
 

โครงการประชุมวิชาการสมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย 
Holistic for Renal Replacement Therapy and Dialysis Review for Nurses 2023 

วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร 
 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย  
 

2. หลักการและเหตุผล  
ปัจจุบันจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตด้วยเครื่องไตเทียมมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น และมีอายุมาก 

ภาวะโรคร่วมและเจ็บป่วยซับซ้อนมากขึ้น พยาบาลที่ให้การดูแลผู้ป่วยที่รับการบำบัดทดแทนไตโดยการฟอกเลือด
ด้วยเครื่องไตเทียมจะต้องมีองค์ความรู้เฉพาะทาง มีทักษะที่ชำนาญและสามารถใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ชั้นสูง
ได้เป็นอย่างดีเพื่อให้มีคุณภาพและมาตรฐานในการดูแลผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง บุคลากรด้านการพยาบาลต้อง
พัฒนาองค์ความรู้ให้ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลง ในปัจจุบันมีหลักสูตรที่เปิดการอบรมพยาบาลไตเทียมเพ่ิมมากขึ้น
เพื่อให้ทันกับความต้องการอันเนื่องจากนโยบายของสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติให้ผู ้ป่วยฟอกเลือดด้วย
เครื่องไตเทียมฟรีตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 อีกทั้งต้องพัฒนาความรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่องโดยการเข้ารว่ม
ประชุมวิชาการ และพยาบาลผู้ปฏิบัติงานการดูแลผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมต้องผ่านการสอบเป็น
พยาบาลผู้เชี่ยวชาญไตเทียมของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทยในฐานะองค์กรที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ มีสมาชิกที่เป็นพยาบาลไตเทียม
มากกว่า 4,000 คน ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวจึงจัดการประชุมวิชาการครั้งนี้ขึ้นให้กับสมาชิกสมาคม
พยาบาลโรคไตเพ่ือได้ทบทวนและเพ่ิมเติมศักยภาพพร้อมทั้งองค์ความรู้ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง นำสู่การปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิผลต่อผู้ป่วย  

 

3. วัตถุประสงค์  
1. พยาบาลได้รับองค์ความรู้ที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ ในการพยาบาลผู้ป่วยที่บำบัดทดแทนไต  
2. พยาบาลได้รับความรู้เพื่อนำไปพัฒนาทักษะในการใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในการบำบัดทดแทนไตให้ทันยุคสมัย  
3. เพื่อสร้างความสามัคคีและเป็นหนึ่งเดียวในวิชาชีพ  
 

4. ผู้เข้าร่วมอบรม  
พยาบาลวิชาชีพชั้นหนึ่งที่ปฏิบัติงานไตเทียมท่ัวประเทศ ประมาณ 1,000 คน  

 

5. วิธีดำเนินการ  
5.1 workshop กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1 วัน   
5.2 บรรยาย onsite 2 วัน 

6. วัน เวลา และสถานที่  
วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร 

 

7. งบประมาณ  
รายรับ ค่าลงทะเบียน  

 



8. ตารางระยะเวลาการอบรม  
วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00-15.45 น. 
Workshop Holistic for RRT จัดประชุมเป็น onsite  
07.00 - 08.00 น. ลงทะเบียน 
08.00 – 08.30 น.  Holistic aspect in Renal Replacement Therapy (RRT)  

พว.สุชาดา บุญแก้ว  
08.30 – 09.00 น.  Counseling aspect: Mode of RRT  

พว.ดรุณี จันทร์เลิศฤทธิ์  
9.00 – 09.30 น.  Holistic nursing care in hemodialysis patients  

พว.อภัสรา อรัญวัฒน์  
09.30 – 10.00 น.  Nursing care aspect: Nursing intervention in hemodialysis adequacy  

พว.ปิยาภรณ์ โทวันนัง  
10.00 - 10.30 น.  การบริหารจัดการด้านสิทธิการรักษาของผู้ป่วย  

พว.สุนทรี เพิ่มพูนสวัสดิ์  
10.30 – 10.45 น.  พักเบรก  
10.45 – 11.30 น.  Pitfall in Hemodialysis Procedure  

พว.อิษณี พุทธิมนตรี  
11.30 – 12.15 น.  Nursing Management in Hemodialysis complication  

พว.เสาวรส ปริญญะจิตตะ  
12.15-13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน  
Workshop กรณีศึกษาการพยาบาลผู้ป่วยบำบัดทดแทนไตสำหรับผู้ที่จะสอบผู้เชี่ยวชาญ เวลา 13.00-15.00 น. 
13.00 – 14.00 น. แบ่งกลุ่มทำ case discussion (4 Case) 
วิทยากร case ที่ 1  

พว.สุนทรี เพิ่มพูนสวัสดิ์  
พว.อาภัสรา อรัญวัฒน์  
พ.ต.หญิง สรวีย์  จินตนา  
พว. วิภารัตน์  ศรีสุวรรณ์  

วิทยากร case ที่ 2  
พว.เสาวรส ปริญญะจิตตะ 
พว.ผ่องใส  เวียงนนท์ 
พว.อิษณีย์ พุทธิมนตรี 
พว.อุมากร  เขาสุเมรุ 

 
 
 



วิทยากร case ที่ 3   
พว. ศศิพิมพ์ ไพโรจน์กิจตระกูล 
พ.ต.อ.หญิงนฤนาถ คีรีวรรณ์ 
น.ท.ชญาภา  วรพิทยาภรณ์ 
พว.ปวีณา  สิงห์ทิศ  

วิทยากร case ที่ 4  
พว.นันทา  มหัธนันท์ 
พว.พัชรินทร์ อินทร์จันทร์ 
พว.ปิยาภรณ์ โทวันนัง 
พว.ปิ่นแก้ว กล้ายประยงค์      

14.00 – 14.15 น. นำเสนอ case discussion ที่ 1     
14.15 – 14.30 น. นำเสนอ case discussion ที่ 2 
14.30 – 14.45 น. นำเสนอ case discussion ที่ 3 
14.45 – 15.00 น. นำเสนอ case discussion ที่ 4 
15.00 - 15.45 น.  ระเบียบการสอบภาคปฏิบัติสำหรับประกาศนียบัตรพยาบาลผู้เชี่ยวชาญไตเทียม 

พว.สุชาดา บุญแก้ว  
วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 
วิทยากรประจำวัน พว.ปิยาภรณ์ โทวันนัง  
07.00 - 08.00 น. ลงทะเบียน 
08.00 – 08.45 น. AKI and Management  

อ.นพ. สดุดี พีรพรรัตนา  
08.45 - 09.30 น.  CKD & Initiation of Renal Replacement Therapy  

ผศ.นพ.ภัทรวิน ภัทรนิธิมา   
09.30 – 10.15 น. HD Prescription & Anticoagulant Management  

อ.พญ.กวิตา จินตนาปราโมทย์ 
10.15 – 10.30 น.  พักเบรก  
10.30 – 11.15 น.  Nutrition Management in Dialysis Patients  

พ.อ.นพ.อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์  
11.15-12.15 น.   Acute complication during hemodialysis and management  

ศ.นพ.ขจร ตีรณธนากุล  
12.15 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.00 น.  Long Term Complications in Hemodialysis & Lab monitoring (CVD, CKD-

MBD, depression)  
ศ.ดร.พญ.ปวีณา สุสัณฐิตพงษ์ 



14.00-14.45 น.  Hemodialysis Apparatus (Dialysate solution, Dialysis machine & Circuit 
Monitoring & Dialyzer)  
รศ.นพ.ทวี ชาญชัยรุจิรา  

14.45 – 15.00 น.  พักเบรก   
15.00 – 16.00 น.  Preserve Function of Vascular Access  

อ.นพ.กำธร ลีลามะลิ  
 

วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 
วิทยากรประจำวัน น.ท.ชญาภา  วรพิทยาภรณ์ 
07.00 - 08.00 น. ลงทะเบียน 
08.00 – 08.45 น.  Principle of Care in Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis  

พ.ต.อ.หญิง นพมาศ ขำสมบัติ  
08.45 - 09.30 น.  Infection & Prevention Control in Hemodialysis Unit  

อ.นพ.วิศิษฐ์ ประสิทธิศิริกุล  
09.30 - 10.15   Hemodialysis Unit Improvement:      
   ประเด็นการรับรองเพ่ือพัฒนาหน่วยไตเทียมของตรต. 

อ.นพ.วุฒิเดช โอภาศเจริญสุข  
10.15 – 10.30 น.  พักเบรก  
10.30 – 11.15 น.  Anemia management in Hemodialysis patients.  

พ.ท.รศ.นพ.บัญชา สถิระพจน์ 
11.15 – 12.00 น.  Fundamentals of Hemodialysis Adequacy  

พล.ต.ต.นพ.ธนิต จิรนันท์ธวัช  
12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.15 น.  Water Treatment Guideline for Hemodialysis Therapy  

พล.อ.ท.นพ.กลศร ภัคโชตานนท์ 
14.15 – 15.00 น.  Medication management in Hemodialysis patients  

รศ.ดร.ภก. วีรชัย ไชยจามร  
15.00 น   ปิดการประชุม 
 

9. การประเมินผล  
ประเมินผลหลังการอบรมทันที  
 
 
 
 
 

 



10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1. พยาบาลไตเทียมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนางานไตเทียมให้ดียิ่งขึ้น  
2. เพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานในการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังของพยาบาลไตเทียม  
3. เป็นการพัฒนาวิชาชีพให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น  

 
 

 
    (พว.สุชาดา บุญแก้ว) 

นายกสมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย 


