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โครงการประชุมวิชาการสมาคมพยาบาลโรคไต
Dialysis Review for Nurses ประจาปี 2562
วันที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมปริน้ ซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สมาคมพยาบาลโรคไต
2. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบนั จานวนผู้ป่วยที่ได้ รับการบาบัดทดแทนไตด้ วยเครื่ องไตเทียมมีจานวนเพิ่มมากขึ ้น และมีอายุ
มาก ภาวะโรคร่วมและเจ็บป่ วยซับซ้ อนมากขึ ้น พยาบาลที่ให้ การดูแลผู้ป่วยที่รับการบาบัดทดแทนไตโดยการ
ฟอกเลือดด้ วยเครื่ องไตเทียมจะต้ องมีองค์ความรู้เฉพาะทาง มีทกั ษะที่ชานาญและสามารถใช้ เทคโนโลยีทาง
การแพทย์ชนสู
ั ้ งได้ เป็ นอย่างดี เพื่อให้ มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐานในการดูแลผู้ป่วยโรคไตวายเรื อ้ รัง บุคลากรด้ าน
การพยาบาลต้ องพัฒ นาองค์ความรู้ ให้ ทัน สมัยต่อการเปลี่ ยนแปลง ในปั จ จุบันมี ห ลักสูตรที่ เปิ ดการอบรม
พยาบาลไตเทียมเพิ่มมากขึ ้นเพื่อให้ ทนั กับความต้ องการ ได้ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยการเข้ าร่วมประชุม
วิชาการ และพยาบาลผู้ปฏิบตั ิงานการดูแลผู้ป่วยฟอกเลือดด้ วยเครื่ องไตเทียมต้ องผ่านการสอบเป็ นพยาบาล
ผู้เชี่ยวชาญไตเทียมของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ทังนี
้ ้เพื่อให้ เกิดการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง สมาคม
พยาบาลโรคไตในฐานะองค์กรที่เกี่ยวข้ องกับวิชาชีพ มีสมาชิก ที่เป็ นพยาบาลไตเทียมมากกว่า 4,000 คน ได้
ตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าวจึงจัดการประชุมวิชาการครัง้ นี ้ขึน้ ให้ กับสมาชิกสมาคมพยาบาลโรคไตเพื่อได้
ทบทวนและเพิ่ ม เติ ม ศัก ยภาพพร้ อมทัง้ องค์ ค วามรู้ ที่ ทัน ต่อ การเปลี่ ย นแปลง น าสู่ก ารปฏิ บัติ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิผลต่อผู้ป่วย
3.วัตถุประสงค์
1. พยาบาลได้ รับองค์ความรู้ที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ ในการพยาบาลผู้ป่วยที่บาบัดทดแทนไต
2. พยาบาลได้ รับความรู้เพื่อนาไปพัฒนาทักษะในการใช้ เทคโนโลยีชนสู
ั ้ ง ในการบาบัดทดแทนไตให้
ทันยุคสมัย
3. เพื่อสร้ างความสามัคคีและเป็ นหนึง่ เดียวในวิชาชีพ
4. ผู้เข้ าร่ วมอบรม
พยาบาลวิชาชีพชันหนึ
้ ง่ ที่ปฏิบตั งิ านไตเทียมทัว่ ประเทศ ประมาณ 1,000 คน
5. วิธีดาเนินการ บรรยาย
6. วัน เวลา และสถานที่
วันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2562 โรงแรมปริ นซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร
7.วิทยากร
ผศ.นพ.ณัฐชัย ศรี สวัสดิ์
รศ.พญ.สิริภา ช้ างศิริกลุ ชัย

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
นครนายก คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
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ผศ.นพ.สาธิต คูระทอง
โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
พลอากาศโท นพ. กลศร ภัคโชตานนท์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
นพ.กาธร ลีลามะลิ
โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์
รศ.นพ.ทวี ชาญชัยรุจิรา
โรงพยาบาลศิริราช
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ผศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ
โรงพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทย์ศาสตร์ รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
รศ.นพ.ขจร ตีรณธนากุล
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.ภก. วีรชัย ไชยจามร
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
พญ.วรรณิยา มีนนุ่
โรงพยาบาลราชวิถี
พ.ต.อ.นพ.ธนิต จิรนันท์ธวัช
โรงพยาบาลตารวจ
พ.อ.นพ.อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า
พันโท นพ.บัญชา สถิระพจน์
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า
นพ.วุฒิเดช โอภาศเจริญสุข
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ต.อ.หญิง นพมาศ ขาสมบัติ โรงพยาบาลตารวจ
8. ตารางระยะเวลาการอบรม
วันเสาร์ ท่ ี 2 กุมภาพันธ์ 2562 พิธีกรประจาวัน พ.ต.อ.หญิง นพมาศ ขาสมบัติ
08.00 – 08.45 น.
08.45 - 09.30 น.
09.30 – 10.30 น.
10.30 – 10.45 น.
10.45 – 11.30 น.
11.30 – 12.15 น.
12.15 – 13.15 น.
13.15 – 14.15 น.

Extracorporeal Treatment for AKI & Initiation
ผศ.นพ.ณัฐชัย ศรี สวัสดิ์
CKD & Initiation of Renal Replacement Therapy
ผศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ
HD Prescript & Anticoagulant Management
รศ.พญ.สิริภา ช้ างศิริกลุ ชัย
พักรับประทานอาหารว่าง
Nutrition Management in Dialysis Patients
พ.อ.นพ.อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์
Infection & Prevention Control in Hemodialysis Unit
ผศ.นพ.สาธิต คูระทอง
พักรับประทานอาหารกลางวัน
Water Treatment Guideline for Hemodialysis Therapy
พล.อ.ท.นพ.กลศร ภัคโชตานนท์
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14.15 – 15.15 น.

Hemodialysis Apparatus & Dialyzer
รศ.นพ.ทวี ชาญชัยรุจิรา
15.15 – 15.30 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
15.30 – 16.30 น.
Preserve Function of Vascular Access
นพ.กาธร ลีลามะลิ
วันอาทิตย์ ท่ ี 3 กุมภาพันธ์ 2562
พิธีกรประจาวัน พว. ปิ ยาภรณ์ โทวันนัง
08.00 – 08.45 น.
Principle of Care in Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis
พ.ต.อ.หญิง นพมาศ ขาสมบัติ
08.45 - 09.45 น.
Intra HD Patients & Circuit Monitoring & Problem Solving.
รศ.นพ.ขจร ตีรณธนากุล
09.45 – 10.30
Medication management in Hemodialysis patients.
ผศ.ดร.ภก. วีรชัย ไชยจามร
10.30 – 10.45 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 11.30 น.
Anemia management in Hemodialysis patients.
พันโท นพ.บัญชา สถิระพจน์
11.30 – 12.15 น.
Fundamentals of Hemodialysis Adequacy
พ.ต.อ.นพ.ธนิต จิรนันท์ธวัช
12.15 – 13.15 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15 – 14.15 น.
Long Term Complications in Hemodialysis & Lab monitoring
พญ.วรรณิยา มีนนุ่
14.15 – 15.15 น.
Hemodialysis Unit Improvement
:ประเด็นการรับรองเพื่อพัฒนาหน่วยไตเทียมของ ตรต.
นพ.วุฒิเดช โอภาศเจริญสุข
9. การประเมินผล
ประเมินผลหลังการอบรมทันที
10. ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
1. พยาบาลไตเทียมสามารถนาความรู้ไปใช้ ในการพัฒนางานไตเทียมให้ ดียิ่งขึ ้น
2. เพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานในการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื อ้ รังของพยาบาลไตเทียม
3. เป็ นการพัฒนาวิชาชีพให้ ได้ มาตรฐานยิ่งขึ ้น

(นางดรุณี จันทร์ เลิศฤทธิ์)
นายกสมาคมพยาบาลโรคไต

