หลักสู ตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขา
การพยาบาลเวชปฏิบัตกิ ารบําบัดทดแทนไต
(การฟอกเลือดด้ วยเครื่องไตเทียม)
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กองการพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า ร่ วมกับ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
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หลักสู ตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบตั กิ ารบําบัดทดแทนไต
(การฟอกเลือดด้ วยเครื่องไตเทียม)
1. ชื่อหลักสู ตรและประกาศนียบัตร
1.1 ชื่อหลักสู ตรภาษาไทย: หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบตั ิการบําบัดทดแทนไต
(การฟอกเลือดด้วยเครื่ องไตเทียม)
ชื่อหลักสู ตรภาษาอังกฤษ: Program of Nurse Practitioner in Renal Replacement Therapy (Hemodialysis)
1.2 ชื่อประกาศนียบัตรภาษาไทย: ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบตั ิการบําบัด
ทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่ องไตเทียม)
ชื่อประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษ: Certificate of Nursing Practitioner in Renal Replacement Therapy
(Hemodialysis)
2. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ
• กองการพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
• วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
3. ความเป็ นมาของหลักสู ตร
โรคไตเรื้ อรัง เป็ นปั ญหาสาธารณสุขที่สาํ คัญของโลกจํานวนผูป้ ่ วยยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็ นโรคที่มีค่าใช้จ่ายในการ
ดูแลสู ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเข้าสู่ ไตวายเรื้ อรังระยะสุ ดท้าย จากรายงานการสํารวจการลงทะเบียนผูป้ ่ วยบําบัดทดแทนไตใน
ประเทศไทย พบว่ามีผปู ้ ่ วยที่ได้รับการบําบัดทดแทนไตมีจาํ นวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง โดยผูป้ ่ วยส่ วนใหญ่ได้รับการฟอกเลือด
ด้วยเครื่ องไตเที ยม ปั จจุบนั วิวฒั นาการในการดูแลผูป้ ่ วยโรคไตได้กา้ วหน้าไปอย่างมากแต่ในสถานการณ์การดูแลผูป้ ่ วยใน
ปั จจุบนั พบว่ายังขาดแคลนพยาบาลไตเทียม ที่สามารถดูแลให้การพยาบาลผูป้ ่ วยที่ได้รับการบําบัดทดแทนไตด้วยการฟอกเลือด
ด้วยเครื่ องไตเทียม ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อความปลอดภัย ลดภาวะแทรกซ้อน และส่ งเสริ มการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของผูป้ ่ วย
เนื่ องจากผูป้ ่ วยโรคไตเป็ นโรคที่ตอ้ งได้รับการจัดการทั้งภาวะเฉี ยบพลัน วิกฤติ และเรื้ อรัง ดังนั้นพยาบาลไตเที ยมผูด้ ูแลต้อง
ได้รับการพัฒนาความรู ้ ความสามารถและทักษะทางการพยาบาลในการจัดการปั ญหา และใช้เครื่ องมือ เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพและปลอดภัย
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เผชิญกับสถานการณ์การดูแลรักษาผูป้ ่ วยโรคไตตั้งแต่ระยะเริ่ มต้น จนถึงไตวายเรื้ อรัง
ระยะสุ ดท้าย ตลอดจนให้การดูแลเมื่อมีภาวะแทรกซ้อนจากการดําเนิ นของโรค จากสถิติหลายปี ที่ ผ่านมา จํานวนผูป้ ่ วยเกิ น
อัตรากําลังการดูแลของพยาบาลโรคไต กองการพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเล็งเห็ นความสําคัญของการพัฒนาขี ด
ความสามารถของพยาบาล จึ ง ร่ วมกับ แผนกโรคไต กองอายุร กรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎ เกล้า และ วิทยาลัย พยาบาล
กองทัพบก ดําเนินการจัดการฝึ กอบรมให้ได้มาตรฐานตามหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบตั ิการบําบัดทดแทนไต
ตามที่ สภาการพยาบาลและชมรมพยาบาลโรคไตพัฒนาหลักสู ตรนี้ ข้ ึน เพื่อให้สามารถผลิตพยาบาลไตเที ยม ผูม้ ีความรู ้ ความ
ชํานาญ และสมรรถนะ สามารถดูแลผูป้ ่ วยโรคไตเรื้ อรังได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และปลอดภัยต่อไป

4. วัตถุประสงค์
4.1 วัตถุประสงค์ ทวั่ ไป
เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมมีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับนโยบายและระบบบริ การสุ ขภาพในการบําบัดทดแทนไต มี
ความรู ้และทักษะในการพยาบาลผูป้ ่ วยโรคไตเรื้ อรังระยะต่างๆ และผูป้ ่ วยไตเรื้ อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการบําบัดทดแทนไตด้วย
วิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่ องไตเทียม โดยสามารถประเมินปั ญหา ป้ องกัน จัดการความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นในผูป้ ่ วยโรคไตเรื้ อรัง
สามารถใช้เทคโนโลยีในการบําบัดทดแทนไตโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่ องไตเที ยม ใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ส่ งเสริ มการมีคุณภาพชี วิตที่ ดีสามารถนําหลักฐานเชิ งประจักษ์มาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการพยาบาล
ผูป้ ่ วยโรคไตเรื้ อรังได้ และให้การพยาบาลแบบองค์รวมในผูป้ ่ วยโรคไตเรื้ อรังระยะสุดท้ายได้
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4.2 วัตถุประสงค์ เฉพาะ ภายหลังการฝึ กอบรม ผูร้ ับการฝึ กอบรมสามารถดังนี้
อธิ บายระบบสุ ขภาพ นโยบายสุ ขภาพ เศรษฐศาสตร์ สุขภาพ แนวคิดการดูแลผูป้ ่ วยเรื้ อรัง ระบบการจัดการเฉพาะโรค
และระบบบริ การสุขภาพสําหรับผูป้ ่ วยโรคไตได้
อธิบายแนวคิดทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทางการพยาบาลผูป้ ่ วยโรคไต ทั้งในระยะเฉี ยบพลัน วิกฤติและเรื้ อรังได้
ประเมินภาวะสุขภาพผูป้ ่ วยโรคไตเรื้ อรังแบบองค์รวมได้
วิเคราะห์ ตัดสิ นประเด็นปั ญหาที่ เกิดขึ้นในผูป้ ่ วยที่ได้รับการบําบัดทดแทนไตโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่ องไตเที ยมได้
อย่างเหมาะสม
จัดการปั ญหาสุขภาพ และพัฒนาทักษะการจัดการตนเองของผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรังได้
วิเคราะห์และจัดการกับภาวะแทรกซ้อน และความเสี่ ยงต่างๆที่อาจเกิดขึ้นขณะทําการบําบัดทดแทนไตโดยการฟอกเลือด
ด้วยเครื่ องไตเทียมได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ปฏิ บัติการบําบัด ทดแทนไตโดยการฟอกเลื อดด้ว ยเครื่ องไตเที ย ม ตลอดจนการใช้อุปกรณ์ หรื อเทคโนโลยีข้ นั สู ง ที่
เกี่ยวข้อง ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และมีประสิ ทธิภาพ
ให้คาํ ปรึ กษาผูป้ ่ วยและผูด้ ูแลในการจัดการดูแลผูป้ ่ วยที่ได้รับการบําบัดทดแทนไตโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่ องไตเทียม
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ส่ งเสริ มศักยภาพในการดํารงชีวิตและฟื้ นฟูสุขภาพของผูป้ ่ วยที่ได้รับการบําบัดทดแทนไตได้เหมาะสมกับปั ญหาความ
ต้องการ
ควบคุมมาตรฐานการพยาบาลและความปลอดภัยในหน่วยไตเทียม (Hemodialysis Unit) ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ชี้แนะและเป็ นที่ปรึ กษาให้แก่บุคลากรทางสุ ขภาพ และเครื อข่ายในการดูแลผูป้ ่ วยที่ได้รับการบําบัดทดแทนไต โดยการ
ฟอกเลือดด้วยเครื่ องไตเทียมได้
ประสานความร่ วมมือในวิชาชี พและสหสาขาวิชาชี พเพื่อให้ผูป้ ่ วยและครอบครัวได้รับการพยาบาลที่ มีคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง
ใช้หลักฐานเชิ งประจักษ์ในการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลผูป้ ่ วยที่ ได้รับการบําบัดทดแทนไต โดยการฟอกเลือดด้วย
เครื่ องไตเทียมได้

5. โครงสร้ างหลักสู ตร
5.1 จํานวนหน่ วยกิต ตลอดหลักสูตร 18 หน่วยกิต แบ่งเป็ น
• ภาคทฤษฎี 11 หน่วยกิต
• ภาคปฏิบตั ิ 7 หน่วยกิต
หมายเหตุ
ภาคทฤษฎี 1 หน่วยกิต = 15 ชัว่ โมง
ภาคปฏิบตั ิ 1 หน่วยกิต = 60 ชัว่ โมง
5.2 รายวิชาในหลักสู ตร
• วิชาแกน 2 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
จํานวนหน่วยกิต
HD PMK 101
นโยบายและระบบบริ การสุขภาพ
2 (2-0-4)
(Policy and Healthcare Delivery System)
• วิชาบังคับของสาขาทางคลินิก 2 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
จํานวนหน่วยกิต
HD PMK 102
การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูงและการตัดสิ นใจทางคลินิก
2 (1-2-4)
(Advanced Health Assessment and Clinical Judgement)
• วิชาความรู ้ความชํานาญเฉพาะสาขา 14 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
จํานวนหน่วยกิต
HD PMK 103 การจัดการทางการพยาบาลสําหรับผูป้ ่ วยโรคไตเรื้ อรัง
2 (2-0-4)
(Nursing management for patients with Chronic Kidney Disease)
HD PMK 104 การพยาบาลผูป้ ่ วยที่ได้รับการบําบัดทดแทนไต
2 (2-0-4)
(Nursing for patients with Renal Replacement Therapy)
HD PMK 105 การพยาบาลผูป้ ่ วยที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่ องไตเทียม
3(3-0-6)
(Nursing for patients undergoing Hemodialysis)
HD PMK 106 ปฏิบตั ิการพยาบาลผูป้ ่ วยที่ได้รับการบําบัดทดแทนไต
2(0-8-2)
(Renal Replacement Therapy Nursing Practicum)
HD PMK 107 ปฏิบตั ิการพยาบาลผูป้ ่ วยโรคไตเรื้ อรังระยะสุดท้ายที่ฟอกเลือดด้วยเครื่ องไต
3(0-12-3)
เทียม (Hemodialysis Nursing Practicum for End Stage Renal Disease)
HD PMK 108 ปฏิบตั ิการพยาบาลในผูป้ ่ วยภาวะวิกฤติที่ฟอกเลือดด้วยเครื่ องไตเทียม
2(0-8-2)
(Hemodialysis Nursing Practicum for Critically ill patients)
หมายเหตุ
a (b-c-d) โดยที่ a หมายถึง จํานวนหน่วยกิตทั้งหมด
b หมายถึง จํานวนชัว่ โมงสอนทฤษฎี 1 ชัว่ โมง/สัปดาห์ เท่ากับ 1 หน่วยกิต
c หมายถึง จํานวนการฝึ กปฏิบตั ิโดยกําหนด
- การฝึ กในห้องปฏิบตั ิการโดย 2 ชัว่ โมง/สัปดาห์ เท่ากับ 1 หน่วยกิต
- การฝึ กปฏิบตั ิในหน่วยฝึ กปฏิบตั ิ 4 ชัว่ โมง/สัปดาห์ เท่ากับ 1 หน่วยกิต
d หมายถึง จํานวนชัว่ โมงการศึกษาด้วยตนเองโดยกําหนด
- ภาคทฤษฎี 2 ชัว่ โมง/สัปดาห์ เท่ากับ 1 หน่วยกิต
- ภาคปฏิบตั ิ 1 ชัว่ โมง/สัปดาห์ เท่ากับ 1 หน่วยกิต

6. ระยะเวลาการฝึ กอบรม 18 สัปดาห์ และฝึ กปฏิบตั ิงานการฟอกเลือดด้วยเครื่ องไตเทียมอีก 2 เดือน และอย่างน้อย 50 รอบ
7. คุณสมบัตขิ องผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
คุณสมบัตทิ วั่ ไป
1. เป็ นพยาบาล ผูม้ ีความประพฤติดี ประวัติการทํางานดี มีความรับผิดชอบโดยมีใบรับรองจากผูบ้ งั คับบัญชาชั้นต้นและได้รับ
การอนุมตั ิให้ลาศึกษาต่อจากผูบ้ งั คับบัญชาของหน่วยงานเต็มเวลา
2. มีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่เป็ นโรคหรื อภาวะอันจะเป็ นอุปสรรคต่อการศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิ
3. ไม่เคยเป็ นผูถ้ ูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรื อถูกไล่ออกจากหน่วยงานของทั้งรัฐบาลและเอกชน
คุณสมบัตเิ ฉพาะ
1. เป็ นผูไ้ ด้รับประกาศนียบัตร หรื อปริ ญญาบัตรในวิชาชีพการพยาบาล และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรื อ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ช้ นั 1 จากสภาการพยาบาล
2. เป็ นผูท้ ี่มีประสบการณ์ในการพยาบาลแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
3. ยินยอมฝึ กปฏิบตั ิงานการฟอกเลือดด้วยเครื่ องไตเทียม ภายใต้การดูแลของผูเ้ ชี่ยวชาญไตเทียม หลังเสร็ จสิ้นการอบรมเป็ น
ระยะเวลาเพิ่มเติมอีก 2 เดือน และอย่างน้อย 50 รอบ
4. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก
หมายเหตุ กรณี อื่นนอกเหนือจากนี้ให้ข้ ึนกับดุลยพินิจของคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก
8. การประเมินผลตลอดหลักสู ตร
การประเมินในรายวิชาทฤษฎีและปฏิบตั ิ
• ภาคทฤษฎี ประเมินผลจากการบรรยาย สาธิต การสัมมนา การอภิปราย และการทํารายงานรายบุคคลและรายกลุ่ม
• ภาคปฏิบตั ิ ประเมินผลจากการฝึ กปฏิบตั ิงาน การทํา case conference การทํารายงานรายบุคคลและรายกลุ่ม
9. เกณฑ์ การประเมินผล
การประเมินผลการศึกษาในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบตั ิการบําบัดทดแทนไต การวัดและ
ประเมินผลการศึกษาของแต่ละวิชา กระทําเป็ นระดับขั้น ( Grade ) 8 ระดับซึ่งมีค่าระดับขั้น ( Grade Point ) เป็ นสัญลักษณ์ต่างๆ
ดังต่อไปนี้
ระดับขั้น
ค่ าระดับขั้น
A
4.00
B+
3.50
B
3.00
C+
2.50
C
2.00
D+
1.50
D
1.00
F
0
โดยให้สญ
ั ลักษณ์ดงั ต่อไปนี้เป็ นการประเมินผลว่า ได้หรื อผ่าน และไม่ได้หรื อไม่ผา่ น ในแต่ละวิชาดังนี้

• วิชาภาคทฤษฎีที่ได้สญ
ั ลักษณ์ A, B+, B, C+, C เป็ นการประเมินผลว่าสอบได้หรื อสอบผ่าน และผูท้ ี่ได้สญ
ั ลักษณ์
D+, D ถือว่ามีความรู ้ต่าํ กว่าเกณฑ์ตอ้ งสอบแก้ตวั ส่วนสัญลักษณ์ F เป็ นการประเมินผลว่าสอบไม่ได้หรื อสอบไม่
ผ่าน
• วิชาภาคปฏิบตั ิได้สญ
ั ลักษณ์ A, B+, B, C+, C เป็ นการประเมินผลว่าสอบได้หรื อสอบผ่าน และผูท้ ี่ได้สญ
ั ลักษณ์
D+, D เป็ นการประเมินผลว่าสอบไม่ได้หรื อสอบไม่ผา่ น
(อ้างอิงตามระเบี ยบกรมแพทย์ทหารบก ว่าด้วยการศึกษาหลักสู ตรการศึ กษา สําหรับการพยาบาลเฉพาะทางวิทยาลัยพยาบาล
ทหารบก ปี พ.ศ. 2545 ตามเอกสารแนบในภาคผนวก ข.)
10. การสําเร็จการศึกษา
10.1 ผูเ้ ข้าอบรมต้องมีระยะเวลาการศึกษาอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90 และในภาคปฏิบตั ิตอ้ งมี
ระยะเวลาในการฝึ กไม่ต่าํ กว่า 380 ชัว่ โมง
10.2 ผูเ้ ข้าฝึ กอบรมต้องผ่านการประเมินผลการเรี ยนด้วยเกรดไม่นอ้ ยกว่า 2.00 และเกรดเฉลี่ยตลอดโปรแกรมการศึกษา ไม่นอ้ ย
กว่า 2.50 ตามระเบียบการวัดผลและการประเมินผลเกณฑ์ของสภาการพยาบาล
10.3 ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมที่ผา่ นเกณฑ์การประเมินผลการศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิตอ้ งได้รับการพัฒนาสมรรถนะต่อเนื่ อง
ในการปฏิบตั ิการฟอกเลือดด้วยเครื่ องไตเทียม ในแหล่งฝึ กปฏิบตั ิที่ได้รับรองมาตรฐานจากสมาคมโรคไตแห่ งประเทศไทยเพิ่ม
เป็ นเวลา 2 เดือน และอย่างน้อย 50 รอบ ของการฟอกเลือด ภายใต้การดูแลของผูเ้ ชี่ยวชาญไตเทียมหรื อ Preceptor และได้รับการ
ประเมินว่า “ผ่าน” จึงจะถือว่าสําเร็ จการศึกษาและมีสมรรถนะครบถ้วนของพยาบาลเวชปฏิบตั ิการบําบัดทดแทนไต
11. สถานทีศ่ ึกษาและแหล่ งฝึ กปฏิบัติ
ภาคทฤษฎี
ห้องประชุมพีชผล ชั้น 17 รพ.พระมงกุฎเกล้า
ภาคปฏิบตั ิ
ปฏิบตั ิการพยาบาลที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ได้แก่
• หน่วยไต กองอายุรกรรม
• หน่วยไตเด็ก กองกุมารเวชกรรม
• หออภิบาลผูป้ ่ วยหนักทางอายุรกรรม 1 และ 2
• หออภิบาลผูป้ ่ วยหนักโรคหัวใจ
• หออภิบาลผูป้ ่ วยหนักศัลยกรรม
• หออภิบาลผูป้ ่ วยหนักผ่าตัดหัวใจและทรวงอก

