
 
 
 

โครงการจัดประชุมวิชาการทางเคมีคลินิก 
เรื่อง “Recent Advances and Common Pitfalls in the Diagnosis of Kidney Disease” 

ระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤษภาคม 2563 
ณ โรงแรมวินทรี อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

1. ชื่อโครงการ       
 โครงการจัดประชุมวิชาการทางเคมีคลินิก เรื่อง Recent Advances and Common Pitfalls in the 
Diagnosis of Kidney Disease  

2. หน่วยงานรับผิดชอบ       
 แขนงวิชาเคมีคลินิก ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

3. หลักการและเหตุผล 
 กระทรวงสาธารณสุขรายงานว่า ปัจจุบันคนไทยป่วยด้วยโรคไตเรื้อรังประมาณ 8 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 
17.5 ของประชากร โดยเป็นผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะสุดท้ายกว่า 100,000 คน ที่ต้องรับการฟอกเลือดหรือล้างไตทาง
ช่องท้อง และมีจ านวนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องร้อยละ 15-20 ต่อปี ปั่นทอนคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและญาติ ท าให้
รัฐบาลต้องใช้ทรัพยากรบุคคลและเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาปีละกว่า 20,000 ล้านบาท โรคไตเป็นกลุ่มโรคที่เกิด
จากระบบการท างานของไตผิดปกติ ท าให้ไตไม่สามารถขับของเสีย หรือรักษาความสมดุลของเกลือและน้ าใน
ร่างกายได้ โรคไตมีสาเหตุหลายอย่าง ได้แก่ โรคซึ่งเกิดจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรม เช่นโรคถุงน้ าในไต โรคที่ท า
ให้เกิดการอักเสบของไต โรคที่เกิดจากการอุดตันของทางเดินปัสสาวะ เช่น จากนิ่ว และที่ส าคัญคือโรคที่เกิดจาก
พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีรสเค็มจัด หวานจัด ความเครียดสะสม พักผ่อนไม่เพียงพอ ไม่ออกก าลังกาย ท าให้
เกิดโรคแทรกซ้อน โรคความดันโลหิตสูง และเกิดโรคเบาหวานตามมา ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย
ที่พบบ่อยที่สุด 
 การตรวจทางห้องปฏิบัติการมีความส าคัญอย่างยิ่งในการช่วยวินิจฉัยและติดตามการรักษาผู้ป่วยโรคไต  
ซึ่งการตรวจต่างๆ เหล่านี้มีความก้าวหน้าทางวิทยาการ หลักการตรวจ หลุมพลางและข้อควรระวังต่างๆ มากมาย 
จ าเป็นที่นักเทคนิคการแพทย์ต้องทราบและรู้เท่าทัน เพ่ือการทวนสอบ (verification) และสอบทวน (validation) 
ที่มีประสิทธิภาพเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลการตรวจที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ แขนงวิชาเคมีคลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงเห็นสมควรจัดประชุมวิชาการนี้ขึ้น เพ่ือให้บุคคลากรของห้องปฏิบัติการชันสูตรได้
รับทราบถึงความก้าวหน้าของวิทยาการและหลุมพลางต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  นอกจากนี้เป็นการยังสร้างโอกาสให้
ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการชันสูตรได้มีโอกาสในการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ปัญหา และประสบการณ์ในการ
แก้ปัญหาด้วยกันเองต่อไป 
 
  



4. วัตถุประสงค ์
4.1 เพ่ือให้ผู้เข้าประชุมทราบเกี่ยวกับความก้าวหน้าของวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวัดสมรรถภาพการ

ท างานของไต  
4.2 เพ่ือให้ผู้เข้าประชุมทราบถึงหลักการตรวจ ข้อควรระวัง และหลุมพลางของวิธีการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับ

การตรวจวัดสมรรถภาพการท างานของไต  
4.3 เพ่ือให้ผู้เข้าประชุมเรียนรู้ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาจากกรณีศึกษา และสามารถน าความรู้ไปใช้ในการ

สอบทวนและทวนสอบผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวัดสมรรถภาพ การท างาน
ของไตได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

4.4 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างห้องปฏิบัติการชันสูตรด้วยกันเอง  

5. คุณสมบัติและ จ านวนผู้เข้าประชุม 
 บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการชันสูตรของโรงพยาบาล จ านวน 100 คน   

6. ระยะเวลาในการประชุม   
 ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2562 

7. สถานที่จัดประชุม       
 ณ โรงแรมวินทรี อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

8. วิธีการจัดประชุม       
 บรรยาย    

9. ค่าลงทะเบียน             
 คนละ 4,500 บาท 

10. วิทยากร 
10.1 วิทยากรจากแขนงวิชาเคมีคลินิก ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย 

เชียงใหม่ โดยมีรายชื่อดังนี้ 
1. รศ.ดร.รัชดา เครสซี่ 
2. ผศ.ดร.ฟ้าใส คันธวงค ์ 
3. ผศ.ดร.ขนิษฐา พันธุรี 
4. ผศ.ดร.ศุภวัชร สิงห์ทอง  
5. ผศ.ดร.ปิยะวรรณ บุญโพธิ์ 
6. ผศ.ดร.กันยามาส ชูชีพ 
7. อ.ดร.แพรภคภร กุลนาจา 
8. อ.ดร.วารุณี ค าสายใย 

10.2 วิทยากรรับเชิญ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ 
1. อ.นพ.ดิเรก บรรณจักร์  

  



11. การเก็บคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง (CMTE) 
อยู่ในระหว่างการขอคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง หากได้รับผลการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว จะด าเนินการแจ้ง

ให้ทราบผ่านหน้าเว็ปไซต์ของการประชุมต่อไป 

12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
12.1 ผู้ร่วมประชุมทราบเกี่ยวกับความก้าวหน้าของวิทยาการและหลักการตรวจ ข้อควรระวัง รวมถึง

หลุมพลางของวิธีการวิเคราะห์ ที่เก่ียวข้องกับการตรวจวัดสมรรถภาพการท างานของไต  
12.2 ผู้เข้าประชุมเรียนรู้ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาจากกรณีศึกษา ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์

ระหว่างห้องปฏิบัติการชันสูตรด้วยกันเอง และสามารถน าความรู้ไปใช้ในการสอบทวน และทวนสอบผล
การตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับตรวจวัดสมรรถภาพการท างานของไตได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

 

************************************** 

  



 

 

 

ก าหนดการประชุมวิชาการทางเคมีคลินิก  
เรื่อง “Recent Advances and Common Pitfalls in the Diagnosis of Kidney Disease” 

ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2563 ณ โรงแรมวินทรี อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
 

วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 

เวลา 08.00-08.45 น. ลงทะเบียน 

เวลา 08.45-09.00 น. พิธีเปิดการประชุม 

เวลา 09.00-10.15 น. An overview of pathophysiology of kidney diseases  

   ผศ.ดร.ขนิษฐา พันธุรี 

เวลา 10.15-10.30 น. Break 

เวลา 10.30-12.00 น. Measurement of blood urea nitrogen and creatinine; 

 advantages and pitfalls  

  ผศ.ดร.ปิยะวรรณ บุญโพธิ์ 

เวลา 12.00-13.00 น. Lunch 

เวลา 13.00-14.00 น. Measured and estimated glomerular filtration rate:  

  current status and future directions   

 ผศ.ดร.กันยามาส ชูชีพ 

เวลา 14.00-15.00 น. Effects of hemodialysis on laboratory results 

   อ.ดร.แพรภคภร กุลนาจา 

เวลา 15.00-15.15 น. Break 

เวลา 15.15-16.30 น. Novel biomarkers of kidney disease 

   ผศ.ดร.ศุภวัชร สิงห์ทอง 
 

  



 

 

ก าหนดการประชุมวิชาการทางเคมีคลินิก  
เรื่อง “Recent Advances and Common Pitfalls in the Diagnosis of Kidney Disease” 

ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2563 ณ โรงแรมวินทรี อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
 

วันพฤหสับดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 

เวลา 08.30-10.00 น. Urinalysis in the diagnosis of kidney disease 

   ผศ.มงคล โชตยาภรณ์ 

เวลา 10.00-10.15 น. Break 

เวลา 10.15-12.00 น. An update on the diagnosis and management of proteinuria 

   รศ.ดร.รัชดา เครสซี่ 

เวลา 12.00-13.00 น. Lunch 

เวลา 13.00-14.45 น. An update on diabetic nephropathy 

   อ.ดร.วารุณี ค าสายใย 

เวลา 14.45-15.00 น. Break 

เวลา 15.00-16.30 น. Electrolyte imbalance in kidney disease 

   ผศ.ดร.ฟ้าใส คันธวงค์ 

 

วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 

เวลา 08.30-10.00 น. Clinical utilization of renal function tests: A physician’s 

 perspective  

 นพ.ดิเรก บรรณจักร์  

เวลา 10.00-10.15 น. Break 

เวลา 10.15-12.00 น. Precision medicine: ประโยชน์ของการเชื่อมโยงการตรวจทาง

 ห้องปฏิบัติการกับการรักษาผู้ป่วยโรคไต  

   นพ.ดิเรก บรรณจักร์ 

เวลา 12.00-13.00 น. Lunch 

 

******************************************* 


