หลักการและเหตุผล

การรับสมัคร

ลงทะเบียนสมัครออนไลน ระหวางวันที่ 22 พฤศจิกายน
- 17 ธันวาคม 2564 ทาง www.rajavithi.go.th

ขั้นตอนการสอบคัดเลือก
1. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียน
วันที่ 24 ธันวาคม 2564 www.rajavithi.go.th

2. สอบขอเขียน
วันที่ 5 มกราคม 2565 (สถานที่จะแจงใหทราบพรอมประกาศ
รายชื่อผูมสี ิทธิ์สอบขอเขียน)

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาล
เวชปฏิบัติการบําบัดทดแทนไต
(การฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม)
Program of Nursing Specialty in Renal Replacement
Therapy Nurse Practitioner (Hemodialysis)

3. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ
วันที่ 14 มกราคม 2565 ทาง www.rajavithi.go.th

4. สอบสัมภาษณ
วันที่ 21 มกราคม 2565 (สถานที่จะแจงใหทราบพรอมประกาศ
รายชื่อผูมสี ิทธิ์สอบสัมภาษณ)

1 เมษายน – 30 กันยายน 2565

5. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการอบรม
วันที่ 28 มกราคม 2565 ทาง www.rajavithi.go.th
ผูที่ผานการคัดเลือกเขารับการอบรม ตองชําระเงิน ภายใน
วันที่ 4 กุมภาพันธ 2565 (เกินเวลาที่กําหนดใหถือวาสละสิทธิ์)

สถานที่แหลงฝกภาคปฏิบัติ

- หนวยไตเทียม โรงพยาบาลราชวิถี
- หนวยไตเทียม โรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน
- หนวยไตเทียม โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ (วัดไรขิง)

ที่พัก

ผูสมัครจะตองรับรับผิดชอบตัวเองตลอดระยะเวลาการฝกอบรม

ภารกิจดานการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี
รวมกับ
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

ปจจุบันประเทศไทยมีจํานวนผูปวยโรคไตเรื้อรังประมาณ 8 ลาน
คน เปนผูปวยไตวายเรื้อรังระยะสุดทายเพิ่มจํานวนขึ้นถึงปละ 18.3 %
ป ญ หาสุ ข ภาพจากโรคไตวายอาจรุ น แรงขึ้ น จากโรคร ว มอื่ น ๆ เช น
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ เปนตน ทําใหการดูแลรักษาโรค
ไตวายมีความยุงยากซับซอ นมากขึ้น ตอ งการการใช ทรัพยากรทาง
สุ ข ภาพเพิ่ ม ขึ้ น ส ง ผลให มี ก ารขยายบริ ก ารบํ า บั ด ทดแทนไตอย า ง
รวดเร็ว การรักษาดวยการบําบัดทดแทนไตโดยวิธีการฟอกเลือดดวย
เครื่องไตเทียมเปนทางเลือกหนึ่งที่ชวยใหผูปวยสามารถดําเนินชีวิตได
ใกลเคียงปกติ เพิ่มคุณภาพชีวิตของผูปวย และชวยใหมีชีวิตยืนยาวขึ้น
ได วิธีการรักษาดังกลาวไดมีพัฒนาการของเทคโนโลยีทางการแพทย
กาวหนามากขึ้นโดยลําดับ
พยาบาลเวชปฏิบัติการบําบัดทดแทนไตจึงจําเปนตองมีสมรรถนะ
ในการประเมินผูปวย การวินิจฉัยปญหาสุขภาพ การใหคําปรึกษาแก
ผูปวยและผูดูแล มีความสามารถในการทําหัตถการตางๆ ที่เกี่ยวกับ
การบําบัดทดแทนไต สามารถประเมินความเสี่ยงและภาวะแทรกซอน
ทั้งในระยะกอน-ระหวาง-หลังฟอกเลือด สามารถกําหนดตัวชี้วัดและ
ประเมินผลลัพธของผูปวยและหนวยงาน สามารถพัฒนาคุณภาพการ
ดู แ ลรั ก ษาพยาบาลผู ป ว ยโรคไตเรื้ อ รั ง โดยใช ข อ มู ล หลั ก ฐานเชิ ง
ประจักษและการจัดการขอมูลอยางเปนระบบได
ภารกิ จ ด า นการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิ ถี ร ว มกั บ คณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล จึงไดจัดทําหลักสูตรกาพยาบาล
เฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบําบัดทดแทนไต (การฟอก
เลือดดวยเครื่องไตเทียม) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพยาบาลใหสอดคลอง
กับความกาวหนาทางวิทยาศาสตรการแพทยและใหการพยาบาลผูปวย
โรคไตอยางมีคุณภาพ

วัตถุประสงคทั่วไป

เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจนโยบายและระบบ
บริการสุขภาพที่เกี่ยวของกับโรคไตเรื้อรังและการบําบัดทดแทนไต มี
ความรู และทั กษะในการประเมิน ภาวะสุขภาพขั้น สูง การพยาบาล
ผูปวยโรคไตเรื้อรังระยะตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งโรคไตระยะสุดทายที่
ไดรับการบําบัดทดแทนไต ปฏิบัติการพยาบาลผูปวยที่ไดรับการฟอก
เลื อ ดด ว ยเครื่ อ งไตเที ย ม และสามารถใช อุ ป กรณ แ ละเทคโนโลยี
ทางการแพทยในการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมใหแกผูปวยไดอยาง
ถูกตอง ปลอดภัย บนพื้นฐานจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพและ
หลักฐานเชิงประจักษ สามารถประเมินปญหาและวางแผนปองกันและ
จั ด การกั บ ภาวะแทรกซ อ นและความเสี่ ย ง และใช ส ารสนเทศทาง
สุขภาพเพื่อการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล สามารถประสานงานกับ
ทีมสุขภาพและบุคคลที่เกี่ยวของเพื่อใหผูปวยไดรับการรักษาพยาบาล
อยางตอเนื่อง

วัตถุประสงคเฉพาะ

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการ
บําบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม) มีวัตถุประสงค
เฉพาะเพื่อใหพยาบาลมีสมรรถนะดังตอไปนี้
1. วิเ คราะห นโยบาย ระบบสุขภาพ เศรษฐศาสตร สุ ขภาพ และ
จัดรูปแบบการพยาบาลผูปวยโรคไตที่สอดคลองกับระบบสุขภาพได
2. มีทักษะในการประเมินและวิเคราะหปญหาสุขภาพ ในผูปวยโรคไต
เรื้อรังและผูปวยฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมได
3. มีทักษะการประยุกตใชความรูและเทคโนโลยีทางการแพทยในการ
ปฏิบัติการพยาบาลผูปวยฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมบนพื้นฐาน
กฎหมาย จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
4. จั ด ระบบการใช บุ ค ลากรและทรั พ ยากรอื่ น ๆ รวมทั้ ง การ
ประสานงานในทีมเพื่อดูแลผูปวยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดทาย
อยางมีประสิทธิภาพ
5. ใหคําปรึกษาแกผูปวยและครอบครัวในการเลือกวิธีการบําบั ด
ทดแทนไต และจัดการสุขภาพตนเองได
6. มีทักษะในการวิเคราะหหลักฐานเชิงประจักษและสารสนเทศทาง
สุขภาพ ในการพัฒนาคุณภาพการดูแลอยางตอเนื่อง

โครงสรางหลักสูตร

จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร 18 หนวยกิต
(ภาคทฤษฎี 11 หนวยกิต ภาคปฏิบัติ 7 หนวยกิต)

รายวิชาในหลักสูตร

วิชาที่ 1 นโยบายกับภาวะผูนํา
วิชาที่ 2 การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูงและการตัดสิน
ทางคลินิกในผูปวยโรคไต
วิชาที่ 3 หลักพื้นฐานในการพยาบาลผูปวยโรคไต
วิชาที่ 4 การพยาบาลผูปวยทีไ่ ดรบั การฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม
วิชาที่ 5 การพยาบาลผูปวยภาวะวิกฤตที่ไดรับการฟอกเลือดดวย
เครื่องไตเทียม
วิชาที่ 6 ปฏิบัติการจัดการสารสนเทศในการดูแลผูปวยฟอกเลือดดวย
เครื่องไตเทียม
วิชาที่ 7 ปฏิบัติการพยาบาลผูปวยที่ไดรับการฟอกเลือดดวยเครื่องไต
เทียม
วิชาที่ 8 ปฏิบัติการพยาบาลในผูปว ยภาวะวิกฤตที่ไดรับการฟอกเลือด
ดวยเครื่องไตเทียม
หมายเหตุ รูปแบบการเรียน Online และ Onsite

คุณสมบัติผูเขารับการอบรม

1. เปนผูมีความประพฤติดี ประวัติการทํางานดี มีความรับผิดชอบ
2. ไมเปนโรคที่เปนอุปสรรคตอการรักษา

คุณสมบัติเฉพาะ

1. เปนผูไดรับประกาศนียบัตรหรือหรือปริญญาบัตรในวิชาชีพการ
พยาบาลและไดรับใบอนุญาตประวิชาชีพการพยาบาลหรือการ
พยาบาลผดุงครรภ ชั้น 1 จากสภาการพยาบาล
2. เปนผูมีประสบการณปฏิบัติงานดานการพยาบาลมาแลวไมนอย
กวา 2 ป
3. ผ า นการคั ด เลื อ กตามเกณฑ ก ารพิ จ ารณาของคณะกรรมการ
ดําเนินการคัดเลือก

จํานวนผูเขาอบรม

พยาบาลวิชาชีพ 32 คน

คาลงทะเบียน

65,000 บาท (หกหมื่นหาพันบาทถวน)

การประเมินผล

ภาคทฤษฎี : การสอบขอเขียน รายงานและการมีสวนรวมในชั้นเรียน
ภาคปฏิบตั ิ : การฝกปฏิบัติงาน การทํารายงานการศึกษา
ผูปวยเฉพาะราย

ผูผานการฝกอบรมจะไดรับ

1. ประกาศนียบัตรหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการ
พยาบาลเวชปฏิบตั ิการบําบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดดวย
เครื่องไตเทียม)
2. หนวยคะแนนการศึกษาตอเนื่องสาขาการพยาบาลศาสตร
(CNEU) จํานวน 50 หนวยคะแนน

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม

คุณนฤมล สุภัคธํารงรักษ
เบอรติดตอ 02-206-9000 ตอ 30536 (ในวันและเวลาราชการ)

