หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบําบัดทดแทนไต
(การฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม) ประจําป 2565

1. ชื่อหลักสูตร

1.1 ภาษาไทย : การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบําบัดทดแทนไต
(การฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม)
1.2 ภาษาอังกฤษ : Program of Nursing Specialty in Renal Replacement Therapy
Nurse Practitioner (Hemodialysis)
2. ชื่อประกาศนียบัตร
2.1 ภาษาไทย : ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการ
บําบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม)
2.2 ภาษาอังกฤษ : Certification of Nursing Specialty in Renal Replacement Therapy
Nurse Practitioner (Hemodialysis)
2.3 ชื่อยอ
: ป. การพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติการบําบัดทดแทนไต (การฟอกเลือด
ดวยเครื่องไตเทียม)
3. หนวยงานที่รับผิดชอบ
ภารกิจดานการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี รวมกับ คณะพยาบาลศาสตรมหาวิทยาลัยมหิดล
4. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันประเทศไทยมีจํานวนผูปวยโรคไตเรื้อรังประมาณ 8 ลานคน เปนผูปวยไตวายเรื้อรังระยะสุดทายเพิ่ม
จํานวนขึ้นถึงปละ 18.3 % ปญหาสุขภาพจากโรคไตวายอาจรุนแรงขึ้นจากโรครวมอื่นๆ เชน เบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง โรคหัวใจ เปนตน ทําใหการดูแลรักษาโรคไตวายมีความยุงยากซับซอนมากขึ้น ตองการการใชทรัพยากร
ทางสุขภาพเพิ่มขึ้น สงผลใหมีการขยายบริการบําบัดทดแทนไตอยางรวดเร็ว การรักษาดวยการบําบัดทดแทนไต
โดยวิธีการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมเปนทางเลือกหนึ่งที่ชวยใหผูปวยสามารถดําเนินชีวิตไดใกลเคียงปกติ เพิ่ม
คุณภาพชีวิตของผูปวย และชวยใหมีชีวิตยืน ยาวขึ้น ไดวิธีการรักษาดังกลาวไดมีพัฒ นาการของเทคโนโลยีทาง
การแพทยกาวหนามากขึ้นโดยลําดับ
พยาบาลเวชปฏิบัติการบําบัดทดแทนไตจึงจําเปนตองมีสมรรถนะในการประเมินสภาพ การวินิจฉัยปญหา
สุ ขภาพ การให คํ าปรึกษาแก ผู ป วยและผู ดูแล มีความสามารถในการทําหั ตถการตางๆ ที่ เกี่ย วกับ การบํ าบั ด
ทดแทนไต การประเมินความเสี่ยงและภาวะแทรกซอน สามารถกําหนดตัวชี้วัดและประเมินผลลัพธของผูปวยและ
หนวยงาน การพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาโดยใชขอมูลหลักฐานเชิงประจักษและการจัดการขอมูลอยางเปน
ระบบ
ภารกิจดานการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี รวมกับ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล จึงไดจัดทํา
หลักสูตรกาพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบําบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดดวยเครื่องไต
เทียม) เพื่อพัฒนาศักยภาพพยาบาลใหสอดคลองกับความกาวหนาทางวิทยาศาสตรการแพทยและใหการพยาบาล
ผูปวยโรคไตอยางมีคุณภาพ
5. วัตถุประสงคของหลักสูตร
5.1 วัตถุประสงคทั่วไป
เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจนโยบายและระบบบริการสุขภาพที่เกี่ยวของกับโรคไตเรื้อรัง
และการบําบัดทดแทนไต มีความรูและทักษะในการประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูง การพยาบาลผูปวยโรคไตเรื้อรังระยะ

ตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งโรคไตระยะสุดทายที่ไดรับการบําบัดทดแทนไต ปฏิบัติการพยาบาลผูปวยที่ไดรับการฟอก
เลือดดวยเครื่องไตเทียม และสามารถใชอุปกรณและเทคโนโลยีทางการแพทยในการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม
ใหแกผูปวยไดอยางถูกตองปลอดภัยบนพื้นฐานจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพและหลักฐานเชิงประจักษ สามารถ
ประเมินปญหาและวางแผนปองกันและจัดการกับภาวะแทรกซอนและความเสี่ยง ใชสารสนเทศทางสุขภาพเพื่อการ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพการพยาบาล สามารถประสานงานกั บ ที ม สุ ข ภาพและบุ ค คลที่ เกี่ ย วข อ งเพื่ อ ให ผู ป ว ยได รับ การ
รักษาพยาบาลอยางตอเนื่อง
5.2 วัตถุประสงคเฉพาะ
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบําบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดดวยเครื่อง
ไตเทียม) มีวัตถุประสงคเฉพาะเพื่อใหพยาบาลมีสมรรถนะดังตอไปนี้
1. วิเคราะห นโยบาย ระบบสุขภาพ เศรษฐศาสตรสุขภาพ และจัดรูปแบบการพยาบาลผูปวยโรคไตที่
สอดคลองกับระบบสุขภาพได
2. มีทักษะในการประเมินและวิเคราะหปญหาสุขภาพในผูปวยโรคไตเรื้อรังและผูปวยฟอกเลือดดวยเครื่อง
ไตเทียมได
3. มีทักษะการประยุกตใชความรูและเทคโนโลยีทางการแพทยในการปฏิบัติการพยาบาลผูปวยฟอกเลือด
ดวยเครื่องไตเทียมบนพื้นฐานกฎหมาย จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
4. จัด ระบบการใชบุคลากรและทรัพยากรอื่นๆ รวมทั้งการประสานงานในทีมเพื่อดู แลผูปวยโรคไตวาย
เรื้อรังระยะสุดทายอยางมีประสิทธิภาพ
5. ใหคําปรึกษาแกผูปวยและครอบครัวในการเลือกวิธีการบําบัดทดแทนไต และจัดการสุขภาพตนเองได
6. มีทักษะในการวิเคราะห หลักฐานเชิงประจักษและสารสนเทศทางสุขภาพ ในการพัฒนาคุณภาพการดูแล
อยางตอเนื่อง
6. โครงสรางหลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
18
หนวยกิต
- ภาคทฤษฎี
11
หนวยกิต
- ภาคปฏิบัติ
7
หนวยกิต
7. รายวิชาในหลักสูตร
วิชาที่ 1 NSID 627 นโยบายกับภาวะผูนํา
วิชาที่ 2 NSID 506 การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูงและการตัดสินทางคลินิกในผูปวยโรคไต
วิชาที่ 3 NSID 507 หลักพื้นฐานในการพยาบาลผูปวยโรคไต
วิชาที่ 4 NSID 508 การพยาบาลผูปวยที่ไดรับการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม
วิชาที่ 5 NSID 509 การพยาบาลผูปวยภาวะวิกฤตที่ไดรับการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม
วิชาที่ 6 NSID 588ปฏิบัติการจัดการสารสนเทศในการดูแลผูปวยฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม
วิชาที่ 7 NSID 589 ปฏิบัติการพยาบาลผูปวยที่ไดรับการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม
วิชาที่ 8 NSID 599 ปฏิบัติการพยาบาลในผูปวยภาวะวิกฤตที่ไดรับการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม
หมายเหตุ รูปแบบการเรียน
- Online
- Onsite
8. ระยะเวลาการศึกษาอบรมกําหนดระยะเวลาศึกษาอบรม 6 เดือน (27 สัปดาห)
ระหวางวันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2565

9. คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม
1) เปนผูมีความประพฤติดี ประวัติการทํางานดี มีความรับผิดชอบ
2) ไมเปนโรคที่เปนอุปสรรคตอการรักษา
10. คุณสมบัติเฉพาะ
1) เปนผูไดรับประกาศนียบัตรหรือหรือปริญญาบัตรในวิชาชีพการพยาบาลและไดรับใบอนุญาตประวิชาชีพการ
พยาบาลหรือการพยาบาลผดุงครรภ ชั้น 1 จากสภาการพยาบาล
2) เปนผูมีประสบการณปฏิบัติงานดานการพยาบาลมาแลวไมนอยกวา 2 ป
3) ผานการคัดเลือกตามเกณฑการพิจารณาของคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก
11. เกณฑการสําเร็จการศึกษา
ระยะเวลาการฝกอบรมเพื่อการรับประกาศนียบั ตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบั ติการ
บําบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม)
1) ผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบําบัดทดแทนไต
(การฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม) จะใชเวลาในการฝกอบรม 18 สัปดาห
2) หลังการฝกอบรมครบ 18 สัปดาหแลว ตองมีการปฏิบัติงานภายใตการกํากับดูแลของพยาบาลเวชปฏิบัติ
บําบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม) อยางนอย 8 สัปดาห และปฏิบัติการการฟอกเลือด
อยางนอย 50 รอบ

