ประกาศสมาคมพยาบาลโรคไต
เรี่องการพิจารณาพยาบาลดีเด่น วาระครบรอบ ๒๐ ปี ชมรมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย
และ ๕ ปี สมาคมพยาบาลโรคไต
**************************************************
สมาคมพยาบาลโรคไต โดยมติคณะกรรมการบริ หารสมาคมฯ ในการประชุม ครั้งที่ 2 / ๒๕๖๒ วันที่
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ ให้ดาเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลด้านโรคไต ซึ่งเป็นสมาชิก
สมาคมพยาบาลฯ เป็นพยาบาลดีเด่น เนื่องในวาระ ครบรอบ ๒๐ ปี ชมรมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย
และ ๕ ปี สมาคมพยาบาลโรคไต ใน ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงประกาศกาหนด สาขาพยาบาลดีเด่น จานวนรางวัล
และเกณฑ์การพิจารณาพยาบาลดีเด่น ดังนี้
๑. พยาบาลดีเด่น โดยการพิจารณาของคณะกรรมการสมาคมพยาบาลโรคไต มี ๔ สาขา ๒๐ รางวัล ได้แก่
๑.๑ สาขาเกียรติคุณ มี ๔ รางวัล พิจารณามอบให้แด่พยาบาลที่มีผลงานดี เด่น ทั้งด้านวิชาชีพและ
วิช าการก่อให้ เกิดผลดีในการพั ฒนาวิชาชีพและสังคมหรือได้ทาคุณประโยชน์แก่สั งคมส่ว นรวมก่อให้ เกิด
ประโยชน์ต่อสาธารณชน เป็นที่ประจักษ์และยอมรับของสังคม
๑.๒ สาขาการบริการพยาบาล มี ๓ ประเภท
๑.๒.๑ ผู้ปฏิบัติการพยาบาลด้านการพยาบาลผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง มี ๓ รางวัล มอบแด่
พยาบาลผู้ทาหน้าที่ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง ที่ให้โดยตรงต่อผู้ ป่วย/รับบริการในสถาน
บริการทุกระดับ
๑.๒.๒ ผู้ปฏิบัติการพยาบาลด้านการพยาบาลผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม มี
๓ รางวัล มอบแด่พยาบาลผู้ทาหน้าที่ปฏิบัติการพยาบาลผู้ ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่ให้โดยตรงต่อ
ผู้ป่วย/รับบริการในสถานบริการทุกระดับ
๑.๒.๓ ผู้ปฏิบัติการพยาบาลด้านการพยาบาลผู้ป่วยโรคไตอื่นๆ เช่น การพยาบาลผู้ป่วยปลูก
ถ่ายไต การพยาบาลผู้ป่วยในคลินิกโรคไต เป็นต้น มี ๕ รางวัล มอบแด่พยาบาลผู้ทาหน้าที่ปฏิบัติการพยาบาล
ผู้ป่วยโรคไตประเภทอื่นนอกเหนือจากข้อ ๑.๒.๑ และ ๑.๒.๒ ที่ให้ โดยตรงต่อผู้ป่วย/รับบริก ารในสถาน
บริการทุกระดับ
๑.๓ สาขาการวิจั ย /นวัตกรรมทางการพยาบาล มี ๕ รางวัล มอบแด่พยาบาลที่มีผ ลงานวิจัย/
นวัตกรรมทางการพยาบาลด้านโรคไต เป็นที่ยอมรับและมีประโยชน์ต่อวิชาชีพการพยาบาล
๒. รางวัล ผู้ได้รับการพิจารณาเป็นพยาบาลดีเด่นแต่ละสาขาจะได้รับรางวัล ดังนี้
๒.๑ ใบประกาศเกียรติคุณของสมาคมพยาบาลโรคไต
๒.๒ เข็มเชิดชูเกียรติที่มีตราสมาคมพยาบาลโรคไต

๓. คุณสมบัติ ผู้ได้รับการพิจารณาเป็นพยาบาลดีเด่น ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๓.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๓.๑.๑ เป็นสมาชิกสมาคมพยาบาลโรคไต
๓.๑.๒ ไม่เป็นกรรมการพิจารณารางวัลพยาบาลดีเด่นในสาขาที่ได้รับการเสนอชื่อ
๓.๑.๓ มีคุณธรรม มีความเมตตากรุณา มีน้า ใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีจริยธรรมสูง
มีมนุษย
สัมพันธ์ดี ปรับตัวเข้ากับบุคคลได้ทุกระดับ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
๓.๑.๔ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพการพยาบาลรักษาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และเป็น
แบบอย่างด้านการพยาบาลที่ดีประพฤติตนตามกฎหมาย กฎระเบียบ มีศีลธรรมอันดีเป็นแบบอย่างแก่คนทั่วไป
และเพื่อนร่วมงาน
๓.๒ คุณสมบัติด้านการทางาน
๓.๓.๑ มีความรับผิดชอบสูงต่อภารกิจ หรือภาระที่ผูกพัน และได้ผลสาเร็จตามความมุ่งหมาย
๓.๓.๒ บริหารจัดการงานที่รับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ
๓.๓.๓ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์หาแนวทางปรับปรุงงานให้ดียิ่งขึ้น นาความเจริญมาสู่
วิชาชีพและสถานที่ปฏิบัติงาน
๓.๓.๔ มีผลงานดีเด่นในการพยาบาลสาขาที่ได้รบั การพิจารณา
๓.๓.๕ เป็นผู้ที่เสียสละเพื่อส่วนรวม
๔. เกณฑ์การพิจารณา
๔.๑ สาขาเกียรติคุณ เป็นผู้มผี ลงานดีเด่นด้านวิชาชีพ เป็นคุณประโยชน์ต่อการพั ฒนาคุณภาพวิชาชีพ
และสังคม และหรือเป็นผู้ที่ได้ทุ่มเทและเสียสละในการทาคุณประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อสาธารณชน เป็นที่ประจักษ์และยอมรับของสังคมวิชาชีพและสังคมทั่ วไป โดยการสรรหาและพิจารณาของ
คณะกรรมการพิจารณารางวัลพยาบาลดีเด่นสาขาเกียรติคุณ
๔.๒ สาขาการบริการพยาบาล
๔.๒.๑ เป็นผู้ให้บริการการพยาบาลที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพสูง
๔.๒.๒ มีผลงานด้านปฏิบัติการบริการพยาบาลที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบดีเด่นเป็นที่
ยอมรับ
๔.๓ สาขาการวิจัย/ นวัตกรรมทางการพยาบาล
๔.๔.๑ มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการทั้งในและหรือต่างประเทศ
๔.๔.๒ มีผลงานวิจัยดีเด่น คือให้ความรู้หรือแนวคิดใหม่หรือสามารถนาไปใช้เป็นประโยชน์
ต่อวิชาชีพและสังคมได้หรือ มีนวัตกรรมที่นาไปใช้ประโยชน์ทางการพยาบาลได้เป็นอย่างดี
๔.๔.๓ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย / นวัตกรรมที่ได้ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
การเสนอชื่ อผู้ ส มควรได้รั บ รางวั ล พยาบาลดีเด่น สาขาการบริก ารพยาบาล และสาขาการวิจัย /
นวัตกรรมทางการพยาบาล แต่ ละสาขา ประเภทละ ๑ รางวัลรวมทั้งหมด ๑๖ รางวัล เพื่อให้คณะกรรมการ

พิจารณาดาเนินการคัดเลือกต่อไป สาหรับพยาบาลดีเด่น สาขาเกียรติคุณ คณะกรรมการพิจารณารางวัล
พยาบาลดีเด่น สาขาเกียรติคุณ จะพิจารณาโดยวิธีสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กาหนด
๕. ผู้มีสิทธิเสนอชื่อพยาบาลดีเด่น สาขาการบริการพยาบาล และสาขาการวิจัย/ นวัตกรรมทางการพยาบาล
ได้แก่
๕.๑ องค์กรหรือหน่วยงานที่มีสมาชิกสมาคมพยาบาลโรคไต ปฏิบัติงาน หรือเคยปฏิบัติงาน
๕.๒ นายกสมาคมพยาบาลโรคไต หรือ กรรมการสมาคมพยาบาลโรคไต
๕.๓ สมาชิกสมาคมพยาบาลโรคไตจานวน ๑๐ คนขึ้นไป
๖. กาหนดเวลาการเสนอชื่อและสถานที่ติดต่อ
ผู้มีสิทธิเสนอชื่อพยาบาลดีเด่นจะต้องส่งแบบเสนอชื่อผู้ขอรับรางวัลพยาบาลดีเด่น พร้อมรายละเอียด
ประวัติและผลงาน ตามแบบเสนอชื่อขอรับรางวัล พยาบาลดีเด่น จานวน ๓ ชุด ส่งที่ สมาคมพยาบาลโรคไต
125/12-13 เพรสซิเด้นท์คอนโดทาวน์ ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
10700 ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ถึง ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒
๗. การพิจารณาพยาบาลดีเด่น
๗.๑ คณะกรรมการสมาคมพยาบาลโรคไต จะแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตามความเหมาะสม
๗.๒ คณะกรรมการจะไม่พิจารณาแบบเสนอชื่อผู้ขอรับรางวัลพยาบาลดีเด่นที่ไม่มีเอกสารรายละเอียด
ประวัติและผลงานแนบ
๗.๓ การพิจารณารางวัลพยาบาลดีเด่นอาจไม่ครบทุกสาขา หากผลงานไม่ครบตามเกณฑ์
๗.๔ การตัดสินผู้ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่นให้ถือสิ้นสุดโดยการพิจารณาของคณะกรรมการสมาคม
พยาบาลโรคไต
๗.๕ ผู้ได้รับรางวัลจะได้รับเชิญให้เข้ารับรางวัลและร่วมประชุมวิชาการประจาปี ๒๕๖๒ ของสมาคม
พยาบาลโรคไต ในวันที่ ๘-๙ มิถุนายน ๒๕๖๒

(นางสุชาดา บุญแก้ว)
นายกสมาคมพยาบาลโรคไต

