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โครงการประชุมวิชาการสัญจร และตามรอยพยาบาลดีเด่น ครั้งที่ 3/ 2563 สมาคมพยาบาลโรคไต
เรื่อง “Update EBP and Quality of Nursing care in Dialysis”
วันที่ 19 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมเพลาเพลิน จังหวัดบุรีรัมย์
1. ผู้รับผิดชอบโครงการสมาคมพยาบาลโรคไต
2. หลักการและเหตุผล
ในปี 2562 สมาคมพยาบาลโรคไตได้จัดทาโครงการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลด้านโรคไต
ซึ่งเป็นสมาชิกสมาคมพยาบาลฯ เป็นพยาบาลดีเด่น เนื่องในวาระ ครบรอบ ๒๐ ปี ชมรมพยาบาลโรคไตแห่ง
ประเทศไทย และ ๕ ปี สมาคมพยาบาลโรคไต ใน ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีผู้ได้รับรางวัล จานวน 2 คน ซึ่งพยาบาล
ดีเด่น เป็นผู้ที่มีคุณธรรม มีความเมตตากรุณา มีน้า ใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีจริยธรรมสูง มีมนุษยสัมพันธ์ดี ปรับตัว
เข้ากับบุคคลได้ทุกระดับ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพการพยาบาล รักษาจรรยาบรรณแห่ง
วิช าชี พ และเป็ น แบบอย่ างด้ า นการพยาบาลที่ ดีป ระพฤติ ตนตามกฎหมาย กฎระเบี ยบ มี ศี ล ธรรมอัน ดีเ ป็ น
แบบอย่างแก่คนทั่วไปและเพื่อนร่วมงาน มีความรับผิดชอบสูงต่อภารกิจ หรือภาระที่ผูกพัน และได้ผลสาเร็จตาม
ความมุ่งหมาย บริหารจัดการงานที่รับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์หา
แนวทางปรับปรุงงานให้ดียิ่งขึ้น นาความเจริญมาสู่วิชาชีพและสถานที่ปฏิบัติงาน มีผลงานดีเด่นในการ
พยาบาล เป็นผู้ที่เสียสละเพื่อส่วนรวม เป็นผู้ให้บริการการพยาบาลที่เหมาะสมกับความรับผิ ดชอบที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพสูง มีผลงานด้านปฏิบัติการบริการพยาบาลที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบดีเด่นเป็นที่ยอมรับ
จากโครงการดังกล่าวข้างต้น สมาคมพยาบาลโรคไตได้จัดทาโครงการตามรอยพยาบาลดีเด่นเพื่อถอด
บทเรียน บทบาทของพยาบาล กระบวนการพัฒนางาน เพื่อเป็นต้นแบบการเรียนรู้ในวิชาชีพ และเพื่อให้พยาบาล
ในสมาคมพยาบาลโรคไตที่ให้การดูแลผู้ป่วยที่รับการบาบัดทดแทนไตโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมมีความรู้
ความเข้าใจ และนาความรู้ใหม่ๆให้ก่อเกิดนวัตกรรมที่ดี และเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วย สมาคมพยาบาลโรคไตใน
ฐานะองค์กรที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ ตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าวจึงจัดโครงการตามรอยพยาบาลดีเด่น และการ
ประชุมวิชาการสัญจรครั้งนี้ขึ้นให้กับสมาชิกสมาคมพยาบาลโรคไต เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และพบปะพยาบาลร่วม
วิชาชีพ
3.วัตถุประสงค์
1. มีการตามรอยเพื่อถอดบทเรียนการปฏิบัติงานต้นแบบพยาบาลโรคไต
2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในนวัตกรรมทางการพยาบาลโรคไตที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วย
3 เพื่อสร้างความสามัคคีและเป็นหนึ่งเดียวในวิชาชีพ
4. ผู้เข้าร่วมอบรม
พยาบาลวิชาชีพชั้นหนึ่งที่ปฏิบัติงานด้านโรคไต และไตเทียมทั่วประเทศ ประมาณ 100 คน
5. วิธีดาเนินการ บรรยาย และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
6. วัน เวลา และสถานที่
วันที่ 19 ธันวาคม 2563 โรงแรมเพลาเพลิน จังหวัดบุรีรมย์
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7.วิทยากร
วิทยากรพยาบาล
พว.สุชาดา บุญแก้ว
พว.ดรุณี จันทร์เลิศฤทธิ์
พว.อิษณี พุทธมนตรี
พว.นิภา อัยยสานนท์
พ.ว.พงษ์พันธ์ จันทฑีโร
พว.นันทนา ชปิลเลส
พว.สุนทรี เพิ่มพูนสวัสดิ์
พว.ปกานต์ ปธานราษฎร์
พว.สุมณฑล หมูจุน
พว.ปิยะนาถพงษ์สุทัศน์
พว.วิไลวรรณ แสนโฮม
พว.กิตติพรรณ์ ผาดโผน
8. ตารางระยะเวลาการอบรม
วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563
พิธีกรประจาวัน
07.30-08.00 น.
08.00-08.15 น.
08.15-09.00 น.
09.00-09.45 น.
09.45- 0.00 น.
10.00-11.00 น.
11.00-12.30 น.

2.30- 3. 5 น.
13. 5-14.00 น.

สมาคมพยาบาลโรคไต
สมาคมพยาบาลโรคไต
สมาคมพยาบาลโรคไต
โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.บูรพา
โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
สมาคมพยาบาลโรคไต
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โรงพยาบาลศรีนครินทร์
โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
โรงพยาบาลพุทธไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
โรงแรมเพลาเพลิน จังหวัดบุรีรัมย์
พว.สุนทรี เพิ่มพูนสวัสดิ์
ลงทะเบียน
พิธีเปิดประชุมวิชาการ โดยนายกสมาคมพยาบาลโรคไต
Update EBP and Quality of Nursing care in Dialysis
จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ
พว.สุชาดา บุญแก้ว
Depression management in dialysis patient
พว.นันทนา ชปิลเลส
พักรับประทานอาหารว่าง
Update EBP and Quality of Nursing care in Hemodialysis
พว.อิษณี พุทธมนตรี
พ.ว.พษ์พันธ์ จันทฑีโร
Update EBP and Quality of Nursing care in Peritoneal Dialysis
พว.นิภา อัยยสานนท์
พว.สุนทรี เพิ่มพูนสวัสดิ์
พว.ปกานต์ ปธานราษฎร์
รับประทานอาหารกลางวัน
Update EBP Quality of Conservative care in ESRD
พว.ดรุณี จันทร์เลิศฤทธิ์
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4.00- 5.30 น.

5.30- 6.30 น.
6.30 น

Panel Discussion: How to management nursing innovation in
Dialysis patient
พว.ปิยะนาถ พงษ์สุทัศน์
พว.วิไลวรรณ แสนโฮม
พว.กิตติพรรณ์ ผาดโผน
ถอดบทเรียนพยาบาลดีเด่นสมาคมพยาบาลโรคไต
พว.สุมณฑล หมูจุน
ปิดการประชุมวิชาการ

9. งบประมาณ
ค่าลงทะเบียนการประชุม
10. การประเมินผล
ประเมินผลหลังการอบรมทันที
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้าร่วมประชุมได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่เตรียม
และที่ได้รับการบาบัดทดแทนไตจากพยาบาลดีเด่นของสมาคมพยาบาลโรคไต
2. ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ในเรื่องความก้าวหน้าใหม่ของการบาบัดทดแทนไต และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง

(นางสุชาดา บุญแก้ว)
นายกสมาคมพยาบาลโรคไต

