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โครงการประชุมวิชาการสมาคมพยาบาลโรคไต
การวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพของผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องอย่างมีประสิทธิภาพ
(The Efficiency of Key KPIs Qualification data analysis in CAPD treatment)
วันที่ 20 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมแชงกรีล่า จังหวัดเชียงใหม่
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ สมาคมพยาบาลโรคไต
2. หลักการและเหตุผล
จากนโยบายล้างไตทางช่องท้องเป็นทางเลือกแรก (PD First Policy) ในสิทธิหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ปี 2553 ส่งผลให้ผปู้ ่วยโรคไตวายเรื้อรังในประเทศที่ต้องได้รับการรักษาด้วยบาบัดทดแทนไต สามารถ
เข้าถึงการรักษาได้อย่างทั่วถึง ซึ่งการล้างไตทางช่องท้องเป็นหนึ่งในการบาบัดทดแทนไตที่มีประสิทธิภาพ และ
คุ้มค่าคุมทุนไม่แตกต่างจากการบาบัดทดแทนไตอื่น การบาบัดทดแทนไตด้วยการล้างไตทางช่องท้องมุ่งเน้นให้
ผู้ป่วยจัดการดูแลตนเองได้ง่ายที่บ้าน ดังนั้นการที่ผู้ป่วยมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลตัวเองเป็นสิ่งสาคัญ เพื่อ
ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ และการเสียชีวิตได้
ปัจจุบันหน่วยการล้างไตทางช่องท้องมีการใช้เครื่องมือวัดผลการปฏิบัติงาน เพื่อการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานระบบริการ (PD registry) โดยมีหลักเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด เช่น อัตราการรอดชีวิต อัตราการ
เสียชีวิต อัตราการติดเชื้อช่องท้อง เป็นต้น เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ เป็นการรักษาที่ได้มาตรฐาน
และทาให้ผู้ป่วยมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น การทบทวน ความรู้ ความเข้าใจ ถึงหลักเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงการคานวณแต่
ละตัวชี้วัดแต่ละหัวข้อ และเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถทางวิชาการของวิชาชีพพยาบาล เพื่อเกิด
แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม ในการใช้เครื่องมือวัดผลการปฏิบัติงาน หรือประเมินผลการดาเนินงาน (KPIs) เพื่อ
การดูแลผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องอย่างมีหลักการ และก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยทราบผลการดาเนินงาน
ปัญหา และสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงประเด็น รวมถึงเกิดการพัฒนาในอนาคต
สมาคมพยาบาลโรคไตในฐานะองค์กรที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ ได้ตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าวจึงจัดการ
ประชุมวิชาการครั้งนี้ขึ้นให้กับสมาชิกสมาคมพยาบาลโรคไตเพื่อได้เพิ่มพูนความรู้ใน การวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพ
ของผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ และเพิ่มเติมศักยภาพพร้อมที่ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อนาสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผลต่อผู้ป่วย
3.วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมให้ผู้เข้าประชุม ดาเนินการปฏิบัติตามเครื่องมือวัดผลการปฏิบัติงานหน่วยการล้างไตทางช่อง
ท้อง (PD KPIs) ในแต่ละโรงพยาบาลของผู้เข้าร่วมโครงการ
2. เพื่อให้ผู้เข้าประชุม มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลกาหนดเป้าหมาย และ ผลสัมฤทธิ์
และแผนการทางานให้สอดคล้องกับ เครื่องมือวัดผลการปฏิบัติงาน (PD KPIs)
3. เพื่อให้ ผู้เข้าประชุม มีแนวทางในการพัฒ นางานและบริห ารความเสี่ยงให้ ส อดคล้องกับผลประเมิน
คุณภาพ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง ในการพยาบาล สามารถประเมิน
ปัญหา ป้องกัน และจัดการความเสี่ยงต่างๆที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ป่วย
4. เพื่อสร้างความสามัคคีและเป็นหนึ่งเดียวในวิชาชีพ
4. ผู้เข้าร่วมอบรม
พยาบาลวิชาชีพชั้นหนึ่งที่ปฏิบัติงานไตเทียมทั่วประเทศ ประมาณ 250 คน
5. วิธีดาเนินการ
5.1 ประชุมวิชาการแบบบรรยายในสถานที่ ณ โรงแรมแชงกรีล่า จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 100 คน
5.2 ประชุมวิชาการทางไกลโดยใช้ ระบบ Zoom จานวน 150 คน
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6. วัน เวลา และสถานที่
วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 080 – 12.00 น. โรงแรมแชงกรีล่า จังหวัดเชียงใหม่
วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 080 – 12.00 น.ประชุมวิชาการทางไกลโดยใช้ ระบบ Zoom จาก
โรงแรมแชงกรีล่า จังหวัดเชียงใหม่
7.วิทยากร
7.1 วิทยากรบรรยาย
1. พว. สุชาดา บุญแก้ว
2. พว. อุไรวรรณ วงค์สวัสดิ์
3. นพ. ดุสิต ล้าเลิศกุล

สมาคมพยาบาลโรคไต
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

7.2 วิทยากรผู้ช่วยประชุมวิชาการทางไกล
1. พว.ดรุณี จันทร์เลิศฤทธิ์
สมาคมพยาบาลโรคไต
2. พว.นิภา อัยยสานนท์
โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล
3. พว.ปกานต์ ปธานราษฎร์
สมาคมพยาบาลโรคไต
8. ตารางระยะเวลาการอบรม
วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30-12.00 น.
ประชุมวิชาการแบบบรรยายในสถานที่ ณ โรงแรมแชงกรีล่า จังหวัดเชียงใหม่
และถ่ายทอดการประชุมวิชาการทางไกลในระบบ Zoom
08:30 - 09:15 น. ลงทะเบียน
09:15 - 09:30 น. เปิดประชุมวิชาการ โดยนายกสมาคมพยาบาลโรคไต
09.30 - 10.00 น. Overview PD First Policy & Understanding core PD KPIs
พว. สุชาดา บุญแก้ว
10:00 – 11:00
Beyond PD KPIs data analysis: Key to achieve goals
นพ. ดุสิต ล้าเลิศกุล
11:00 – 12:00
Beyond PD KPIs data analysis: How to analyse effectively
พว. อุไรวรรณ วงค์สวัสดิ์
9. การประเมินผล
ประเมินผลหลังการอบรมทันที
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. พยาบาลไตเทียมสามารถนาความรู้ไปใช้ในการพัฒนางานไตเทียม
2. เพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานในการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังของพยาบาลไตเทียม
3. เป็นการพัฒนาวิชาชีพให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น

(นางสุชาดา บุญแก้ว)
นายกสมาคมพยาบาลโรคไต

