การประชุมวิชาการ
“Nephrochula Masterclass : Excellence Dialysis Care 2020”
จัดโดย สาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1. หลักการ เหตุผล
ในปั จจุบนั มีการพัฒนาความรูแ้ ละวิธีการใหม่ในการให้การบริการบาบัดทดแทนไต (Renal
Replacement Therapy, RRT)ในผูป้ ่ วยไตวายเรือ้ รังระยะสุดท้าย (End Stage Renal Disease, ESRD) และ
ผูป้ ่ วยไตวายฉับพลัน (Acute Kidney Injury, AKI) สาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหน่วยโรคไต ฝ่ ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็ นผูม้ ี
ประสบการณ์ในการให้การบริการทดแทนไตด้านต่าง ๆ ที่ทนั สมัย เช่น on-line hemodiafiltration, measurement
of vascular access flow rate, endotoxin assay นอกจากนีย้ งั มีการพัฒนาปรับปรุงวิธีการบริการบาบัดทดแทน
ไตจากวิธีท่สี ลับซับซ้อนให้เป็ นวิธีท่งี ่ายขึน้ เพื่อให้สามารถนาไปใช้ได้ท่วั ประเทศไทย เช่น convective-controlled
double high flux hemodiafiltration, Crit-dilution technique , manual continuous venovenous
hemofiltration (CVVH), adequacy monitoring by UKM Chula Version, single pass albumin dialysis and
kidney transplantation ทางสาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และหน่วยโรคไต ฝ่ ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จึงมีเป้าหมายจัดการประชุมเชิง
ปฏิบตั ิการ (workshop) เรื่อง “Nephrochula Masterclass : Excellence Dialysis Care 2020”
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ผูเ้ ข้าอบรมฯ ได้เพิ่มพูนความรู เ้ กี่ยวกับวิธีการใหม่ ๆ ในการให้การบริการบาบัดทดแทนไต
(Renal Replacement Therapy, RRT) ในผูป้ ่ วยไตวายเรือ้ รังระยะสุดท้าย (End Stage Renal Disease,
ESRD), ผูป้ ่ วยไตวายฉับพลัน (Acute Kidney Injury, AKI) และผูป้ ่ วยเปลี่ยนไต
2.2 เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมฯ ได้รบั ฟั งและแลกเปลี่ยนความรู ้ ประสบการณ์กบั แพทย์และพยาบาลผูเ้ ชี่ยวชาญ
ในการให้การบริการบาบัดทดแทนไต (Renal Replacement Therapy, RRT)
2.3 เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมฯ สามารถนาความรูท้ ่ไี ด้รบั ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
3. หัวข้อการอบรม
Panel discussion and discussion 25 หัวข้อ
1. New guideline of water treatment and How to achieve excellent water quality in HD?2.
When to start dialysis in AKI?
2. New guideline of vascular access and How to detect and solve vascular access
problems?
3. Common pitfalls in HD management : What does an adequate HD dose mean?
4. How to improve HD for excellence by new HD modality?

-35. How can we assess the volume status in HD patients?

6. When to start dialysis in ESRD and how to prepare?: Updated guidance
7. When to switch dialysis mode between HD and PD?
8. What is new about dialyzer and shall we reuse?
9. How to setup exercise program in dialysis facility?
10. New treatment for renal anemia
11. Update of CKD-MBD management
12. HD regulation, accreditation, guideline and reimbursement
13. When to start dialysis in AKI?
14. Best dialysis modality and prescription in AKI? (SLED, HD, PD, CRRT)
15. Update in practical CRRT
16. Case discussion: Acute complications in HD and CRRT and how to manage
17. Catheter insertion technique and problem management
18. How to overcome immunologic barrier in kidney transplantation?: DSA positive recipient
,ABO incompatibility

19. How we handle risks of donor for CKD prevention?
20. Update in long term complications in kidney transplant
21. Case discussion: Long term complications in HD and PD, and how to manage
22. Secret to achieve excellent PD outcome (peritonitis management, UF failure management)
23. Learning and practice from PDOPP study

24. Glycemic and HT control in CKD
25. How to implement comprehensive nutritional management in HD patient?
Workshop 12 workshop

1) How to do membrane filter Culture and Endotoxin monitor for RO
2) Vascular access monitoring
3) Adequacy monitoring by UKM Ready
4) Pre,Post,Mid,mixed dilution on-line HDF Absorptive therapy and super high-flux HD
5) Bio-impedance (BIA) for dry weight and nutrition assessment

-46) Exercise in dialysis patients
7) CRRT technique
8) On-line monitoring technique (BVM, BTM, OCM)
9) Apheresis technique (Plasma exchange, DFPP, Glycosorb)
10) Palliative care / advances care for ESRD patients
11) How to handle PD related infection risk
12) Nutrition assessment and management
4.ลักษณะการประชุม มี 2 รูปแบบ คือ
5.1 การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ (Live demonstration)
5.2 การเสวนากลุม่ ย่อย (Masterclass)
5. ระยะเวลาการประชุม
ทุกวัน อังคาร และศุกร์ พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ทุกวัน อังคาร และศุกร์ มกราคม พ.ศ. 2564
6. สถานทีจ่ ัดอบรม
7.1 หน่วยโสต ตึก อนันทมหิดล ชัน้ 5 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7.2 ห้องไตเทียม อาคารภูมิสิรมิ งั คลานุสรณ์ ชัน้ 10 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
7. ผู้เข้าร่วมประชุม
จานวน 1,000 คน
8. ค่าลงทะเบียน
ไม่เก็บค่าใช้จ่าย
9. การประเมินผล
10. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รับ
11.1 เป็ นการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ตามภารกิจของภาควิชาอายุรศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับ
นโยบายของคณะแพทยศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11.2 เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรม ได้รบั การเพิ่มพูน ความรูใ้ หม่ ๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยี และความก้าวหน้าในวิชาการ
แพทย์ของการรักษาบาบัดทดแทนไต และนาความรู จ้ ากการอบรมไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม และ
เกิดประโยชน์สงู สุด

11.3 ผู้เข้าอบรม ได้ฟังความรู แ้ ละประสบการณ์จากวิทยากร รวมถึงการซักถามปั ญหา และ/หรือขอ
คาแนะนาซึ่งเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งในการประกอบวิชาชีพ
11.4 ผูเ้ ข้าอบรมมีส่วนร่วม อาทิเช่น การนาเสนอแนวคิด การคิดหาเหตุผล เพื่อนาไปใช้ในการวิเคราะห์
และสรุปผล เป็ นการเสริมสร้างให้เกิดประสบการณ์ในการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
11. หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ
สาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12. เนือ้ หา
รายละเอียด ตามตารางการอบรมฯ ที่แนบมาพร้อมนี ้
13. ผู้เข้าร่วมประชุม
13.1 ผูเ้ ข้าร่วมประชุมการอบรม พยาบาล
13.2 ผูเ้ ข้าร่วมประชุมการอบรม แพทย์/บุคลากรทางการแพทย์
13.3 วิทยากร
13.3 คณะกรรมการจัดการอบรมฯ และเจ้าหน้าที่ช่วยงาน
15. งบประมาณในการจัดอบรม
-

