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โครงการประชุมวิชาการสำหรับพยาบาลโรคไต ประจำป ีพ.ศ. 2565 

วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565   ณ  โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมริาชนครินทร์ 
************************************** 

 

ชื่อโครงการ  DIALYSIS  UPDATE  2022 

ผู้รับผิดชอบโครงการ สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร ์ร่วมกับ สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย 

1.  หลักการและเหตุผล  

จากข้อมูลของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2562  มีผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ลง 

ทะเบียนรับการรักษาโดยการบำบัดทดแทนไตแสนกว่าราย  มีอัตราการลงทะเบียนเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยใน 5 ปีที่ผ่าน

มา คือ 18 เปอร์เซนต์ต่อปี  รวมผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังทุกระยะตั้งแต่ระยะที่ 1 ถึง 5 จำนวนสูงถึง 11 ล้านคน ซึ่ง

ผู้ป่วยเหล่านี้ต้องการการรักษาด้วยการบำบัดทดแทนไต  ไม่ว่าจะเป็นการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม  การ

ล้างไตทางช่องท้อง  และการปลูกถ่ายไตทั้งสิ้น  จึงจะสามารถดำรงชีวิตอยู่ต่อไปได้  ค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยทั้ง

ประเทศนับหมื่นล้านบาท นับเป็นภาวะวิกฤตของวงการสาธารณสุขและประเทศชาติ  แม้ว่าจะได้มีการจัดทำ

โครงการเชิงรุก  เพ่ือป้องกันโรคไตให้กับคนไทยมาหลายปีแล้วก็ตาม  ก็ยังไม่สามารถหยุดหรือลดจำนวนผู้ป่วย

โรคไตให้เห็นชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรมได้  อย่างไรก็ตามโดยที่สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย  ซึ่งเป็นสมาคม

วิชาชีพได้ร่วมกับองค์กรต่าง ๆ เพื่อรณรงค์การป้องกันโรคไตซึ่งได้มีการจัดทำอย่างกว้างขวาง และเพ่ิมมากขึ้น

ทุกปี  จึงเป็นที่หวังได้ว่าในอนาคต  คนไทยจะมีความรู้เรื่องโรคไตเพ่ิมมากขึ้น  รู้จักวิ ธีป้องกันตนเอง  การ

เลือกรับประทานอาหาร  น้ำดื่มที่ถูกต้อง  หลีกเลี่ยงการใช้ยาและอาหารที่เป็นโทษต่อไต  การออกกำลังกาย

และการควบคุมน้ำหนัก  จนทำให้อุบัติการณ์โรคไตลดลงได้ ปัจจุบันมีสถานพยาบาลที่บริการฟอกเลือดด้วย

เครื่องไตเทียมสูงถึง  900 กว่าแห่ง  ซึ่งผู้ให้บริการประกอบด้วย  แพทย์โรคไต พยาบาลไตเทียม แต่บุคลากร

ดังกล่าวก็ยังไม่เพียงพอกับจำนวนผู้ป่วย ที่มีแนวโน้มมากขึ้นเรื่อย ๆ  ดังนั้น โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราช

นครินทร์ จึงได้ร่วมกับ สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย  จัดประชุมวิชาการให้แก่พยาบาลโรคไต  

พยาบาลวิชาชีพ และผู้สนใจ ให้ได้รับฟังความรู้ที่ทันสมัยจากอาจารย์เฉพาะทางสาขานั้น ๆ เพื่อจะได้นำไปใช้

ในการทำงาน  ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์  เป็นองค์กรที่มีวัตถุประสงค์ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ด้านโรคไตสู่

ประชาชนรวมถึงบุคลากรสาธารณสุข และสมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย ในฐานะองค์กรวิชาชีพที่มีความ

เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว  จึงได้จัดการประชุมวิชาการสำหรับพยาบาลประจำปีพ.ศ. 2557 

ร่วมกันเป็นครั้งแรก  และได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก จึงได้จัดต่อเนื่องเป็นประจำปีละ 1 ครั้ง และในปี พ.ศ. 

2565 จะเน้นเรื่องการทบทวนความรู้ด้านการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม การควบคุมคุณภาพการดูแลผู้ป่วยไต

วายเรื้อรังระยะสุดท้ายแบบองค์รวม  ด้วยการบำบัดทดแทนไต ให้แก่พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในหน่วยไต

เทียมซึ่งประกอบด้วย การบรรยายความรู้ที่เก่ียวข้องกับระบบน้ำ การดูแลหลอดเลือดไตเทียมของผู้ป่วยอย่างมี

ประสิทธิภาพ การควบคุมภาวะติดเชื้อ ภาวะแทรกซ้อนระหว่างฟอกเลือดทำไตเทียมและการดูแลผู้ป่วยไตเรื้อรัง

ระยะสุดท้ายชนิดประคับประคอง  รวมถึงบทบาทสำคัญของพยาบาลเวชบำบัดทดแทนไต 

 

2.  วัตถุประสงค์  

2.1 เพ่ือเพ่ิมโอกาสการได้รับความรู้เกี่ยวกับการบำบัดทดแทนไต โดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 

ให้กับพยาบาลวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานในหน่วยไตเทียมทั่วประเทศ  

2.2 เพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์และการแลกเปลี่ยนความรู้  เกี่ยวกับการบำบัดทดแทนไต โดยการฟอก

เลือดด้วยเครื่องไตเทียมให้ทันสมัย  แก่พยาบาลวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานในหน่วยไตเทียมทั่วประเทศ  

 

3.  ผู้เข้าร่วมอบรม   

พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานด้านโรคไต และพยาบาลไตเทียมทั่วประเทศไทย จำนวน 300  คน    

 

4.  วิธีดำเนินการ  

บรรยาย และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 

5.  วัน เวลา และสถานที่ 

 วันอาทิตย์ที่ 18  ธันวาคม 2565 เวลา 07.30 – 17.00 น.  

ณ ห้องประชุมชั้น 3 โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์  กรุงเทพมหานคร 
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6.  วิทยากร 

6.1  วิทยากรพยาบาล 

6.1.1  อาจารย์ พว. อิษณี  พุทธิมนตรี   กรรมการบริหาร ฝ่ายศูนย์การเรียนรู้  

และเทคโนโลยี สมาคมพยาบาลโรคไต 

แห่งประเทศไทย 

6.1.2  อาจารย์ พว. นิภา  อัยยสานนท์ หน่วยโรคไต โรงพยาบาลศิริราช  

6.1.3  อาจารย์ พว.พัชรินทร์ อินทร์จันทร์ หัวหน้าพยาบาลหน่วยโรคไต ฝ่ายการพยาบาล 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  

6.1.4 อาจารย์ พว. ปิยาภรณ์ โทวันนัง หน่วยโรคไต ฝ่ายการพยาบาล 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ์สภากาชาดไทย 

6.1.5 พ.ต.หญิง สรวีย์   จินตนา    พยาบาลหัวหน้าหนว่ยไต แผนกโรคไต  

กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

 

6.2  วิทยากรแพทย์ 

6.2.1  พล.อ.ท.นพ. กลศร ภัคโชตานนท์  ที่ปรึกษาศูนย์โรคไต โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  

กรมแพทย์ทหารอากาศ 

6.2.2  ศ.นพ.เถลิงศักดิ์  กาญจนบุษย์ อาจารย์สาขาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์  

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

6.2.3  รศ.นพ.วุฒิเดช โอภาศเจริญสุข  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

6.2.4  รศ.พญ.ศรีเวียง ไพโรจน์กุล  หัวหน้าศูนย์การุณรักษ์  โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

6.2.5  รศ.นพ.ทวี  ชาญชัยรุจริา  อาจารย์สาขาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ 

คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 

6.2.6  ผศ.นพ.สุกจิ  รักษาสุข   อาจารย์สาขาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ 

คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 

 

7.  งบประมาณ  

7.1  ค่าลงทะเบียน 

7.2  งบสนับสนุนของสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร ์ 
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8.  การประเมินผล  

ประเมินผลหลังจบการประชุมทันที 

 

9.  กำหนดการประชุม 

เอกสารแนบ 

 

10.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

10.1. เพ่ิมประสิทธิภาพของพยาบาลไตเทียมในการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง 

10.2. ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

10.3. เป็นการพัฒนาวิชาชีพให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น 

10.4. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างพยาบาลวิชาชีพผู้เข้าร่วมโครงการ  

10.5. พยาบาลทั่วประเทศได้รับการศึกษาต่อเนื่อง เรื่อง  “ไตเทียม” อย่างทั่วถึง 

 

 

 

ลงชื่อ         ลงชื่อ             

           (อาจารย์สุชาดา  บญุแก้ว)               (ศ.เกยีรติคุณ พญ.ธัญญารัตน์   ธีรพรเลิศรัฐ)   
นายกสมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย              ประธานกรรมการฝ่ายวิชาการและฝึกอบรม  

              โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์    



วนัอาทติยท์ ี ่ 18 ธนัวาคม 2565

สถาบนัโรคไตภมูริาชนครนิทร ์ รว่มกบั 

สมาคมพยาบาลโรคไตแหง่ประเทศไทย

จัดประชมุวชิาการส าหรับพยาบาลโรคไต คร ัง้ที ่9

สอบถามรายละเอยีด / สมคัรลงทะเบยีน
ไดท้ี:่ คณุพรีะลกัษณ์ ผกูพันธ ์ (แกว้)
โทร. 02 765 3310 โทรสาร. 02 765 3322
หรอื E-mail: piraluk@outlook.co.th

ณ โรงพยาบาลสถาบนัโรคไตภมูริาชนครนิทร์

CNEU อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ

เร ือ่ง 

ใบลงทะเบยีน 

“DIALYSIS UPDATE 2022”



ก าหนดการ  “DIALYSIS   UPDATE  2022”

วนัอาทติยท์ ี ่18 ธนัวาคม  2565

08.15 - 09.15 น. Water Treatment in Hemodialysis.

โดย พลอากาศโท นพ.กลศร  ภคัโชตานนท์

09.15 - 10.15 น. How to Prevent Vascular Access Complications ?

โดย ผศ.นพ.สกุจิ รักษาสขุ และ อาจารย ์พว.อษิณี พทุธมินตรี

10.15 - 10.45 น. พักอาหารวา่ง

10.45 - 11.45 น.  Risk Management and Quality Improvement 

in Dialysis Patients.

โดย พ.ต.หญงิ สรวยี์ จนิตนา และ อาจารย ์พว.นภิา อยัยสานนท์

11.45 - 12.50 น.  Lunch Symposium

ผูด้ าเนนิการอภปิราย  พลอากาศโท นพ.อนุตตร จติตนินัทน์

12.50 - 14.20 น.  Which Mode of RRT Fits for the Patient: HD ,PD, Palliative?

โดย  ศ.นพ.เถลงิศกัดิก์าญจนบษุย ์, รศ.นพ.ทว ีชาญชยัรจุริา  

และ รศ.พญ.ศรเีวยีง ไพโรจนก์ลุ

14.20 - 15.20 น. เกณฑแ์ละแนวทางการตรวจรบัรองมาตรฐานการรกัษา

โดยการฟอกเลอืดดว้ยเครือ่งไตเทยีม (ตรต) ปี พ.ศ. 2565 

โดย รศ.นพ.วฒุเิดช โอภาศเจรญิสขุ

15.20 - 16.20 น.  Infection Control in HD Unit: HIV and Covid -19.

โดย อาจารย ์พว.ปิยาภรณ์ โทวันนัง และ อาจารย ์พว.พัชรนิทร์ อนิทรจั์นทร์

ผูด้ าเนนิการอภปิราย  ศ.กติตคิณุ นพ.เกรยีง  ต ัง้สงา่

07.30 - 08.00 น. ลงทะเบยีน

08.00 - 08.15 น. พธิเีปิด โดย ศ.เกยีรตคิณุ นพ.ธรีชยั  ฉนัทโรจนศ์ริ ิ

ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภมูริาชนครนิทร์



 

ใบลงทะเบียน 
ประชุมวิชาการส าหรับพยาบาลโรคไต ประจ าปีพ.ศ. 2565 

เร่ือง  “DIALYSIS   UPDATE  2022”   
วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม  2565    เวลา 07.30 – 17.00 น. 

 

*กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้น และชดัเจน 
*ช่ือ-สกุล  นาย/นาง/น.ส./ อ่ืน ๆ .............................................................................................................................................  
*หมายเลขโทรศพัท ์ท่ีติดต่อได ้..............................................................................................................................................  
*E- Mail :................................................................................................................................................................................  
สถานท่ีท างานปัจจุบนั : ..........................................................................................................................................................  
ท่ีอยูปั่จจุบนั:  บา้นเลขท่ี .................. หมู่ .......... หมู่บา้น ...................................... ซอย /ถนน ..............................................  
แขวง/ต าบล...................................เขต/อ าเภอ.............................................. จงัหวดั ..............................................................  
รหสัไปรษณีย.์............................................................  
*เลขท่ี สมาชิกสมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย    .................................................................................. 
*เลขท่ี สมาชิกสภาการพยาบาล  .................................................................................. 
*เลขท่ี ใบประกอบวิชาชีพ  .................................................................................. 
*เลขท่ี บตัรประจ าตวัประชาชน  .................................................................................. 

ลงทะเบียนได้ถึงวันท่ี 15 พฤจิกายน 2565 หรือจนกว่าจะครบตามจ านวนท่ีก าหนด  (รับจ านวนจ ากดั 300 คน)  
 ลงทะเบียน ดว้ยตนเอง   ออกใบเสร็จรับเงินในนาม .........................................................................................................  
 ลงทะเบียน ดว้ยบริษทั ...................................................................................................................................................... 
 ช่ือผูแ้ทนบริษทั ......................................................................... เบอร์โทรท่ีติดต่อได.้........................................................... 

ค่าลงทะเบียน 
  เป็นสมาชิกสมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย               800  บาท 
  ไม่เป็นสมาชิกสมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย        1,000  บาท  
การช ารค่าลงทะเบียน:   โอนเขา้บญัชี ธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย ์    

ช่ือบญัชี มูลนิธิสถาบนัโรคไตภูมิราชนครินทร์  สาขา สาทร  เลขท่ีบญัชี  170-0-08233-7    
ส่งสาเนาใบโอนเงินมาท่ี E-mail:  piraluk@outlook.co.th   หรือ โทรสาร. 02 765 3322 
*โปรดเก็บหลกัฐานฉบบัจริงไวเ้พื่อตรวจสอบ* 

หมายเหตุ :  การลงทะเบียนจะเสร็จสมบูรณ์ เม่ือผูส้มคัรช าระค่าลงทะเบียน และไดรั้บการยนืยนัการสมคัรแลว้เท่านั้น 
ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้ประชุม  ทางเวป็ไซด ์www.brkidney.org  ตั้งแต่ในวนัท่ี  25 พฤศจิกายน 2565  

ติดต่อสอบถาม:  คุณพีระลกัษณ์ ผกูพนัธ์ (แกว้)    
โทร. 02-765-3310    โทรสาร. 02 765 3322   E-mail:  piraluk@outlook.co.th   
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