
         
 

โครงการจดัอบรมวชิาการเชงิปฏิบตักิาร 
เรื่อง “Two ocean one care for CKD” 

วนัพฤหสับดทีี ่20 และวนัศกุรท์ี ่21 มถิุนายน 2562 
ณ หอ้งประชุมวภิาวด ีโรงพยาบาลสรุาษฎร์ธานี 

 

1.หลกัการและเหตผุล    
จากสถานการณ์ในปัจจุบัน การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย รวมทั้งปัญหาโรคแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคไตที่

ได้รับการบ าบัดทดแทนไตทั้งที่ได้รับการฟอกเลอืดด้วยเครื่องไตเทียมหรือการล้างไตทางช่องท้อง เป็นปัญหาที่แพทย์และพยาบาล ต้อง
เผชิญอยู่เสมอ หนึ่งในปัญหานั้นเกิดจากการบริโภคอาหารของผู้ป่วยที่ไม่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ ท าให้ผู้ป่วยเกิดภาวะแทรกซ้อน
จากการมีปริมาณเกลือแร่ในร่างกายที่ผิดปกติ เช่น โปแตสเซียม ฟอสฟอรัส โซเดียม หรือการบริโภคโปรตีนไม่เพียงพอ จึงท าให้เกิด
ภาวะทุพโภชนาการซึ่งเป็นปัจจัยที่ท าให้มีอัตราการเจ็บป่วย การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล การติดเชื้อ และอัต ราการเสียชีวิตที่
สูงขึ้น นอกจากนี้ในปัจจุบันมีการใช้ยาสมุนไพรในผู้ป่วยโรคไตซ่ึงมีผลเสียต่อการท างานของไตมากขึ้น  
          สาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์, ศูนย์บ าบัดทดแทนไตเรื้อรัง, งานโภชนาการ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ร่วมกับ
Service plan เขต 11 กระทรวงสาธารณสุขและ หน่วยไตเทียม โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีได้เห็นถึงความส าคัญของภาวะโภชนาการใน
ผู้ป่วยโรคไตและความปลอดภัยในการใช้ยาสมุนไพรในผู้ป่วยโรคไต จึงได้จัดอบรมวิชาการเชิงปฏิบัติการส าหรับบุคลากรทางการแพทย์ 
เรื่อง “Two ocean one care for CKD”ในครั้งนี้ขึ้น เพื่อประโยชน์ต่อแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และนักโภชนาการทั้งสองฝั่งทะเล 
ทั้งทะเลอันดามันและทะเลอ่าวไทย ในการดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้กับผู้ป่วยโรคไต
วายเรื้อรังที่อยู่ในความดูแลให้สามารถปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องต่อไป 
 

2.วัตถุประสงค์  
2.1  ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนจัดการด้านโภชนาการและการใช้ยาสมุนไพรส าหรับผู้ป่วย

โรคไตเรื้อรังได้อย่างถูกต้อง  
2.2 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประเมินภาวะโภชนาการผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังได้อย่างถูกต้อง และสามารถน าผลที่ได้ไปปรับการ

ดูแลทางด้านภาวะโภชนาการของผู้ป่วยได้ 
2.3 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถจัดเมนูอาหารได้อย่างเหมาะสมถูกต้องกับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง 

 

3.หนว่ยงานทีร่บัผดิชอบโครงการ 
 - สาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายรุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
 - ศูนยบ์ าบัดทดแทนไตเรื้อรัง โรงพยาบาลสงขลานครินทร์  
 - งานโภชนาการ โรงพยาบาลสงขลานครนิทร ์
      -Service plan เขต 11 กระทรวงสาธารณสุข  
 - หน่วยไตเทยีม โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 
 

4.กลุม่เปา้หมาย 
  บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักโภชนาการ และผูส้นใจ จ านวน 100 คน  
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5.คณะกรรมการจดัอบรม 
  5.1 พว.จันทร์ฉาย  แซ่ตั้ง   ที่ปรึกษาโครงการ 
  5.2 พญ.สุวิกรานต ์ วงศ์ประไพโรจน ์  ที่ปรึกษาโครงการ 
  5.3 ผศ.พญ.พรเพ็ญ แสงถวัลย ์  ประธานโครงการ 
  5.4 นพ.ธนาวุธ   ลิ่มเล็ก                   ประธานโครงการร่วม 
          5.5 พว.ทัศนา  นิลพัฒน ์  กรรมการ 
  5.6 นางสาวภคัจิรา เบญญาปญัญา  กรรมการ 
  5.7 นางสาวพรพิศ  เรืองขจร   กรรมการ 
  5.8 พว.สุภร  บุษปวนิช   กรรมการ 
  5.9 พว.พิลาสลักษณ ์ จันทร์ไฝ   กรรมการและเลขานุการ 
  5.10 น.ส.รัตจิรา   ศรีสอาด   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 

6.วทิยากร  
 6.1 วิทยากรหลัก 
  1) ผศ.พญ.พรเพ็ญ แสงถวัลย์        สาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มอ.   
          2) ดร.ชนิดา    ปโชติการ สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหดิล 
  3) ภญ.ดร.พิมพ์พิมล   ตันสกุล       ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์  
       คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
                4) นพ.ธนาวุธ   ลิ่มเล็ก            หน่วยไตเทียม โรงพยาบาลกระบี่ 
           5) นพ.พิทักษ์    ศาสตรสิงห์  หน่วยไตเทียม โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 
                6) พว.ทัศนา  นิลพัฒน ์ หน่วยไตเทียม โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 
  7) พว.สุภร  บุษปวนิช  ศูนย์บ าบดัทดแทนไตเรื้อรงั โรงพยาบาลสงขลานครนิทร ์
               8) คุณภคัจิรา   เบญญาปญัญา  งานโภชนาการ โรงพยาบาลสงขลานครินทร ์ 
                 9) คุณพรพิศ   เรืองขจร  งานโภชนาการ โรงพยาบาลสงขลานครินทร ์
  10) คุณวีนัส  วัยวัฒนะ  งานโภชนาการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 
  11) คุณดารณี    คุระศรี        งานโภชนาการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 
 6.2 วิทยากรร่วมประจ าฐาน workshop  
  1) คุณศิริมะโน   ชูศรี    งานโภชนาการ รพ.สงขลานครนิทร ์
  2) คุณเกศนยี์    สุขเกษม  งานโภชนาการ รพ.สงขลานครนิทร ์
  3) คุณกาญจนา   ฉิมเรือง   งานโภชนาการ รพ.สงขลานครนิทร ์
  4) คณุจิราภา  ฉิมณ ี    งานโภชนาการ รพ.สงขลานครนิทร ์
  5) คุณนิวรรณ  อินทรักษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
  5) คุณนฤมล    วรุณโรจน์  งานโภชนาการ รพ.สุราษฎร์ธาน ี
  6) คุณขนิษฐา  จิตต์พรหม  งานโภชนาการ รพ.กระบี่ 
  7) คุณกฤษณา    ปั่นสวัสดิ์   งานโภชนาการ รพ.กระบี่ 
 6.3 วิทยากรสาธิตการปรุงอาหาร  
  1) เชฟชีวิน  คเชนทร์เดชา เชฟและนักโภชนากร สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหดิล 

  

7.วิธดี าเนนิการอบรม ประกอบดว้ย  
  1) การบรรยาย อภิปราย  
  2) สาธิต ฝึกปฏิบัติ และการซักถาม 
  3) สื่อการสอน คือ Food Model โปสเตอร์รูปภาพอาหาร/วัสดอุาหารชนิดต่างๆ และตัวอย่างยาสมุนไพร 
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8.งบประมาณ :   ได้รับการสนับสนุนจาก Service plan เขต 11 กระทรวงสาธารณสุข  
     

9.สถานที่จัดอบรม   
 ณ ห้องประชุมวิภาวดี โรงพยาบาลสุราษฎร์ธาน ี
 

10.ระยะเวลาการอบรม  
    วันพฤหัสบดทีี่  20 มิถุนายน พ.ศ. 2562   เวลา 08.30 - 16.30 น. 
    วันศุกรท์ี่  21 มิถุนายน พ.ศ. 2562  เวลา 09.00 – 12.00 น. 
 

11.คา่ลงทะเบยีน   :  ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน 
 

12.ผูป้ระสานงานและสถานทีร่บัสมคัร 
พว.สุภร  บุษปวนิช และ น.ส.รตัจิรา  ศรีสอาด 
ศูนย์บ าบดัทดแทนไตเรื้อรงั ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลสงขลานครนิทร์                   
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร์   
อ าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  90110     
โทรศัพท์  074-451975-6,  E-mail address : ktc_psu@hotmail.com 
 

13.  การประเมนิผลโครงการ 
  10.1 การซักถามข้อสงสยัถาม – ตอบ 
  10.2 แบบประเมินผู้เข้ารับการอบรม 
 

14.  ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนจดัการโภชนาการส าหรับผู้ป่วยและสามารถให้การดแูลด้าน
โภชนาการและการใช้ยาสมนุไพรแก่ผู้ป่วยที่อยู่ในความดแูลได้ 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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