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โครงการประชุมวิชาการสมาคมพยาบาลโรคไต
เรื่อง Optimal Care in End Stage Renal Disease
วันที่ 9-10 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สมาคมพยาบาลโรคไต
2. หลักการและเหตุผล
ภาวะไตวายเรื้อรัง เป็นภาวะที่ส่งผลต่อสุขภาพกาย ใจ สังคม จิตวิญญาณของผู้ป่วยอย่างมาก
เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สาคัญ เป็นโรคเรื้อรังที่ต้องให้การดูแลรักษาต่อเนื่องตลอดชีวิต และมีค่าใช้จ่ายใน
การรักษาที่สูง ถึงแม้ว่าในปัจจุบันผู้ป่วยที่มีภาวะไตวายเรื้อรังจะเข้าถึงบริการได้ง่ายขึ้นและเสียค่าใช้จ่ายที่
น้อยลงทีมสุขภาพผู้ให้การดูแลรักษาจาเป็นต้องให้การดูแลรักษาที่ดีส่งผลลัพธ์ที่ดีสู่ผู้ป่วย ครอบครัว และ
สังคม การดูแลรักษาที่ดีคือ การที่ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้านทีมสุขภาพมีการดูแลรักษาที่ได้มาตรฐาน
ผูป้ ่วยปลอดภัยไม่มีภาวะแทรกซ้อน และมีความคุ้มค่าคุ้มทุน ดังนั้นการจัดประชุมครั้งนี้เพื่อส่งมอบความรู้
ประสบการณ์ แนวทางปฏิบัติ การใช้เครื่องมือต่างๆในการประเมินผู้ป่วย ตลอดจนเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ได้
มาตรฐาน แก่สมาชิกสมาคมพยาบาลโรคไต โดยคาดหวังว่าสมาชิกจะสามารถบูรณาการนาความรู้และ
ประสบการณ์จากการประชุมและรวมทั้งนาเสนอผลงานเด่นๆของสมาชิกเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นาสู่การ
ปฏิบัติ ที่มงุ่ เน้นผลลัพธ์ที่ดตี ่อผู้ป่วยโรคไต ครอบครัว และสังคม
3.วัตถุประสงค์
1. พยาบาลได้รับองค์ความรูท้ ี่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ นาสู่การดูแลให้การพยาบาลผูป้ ่วยไตวาย
เรือ้ รังได้อย่างเหมาะสม
2 พยาบาลได้รับความรู้เพื่อนาไปพัฒนาทักษะในการใช้เทคโนโลยีชนั้ สูง ในการบาบัดทดแทนไต
ให้ทันยุคสมัย
4. ผู้เข้าร่วมอบรม
พยาบาลวิชาชีพชั้นหนึ่งที่ปฏิบัติงานไตเทียมทั่วประเทศ ประมาณ 1000 คน
5. วิธีดาเนินการ บรรยาย
6. วัน เวลา และสถานที่
วันที่ 9 – 10 มิถุนายน 2561 โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร
7.วิทยากร
วิทยากรพยาบาล
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายแพทย์สกานต์ บุนนาค
โรงพยาบาลราชวิถี
รองศาสตราจารย์ พญ.ศรีเวียง ไพโรจน์กุล
คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.รุง้ นภา ผานิตรัตน์

ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทย์หญิงปิยะวรรณ กิตติสกุลนาม
คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
รองศาสตราจารย์ นพ.ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์
คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ศาสตราจารย์ นพ.เกือ้ เกียรติ ประดิษฐพรศิลป์ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
พว.เสาวรส ปริญญะจิตตะ
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พว.สุทิศา ปิติญาณ
โรงพยาบาลศิริราช
พลเอกนายแพทย์ถนอม สุภาพร
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
พว.ปิยะนาถ พงษ์สุทัศน์
โรงพยาบาลศรีนครินทร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พว.นิภา อัยยสานนท์
โรงพยาบาลศิริราช
ศาสตราจารย์ นพ.เถลิงศักดิ์ กาญจนบุศย์
คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
รองศาสตราจารย์ ดร.พญ.ปวีณา สุสัณฐิติพงษ์ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
8. ตารางระยะเวลาการอบรม
วันเสาร์ท่ี 9 มิถุนายน 2561
07.30 - 08.00 น. ลงทะเบียน
08.00 – 08.150 น. พิธีเปิดการประชุม
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ
08.15 – 09.15 น. ทิศทางระบบสุขภาพ กับงานบริบาลผูป้ ่วยโรคไตในยุค 4.0
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ
09.15 – 10.00 น. Treatment options in CKD & Model of Palliative care: Policy and Practice
นายแพทย์สกานต์ บุนนาค
10.30 – 12.00 น. Supportive and palliative care for people with end stage kidney disease ;
Tools use in Palliative and Advance care plan in ESRD
รองศาสตราจารย์ พญ.ศรีเวียง ไพโรจน์กุล
13.00 - 13.45 น. Ethics and decision making for patients with end stage kidney disease
ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส
13.45 – 14.30 น. Psychosocial care – Identification of stress in dialysis patients: Tool and role of
the nurse
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.รุง้ นภา ผานิตรัตน์
15.00 – 15.45 น. Targeting dry weight-body volume and nutritional status in CKD patients
แพทย์หญิงปิยะวรรณ กิตติสกุลนาม
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15.45 – 16.30 น. Alternative Method in Dual Therapies ; ECMO and CRRT
รองศาสตราจารย์ นพ.ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์
วันอาทิตย์ท่ี 10 มิถุนายน 2561
07.30 - 08.00 น. ลงทะเบียน
08.00 – 08.450 น. Geriatric care in Renal Replacement Therapy care service
ศาสตราจารย์ นพ.เกือ้ เกียรติ ประดิษฐพรศิลป์
08.45 – 09.30 น. Nursing Management for the elderly CKD patient
พว.เสาวรส ปริญญะจิตตะ / พว.สุทิศา ปิติญาณ
09.30 – 10.30 น. Hypertension in hemodialysis patients
พลเอกนายแพทย์ถนอม สุภาพร / พว.ปิยะนาถ พงษ์สุทัศน์
11.00 – 12.00 น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้
พว.เสาวรส ปริญญะจิตตะ / พว.นิภา อัยยสานนท์
13.00 - 13.30 น. นายกสมาคมแถลงผลการดาเนินงานของสมาคมพยาบาลโรคไต
พว.ดรุณี จันทร์เลิศฤทธิ์
13.30 – 14.15 น. Peritoneal Dialysis Guideline
ศาสตราจารย์ นพ.เถลิงศักดิ์ กาญจนบุศย์
14.15 – 15.00 น. Drug used in bone metabolism; how the medications work and drug
administation
รองศาสตราจารย์ ดร.พญ.ปวีณา สุสัณฐิตพิ งษ์
9. การประเมินผล
ประเมินผลหลังการอบรมทันที
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. พยาบาลผูเ้ ข้าอบรมสามารถนาความรูไ้ ปใช้ในการพัฒนางานไตเทียมให้ดยี ิ่งขึ้น
2. เพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานในการดูแลผูป้ ่วยโรคไตเรื้อรังของพยาบาลไตเทียม
3. เป็นการพัฒนาวิชาชีพให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น

(นางดรุณี จันทร์เลิศฤทธิ์)
นายกสมาคมพยาบาลโรคไต

