การรับสมัคร
1. รับสมัคร ระหวางวันที่ 15 มกราคม - 28 กุมภาพันธ 2561
2. Download ใบสมัครทาง http://www.nurse.tu.ac.th
http://www.hospital.tu.ac.th หรือ
http://www.tnnsnurse.org
3. ชําระคาสมัครสอบขอเขียน 200 บาท โอนเขาบัญชีออมทรัพย
ธนาคารทหารไทย สาขาธรรมศาสตร รังสิต
ชื่อบัญชี คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เลขที่บัญชี 050-2-37887-0
4. สงใบสมัคร/ หลักฐานประกอบการสมัครและหลักฐานโอนเงิน
คาสมัครทางไปรษณียจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2561
ตามที่อยูดังนี้
งานการพยาบาลผูปวยโรคไตและไตเทียม
โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 95 หมู 8
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
(วงเล็บมุมซอง “หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง”)

หลักฐานประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครคัดเลือกตามแบบฟอรมที่กรอกขอมูลใหครบถวน
พรอมติดรูปถาย
2. สําเนาปริญญาบัตรทางการพยาบาล
3. สําเนาแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตรตามวุฒิการศึกษา
(Transcript)
4. สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลฯ หรือการ
พยาบาลและการผดุงครรภ ชั้น 1 (ยังไมหมดอายุตลอด
ระยะเวลาการฝกอบรม)
5. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
6. หนังสือรับรองจากผูบ งั คับบัญชา (เฉพาะหนวยงานราชการ)
7. รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป
1.
2.
3.
4.

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียน

วันที่ 5 มีนาคม 2561 ทาง www.nurse.tu.ac.th,
www.hospital.tu.ac.th หรือ www.tnnsnurse.org

การสอบขอเขียน

วันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 - 11.00 น.
(วิชาที่สอบ : การพยาบาลเฉพาะทาง และภาษาอังกฤษ

ประกาศผลสอบขอเขียน

วันที่ 14 มีนาคม 2561 ทาง www.nurse.tu.ac.th ,
www.hospital.tu.ac.th หรือ www.tnnsnurse.org

สอบสัมภาษณ

วันที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 08.00-16.00 น.

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการอบรม

วันที่ 21 มีนาคม 2561 ทาง www.nurse.tu.ac.th,
www.hospital.tu.ac.th หรือ www.tnnsnurse.org

การลงทะเบียนยืนยันเขารับการฝกอบรม
สําหรับผูทผ
ี่ านการคัดเลือก
ผูที่ผานการคัดเลือก ตองลงทะเบียนและชําระเงิน

ภายในวันที่ 12 เมษายน 2561

(หากเกินระยะเวลาที่กําหนดใหถือวาสละสิทธิ์)

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบําบัดทดแทนไต
(การฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม)
ประจําปการศึกษา 2561
รุนที่ 1

หลักเกณฑการพิจารณา

มีคุณสมบัติครบตามที่ระบุไว
หลักฐานประกอบการสมัครครบถวน
สอบผานการคัดเลือก
คณะกรรมการดําเนินการหลักสูตรฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการพิจารณา
โดยใหมีการกระจายตามความจําเปนของหนวยงาน
5. การตัดสินของคณะกรรมการดําเนินการหลักสูตรฯ
ถือเปนที่สิ้นสุด

Program of
Nurse Practitioner in
Renal Replacement Therapy
(Hemodialysis)

เรียนภาคทฤษฎี ตั้งแตวันที่ 23 เมษายน - 3 กรกฎาคม 2561
เรียนภาคปฏิบัติ ตั้งแตวันที่ 4 กรกฏาคม - 26 ตุลาคม 2561

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่
คุณศศิพิมพ ไพโรจนกิจตระกูล (ผูจัดการหลักสูตร)
Email : spairojkittrakul@gmail.com
Tel. 0 638 686 863 , 0 2926 9058-9

รุนที่ 2

เรียนภาคทฤษฎี ตั้งแตวันที่ 23 เมษายน - 3 กรกฎาคม 2561
เรียนภาคปฏิบัติ ตั้งแตวันที่ 3 กันยายน - 21 ธันวาคม 2561

สภาการพยาบาลรับรองหนวยคะแนนการศึกษาตอเนื่อง
สาขาพยาบาลศาสตร 50 หนวยคะแนน

Program of Nurse Practitioner in Renal Replacement Therapy (Hemodialysis)
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร ร ว มกั บ โรงพยาบาลธรรมศาสตร เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ

หลักการณและเหตุผล
ในประเทศไทยมีผูปวยไตวายเรื้อรังระยะสุดทาย ที่รักษา
ดวยการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis: HD)
จํานวนมากกวา 40,000 รายทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อ
ใหเหมาะสมกับจํานวนผูปวยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดทายที่เพิ่ม
จํานวนมากขึน้ อยางรวดเร็วนอกจากการชีแ้ นะใหปฏิบตั ติ นอยาง
เครงครัดในการดูแลสุขภาพแลว ขณะรับการฟอกเลือด ผูปวย
ตองไดรับการจัดการเฝาระวังและใหการพยาบาลอยางใกลชิด
เพื่อปองกันภาวะแทรกซอนตางๆที่อาจรุนแรงถึงแกชีวิตได และ
ผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพจะสามารถชวยใหผูปวยดํารงชีวิต
ไดอยางมีคุณภาพจึงจําเปนตองเตรียมพยาบาลวิชาชีพที่มีความ
รูความสามารถในการพยาบาลผูปวยโรคไตวายเรื้อรัง ที่ไดรับ
การฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม ใหมีความรูความสามารถและ
ทักษะเฉพาะ มีความชํานาญ รวมถึงประสบการณ สามารถ
ปฏิบัติหัตถการไดอยางปลอดภัย
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ
โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ จึงไดรวมมือกันจัด
อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบตั ิ
การบําบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดดวยเครือ่ งไตเทียม) ขึ้น

วัตถุประสงคทั่วไป

เพื่อใหพยาบาลมีความรูความเขาใจนโยบาย และระบบ
บริการสุขภาพที่เกี่ยวของกับการบําบัดทดแทนไต มีความรูและ
ทักษะในการพยาบาลผูป ว ยไตวายเรือ้ รังระยะตางๆ จนถึงโรคไต
ระยะสุดทายที่ไดรับการบําบัดทดแทนไตดวยวิธีการฟอกเลือด
ดวยเครื่องไตเทียม สามารถประเมินปญหา ปองกันและจัดการ
กับความเสี่ยงตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับผูปวยมีทักษะในการใหการ
พยาบาลและการบําบัดทดแทนไตดวยการฟอกเลือดดวยเครื่อง
ไตเทียม ใชอปุ กรณหรือเทคโนโลยีขนั้ สูงทีเ่ กีย่ วของไดอยางถูกตอง
ปลอดภัย ประสานการทํางานกับทีมสุขภาพและบุคคลทีเ่ กีย่ วของ
เพื่อใหผูปวยโรคไตไดรับการรักษาพยาบาลอยางตอเนื่อง และ
ใชหลักฐานเชิงประจักษในการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลผูป ว ย
ไตวายระยะสุดทาย

โครงสรางหลักสูตร

จํานวนผูเขารับการอบรม

60 คน (แบงเปน 2 รุน รุนละ 30 คน)
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 18 หนวยกิต
(ภาคทฤษฎี 11 หนวยกิต /ภาคปฏิบัติ 7 หนวยกิต)
คาลงทะเบียน
รายวิชาในหลักสูตร
69,000 บาท (หกหมื่นเกาพันบาทถวน)
• พย. 011 นโยบายและระบบบริการสุขภาพ
เบิกไดตามระเบียบกระทรวงการคลัง
• พย. 012 การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูงและการตัดสินทางคลินิก
• พย. 013 การจัดการทําการพยาบาลสําหรับผูปวยโรคไตเรื้อรัง
การประเมินผล
• พย. 014 การพยาบาลผูปวยที่ไดรับการบําบัดทดแทนไต
ภาคทฤษฎี : ประเมินผลจากการบรรยาย การสาธิต และ
• พย. 015 การพยาบาลผูป ว ยทีไ่ ดรบั การฟอกเลือดดวยเครือ่ งไตเทียม
การสอบขอเขียน
• พย. 091 ปฏิบัติการพยาบาลผูปวยที่ไดรับการบําบัดทดแทนไต
ภาคปฏิบตั ิ : ประเมินผลจากการฝกปฏิบตั งิ าน การทํารายงาน
• พย. 092 ปฏิบัติกํารพยาบาลในผูปวยโรคไตเรื้อรังระยะสุดทายที่
การศึกษาผูป วยเฉพาะราย
ฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม
• พย. 093 ปฏิบัติการพยาบาลในผูปวยภาวะวิกฤติที่ฟอกเลือดดวย
ผูผานการฝกอบรมจะไดรับ
เครื่องไตเทียม
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขา
การพยาบาลเวชปฏิบัติการบําบัดทดแทนไต (การฟอกเลือด
คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม
ดวยเครื่องไตเทียม)
1. เปนพยาบาลวิชาชีพ ผูไดรับปริญญาบัตรทางการพยาบาล
• หนวยคะแนนการศึกษาตอเนื่องสาขาการพยาบาลศาสตร
2. เปนผูมีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลหรือการพยาบาล และ
(CNEU) จํานวน 50 หนวยคะแนน
การพยาบาลผดุงครรภ ชั้นที่ 1 จากสภาการพยาบาล
• หนังสือรับรองเปนผูผานหลักสูตรการชวยชีวิตขั้นสูง
3. เปนผูมีประสบการณปฏิบัติงานพยาบาลผูปวยมาแลวไมนอยกวา
(ACLS) จากสมาคมโรคหัวใจแหงประเทศไทย
2 ป (ผูที่มีประสบการณการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม จะได
รับการพิจารณาเปนพิเศษ)
4. เปนผูมีความประพฤติดีประวัติการทํางานดี มีความรับผิดชอบ
และไดรับการอนุมัติใหลาฝกอบรมจากผูบังคับบัญชา
5. มีสุขภาพสมบูรณไมเปนโรคอันจะเปนอุปสรรคตอการศึกษา
และฝกปฏิบัติ
6. ไมอยูในระหวางการตั้งครรภ

รูปแบบการเรียนการสอน

การบรรยาย / อภิปรายกลุม / ฝกปฏิบัติ

สถานที่

โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

หมายเหตุ :
หลังจบหลักสูตรผูรับการฝกอบรมตองฝกปฏิบัติงาน
การฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร
เฉลิมพระเกียรติ ภายใตการดูแลของผูเชี่ยวชาญไตเทียม
(Preceptor) เปนระยะเวลา 2 เดือน และอยางนอย
50 รอบ จึงจะถือวาผานการอบรมอยางสมบูรณ

