ่ายอวยัวะจากทงัในประเทศและตา่งประเทศ 

10. การประเมนิการดาํเนิน
กจิกรรม 

ใชแ้บบประเมนิ 

11. เอกสารอา้งถา้ (ถา้ม)ี ไมม่ ี
 

 

 
 


