๑๒๐ หมู่ ๓ ชั้น ๒-๔ อาคารรวมหน่วยงานราชการ “ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ”
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๑๔๑ ๔๐๐๐ โทรสาร ๐๒ ๑๔๓ ๙๗๓๐

กําหนดการประชุมระดับชาติ “การบริการบําบัดทดแทนไตทางช่องท้อง : เพื่อผูป้ ่วยและสังคมไทย”
วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2557
ณ ห้องประชุม ศูนย์ประชุมอิมเพคฯ เมืองทองธานี
วันพฤหัสบดี ที่ 20 พฤศจิกายน 2557
8.00 - 8.30 น.

ลงทะเบียน รับเอกสารพร้อมพาสปอร์ตนวัตกรรม

8.30 - 9.00 น.

กล่าวต้อนรับ ชมวีดีทัศน์ และการแสดงทางวัฒนธรรม

9.00 – 9.10 น.

กล่าวรายงาน
 โดย นพ.ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์
ประธานคณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาระบบ บริการทดแทนไต
ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

9.10– 9.30 น.

พิธเี ปิดการประชุม และมอบรางวัล PD National Award
 โดย ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

9.30– 10.00 น.

บรรยายพิเศษ “การปฏิรูประบบสุขภาพเพื่อประชาชน และสังคมไทย”
 โดย ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

10.00 -11.00 น.

พิธเี ปิดตลาดนัด “นวัตกรรมการบําบัดทดแทนไตทางช่องท้อง” และแถลงข่าว
 โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สื่อมวลชนและผู้เข้าร่วมประชุม

11.00 -12.00 น.

บรรยายพิเศษ “ การบําบัดทดแทนไตทางช่องท้อง อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ”
 โดย ศ.นพ. สุชาติ อินทรประสิทธิ์
อดีตประธานคณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการทดแทนไต
ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.สุพัฒน์ วาณิชย์การ
เลขาธิการมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย

12.00-13.00 น.

Lunch Symposium “How to improve Survival in PD Patient”
 โดย รศ.นพ.สุชาย ศรีทิพยวรรณ
 พญ. ปิยะธิดา จึงสมาน

( อาหารกลางวัน ชมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในตลาด นัดนวัตกรรม การบําบัดทดแทนไตทางช่องท้อง
ควบคู่กับ Lunch Symposium )

๑๒๐ หมู่ ๓ ชั้น ๒-๔ อาคารรวมหน่วยงานราชการ “ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ”
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๑๔๑ ๔๐๐๐ โทรสาร ๐๒ ๑๔๓ ๙๗๓๐

13.00-14.15 น.

Panel discussion
ห้อง 1 “How network practice strengthens PD first”
 นพ.สุรพงศ์ นเรนทรพิทักษ์ รพ.อุดรธานี
 นพ.พิสิฐ
อินทรวงศ์โชติ รพ.หนองคาย
 พญ.ทัดสะลัง แก้วบุนมา
รพ.ท่าบ่อ
ดําเนินการโดย  รศ.นพ.ทวี ศิริวงศ์
ห้อง 2 “Harmonization of the 3 Health care schemes: Why & How”
 ผู้แทนกรมบัญชีกลาง
 ผู้แทนสํานักงานประกันสังคม
 ผู้แทนสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ดําเนินการโดย  พล.ท.นพ. ถนอม สุภาพร

14.15-15.30 น.

Panel discussion
ห้อง 1 “How to reduce peritonitis rate”
 นพ.เจริญ เกียรติวัชรชัย รพ.หาดใหญ่
 คุณอุไรวรรณ วงศ์สวัสดิ์
รพ.มหาราชนครเชียงใหม่
 คุณผ่องใส เวียงนนท์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดําเนินการโดย  รศ.นพ.เถลิงศักดิ์ กาญจนบุษย์
ห้อง 2 “Home visit : the missing link of PD success”
 พญ.ปิยะธิดา จึงสมาน
รพ.บ้านแพ้ว
 คุณมณีวรรณ ตั้งขจรศักดิ์
รพ.หนองคาย
 คุณยุรภรณ์ ข่ายสุวรรณ
รพ.นครพิงค์
ดําเนินการโดย  คุณดรุณี จันทร์เลิศฤทธิ์

15.30-16.45 น.

Panel discussion
ห้อง 1 “Quality of care in PD : the lost horizon”
 นพ.พิทักษ์ ศาสตรสิงห์
รพ.สุราษฎร์ธานี
 พญ.วราภรณ์ เลียวนรเศรษฐ รพ.มหาราชนครราชสีมา
 คุณสุภาพ สารบุญเรือง รพ.สรรพสิทธิประสงค์
ดําเนินการโดย  รศ.พญ.สิริภา ช้างศิริกุลชัย
ห้อง 2 “Public and private networks to support PD first”
 ศ.นพ.ดุสิต ล้ําเลิศกุล
ผู้แทนภาคเอกชน
 นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
ผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
 คุณธนพล ดอกแก้ว
ผู้แทนชมรมผูป้ ่วยไตวายเรื้อรัง
ดําเนินการโดย  นพ.ชูชัย ศรชํานิ

๑๒๐ หมู่ ๓ ชั้น ๒-๔ อาคารรวมหน่วยงานราชการ “ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ”
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๑๔๑ ๔๐๐๐ โทรสาร ๐๒ ๑๔๓ ๙๗๓๐

วันศุกร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2557
9.00-9.45 น.
9.45-10.15 น.

บรรยายพิเศษ “ประสบการณ์ และอนาคต PD first Policy ของฮ่องกง
โดย  Dr. Wai Kei Lo
Former president of ISPD
บรรยาย “PD first : มุมมองของนักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ”
โดย  ดร.นพ.วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร
อดีตผู้อํานวยการสถาบันวิจัยนโยบายสาธารณสุขระหว่างประเทศ

10.15-10.45น.

บรรยาย “PD first : มุ่งมั่น มั่นคง และยัง่ ยืน”
โดย  นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ
รองเลขาธิการ สปสช.

10.45-12.00 น.

ชมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในตลาดนัดนวัตกรรมการบริการทดแทนไตทาง
ช่องท้อง

12.00-13.00 น.

Lunch Symposium “How to prevent CKD”
โดย  รศ.นพ. สุรศักดิ์ กันตชูเวชศิริ
 รศ.พญ. สิริภา ช้างศิริกุลชัย

(อาหารกลางวัน ชมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในตลาดนัด นวัตกรรมการบริการทดแทนไตทางช่องท้อง
ควบคู่กับ Lunch Symposium)
13.00-14.15 น.

Panel discussion
ห้อง 1 “Nutrition management in PD”
 พญ.ลักษมณ ประเดิม
รพ.ร้อยเอ็ด
 พญ.ศิรินทร์ จิวากานนท์
รพ.หาดใหญ่
 คุณทัศนา นิลพัฒน์
รพ.สุราษฎร์ธานี
ดําเนินการโดย  พอ.นพ.อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์
ห้อง 2 “Who fit for RRT and when for palliative care”
 พญ.สุชาดา โรจนเมธินทร์ รพ.ระยอง
 นพ.พันธพงศ์ ตาเรืองศรี
รพ.นครพิงค์
 นพ.พิเชฐ หล่อวินิจนันท์ รพ.สรรพสิทธิประสงค์
ดําเนินการโดย  นอ.นพ. อนุตตร์ จิตตินันทน์

14.15-15.30 น.

Panel discussion
ห้อง 1 “Psychological supports and rehabilitation”
 รศ.นพ.สุรพล วีระศิริ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ผศ.ณิชานันท์ ปัญญาเอก
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 คุณสุนทรี เพิ่มพูนสวัสดิ์ รพ.สมุทรปราการ
ดําเนินการโดย  ผศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ด่านเดชา

๑๒๐ หมู่ ๓ ชั้น ๒-๔ อาคารรวมหน่วยงานราชการ “ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ”
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๑๔๑ ๔๐๐๐ โทรสาร ๐๒ ๑๔๓ ๙๗๓๐

ห้อง 2 “Man power manipulation for PD first”
 พญ.ดวงตา อ่อนสุวรรณ ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
 นพ.กมล
โฆษิตรังสิกุล รพ.นครศรีธรรมราช
 คุณดรุณี
จันทร์เลิศฤทธิ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดําเนินการโดย  พล.ท.นพ.ถนอม สุภาพร
15.30-16.0 น.

สรุปการประชุม มอบรางวัลนวัตกรรมการบําบัดทดแทนไตทางช่องท้อง และปิดการ
ประชุม
 โดย นพ.วินัย สวัสดิวร
เลขาธิการ สปสช.

