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08:00

08:30

09:00-10:00
09:00

09:30

10:00-10:30
10:30-11:30
10:30

The Nephrology Ship Across the Sea of Knowledge
Room-1
Floor 11: Petch-Pailin Room
DIALYSIS PRACTICE
Registration and welcome snack
Dialysis technique
Optimum prescription order for long-term hemodialysis
นายแพทยขจร ติรณธนากุล
ขอบเขตสาระสําคัญ: คําสั่งใช2ยาที่เหมาะสมที่สดุ สําหรับผู2ป=วยที่ได2รับการบําบัดโดยการฟอกเลือดด2วย
เครื่องไตเทียมในระยะยาว
Dialysis prescription in special electrolyte situation
แพทยหญิงพามิลา ทรรศนะวิภาส
ขอบเขตสาระสําคัญ: คําสั่งฟอกเลือดด2วยเครื่องไตเทียมในผู2ป=วยทีม่ ีภาวะสมดุลอิเล็กโทรไลตผิดปกติ

Room-2
Floor 10: Ampava Room
CKD CLINICAL PATHWAY
Disease progression
Prediction model and risk stratification in CKD
นายแพทยอํานาจ ชัยประเสริฐ
ขอบเขตสาระสําคัญ: การใช2แบบจําลองทํานาย และประเมินความเสี่ยงในผู2ป=วยที่มีโรคไตเรื้อรัง

Modify progression of AKI to CKD
นายแพทยอุปถัมภ ศุภสินธุ
ขอบเขตสาระสําคัญ: การดูแลรักษาผู2ป=วยที่มีภาวะไตวายเฉียบพลัน เพื่อลดโอกาสการพัฒนาของโรคไปสูW
โรคไตเรื้อรัง
Dialysis Complications
Drugs and the nutrients
Practical approach of inadequate dialysis
Diuretic used and water intake in CKD. What is optimum?
นายแพทยบัญชา สถิระพจน
แพทยหญิงเนาวนิตย นาทา
ขอบเขตสาระสําคัญ: การรักษาผู2ป=วยที่ได2รบั การฟอกเลือดด2วยเครื่องไตเทียมไมWเพียงพอ
ขอบเขตสาระสําคัญ: การดูแลรักษาผู2ป=วยโรคไตเรื้อรังด2วยยาขับป^สสาวะ และการควบคุมปริมาณน้ําที่
ผู2ป=วยควรได2รบั อยWางเหมาะสม
Long-term vascular access complications
Pitfall of enteral feeding in CKD
นายแพทยภิเษก บุญธรรม
นายแพทยอุปถัมภ ศุภสินธุ
ขอบเขตสาระสําคัญ: ภาวะแทรกซ2อนในระยะยาวจากความผิดปกติของหลอดเลือดที่ใช2ฟอกเลือด
ขอบเขตสาระสําคัญ: ข2อควรปฏิบัติ และข2อควรระวังในการให2อาหารเข2าทางเดินอาหารแกWผู2ป=วยโรคไต
เรื้อรัง
Relaxing Time
Drugs and the nutrients
Co-morbidities in CKD
Smart mixing and matching antihypertensive drugs in dialysis patient
Practical approach and management of osteoporosis in CKD patient

11:00

11:30-12:15
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12:15-12:30
12:30-13:15

13:15-13:45

13:45-14:15
14:15-15:45
14:15

14:45

เภสัชกรหญิงดาราพร รุ2งพราย
แพทยหญิงสุมาภา ชัยอํานวย
ขอบเขตสาระสําคัญ: การรักษาภาวะความดันโลหิตสูงในผู2ป=วยที่ได2รับการฟอกเลือดด2วยเครื่องไต
ขอบเขตสาระสําคัญ: ความรู2เกี่ยวกับภาวะกระดูกพรุนในผูป2 =วยโรคไตเรือ้ รัง และการดูแลรักษา
เทียม โดยใช2ยาลดความดันโลหิตมากกวWา 1 ชนิด อยWางเหมาะสม เพื่อให2ได2ประสิทธิภาพ และเกิด
ความปลอดภัย
Overlook nutritional problems in dialysis patient
Cardiovascular complications in CKD
แพทยหญิงสิรกานต เตชะวณิช
นายแพทยถนอม สุภาพร
ขอบเขตสาระสําคัญ: ป^ญหาเกี่ยวกับภาวะโภชนาการที่มักถูกมองข2ามในผู2ป=วยที่ได2รับการฟอกเลือด ขอบเขตสาระสําคัญ: ภาวะแทรกซ2อนทางระบบหัวใจและหลอดเลือดที่พบได2ในผู2ป=วยโรคไตเรื้อรัง
ด2วยเครื่องไตเทียม
Education symposium 1:
“Improving Renal Outcomes in CKD: A Potential Role for Amino Acids”
Fresenius Kabi (Thailand)
The Nephrology Ship Across the Sea of Knowledge
Room-1
Room-2
Floor 11: Petch-Pailin Room
Floor 10: Ampava Room
DIALYSIS PRACTICE
CKD CLINICAL PATHWAY
Lunch
Education symposium 2:
“Cardiorenal anemia syndrome”
Janssen-Cilag
Sufficient dialysis in elderly
Kidney care in pregnancy
แพทยหญิงนฤตยา วโรทัย
นายแพทยอินทรีย กาญจนกูล
ขอบเขตสาระสําคัญ: การฟอกเลือดด2วยเครื่องไตเทียมอยWางเพียงพอในผู2ป=วยสูงอายุ
ขอบเขตสาระสําคัญ: การดูแลสุขภาพไตในผู2ป=วยหญิงตั้งครรภ
Relaxing Time
Common Dialysis Problems
Drugs and the nutrients
Onsite management of common 5-problems during hemodialysis
Overlook nephrotoxic drug
(Fever, chill, cramp, headache and BP fluctuation)
นายแพทยบัญชา สถิระพจน
แพทยหญิงเนาวนิตย นาทา
ขอบเขตสาระสําคัญ: รายการยาที่กWอให2เกิดพิษตWอไตทีม่ ักถูกมองข2าม การปpองกัน และการดูแลรักษาความ
ขอบเขตสาระสําคัญ: การจัดการป^ญหาและภาวะแทรกซ2อนที่สําคัญที่เกิดขึ้นได2บWอยระหวWางการฟอก ผิดปกติของไตที่เกิดจากยากลุWมนี้
เลือดด2วยเครื่องไตเทียม ได2แกW อาการไข2 หนาวสั่น การเกิดตะคริว อาการปวดศีรษะ และความผิดปกติ
ของความดันโลหิตขณะฟอกเลือดด2วยเครื่องไตเทียม
Approach to frequent problems in long-term hemodialysis
Food concern in CKD: Make sure before share!
นายแพทยอํานาจ ชัยประเสริฐ
นายแพทยภควัต ตั้งจาตุรนตรัศมี

15:15

15:45-16:30
16:30-17:15

17:30

ขอบเขตสาระสําคัญ: การจัดการป^ญหาที่พบบWอยในผู2ป=วยที่ได2รบั การฟอกเลือดด2วยเครื่องไตเทียม
ระยะยาว
Pitfall of water treatment in hemodialysis
นายแพทยคงศักดิ์ สWวยหวาน
ขอบเขตสาระสําคัญ: การเตรียมน้ําบริสุทธิ์เพื่อใช2ในการฟอกเลือดด2วยเครื่องไตเทียม

Plenary session: Sport medicine in kidney diseases นายแพทย5วิภู กําเนิดดี
ขอบเขตสาระสําคัญ: เวชศาสตรการกีฬา และการรักษาอาการบาดเจ็บจากการเลWนกีฬาในผู2ป=วยโรคไต
Education symposium 3:
“Metabolic dilemmas in CKD from heart to bone”
Sanofi-Aventis (Thailand)
Dinner
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Room-1
Floor 11: Petch-Pailin Room
DIALYSIS PRACTICE

07:00-08:00

08:00-09:00
08:00

08:30

ขอบเขตสาระสําคัญ: ข2อมูลอาหารที่ผู2ป=วยโรคไตเรื้อรังควรระมัดระวังการบริโภค รวมถึงการตรวจสอบ
ความถูกต2องของข2อมูลชวนเชื่อเกี่ยวกับการบริโภคอาหารในผู2ป=วยโรคไต
Hot issue: common herbs and the effect on the kidney
นายแพทยปรมัตถ ธิมาไชย
ขอบเขตสาระสําคัญ: การใช2สมุนไพรในผูป2 =วยโรคไต และการออกฤทธิ์ของสมุนไพรที่มีผลตWอการทํางานของ
ไต

Educational symposium-4:
“VERIFY’ing the Future of Diabetes”
Novartis (Thailand)
Dialysis technique
Anticoagulant, something you should know
นายแพทยบัญชา สถิระพจน
ขอบเขตสาระสําคัญ: ความรู2เกี่ยวกับการใช2ยาต2านการแข็งตัวของเลือดในผู2ป=วยโรค
ไต
How to choose dialyzer and dialysis solution wisely?
นายแพทยปรมัตถ ธิมาไชย

Nephrology’s World Is Not Yet Ended
Room-2
Floor 10: Ampava Room
CKD CLINICAL PATHWAY

Kidney stone
Monitoring and medications
แพทยหญิงพามิลา ทรรศนะวิภาส
ขอบเขตสาระสําคัญ: การรักษาโรคนิ่วในไตด2วยยา และการ
ติดตามประเมินผลการรักษา
Diet; what do the guideline really say?
นายแพทยอุปถัมภ ศุภสินธุ

Room-3
Floor 14: Paetai Room
NEPHROLOGY’S POCKET
(CASE-BASED APPROACH)

Difficult electrolyte disorders
 SIADH vs salt wasting syndrome
นายแพทยสุจินต อุบลวัตร
ขอบเขตสาระสําคัญ: ความแตกตWางของภาวะ SIADH และ
salt wasting syndrome และการรักษา
 Refractory hyperkalemia in out-patient clinic
แพทยหญิงเนาวนิตย นาทา
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ขอบเขตสาระสําคัญ: การเลือกตัวกรองฟอกเลือด และน้ํายาฟอกเลือดอยWาง
เหมาะสม สําหรับการรักษาผู2ป=วยที่ได2รับการฟอกเลือดด2วยเครื่องไตเทียม
Dialysis Complications
Approach to acute vascular access complications
นายแพทยคงศักดิ์ สWวยหวาน
ขอบเขตสาระสําคัญ: การจัดการภาวะแทรกซ2อนเฉียบพลันจากความผิดปกติของ
หลอดเลือดที่ใช2ฟอกเลือด
Alopecia, pruritus and dry skin in dialysis patient
นายแพทยจุลพรรธน อินทรศัพท
ขอบเขตสาระสําคัญ: การจัดการภาวะผมรWวง อาการคัน และผิวแห2ง ในผู2ป=วยที่
ได2รบั การฟอกเลือดด2วยเครื่องไตเทียม
Common Dialysis Problems

ขอบเขตสาระสําคัญ: การดูแลเรื่องอาหารในผู2ป=วยโรคนิ่วใน
ไตตามแนวทางเวชปฏิบัติ
CKD with Cancer
Cancer screening in CKD
นายแพทยไนยรัฐ ประสงคสุข
ขอบเขตสาระสําคัญ: การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งในผู2ป=วยโรค
ไตเรื้อรัง
Overview of kidney disease in cancer patient
นายแพทยปรมัตถ ธิมาไชย
ขอบเขตสาระสําคัญ: ความรู2เกี่ยวกับโรคไตที่พบในผู2ป=วย
มะเร็ง
Relaxing Time
Drug and the nutrients

Infection control of multidrug resistant organisms in dialysis unit
นายแพทยธนะพันธ พิบูลยบรรณกิจ
ขอบเขตสาระสําคัญ: การควบคุมการติดเชื้อดื้อยาหลายชนิดในหนWวยฟอกเลือด

Uncontrolled hypertension
นายแพทยอนุตตร จิตตินันทน
ขอบเขตสาระสําคัญ: การรักษาผู2ป=วยโรคไตเรื้อรังที่ไมW
สามารถควบคุมภาวะความดันโลหิตสูงได2
Prevent transmission of viral infection in dialysis unit
Dyspepsia and constipation
นายแพทยอินทรีย กาญจนกูล
นายแพทยคามิน หริณวรรณ
ขอบเขตสาระสําคัญ: การปpองกันการแพรWกระจายของเชื้อไวรัสในหนWวยฟอกเลือด ขอบเขตสาระสําคัญ: การรักษาอาการปวดท2อง และท2องผูก
ในผูป2 =วยโรคไตเรื้อรัง
Nephrology’s World Is Not Yet Ended
Room-1
Room-2
Floor 11: Petch-Pailin Room
Floor 10: Ampava Room
DIALYSIS PRACTICE

11:30-12:15

12:15-12:30
12:30-13:15

CKD CLINICAL PATHWAY

Education symposium 5:
“Update on antihypertensive drugs and intrarenal pressure reduction”
Takeda
Lunch
Education symposium 6:

ขอบเขตสาระสําคัญ: การรักษาภาวะ refractory
hyperkalemia ในผู2ป=วยนอก
Kidney care
Pre-operative care in CKD patient
นายแพทยอํานาจ ชัยประเสริฐ
ขอบเขตสาระสําคัญ: การดูแลผู2ป=วยโรคไตเรื้อรังกWอนเข2ารับ
การผWาตัด
Clinical clue in specific acute kidney injury
นายแพทยบัญชา สถิระพจน
ขอบเขตสาระสําคัญ: ข2อสังเกตทางคลินิกที่สําคัญในผูป2 =วยที่มี
ภาวะไตวายเฉียบพลัน
Spot diagnosis of specific signs in common kidney
diseases
Chest x-ray: นายแพทยอมรชัย เลิศอมรพงษ
Eye signs: แพทยหญิงเนาวนิตย นาทา
Skin signs: แพทยหญิงสุพิชญา ไทยวัฒน
ขอบเขตสาระสําคัญ: การตรวจที่สําคัญในการวินิจฉัยโรคไต
ทั่วไป ได2แกW ภาพ x-ray ปอด การตรวจความผิดปกติของตา
และการตรวจความผิดปกติของผิวหนัง

Room-3
Floor 14: Paetai Room
NEPHROLOGY’S POCKET
(CASE-BASED APPROACH)

13:15-13:45

13:45-14:15
14:15-15:45
14:15

15:00

15:45-16:30
16:30-17:15

17:30
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“The Benefit of Whey Protein Supplement in Patient with Protein Energy Wasting”
Fresenius Kabi (Thailand)
What would you do if your patients have vascular calcification?
Vaccine recommendation in CKD
แพทยหญิงสินี ดิษฐบรรจง
นายแพทยฐิติวัฒน ชWางประดับ
ขอบเขตสาระสําคัญ: การรักษาภาวะ vascular calcification ในผูป2 =วยโรคไต
ขอบเขตสาระสําคัญ: วัคซีนที่แนะนําให2ฉีดในผูป2 =วยโรคไต
เรื้อรัง
เรื้อรัง
Relaxing Time
Drugs and the nutrients
Geriatric nephrology
Iron supplement in dialysis
Sleep disorder in elderly CKD
แพทยหญิงเนาวนิตย นาทา
แพทยหญิงนฤตยา วโรทัย
ขอบเขตสาระสําคัญ: การให2ธาตุเหล็กเสริมในผู2ป=วยโรคไตเรื้อรังทีไ่ ด2รบั การฟอก
ขอบเขตสาระสําคัญ: ความผิดปกติด2านการนอนในผูป2 =วยโรค
เลือด
ไตเรื้อรังที่สูงอายุ
Dietary supplement in dialysis
Polypharmacy (unneeded medication)
แพทยหญิงนันทพร เติมพรเลิศ
เภสัชกรหญิงดาราพร รุ2งพราย
ขอบเขตสาระสําคัญ: การให2อาหารเสริมในผู2ป=วยโรคไตเรื้อรังทีไ่ ด2รบั การฟอกเลือด ขอบเขตสาระสําคัญ: ป^ญหาของการใช2ยาหลายชนิดโดยไมW
จําเป}น และการใช2ยาอยWางสมเหตุผลในผู2ป=วยโรคไตเรื้อรัง
Plenary session: Symptom management in conservative ESRD แพทย5หญิงนฤตยา วโรทัย
ขอบเขตสาระสําคัญ: การจัดการอาการของผู2ป=วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท2ายที่ได2รบั การรักษาแบบประคับประคอง
Education symposium 7:
“Reshaping the Progression and Cardio-Renal Outcomes in Patient with Diabetes”
AstraZeneca
Dinner

Anion gap interpretation
นายแพทยอุปถัมภ ศุภสินธุ
ขอบเขตสาระสําคัญ: การแปลผลการตรวจ anion gap ใน
การรักษาผู2ป=วยโรคไตเรื้อรัง
Systemic diseases and the kidney
Hemato-renal diseases
แพทยหญิงจันทราภา ศรีสวัสดิ์
ขอบเขตสาระสําคัญ: โรคและความผิดปกติของระบบเลือดใน
ผู2ป=วยโรคไต
Update on tropical infection and kidney diseases
แพทยหญิงวิภา ธนาชาติเวทย
ขอบเขตสาระสําคัญ: ความรู2ทที่ ันสมัยเกี่ยวกับโรคติดเชื้อใน
เขตร2อนที่สัมพันธกับการเกิดโรคไตเรือ้ รัง

Room 1
Floor 14: Paetai Room

Room 2
Floor 11: Petch-Pailin Room

Room 3
Floor 10: Ampava Room

WORKSHOP -1: Review in Glomerular disease

WORKSHOP-2: Short Review in Dialysis

WORKSHOP-3: Complete Course of Renal Nutrition
(จํากัด 80 คน)

07:00-08:00

8:00-10:00

10:00-10:30
10:30-12:00

Educational symposium-8:
“The Clinical Landscape of Managing Gout and Hyperuricemia: Evolving Insights in Renal Involvement and Outcomes”
Astellas Pharma
Systemic glomerular diseases
ANNGA module
 A-Anemia and iron deficiency*
1. Screening tools
 Autoimmune diseases
 B-Blood pressure control during dialysis
2. Hand-on assessment and interpretation
แพทยหญิงวรางคณา พิชัยวงศ
 C-Calcium and phosphate disorders
 Tools: NAF, DMS, MIS
 Metabolic diseases
 D-Hemodiafiltration: short communication
นายแพทยณัฐวุฒิ รุWงเกียรติ์เตชากร
 Anthropometry measurement
 E-Electrolyte disorders
 Genetics diseases
 Body composition analysis
 F-Water and fluid management
นายแพทยคงกระพัน ศรีสุวรรณ
 Muscle performance test:
 G-Glucose control and Insulin used
 Infectious diseases
Handgrip, 6-minute walk and sit up-and -go
 H-Arrhythmia
นายแพทยบัญชา สถิระพจน
 24-hour urine metabolic profile interpretation
 I-Infection control
ขอบเขตสาระสําคัญ: โรคตWางๆ ที่เกี่ยวข2องกับความผิดปกติ
 Tip & trick in dietary record
 CRRT
และความเสียหายในสWวนโกลเมอรูลัสของไต ได2แกW โรคที่
3. Mix and match technique to achieve nutrition goal
คณะวิทยากร
เกี่ยวข2องกับระบบภูมิคมุ2 กัน โรคทางระบบเมตาบอลิก โรคที่
(from very low 0.3 g protein to 1.2 g protein daily intake)
นายแพทยอํานาจ ชัยประเสริฐ
ถWายทอดทางพันธุกรรม และโรคติดเชื้อ
4. Practical use in enteral nutrition and whey supplement
นายแพทยปรมัตถ ธิมาไชย
Relaxing Time
5. Practical point in parenteral nutrition
แพทยหญิงนฤตยา วโรทัย
 Case based approach in renal pathology
คณะวิทยากร
แพทยหญิงพามิลา ทรรศนะวิภาส
นายแพทยบัญชา สถิระพจน
นายแพทยอุปถัมภ ศุภสินธุ
พยาบาลวิชาชีพอรอุมา เพWงพินิจ
นายแพทยมงคล เจริญพิทักษชัย
แพทยหญิงสิรกานต เตชะวณิช
พยาบาลวิชาชีพสรวีย จินตนา
แพทยหญิงเนาวนิตย นาทา
นายแพทยปรมัตถ ธิมาไชย
พยาบาลวิชาชีพรัชนู หนูทอง
แพทยหญิงพามิลา ทรรศนะวิภาส
ดร.กรกต วีรเธียร
พยาบาลวิชาชีพบุษยา พลอยประดับ
นักกําหนดอาหารนัธิดา บุญกาญจน
ขอบเขตสาระสําคัญ: การเรียนรู2พยาธิวิทยาของโรคไต โดย
พยาบาลวิชาชีพลักษณา บัวผดุง
นักกําหนดอาหารญาณิศา พุWมสุทศั น
การบรรยายพร2อมยกตัวอยWางกรณีศึกษา
ขอบเขตสาระสําคัญ: การประเมินผู2ป=วยโรคไตเรื้อรัง เพื่อให2การ
นักกําหนดอาหารสมิทธิ โชติศรีลือชา
ดูแลรักษาโรคและภาวะแทรกซ2อนตWางๆ อยWางถูกต2องเหมาะสม
ขอบเขตสาระสําคัญ: การประเมินภาวะโภชนาการ การให2โภชนบําบัด การให2
โดยใช2หลักการประเมินอยWางเป}นระบบ
อาหารเข2าทางเดินอาหาร การเสริมโปรตีนเวย และการให2อาการทางหลอด
เลือดดําในผู2ป=วยโรคไตเรื้อรัง

Day 3

Room 1

Room 2

Room 3

19 มกราคม
2563

Floor 14: Paetai Room

Floor 11: Petch-Pailin Room

Floor 10: Ampava Room

WORKSHOP -1: Review in Glomerular disease

WORKSHOP-2: Short Review in Dialysis

12:00-13:00

Educational symposium-9: Roche Thailand
“Lupus with CKD complications”

13:00-14:30

Spot diagnosis in renal pathology
คณะวิทยากร
นายแพทยวิจิตร บุญพรรคนาวิก
นายแพทยอดิศร ลําเพาพงศ
นายแพทยบัญชา สถิระพจน
แพทยหญิงเนาวนิตย นาทา
นายแพทยปรมัตถ ธิมาไชย
แพทยหญิงพามิลา ทรรศนะวิภาส

Educational symposium-10: เบอรลี่ ยุคเกอร (คอสมWา เมดิ
คอล)
* “Anemia; Causes, Consequences and Management
in CKD”
(ตWอ)
 A-Anemia and iron deficiency*
 B-Blood pressure control during dialysis
 C-Calcium and phosphate disorders
 D-Hemodiafiltration: short communication
 E-Electrolyte disorders
 F-Water and fluid management
 G-Glucose control and Insulin used
 H-Arrhythmia
 I-Infection control
 CRRT
คณะวิทยากร
นายแพทยอํานาจ ชัยประเสริฐ
นายแพทยปรมัตถ ธิมาไชย
แพทยหญิงนฤตยา วโรทัย
แพทยหญิงพามิลา ทรรศนะวิภาส
พยาบาลวิชาชีพอรอุมา เพWงพินิจ
พยาบาลวิชาชีพสรวีย จินตนา
พยาบาลวิชาชีพรัชนู หนูทอง
พยาบาลวิชาชีพบุษยา พลอยประดับ
พยาบาลวิชาชีพลักษณา บัวผดุง

WORKSHOP-3: Complete Course of Renal Nutrition
(จํากัด 80 คน)
Educational symposium-11: Whealth
“Vitamins and the Kidney”

ANNGA module (ตWอ)
1. Screening tools
2. Hand-on assessment and interpretation
 Tools: NAF, DMS, MIS
 Anthropometry measurement
 Body composition analysis
 Muscle performance test:
Handgrip, 6-minute walk and sit up-and -go
 24-hour urine metabolic profile interpretation
 Tip & trick in dietary record
3. Mix and match technique to achieve nutrition goal
(from very low 0.3 g protein to 1.2 g protein daily intake)
4. Practical use in enteral nutrition and whey supplement
5. Practical point in parenteral nutrition
คณะวิทยากร
นายแพทยอุปถัมภ ศุภสินธุ
แพทยหญิงสิรกานต เตชะวณิช
นายแพทยปรมัตถ ธิมาไชย
ดร.กรกต วีรเธียร
นักกําหนดอาหารนัธิดา บุญกาญจน
นักกําหนดอาหารญาณิศา พุWมสุทศั น

ขอบเขตสาระสําคัญ: การประเมินผู2ป=วยโรคไตเรื้อรัง เพื่อให2การ
ดูแลรักษาโรคและภาวะแทรกซ2อนตWางๆ อยWางถูกต2องเหมาะสม
โดยใช2หลักการประเมินอยWางเป}นระบบ

นักกําหนดอาหารสมิทธิ โชติศรีลือชา
ขอบเขตสาระสําคัญ: การประเมินภาวะโภชนาการ การให2โภชนบําบัด การให2
อาหารเข2าทางเดินอาหาร การเสริมโปรตีนเวย และการให2อาการทางหลอด
เลือดดําในผู2ป=วยโรคไตเรื้อรัง

