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โครงการประชมุวิชาการประจาํปี  2564 
สมาคมปลกูถ่ายอวยัวะแห่งประเทศไทย 

วนัท่ี 17 – 19 มีนาคม 2564 
ณ โรงแรมอมารี วอเตอรเ์กท ประตน้ํูา ถ.เพชรบรีุตดัใหม่ เขตราชปรารภ กรงุเทพฯ 

 
1.  ช่ือโครงการ 
 การประชุมวิชาการประจําปี 2564 
2.  หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ 
 สมาคมปลูกถ่ายอวยัวะแห่งประเทศไทย 
 
3.  หลกัการและเหตผุล 
 การปลูกถ่ายอวยัวะ(Organ transplantation) สําหรับผู้ป่วยท่ีเป็นโรคเร้ือรัง  เช่น  ไตวายเร้ือรัง  ตับแข็ง และ
หวัใจล้มเหลวระยะสุดท้าย เป็นการรักษาผู้ป่วยอวยัวะล้มเหลวท่ีดีท่ีสุดในปัจจุบนั ความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์
ทําให้อัตราการรอดชวิีตของผู้ป่วยหลังการปลูกถ่ายอวยัวะสูงข้ึน ทําใหผู้้ป่วยมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึน้สามารถกลับมาใช้
ชวิีตตามปกติได้ ช่วยลดค่าใช้จ่ายของครอบครัวและหน่วยงานภาครฐัลงได้ในระยะยาว  
 ปัจจุบนัความรู้ทางด้านการปลูกถ่ายอวยัวะได้มีวิวฒันาการไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะที่เก่ียวข้องกบัการ
รักษา ยา และเทคโนโลยีใหม่  ๆท่ีเกิดข้ึนในประเทศและต่างประเทศ ท่ีนํามาใช้ในผู้ป่วยท่ีได้รับการปลูกถ่ายอวยัวะ จึง
มีความจําเป็นท่ีแพทย์และบุคลากรทีเ่ก่ียวข้องในวงการปลูกถ่ายอวยัวะ จะต้องติดตามความรู้ใหม่  ๆเหล่าน้ีให้ทนัอยู่
เสมอ สมาคมปลูกถ่ายอวยัวะแห่งประเทศไทย จึงเห็นสมควรจดัการประชุมวิชาการประจําปีข้ึน 
 
4.  วตัถปุระสงค ์
 1.   เพือ่เผยแพร่ประสบการณ์ ทกัษะ ด้านการรักษา แก่สมาชิก 
 2.   เพือ่เพิม่ความรู้ใหม่  ๆท่ีทนัสมัย ด้านการปลูกถ่ายอวยัวะแก่สมาชกิ 

3.   เพือ่เพิม่จํานวนผู้บริจาคอวยัวะท่ีมีภาวะสมองตายใหม้ากขึน้ 
4.   เพือ่เพิม่คุณภาพอวยัวะท่ีนํามาใช้ปลูกถ่ายให้ผู้ป่วย 

 
5.  จาํนวนผู้เข้าร่วมประชมุ 
 Face to Face รับจํานวน 250 ท่ี, Virtual meeting รับไม่จํากัดจํานวน 
 
6.  วิทยากร 
  

ลาํดบั คาํนําหน้า ช่ือ-สกลุ สถาบนั 

1 ศาสตราจารย์ แสวง บุญเฉลิมวิภาส มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2 อ.นพ. สุกิจ  ทศันสุนทรวงศ์ 

นายแพทย์เช่ียวชาญ กลุ่มงานศัลยศาสตร์ 
สถาบนัราชประชาสมาสยั กรมควบคุมโรค  
กระทรวงสาธารณสุข 
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3 อ.นพ. วิศิษฏ์  ฐิตวฒัน์ ศูนย์รับบริจาคอวยัวะ สภากาชาดไทย 

4 อ.นพ. สุรสีห์ พร้อมมูล 
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชริพ
ยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

5 รศ.นพ. สุภนิติ ์นิวาตวงศ์    ศูนย์รับบริจาคอวยัวะ สภากาชาดไทย 

6 ผศ.นพ. นัฐสิทธิ ์ลาภปริสุทธิ 
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหดิล 

7 อ.ดร.นพ. ชุติวิชยั โตวิกกัย 
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหดิล 

8 อ.ดร.นพ. กรกช เกษประเสริฐ 
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหดิล 

9 อ.นพ. พชัร อ่องจริต                                  
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

10 พ.อ.นพ. อดิสรณ์ ลําเพาพงศ์ กองพยาธิวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

11 อ.พญ. ปีณิดา  สกุลรัตนศักดิ ์
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริร
ราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหดิล 

12 อ.นพ. ธนรร งามวิชชุกร 
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชริพ
ยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

13 อ.พญ. สุนีย์ พนมบวัเลิศ 
ภาควิชากุมารศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

14 รศ.ดร.พญ. ดวงตะวนั ธรรมาณิชานนท์ 
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหดิล 

15 รศ.นพ. ณัฐวุฒิ โตวนําชยั 
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

16 ศ.ดร.นพ. อดิศว์  ทศัณรงค์ 
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

17 พว. จงรักษ์ พงศ์สกุล 

หน่วยปลูกถ่ายอวยัวะ โรงพยาบาลศรี
นครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

18 
ผศ.นพ. ขจรศักดิ ์นพคุณ 

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

19 ผศ.นพ. สาธิต คูระทอง 
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชริพ
ยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

20 รศ.ดร.พญ. อติพร  อิงค์สาธิต 
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหดิล 

21 พ.อ.นพ. ประเจษฎ ์ เรืองกาญจนเศรษฐ์ กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

22 อ.นพ. โพธิพงษ์ เรืองจุ้ย กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น 
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23 อ.พญ. กรทิพย์  ผลโภค กลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถ ี

24 ศ.พญ. ศิริวรรณ  จิรสิริธรรม 
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหดิล 

25 พญ. ดวงรัตน์ ตันรัตนานนท์ กลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลสุรินทร์ 

26 พว. ยุวดี  อรรถจารุสิทธิ ์ ศูนย์รับบริจาคอวยัวะ สภากาชาดไทย 

27 
รศ.นพ. ชลธิป พงศ์สกุล 

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

28 รศ.พญ. สิริอร วชัรานานันท์ 
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหดิล 

29 อ.นพ. ศิรส จิตประไพ 
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหดิล 

30 ผศ.นพ. สมชยั ล้ิมศรีจําเริญ 
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหดิล 

31 อ.พญ. มนวสี ปาจีนบูรวรรณ์ 
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

32 อ.นพ. จกักพฒัน์ วนิชานนัท ์
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

33 อ.นพ. อธบิด ีมสีงิห ์
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

34 อ.นพ. จกัรพงษ ์บรมูนิเหนทร ์
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหดิล 

35 อ.นพ. ภาคภมู ิ พุม่พวง 
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหดิล 

36 รศ.นพ. เมธ ี ชยะกุลครี ี
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหดิล 

37 ผศ.พญ. กมลวรรณ  จุตวิรกุล 
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
7.  วิธีการ   
 การบรรยาย การอภปิราย และเอกสารประกอบการประชุม และการประชุมแบบ Virtual meeting 
 
8.  วนั เวลา  และสถานท่ี   

วนัท่ี 17 – 19 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท ประตูน้ํา ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชปรารภ 
กรุงเทพฯ 
 
9.  งบประมาณ 
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รายรบั 
1.  ค่าแสดงผลิตภณัฑ์ของบริษทัยาประมาณ    75,000      บาท 
2.  ค่าธรรมเนียมการจดั Lunch Symposium (250000X3บริษทั) 750,000 บาท 
     รวม    825,000     บาท 
รายจ่าย 
1.  ค่าห้องพกั          128,000 บาท 
2.  ค่าอาหารกลางวนั (600 บาท x 300 บาท x 3วนั)   540,000 บาท 
3. อาหารว่าง (100 x 300 x 6 ม้ือ)     180,000 บาท 
3.  ค่าเดินทางวทิยากร        25,000   บาท 
4.  ค่าไปรษณียภณัฑ์ พสัดุภณัฑ์          5,000   บาท 
5.  ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด         15,000   บาท 
  รวม       893,000 บาท 
 
10. การประเมินผล 
 ใช้แบบสอบถาม 
 
11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
1. สามารถนําความรู้ใหม่  ๆทางด้านการปลูกถ่ายอวยัวะไปประยุกต์ใช้ในการรักษาอย่างถูกต้องและมี

ประสิทธิภาพ 
2. ได้แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ด้านการปลูกถ่ายอวยัวะ 
3. การนําความรู้ท่ีได้รับไปใช้ในการรกัษาผู้ป่วย 


