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โครงการประชุมวิชาการสมาคมพยาบาลโรคไต
เรื่ อง Holistic Care for Renal Replacement Therapy
วันที่ 1 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 นอย่างดีเพื่อให้ 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 มีสมาชิกที่เป็ 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 250 คน
5. วิธีดาเนินการ บรรยายและกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
6. วัน เวลา และสถานที่
วันศุกร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร
7.วิทยากร
วิทยากรพยาบาล
พว.สุชาดา บุญแก้ ว
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พว.ดรุณี จันทร์ เลิศฤทธิ์
โรงพยาบาลศรี นครินทร์
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พว.อิษณี พุทธิมนตรี
พว.อภัสรา อรัญวัฒน์
พว.เสาวรส ปริญญะจิตตะ
พว.สุนทรี เพิ่มพูนสวัสดิ์
พว.ปิ ยาภรณ์ โทวันนัง
วิทยากร Workshop
พว.นันทา มหัธนันท์
พว.ปิ่ นแก้ ว กล้ ายประยงค์
พ.ต.อ.หญิงนพมาศ ขาสมบัติ
พว.ปวีณา สิงห์ทิศ
พว.ผ่องใส เวียงนนท์
น.อ.หญิงสิริกร ขุนพรหม
พว.พงษ์พนั ธ์ จันทฑีโร
พว.นิภา อัยยสานนท์
น.ท.หญิงพนิดา ชื่นมีศรี
นางทัศนา นิลพัฒน์
พว.พรพรรณ ชคัถธาดา
8. ตารางระยะเวลาการอบรม
วันศุกร์ ท่ ี 1 กุมภาพันธ์ 2562
07.30 - 08.00 น.
08.00 – 08.30 น.
08.30 – 09.00 น.
09.00 – 09.30 น.
09.30 – 10.00 น.
10.00 - 10.30 น.

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สมาคมพยาบาลโรคไต
โรงพยาบาลศิริราช
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โรงพยาบาลตารวจ
มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
โรงพยาบาลศรี นครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
โรงพยาบาลศิริราช
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
โรงพยาบาลสุราษฎ์ธานี
โรงพยาบาลราชวิถี

ลงทะเบียน
Holistic aspect in Renal Replacement Therapy (RRT)
พว.สุชาดา บุญแก้ ว
Counseling aspect : Mode of RRT
พว.ดรุณี จันทร์ เลิศฤทธิ์
Holistic nursing care in hemodialysis patients
พว.อภัสรา อรัญวัฒน์
Nursing care aspect: Nursing intervention in adequacy of hemodialysis
พว.ปิ ยาภรณ์ โทวันนัง
การบริ หารจัดการด้ านสิทธิการรักษาของผู้ป่วย
พว.สุนทรี เพิ่มพูนสวัสดิ์
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10.30 – 10.45 น.
10.45 – 11.30 น.

พักรับประทานอาหารว่าง
Pitfall in Hemodialysis Procedure
พว.อิษณี พุทธิมนตรี
11.30 – 12.15 น.
Nursing Management in Hemodialysis complication
พว.เสาวรส ปริญญะจิตตะ
12.15 – 13.15 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
Workshop สาหรั บผู้ท่ จี ะสอบผู้เชี่ยวชาญ
13.15 – 14.00 น.
แบ่งกลุม่ ทา case discussion ( 3 Case)
วิทยากร กลุ่ม 1 case กรมบัญชีกลาง
พว.เสาวรส ปริญญะจิตตะ
พว.ปิ ยาภรณ์ โทวันนัง
พว.ปวีณา สิงห์ทิศ
พว.ผ่องใส เวียงนนท์
พว.สุชาดา บุญแก้ ว
พว.พรพรรณ ชคัถธาดา
วิทยากร กลุ่ม 2 case ประกันสังคม
พว.สุนทรี เพิ่มพูนสวัสดิ์
พ.ต.อ.หญิงนพมาศ ขาสมบัติ
พว.อิษณีย์ พุทธิมนตรี
น.อ.หญิงสิริกร ขุนพรหม
พว.นิภา อัยยสานนท์
พว.ทัศนา นิลาพัฒน์
วิทยากร กลุ่ม 3 case ประกันสุขภาพแห่ งชาติ
พว.อาภัสรา อรัญวัฒน์
พว.ปิ่ นแก้ ว กล้ ายประยงค์
พว.นันทา มหัธนันท์
พว.พงษ์พนั ธ์ จันทฑีโร
พว.ดรุณี จันทร์ เลิศฤทธิ์
น.ท.หญิงพนิดา ชื่นมีศรี
14.00 – 14.30 น.
case discustion ที่ 1 วิทยากรทัง้ 4 ท่าน
14.30 – 15.00 น.
case discustion ที่ 2
15.30 – 16.00 น.
case discustion ที่ 3
16.00 – 16.30 น.
ระเบียบการสอบภาคปฏิบตั ิสาหรับประกาศนียบัตรพยาบาลผู้เชี่ยวชาญไตเทียม
พว.ดรุณี จันทร์ เลิศฤทธิ์
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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

