โครงการอบรมวิชาการเชิงปฏิบตั กิ าร
เรือ่ ง “คุณก็ทาได้ทคี่ ลินกิ ไตเทียมสาหรับผูช้ ว่ ยไตเทียม” รุน่ ที่ 2
วันที่ 27 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2562
ณ ศูนย์บาบัดทดแทนไตเรื้อรัง โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
............................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา พบว่าผู้ป่วยที่ต้องการบาบัดทดแทนไตด้วยเครื่องไตเทียมที่ศูนย์บาบัดทดแทนไต
เรื้อรัง โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ มีจานวนมากขึ้น จาก พ.ศ.2552-2562 เฉลี่ย 9,172 ครั้ง และผู้ป่วยล้างไต
ทางช่องท้องมีจานวนสะสมมากกว่า 600 ราย ในขณะที่บุคลากรไตเทียมจานวนคงเดิม จากจานวนผู้ป่วยที่มาก
ขึน้ และมีความยุ่งยากซับซ้อนในการดูแลมากขึ้น ทางศูนย์บาบัดทดแทนไตเรื้อรังจึงจัดทาโครงการ “คุณก็ทาได้ที่
คลินิกไตเทียมสาหรับผู้ช่วยไตเทียม” รุ่นที่ 2 เป็นโครงการฝึกอบรมผู้ช่วยพยาบาลและพนักงานช่วยการพยาบาล
ซึ่งเป็นทีมงานที่มีความสาคัญ เพื่อเป็นผู้ช่วยไตเทียมช่วยทาคลินิกไตเทียม
โครงการประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
- อบรมภาคทฤษฎี จานวน 16 ชั่วโมง
- อบรมภาคปฏิบัติ จานวน 96 ชั่วโมง
2. วัตถุประสงค์
2.1 มีผู้ช่วยไตเทียมที่มีความรู้ความสามารถช่วยทาคลินิกไตเทียมได้
2.2 ผู้ช่วยไตเทียมได้เพิ่มความรู้ใหม่ๆ และทันสมัยด้านไตเทียม
2.3 ผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและล้างไตทางช่องท้องได้รับบริการที่ถูกต้องปลอดภัย
3. หน่วยงานที่รบั ผิดชอบโครงการ
ศูนย์บาบัดทดแทนไตเรื้อรัง โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4. คณะกรรมการจัดอบรม
4.1 ที่ปรึกษาโครงการ
1) พว.จันทร์ฉาย
2) พญ.สุวิกรานต์
3) ผศ.นพ.พงศ์ศักดิ์
4) ผศ.พญ.พรเพ็ญ
5) พญ.อุษณีย์
4.2 คณะกรรมการ
1) พว.สุภร
2) พว.บุณยวีร์
3) พว.พิลาสลักษณ์
4) พว.พิทยา
5) พว.รอฮานิง

แซ่ตั้ง
วงศ์ประไพโรจน์
ด่านเดชา
แสงถวัลย์
บุญศรีรัตน์

หัวหน้าฝ่ายบริการพยาบาล
หัวหน้าสาขาวิชาโรคไต
อายุรแพทย์โรคไต
อายุรแพทย์โรคไต
อายุรแพทย์โรคไต

บุษปวนิช
เพียงรุ่งโรจน์
จันทร์ไฝ
มณี
เส็มชูชูติ

ประธานโครงการ
รองประธานโครงการ
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการฝ่ายสถานที่และอุปกรณ์
กรรมการฝ่ายอาหาร

2

6) พว.อรุณลักษณ์
7) พว.ทาริกา
8) พว.สุภิญญา
9) นางอ่าสีสะ
10) นางสาวภูสุดา
11) นางสาวดรุณี
12) นางสาวอรษา
13) นางสมลักษณ์
14) นางสาวรัตจิรา
4.3 วิทยากร
วิทยากรพยาบาล
1) พว.บุณยวีร์
2) พว.พิทยา
3) พว.พิลาสลักษณ์
4) พว.รอฮานิง
5) พว.ทาริกา
6) พว.อรุณลักษณ์
7) พว.สุภิญญา
8) พว.อาภรรัตน์
9) พว.อมรรัตน์
10) พว.สุภร
วิทยากรผู้ช่วยไตเทียม
1) นางอ่าสีสะ
2) นางสาวภูสุดา
3) นางสมลักษณ์
4) นางสาวดรุณี
5) นางสาวอรษา

จิระพงษ์
แก่นเพชร
นาคภักดี
บินหร่อหีม
เพ็งชุม
ธรรมรัตน์
ชูเชิด
ผลาผล
ศรีสอาด

กรรมการฝ่ายปฏิบัติการ
กรรมการฝ่ายปฏิบัติการ
กรรมการฝ่ายทะเบียนและประเมินผล
กรรมการฝ่ายปฏิบัติการ
กรรมการฝ่ายปฏิบัติการ
กรรมการฝ่ายปฏิบัติการ
กรรมการฝ่ายปฏิบัติการ
กรรมการฝ่ายประสานงานและตรวจรับพัสดุ
เลขานุการและกรรมการตรวจรับพัสดุ

เพียงรุ่งโรจน์
มณี
จันทร์ไฝ
เส็มชูชูติ
แก่นเพชร
จิระพงษ์
นาคภักดี
อ่องแก้ว
คูณทวี
บุษปวนิช
บินหร่อหีม
เพ็งชุม
ผลาผล
ธรรมรัตน์
ชูเชิด

วิทยากรอื่นๆ
1) ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท เมดิทอป จากัด
2) ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท นิคคิโซ เมดิคัล (ประเทศไทย) จากัด
3) ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จากัด
5. การดาเนินงาน
บรรยาย อภิปรายร่วม และฝึกปฏิบัติ
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6. ผูเ้ ข้ารับการอบรม
6.1 พนักงานช่วยการพยาบาล
6.2 ผู้ช่วยพยาบาล
บุคลากรภายในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จานวน 10 คน
บุคลากรภายนอกโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จานวน 10 คน
รวมผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 20 คน
7. สถานที่ดาเนินการ
7.1 ภาคทฤษฎี ณ ห้องการเรียนการสอนศูนย์ไตฯ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี
7.2 ภาคปฏิบัติ ณ ศูนย์บาบัดทดแทนไตเรื้อรัง โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี
7.3 ภาคปฏิบัติ ณ หออภิบาลผู้ป่วยต่างๆ ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
8. ระยะเวลาการฝึกอบรม
8.1 อบรมภาคทฤษฎี วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น.
8.2 อบรมภาคปฏิบัติ วันที่ 29 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2562 เวลา 07.30-19.30 น.
โดยมีกาหนดการและหัวข้อการจัดอบรมแนบท้ายโครงการนี้
9. ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท/คน สาหรับบุคลากรภายนอก
การชาระค่าลงทะเบียน (รายละเอียดตามแบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมโครงการ)
10. สถานทีร่ บั สมัคร
ศูนย์บาบัดทดแทนไตเรื้อรัง โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-451975-6
E-mail : ktc_psu@hotmail.com
11. ผู้ประสานงาน
11.1 นางสาวรัตจิรา ศรีสอาด
11.2 นางสมลักษณ์ ผลาผล
12. การประเมินผล
12.1 ประเมินผลภาคทฤษฎี : สอบข้อเขียน เกณฑ์ผ่าน 60%
12.2 ประเมินผลภาคปฏิบัติ : ลงมือปฏิบัติจริง เกณฑ์ผ่าน 60%
12.3 เวลาฝึกอบรมทุกภาคต้องไม่น้อยกว่า 80%
12.4 ต้องผ่านตามเกณฑ์ทุกภาคจึงจะมีสิทธิ์ได้รับประกาศนียบัตร
12.5 ผู้ที่ไม่ผ่านการอบรมและไม่สามารถอบรมครบตามกาหนดไม่สามารถขอเงินค่าลงทะเบียนคืนได้ทุกกรณี
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13. ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
12.1 เพิ่มจานวนผู้ช่วยที่สามารถทางานไตเทียมได้
12.2 เพิ่มความรู้ความชานาญแก่ผู้ช่วยไตเทียม
12.3 เพิ่มศักยภาพให้บุคลากรประจาเป็นครูผู้สอน วิทยากร และพี่เลี้ยง

