หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบาบัดทดแทนไต
(การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) รุ่นที่ 11
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจาปี 2562
1. ชื่อหลักสูตร
1.1 ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย

การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบาบัดทดแทนไต
(การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม)
ภาษาอังกฤษ : Program of Nursing Specialty in Renal Replacement Therapy Nurse Practitioner
(Hemodialysis)
1.2 ชื่อประกาศนียบัตร
ชื่อเต็ม : ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบาบัด
ทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม)
Certification of Nursing Specialty in Renal Replacement Therapy Nurse Practitioner
(Hemodialysis)
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. หน่วยวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันโรคไตเรื้อรัง (chronic kidney disease: CKD) เป็นปัญหาสาธารณสุขระดับโลก จาก
การเพิ่มของโรคเรื้อรังได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และ
โรคมะเร็ง จากการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 2552 พบว่ามีประชาชนมากกว่า 20 ล้านคน
หรือ 1 ใน 9 คนที่เป็นโรคไตเรื้อรัง และมีประชาชน 20 ล้านคนที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคไตเรื้อรัง
ส่วนข้อมูลในประเทศไทย จากการศึกษา Thai SEEK Study โดยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยในปี
พ.ศ.2552 คานวณจากอัตราการกรองของไต ตามสมการ MDRD (Modificationof Diet in Renal
Disease) พบว่ามีความชุกของโรคไตเรื้อรังในระยะที่ 1-5 เท่ากับ 17.5% ของประชากร โดยความ
ชุก ของโรคไตเรื้อ รั งจะเพิ่ ม ขึ้น ตามอายุ ที่ มากขึ้น มีก ารกระจายตั ว มากที่สุ ด ในเขตกรุง เทพฯ และ
ปริมณฑลและสาคัญ ที่สุด คือ ประชากรส่วนใหญ่ไ ม่รู้ตัวว่าตนเองมีโ รคไตเรื้อรังอยู่แล้ว ข้อมูลของ
สมาคมโรคไตปี 2558 พบว่ า มีผู้ ป่ ว ยที่เ ข้ า รั บ การบ าบัด ทดแทนไตทั้ ง หมด 1,198.8 ต่ อ ล้ า น
ประชากร (patient per millions population) แบ่งเป็นการฟอกเลือดด้วยเครื่ องไตเทียมจานวน
49,719 ราย การล้างไตทางช่องท้องจานวน 21,402 ราย และการปลูกถ่ายไตจานวน 6,923 ราย

โดยมีผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในกรุงเทพฯและปริมณฑลจานวน 17,672 ราย คิดเป็น
35.5% ของผู้ป่วยบาบัดทดแทนไตทั้งหมด
พยาบาลเวชปฏิบัติการบาบัดทดแทนไต มีบทบาทในการจัดการการคงสภาวะสุขภาพและความ
ปลอดภัยของผู้ป่วยโดยการบาบัดทดแทนไตตั้งแต่ระยะก่อน ขณะอยู่ในกระบวนการรักษา และต่อเนื่อง
ไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ป่วยได้รับการบาบัดทดแทนไต พยาบาลเวชปฏิบัติการบาบัดทดแทนไตจาเป็นต้อง
มีสมรรถนะหลักในด้านการประเมินสภาพ ตรวจวินิจฉัยปัญหาสุขภาพ ทาหัตการบาบัดทดแทนไต การ
ประเมินความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนทั้งการบาบัดในระยะเฉียบพลันและเรื้อรัง การให้คาปรึกษาแก่
ผู้ป่วยและผู้ดูแล การกาหนดตัวชี้วัดที่สะท้อนผลลัพธ์ของการบาบัดทดแทนไตของผู้ป่วยและหน่วยงาน
การพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาโดยใช้ขอ้ มูลเชิงประจักษ์และมีความสามารถในการจัดการข้อมูลอย่าง
เหมาะสม
จากเหตุผลดังกล่าว ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้จัดการฝึกอบรมการ
พยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบาบัดทดแทนไตด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไต
เทียม (Program of Nursing Specialty in Renal Replacement Therapy Nurse Practitioner
(Hemodialysis)) โดยใช้หลักสูตรกลางของสภาการพยาบาล ให้แก่พยาบาลวิชาชีพเพื่อให้เป็นผู้มีความรู้
ความชานาญเฉพาะสาขา รักษาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพการ
ดูแลผู้ป่วยโรคไตแบบองค์รวม ส่งผลให้ผปู้ ่วยได้รับการดูแลรักษาที่ปลอดภัย มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ
ได้มาตรฐาน มีการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
4. วัตถุประสงค์ทั่วไป
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้ าใจนโยบายและระบบบริการสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคไต
เรื้อรังและการบาบัดทดแทนไต มีความรู้และทักษะในการประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูง การพยาบาล
ผู้ป่ว ยโรคไตเรื้อรังระยะต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคไตระยะสุดท้ายที่ไ ด้ รับ การบ าบั ดทดแทนไต
ปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลผู้ ป่ ว ยที่ ไ ด้ รั บ การฟอกเลื อ ดด้ ว ยเครื่ อ งไตเที ย ม และสามารถใช้ อุ ป กรณ์ แ ละ
เทคโนโลยีทางการแพทย์ในการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมให้แก่ผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องปลอดภัย บน
พื้นฐานจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและหลักฐานเชิงประจักษ์ สามารถประเมินปัญหาและวางแผน
ป้องกัน จัดการกับภาวะแทรกซ้อน และความเสี่ยง ใช้สารสนเทศทางสุขภาพเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
การพยาบาล สามารถประสานงานกั บ ที ม สุ ข ภาพและบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ให้ ผู้ ป่ ว ยได้ รั บ การ
รักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง

5. รายละเอียดวิชา
วิชาที่ 1
นโยบายและระบบบริการสุขภาพ
วิชาที่ 2
การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูงและการตัดสินทางคลินิกในผู้ป่วยโรคไต
วิชาที่ 3
หลักพื้นฐานในการพยาบาลผูป้ ่วยโรคไต
วิชาที่ 4
การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
วิชาที่ 5
การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤตที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
วิชาที่ 6
ปฏิบัติการจัดการข้อมูลและสารสนเทศในการดูแลผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
วิชาที่ 7
ปฏิบัติการพยาบาลผูป้ ่วยที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
วิชาที่ 8
ปฏิบัติการพยาบาลในผู้ป่วยภาวะวิกฤตที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
6. ระยะเวลาการฝึกอบรม 18 สัปดาห์ และฝึกปฏิบัติงานการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
อีก 2 เดือน และอย่างน้อย 50 รอบ
7. องค์ประกอบของหลักสูตร
จานวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร
18 หน่วยกิต
วิชาภาคทฤษฎี
11 หน่วยกิต
วิชาภาคปฏิบัติ
7 หน่วยกิต
8. ระยะเวลาการฝึกอบรม ระยะเวลา 18 สัปดาห์
9. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีคุณสมบัติดังนี้
คุณสมบัติทั่วไป:
1. มีสัญชาติไทย
2. เป็นผู้มคี วามประพฤติดี ประวัติการทางานดี มีความรับผิดชอบ ได้รับการอนุมัตใิ ห้ลา
ศึกษาต่อจากผู้บังคับบัญชา
3. ไม่เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่โทษลหุรับความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
4. ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือถูกไล่ออกจากหน่วยงาน ทั้งของรัฐและ
เอกชน
5. มีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคหรืออันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและฝึกปฏิบัติ
6. ไม่ตั้งครรภ์ระหว่างการศึกษา
คุณสมบัติเฉพาะ: เป็นพยาบาลวิชาชีพที่มาจากทั่วประเทศ
1. เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตรในวิชาชีพการพยาบาลหรือการพยาบาล
และการพยาบาลผดุงครรภ์ชั้นที่ 1 จากสภาการพยาบาล
2. เป็นผู้ที่มปี ระสบการณ์ปฏิบัติงานด้านการพยาบาลมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ยินยอมฝึกปฏิบัติงานการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ
ไตเทียม หลังเสร็จสิน้ การอบรมเป็นระยะเวลาเพิ่มเติมอีก 2 เดือน และอย่างน้อย 50 รอบ

4. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือก
10. การประเมินผลตลอดหลักสูตร
การสอบข้อเขียน
การฝึกปฏิบัติงาน
การนา และร่วม nursing case conference / nursing round
รายงานกรณีศกึ ษา
รายงานการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลผูป้ ่วย
11.รายละเอียดหลักสูตร
1) ระยะเวลาในการเรียนการสอน ตัง้ แต่ 1 กรกฎาคม 2562 – 27 ธันวาคม 2562
2) ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ 1 กรกฎาคม 2562 – 31 ตุลาคม 2562
3) ฝึกปฏิบัติงานหลังจบหลักสูตรผูร้ ับการฝึกอบรมการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมภายใต้
การดูแลของผู้เชี่ยวชาญไตเทียม (Preceptor) เป็นระยะเวลา 2 เดือน และอย่างน้อย 50 รอบ
( 1 พฤศจิกายน – 27 ธันวาคม 2562 ) จึงจะถือว่าผ่านการอบรมอย่างสมบูรณ์
4) โรงพยาบาลที่สามารถฝึกปฏิบัติงานเพิ่มเติม ได้แก่
3.1.โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
3.2.โรงพยาบาลที่มหี น่วยไตเทียม ที่ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล และผ่าน
การตรวจรับรองหน่วยไตเทียมจากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย เปิดให้บริการมาแล้วมา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี มีพยาบาลพี่เลี้ยงทีได้รับประกาศนียบัตรพยาบาลผู้เชี่ยวชาญไตเทียมจากสมาคมโรค
ไตแห่งประเทศไทยมากกว่าสองปี และผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการหลักสูตร

