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โครงการประชุมวิชาการสัญจร และตามรอยพยาบาลดีเด่น ครั้งที่ 2/ 2563 สมาคมพยาบาลโรคไต
เรื่อง “New Normal Nursing management in COVID-19 situation
and Quality of care for Dialysis patients”
วันที่ 22 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี
1. ผู้รับผิดชอบโครงการสมาคมพยาบาลโรคไต
2. หลักการและเหตุผล
จากสถานการณ์การแพร่ ร ะบาดของโรคโคโรน่ าไวรั ส 2019 ท าให้ วิถี ชีวิ ตการด ารงชีวิ ต ต้อ งมี การ
ปรับเปลี่ยนเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ซึ่งยังไม่มียา หรือวัคซีนในการรักษา ประกอบกับโรคเรื้อรังเป็นหนึ่งใน
ปัจจัยเสี่ยงที่จะทาให้เกิดความรุนแรงของโรค ทาให้เสียชีวิตได้ โรคไตเรื้อรังเป็นหนึ่งในโรคร่วมที่อาจทาให้เกิดผล
ดังกล่าว พยาบาลที่ให้การดูแลผู้ป่วยที่รับการรักษาด้วยการบาบัดทดแทนไตนอกจากจะต้องมีองค์ความรู้เฉพาะ
ทาง มีทักษะที่ชานาญเพื่อให้มีคุณภาพและมาตรฐานในการดูแลผู้ ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง ยังต้องมีการปรับตัวทั้ง
ตนเองและสามารถนาความรู้ไปใช้กับผู้ป่วยได้ทันต่อเหตุการณ์ ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้การดาเนินชีวิต
แบบวิถีใหม่ทั้งผู้ให้บริการ และผู้รับบริการมีความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องที่ต้องมีการ
ปรับตัว การเพิ่มมาตรการการดูแลตนเองเพื่อให้ผ่านภาวะวิกฤตนี้ไปอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ประกอบกับในปี 2562 สมาคมพยาบาลโรคไตได้จัดทาโครงการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
ด้านโรคไต ซึ่งเป็นสมาชิกสมาคมพยาบาลฯ เป็นพยาบาลดีเด่น เนื่องในวาระ ครบรอบ ๒๐ ปี ชมรมพยาบาลโรค
ไตแห่งประเทศไทย และ ๕ ปี สมาคมพยาบาลโรคไต ใน ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีผู้ได้รับรางวัล จานวน 21 คน ซึ่ง
พยาบาลดีเด่น เป็นผู้ที่มีคุณธรรม มีความเมตตากรุณา มีน้า ใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีจริยธรรมสูง มีมนุษยสัมพันธ์ดี
ปรั บ ตัว เข้า กับ บุ คคลได้ ทุกระดับ และพั ฒ นาตนเองอยู่เ สมอ มีทั ศนคติที่ ดีต่อ วิช าชีพ การพยาบาล รั กษา
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และเป็นแบบอย่างด้านการพยาบาลที่ดีประพฤติตนตามกฎหมาย กฎระเบียบ มีศีลธรรม
อันดีเป็นแบบอย่างแก่คนทั่วไปและเพื่อนร่วมงาน มีความรับผิดชอบสูงต่อภารกิจ หรือภาระที่ผูกพัน และได้ผล
สาเร็จตามความมุ่งหมาย บริหารจัดการงานที่รับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์หาแนวทางปรับปรุงงานให้ดียิ่งขึ้น นาความเจริญมาสู่วิชาชีพและสถานที่ปฏิบัติงาน มีผลงานดีเด่น
ในการพยาบาล เป็นผู้ที่เสียสละเพื่อส่วนรวม เป็นผู้ให้บริการการพยาบาลที่เหมาะสมกับความรับผิ ดชอบที่มี
คุณภาพและประสิทธิภาพสูง มีผลงานด้านปฏิบัติการบริการพยาบาลที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบดีเด่นเป็นที่
ยอมรับ
สมาคมพยาบาลโรคไตได้จัดทาโครงการตามรอยพยาบาลดีเด่นเพื่อถอดบทเรียน บทบาทของพยาบาล
กระบวนการพัฒนางาน เพื่อเป็นต้นแบบการเรียนรู้ในวิชาชีพ และเพื่อให้พยาบาลในสมาคมพยาบาลโรคไตที่ให้
การดูแลผู้ป่วยที่รับการบาบัดทดแทนไตมีความรู้ ความเข้าใจ และนาความรู้ใหม่ๆให้ก่อเกิดนวัตกรรมที่ดี เป็น
ปัจจุบัน และเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วย สมาคมพยาบาลโรคไตในฐานะองค์กรที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ ตระหนักถึง
ความสาคัญดังกล่าวจึงจัดโครงการตามรอยพยาบาลดีเด่น และการประชุมวิชาการสัญจรครั้งนี้ขึ้นให้กับสมาชิกสมาคม
พยาบาลโรคไต เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และพบปะพยาบาลร่วมวิชาชีพ
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3.วัตถุประสงค์
1. ได้นาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยบาบัดทดแทนไตในสถานการณ์ COVID-19
2. มีการตามรอยเพื่อถอดบทเรียนการปฏิบัติงานต้นแบบพยาบาลโรคไต
2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในนวัตกรรมทางการพยาบาลโรคไตที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วย
3 เพื่อสร้างความสามัคคีและเป็นหนึ่งเดียวในวิชาชีพ
4. ผู้เข้าร่วมอบรม
พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานด้านโรคไต และไตเทียมทั่วประเทศ ประมาณ 100 คน
5. วิธีดาเนินการ บรรยาย และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
6. วัน เวลา และสถานที่
วันที่ 22 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี
7.วิทยากร
วิทยากรพยาบาล
พว.ดรุณี จันทร์เลิศฤทธิ์
สมาคมพยาบาลโรคไต
พว.สุชาดา บุญแก้ว
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พว.นิภา อัยยสานนท์
โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พว.นพมาศ ขาสมบัติ
โรงพยาบาลตารวจ
พว.ผ่องใส เวียงนนท์
โรงพยาบาลศรีนครินทร์
พว.ปกานต์ ปธานราษฎร์
สมาคมพยาบาลโรคไต
พว.พงษ์พันธ์ จันทฑีโร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
พว.ปัณณธร สายพฤกษ์
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา
พว.สุทธิราวรรณ บุญปก
โรงพยาบาลม่วงสามสิบ
พว.นิศา ทองบ่อ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
พว.สุมณฑล หมูจุน
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8. ตารางระยะเวลาการอบรม
วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี
พิธีกรประจาวัน
พว.นพมาศ ขาสมบัติ
07.30-08.00 น.
ลงทะเบียน
08.00-08.15 น.
พิธีเปิดประชุมวิชาการ โดยนายกสมาคมพยาบาลโรคไต
08.15-09.45 น.
สถานการณ์โรค COVID-19 กับการบาบัดทดแทนไต
พว.สุชาดา บุญแก้ว
09.45-10.00 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
10.00-12.00 น.
New Normal Nursing management in COVID-19 situation:
How to management for CAPD patients
พว.ดรุณี จันทร์เลิศฤทธิ์
พว.นพมาศ ขาสมบัติ
พว.พงษ์พันธ์ จันทฑีโร
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12.00-13.00 น.
13.00-14.30 น.

14.30-15.30 น.

15.30-16.00น.

รับประทานอาหารกลางวัน
การบริหารจัดการขยะ และความสะอาดสถานที่สิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ปกติ
และในสถานการณ์ COVID-19 สาหรับการบาบัดทดแทนไต
พว.นิภา อัยยสานนท์
พว.ปกานต์ ปธานราษฎร์
พว.ผ่องใส เวียงนนท์
Panel Discussion: How to management nursing innovation in
Peritoneal Dialysis
พว.ปัณณธร สายพฤกษ์
พว.สุทธิราวรรณ บุญปก
พว.นิศา ทองบ่อ
ถอดบทเรียนพยาบาลดีเด่นสมาคมพยาบาลโรคไต
พว.สุมณฑล หมูจุน
ปิดการประชุมวิชาการ

16.00 น
9. งบประมาณ
ค่าลงทะเบียนการประชุม
งบสนับสนุนของสมาคมพยาบาลโรคไต
10. การประเมินผล
ประเมินผลหลังการอบรมทันที
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้เข้าร่วมประชุมได้นาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์ COVID-19
2. ผู้เข้าร่วมประชุมได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่เตรียม
และที่ได้รับการบาบัดทดแทนไตจากพยาบาลดีเด่นของสมาคมพยาบาลโรคไต
3. ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ในเรื่องความก้าวหน้าใหม่ของการบาบัดทดแทนไต และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง

(นางสุชาดา บุญแก้ว)
นายกสมาคมพยาบาลโรคไต

