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มูลนิธิเพ่ือกองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

Phramongkutklao Medical Department Foundation 
มูลนิธิเพือ่กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา  

รวมกับ ชมรมวิชาการอายุรศาสตรโรคไต โภชนาการ และผูสูงอายุ  
จัดประชุมวิชาการ 

The 5th Renal and Nutrition Conference 2020 
วันท่ี 17-19 มกราคม 2563 ณ ศูนยประชุมโรงแรมวินเซอร สวีทส กรุงเทพฯ 

 

ช่ือโครงการ   ประชุมวิชาการโรคไต และโภชนาการครั้งท่ี 5 
หนวยงานรับผิดชอบ    มูลนิธิ เพื่อกองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา รวมกับ ชมรมวิชาการ

อายุรศาสตรโรคไต โภชนาการ และผูสูงอายุ  
หลักการและเหตุผล  มูลนิธิเพื่อกองอายุรกรรมฯ เปนองคกรการกุศลสาธารณะ มีวัตถุประสงคหนึ่งคือการ
เผยแพรองคความรูดานการแพทย โดยอายุรศาสตรโรคไตเปนศาสตรแขนงหนึ่งของการศึกษาทางการแพทยท่ี
เกี่ยวของกับการวิเคราะหและการรักษาโดยการใชยาและการปรับพฤติกรรมรวม เนื่องจากความเจริญทางการ
แพทย และดวยวิวัฒนาการของการรักษา ทําใหผูปวยไตวายเรื้อรังมีอายุยืนยาวมากข้ึน ในขณะเดียวกันการ
ปองกันโรคและการชะลอโรค หรือการรักษาคุณภาพชีวิตเปนส่ิงสําคัญ การปรับเปล่ียนพฤติกรรม ไดแก การเลือก
วิธีการบริโภค การใชยา การลดน้ําหนักและการออกกําลัง เปนวิธีท่ีมีหลักฐานเชิงประจักษวาสามารถใชรวมในการ
รักษาโรคไดจริง แตในขณะเดียวกันมีภาวะแทรกซอนท่ีบ่ันทอนคุณภาพชีวิตของผูปวย  ในสภาวะดังกลาวแพทย 
และบุคลากรทางการแพทย ไดแก พยาบาล เภสัชกร และนักกําหนดอาหาร หรือแมแตผูใหบริการท่ีเกี่ยวของทาง
การแพทย  ลวนมีบทบาทสําคัญในการชวยผูปวยมีความเขาใจถึงการดําเนินโรคและการปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีไม
เหมาะสม ในการนี้มูลนิธิเพื่อกองอายุรกรรมฯ รวมกับ ชมรมวิชาการอายุรศาสตรโรคไตฯ จัดประชุมวิชาการโรคไต 
และโภชนาการครั้ ง ท่ี 5 “The 5th Renal and Nutrition Conference 2020” ข้ึน เพื่อเผยแพรความรู ใน
สาขาวิชาโรคไต โดยบูรณาการกับโภชนาการ, เวชศาสตรฟนฟู, เภสัชวิทยา และเวชศาสตรฟนฟูผูสูงอายุ 
นอกจากนี้ไดเชิญวิทยากรผูเช่ียวชาญจากสหสาขาวิชาชีพตางๆ และหลากหลายสถาบันมาแลกเปล่ียนความรูและ
ประสบการณ โดยในชวงวันแรกเนนเรื่องของอาหาร พฤติกรรม และการเกิดโรคหรือโรคแทรกซอน ในวันท่ีสอง
เปนเรื่องของพยาธิวิทยาของการเกิดโรค และกลุมอาการทางคลินิก สวนในวันสุดทายเนนการลงมือปฏิบัติเพื่อการ
วินิจฉัยเฉพาะโรค เชน การศึกษาจากกลองจุลทรรศน หรือ การเลือกใชสารอาหารใหถูกตองและคุมคากับผูปวย
โรคไตระยะสุดทาย 
 ท้ังนี้กิจกรรมท่ีจัดข้ึนในปท่ีผานมาไดรับความรวมมือจากกองการศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร 
พระมงกุฎเกลา วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก สมาคมโรคไตแหงประเทศไทย สมาคมนักกําหนดอาหารแหงประเทศ
ไทย สมาคมพยาบาลโรคไต และกลุมเภสัชกรผูดูแลผูปวยโรคไต (ประเทศไทย) ซึ่งทางมูลนิธิเพื่อกองอายุรกรรมฯ
รวมกับ ชมรมวิชาการอายุรศาสตรโรคไตฯ คาดหวังวาจะไดรับความรวมมือในครั้งนี้ตอไป 
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มูลนิธิเพ่ือกองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

Phramongkutklao Medical Department Foundation 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อพัฒนาองคความรูทางวิชาการและเผยแพรความรูอายุรศาสตรโรคไต โภชนศาสตรคลินิก และเวช
ศาสตรฟนฟู ใหแกอายุรแพทยโรคไต อายุรแพทย แพทยเวชปฏิบัติท่ัวไป พยาบาล เภสัชกรและนัก
กําหนดอาหาร 

2. เพื่อสามารถประยุกตความรูท่ีไดรับจากการทดลองลงมือปฏิบัติ ไปใชประโยชนกับผูปวย 
3. แลกเปล่ียนประสบการณระหวางสาขาวิชาชีพ 
4. สรางความสัมพันธอันดีงามระหวางสาขาวิชาชีพ อันจะนํามาซึ่งประโยชนสวนรวม 

 
ตัวช้ีวัด 

1. จํานวนผูเขารวมประชุม 
2. ความหลากหลายของสาขาวิชาชีพ 
3. ความพึงพอใจในเนื้อหาวิชาการ 
4. ความผูกพันกับงานประชุม 
5. การนําความรูไปใชประโยชนหลังการเขาประชุม 
6. จํานวนการเขาไปดูเนื้อหาในเว็บไซตการประชุม 
7. การทดสอบความรู กอนหลังการประชุม 

 
วัน เวลา สถานท่ี 

วันท่ี 17-19 มกราคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ศูนยประชุมโรงแรมวินเซอร สวีทส กรุงเทพฯ 
 
ผูเขารวมประชุม  

อายุรแพทยโรคไต อายุรแพทย แพทยเวชปฏิบัติท่ัวไป พยาบาลไตเทียม พยาบาลไตเรื้อรัง เภสัชกร  
นักกําหนดอาหารและผูสนใจ จํานวนจํากัด 1,200 ทาน 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ผูเขาประชุมไดรับความรูทางอายุรศาสตรโรคไต โภชนศาสตรคลินิก และเวชศาสตรฟนฟู เพื่อพัฒนา
ศักยภาพในการรักษาผูปวย 

2. ประยุกตความรูท่ีไดรับจากการทดลองลงมือปฏิบัติ ไปใชประโยชนกับผูปวย 
3. ไดแลกเปล่ียนประสบการณระหวางสาขาวิชาชีพ 
4. เกิดความสัมพันธอันดีงามระหวางสาขาวิชาชีพ  
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The 5th Renal and Nutrition Conference 
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Day 1 
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 
07:00-08:00 Registration and welcome snack 
08:00-09:00 Dialysis technique  Disease progression 
08:00 Optimum prescription order for long-term hemodialysis 

               นายแพทย์ขจร ติรณธนากลุ 
Prediction model and risk stratification in CKD   
               นายแพทย์อ านาจ ชัยประเสริฐ 

08:30 Dialysis prescription in special electrolyte situation 
แพทย์หญิงพามิลา ทรรศนะวิภาส 

Modify progression of AKI to CKD    
นายแพทย์อุปถมัภ ์ศุภสินธุ ์

09:00-10:00 Dialysis Complications  Drugs and the nutrients  
09:00 Practical approach of inadequate dialysis  

นายแพทย์บัญชา สถิระพจน ์
Diuretic used and water intake in CKD. What is optimum?   

แพทย์หญิงเนาวนิตย์ นาทา 
09:30 Long-term vascular access complications  

นายแพทย์ภิเษก บุญธรรม 
Pitfall of enteral feeding in CKD  

นายแพทย์อุปถมัภ ์ศุภสินธุ ์
10:00-10:30 Relaxing Time 
10:30-11:30 Drugs and the nutrients Co-morbidities in CKD 
10:30 Smart mixing and matching antihypertensive drugs in dialysis patient 

เภสัชกรหญิงดาราพร รุ้งพราย 
Practical approach and management of osteoporosis in CKD patient   

แพทย์หญิงสุมาภา ชัยอ านวย 
11:00 Overlook nutritional problems in dialysis patient 

แพทย์หญิงสริกานต ์เตชะวณิช 
Cardiovascular complications in CKD   

นายแพทย์ถนอม สุภาพร 
11:30-12:15 Education symposium 1: 

“Improving Renal Outcomes in CKD: A Potential Role for Amino Acids” 
Fresenius Kabi (Thailand) 

12:15-12:30 Lunch 
12:30-13:15 Education symposium 2:  

“Cardiorenal anemia syndrome” 
Janssen-Cilag 

13:15-13:45 Sufficient dialysis in elderly  
               แพทย์หญิงนฤตยา วโรทัย 

Kidney care in pregnancy 
              นายแพทย์อนิทรีย์ กาญจนกูล 

13:45-14:15 Relaxing Time 
14:15-15:45 Common Dialysis Problems  Drugs and the nutrients  
14:15 Onsite management of common 5-problems during hemodialysis 

         (Fever, chill, cramp, headache and BP fluctuation)   
แพทย์หญิงเนาวนิตย์ นาทา 

Overlook nephrotoxic drug  
นายแพทย์บัญชา สถิระพจน ์

14:45 Approach to frequent problems in long-term hemodialysis    
นายแพทย์อ านาจ ชัยประเสริฐ  

Food concern in CKD: Make sure before share! 
นายแพทย์ภควัต ตั้งจาตรุนตร์ัศม ี

15:15 Pitfall of water treatment in hemodialysis  
นายแพทย์คงศักดิ ์ส่วยหวาน 

Hot issue: common herbs and the effect on the kidney 
นายแพทย์ปรมตัถ ์ธิมาไชย 

15:45-16:30 Plenary session:    Sport medicine in kidney diseases นายแพทย์วิภ ูก าเหนิดดี 
16:30-17:15 Education symposium 3:  

“Metabolic dilemmas in CKD from heart to bone” 
Sanofi-Aventis (Thailand) 

17:30 Dinner 



Day 2 
Nephrology’s World Is Not Yet Ended 

Room-1 Room-2 Room-3 
 Floor 11: Petch-Pailin Room Floor 10: Ampava Room Floor 14: Paetai Room 
 

DIALYSIS PRACTICE CKD CLINICAL PATHWAY 
NEPHROLOGY’S POCKET 
(CASE-BASED APPROACH) 

07:00-08:00 Educational symposium-4:  
“VERIFY’ing the Future of Diabetes” 
Novartis (Thailand) 

08:00-09:00 Dialysis technique  Kidney stone Difficult electrolyte disorders 
08:00 Anticoagulant, something you should know 

นายแพทย์บัญชา สถิระพจน ์
Monitoring and medications 

แพทย์หญิงพามิลา ทรรศนะวิภาส 
SIADH vs salt wasting syndrome 

นายแพทย์สุจนิต ์อุบลวัตร 
Refractory hyperkalemia in out-patient clinic 

แพทย์หญิงเนาวนิตย์ นาทา 
08:30 How to choose dialyzer and dialysis solution wisely?  

นายแพทย์ปรมตัถ ์ธิมาไชย 
Diet; what do the guideline really say? 

นายแพทย์อุปถมัภ ์ศุภสินธุ ์  
09:00-10:00 Dialysis Complications  CKD with Cancer Kidney care 
09:00 Approach to acute vascular access complications 

นายแพทย์คงศักดิ ์ส่วยหวาน 
Cancer screening in CKD 

นายแพทย์ไนยรฐั ประสงค์สุข 
Pre-operative care in CKD patient 

นายแพทย์อ านาจ ชัยประเสริฐ 
09:30 Alopecia, pruritus and dry skin in dialysis patient 

นายแพทย์จุลพรรธน์ อินทรศัพท ์
Overview of kidney disease in cancer patient 

นายแพทย์ปรมตัถ ์ธิมาไชย 
Clinical clue in specific acute kidney injury 

นายแพทย์บัญชา สถิระพจน ์
10:00-10:30 Relaxing Time 
10:30-11:30 Common Dialysis Problems  Drug and the nutrients  Spot diagnosis of specific signs in common kidney diseases 
10:30 Infection control of multidrug resistant organisms in dialysis unit 

นายแพทย์ธนะพันธ ์พิบูลย์บรรณกิจ 
Uncontrolled hypertension 

นายแพทย์อนุตตร จิตตินนัทน ์
Chest x-ray: นายแพทย์อมรชัย เลิศอมรพงษ์ 
Eye signs: แพทย์หญิงเนาวนิตย์ นาทา 
Skin signs: แพทย์หญิงสุพชิญา ไทยวฒัน ์11:00 Prevent transmission of viral infection in dialysis unit 

นายแพทย์อนิทรีย์ กาญจนกูล 
Dyspepsia and constipation 

นายแพทย์คามนิ หริณวรรณ 
11:30-12:15 Education symposium 5:  

“Update on antihypertensive drugs and intrarenal pressure reduction” 
Takeda 

12:15-12:30 Lunch 
12:30-13:15 Education symposium 6:  

“The Benefit of Whey Protein Supplement in Patient with Protein Energy Wasting” 
Fresenius Kabi (Thailand) 

13:15-13:45 What would you do if your patients have vascular calcification?   
               แพทย์หญิงสนิ ีดิษฐบรรจง 

Vaccine recommendation in CKD 
นายแพทย์ฐติิวัฒน ์ช่างประดับ 

Anion gap interpretation 
               นายแพทย์อุปถมัภ ์ศุภสินธุ ์

13:45-14:15 Relaxing Time 
14:15-15:45 Drugs and the nutrients  Geriatric nephrology Systemic diseases and the kidney 
14:15 Iron supplement in dialysis  

แพทย์หญิงเนาวนิตย์ นาทา 
Sleep disorder in elderly CKD 

แพทย์หญิงนฤตยา วโรทัย 
Hemato-renal diseases 

แพทย์หญิงจนัทราภา ศรีสวัสดิ ์
15:00 Dietary supplement in dialysis   

               แพทย์หญิงนนัทพร เติมพรเลิศ 
Polypharmacy (unneeded medication) 

เภสัชกรหญิงดาราพร รุ้งพราย 
Update on tropical infection and kidney diseases  

แพทย์หญิงวิภา ธนาชาติเวทย์ 
15:45-16:30 Plenary session:    Symptom management in conservative ESRD  แพทย์หญิงนฤตยา วโรทัย 
16:30-17:15 Education symposium 7:  

“Reshaping the Progression and Cardio-Renal Outcomes in Patient with Diabetes” 
AstraZeneca 

17:30 Dinner 



Day 3 Room 1 Room 2 Room 3 
 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 WORKSHOP-3: Complete Course of Renal Nutrition  (จ ากัด 80 คน) 

07:00-08:00 Educational symposium-8:  
“The Clinical Landscape of Managing Gout and Hyperuricemia: Evolving Insights in Renal Involvement and Outcomes” 
Astellas Pharma 

8:00-10:00 Systemic glomerular diseases 
 Autoimmune diseases  

แพทย์หญิงวรางคณา พิชัยวงศ ์
 Metabolic diseases  

นายแพทย์ณฐัวุฒิ รุ่งเกียรติเ์ตชากร 
 Genetics diseases 

         นายแพทย์คงกระพนั ศรีสุวรรณ 
 Infections diseases 

นายแพทย์บัญชา สถิระพจน ์
 

 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   

ANNGA module 
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 
 

10:00-10:30 Relaxing Time 
10:30-12:00  Case based approach in renal pathology 

นายแพทย์บัญชา สถิระพจน ์
นายแพทย์มงคล เจริญพทิักษ์ชัย 
แพทย์หญิงเนาวนิตย์ นาทา 
แพทย์หญิงพามิลา ทรรศนะวิภาส 

12:00-13:00 Educational symposium-9: Roche Thailand 
“Lupus with CKD complications” 

Educational symposium-10: เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (คอสม่า เมดิคอล) 
* “Anemia; Causes, Consequences and Management in CKD” 

Educational symposium-11: Whealth 
“Vitamins and the Kidney” 

13:00-14:30 Spot diagnosis in renal pathology 
คณะวิทยากร 

นายแพทย์วิจติร บุญพรรคนาวกิ 
นายแพทย์อดิศร ล าเพาพงศ ์
นายแพทย์บัญชา สถิระพจน ์
แพทย์หญิงเนาวนิตย์ นาทา 
นายแพทย์ปรมตัถ์ ธมิาไชย 
แพทย์หญิงพามิลา ทรรศนะวิภาส 

คณะวิทยากร 
นายแพทย์อ านาจ ชัยประเสริฐ 
นายแพทย์ปรมตัถ ์ธิมาไชย 
แพทย์หญิงนฤตยา วโรทัย 
แพทย์หญิงพามิลา ทรรศนะวิภาส 
พยาบาลวิชาชีพอรอุมา เพ่งพินจิ 
พยาบาลวิชาชีพสรวีย์  จนิตนา 
พยาบาลวิชาชีพรัชน ูหนูทอง 
พยาบาลวิชาชีพบุษยา พลอยประดับ 
พยาบาลวิชาชีพลักษณา บัวผดงุ 

คณะวิทยากร  
                นายแพทย์อุปถัมภ ์ศุภสินธุ ์
                แพทย์หญิงสริกานต์ เตชะวณชิ 
                นายแพทย์ปรมัตถ ์ธิมาไชย 
                ดร.กรกต วรีเธียร 
                นักก าหนดอาหารนัธิดา บุญกาญจน ์
                นักก าหนดอาหารญาณิศา พุม่สุทัศน ์
                นักก าหนดอาหารสมิทธิ โชติศรีลือชา 
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