การรับสมัคร
1. รับสมัครระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 31 มกราคม 2564
2. สมัครผ่าน QR code
3. ชำระค่าสมัครสอบข้อเขียน 400 บาท โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์
ธนาคารทหารไทย สาขาธรรมศาสตร์ รังสิต
ชื่อบัญชี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(ศูนย์บริหารงานทั่วไปและบริการวิชาการ)
เลขทีบ่ ัญชี 050-2-65804-0
4. กรอกรายละเอียดข้อมูลผู้สมัคร พร้อมแนบไฟล์ หลักฐานประกอบการ
สมัคร และหลักฐานโอนเงินค่าสมัคร ผ่านQR Code ด้านล่างนี้
ทาง QRการสมั
code จนถึ
ที่ 31 มกราคม
QRสอบCode
ครเข้งวัานอบรมหลั
กสูต2564
ร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ทาง http://www.nurse.tu.ac.th,
http://www.hospital.tu.ac.th หรือ
http://www.tnnsnurse.org

สอบข้อเขียน
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00-11.00 น.
(วิชาที่สอบ: การพยาบาลเฉพาะทางไตและภาษาอังกฤษ)
ประกาศผลสอบข้อเขียน
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ทาง http://www.nurse.tu.ac.th,
http://www.hospital.tu.ac.th หรือ
http://www.tnnsnurse.org

สอบสัมภาษณ์
หลักฐานประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครสอบ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
2. แนบไฟล์เอกสารหลักฐานการสมัครสอบ ดังนี้
2.1 รูปถ่าย
2.2 ปริญญาบัตรทางการพยาบาล
2.3 ผลการศึกษาตลอดหลักสูตรตามวุฒิการศึกษา (Transcript)
2.4 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้น 1
2.5 บัตรประจำตัวประชาชน
2.6 หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา/หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน
หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม
1. มีคุณสมบัติครบตามที่ระบุไว้
2. หลักฐานประกอบการสมัครครบถ้วน
3. สอบผ่านการคัดเลือก
4. คณะกรรมการดำเนินงานหลักสูตรฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาโดยให้มี
การกระจายตามความจำเป็นของหน่วยงาน
5. การตัดสินของคณะกรรมการดำเนินงานหลักสูตรฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต
(การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม)
Program of Nurse Practitioner in
Renal Replacement Therapy
(Hemodialysis)

ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 – 16.00 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม
วันที่ 4 มีนาคม 2564 ทาง http://www.nurse.tu.ac.th,
http://www.hospital.tu.ac.th หรือ
http://www.tnnsnurse.org

การลงทะเบียนเข้าฝึกอบรม สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก
ผูผ้ ่านการคัดเลือก ต้องลงทะเบียนและชำระเงิน

ภายในวันที่ 11 มีนาคม 2564 (หากเกินระยะเวลาที่กำหนดให้ถือ
ว่าสละสิทธิ์)
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณศศิพิมพ์ ไพโรจน์กิจตระกูล
Tel. 06-3868-6863, 02-9269445
คุณสมฤทัย ลามอ
Tel. 08-1657-5688, 02-9869213 ต่อ 7353
E-mail: somruetaii@nurse.tu.ac.th

รุ่นที่ 6
ภาคทฤษฎี ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน – 25 มิถุนายน 64
ภาคปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน – 20 สิงหาคม 64
ฝึกประสบการณ์ ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม – 22 ตุลาคม 64

สภาการพยาบาลรับรองหน่วยคะแนนการศึกษา
ต่อเนื่องสาขาการพยาบาศาสตร์ 50 หน่วยคะแนน

Program of Nurse Practitioner
in Renal Replacement Therapy
(Hemodialysis)
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
หลักการและเหตุผล
ในประเทศไทยมีผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ที่รักษาด้วย
การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis: HD) จำนวนมากกว่า
50,000 ราย ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เหมาะสมกับจำนวนผู้ป่วยโรคไต
วายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่า งรวดเร็ว จึงควรมีก าร
เตรียมความพร้อมด้านบุคลากรที่ให้การดูแลรักษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ
พยาบาลที่สามารถให้การบำบัดทดแทนไต ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ที่
จะเป็นผู้ให้การดูแล ปฏิบัติการฟอกเลือด ให้คำแนะนำด้านสุขภาพให้กับ
ผู้ป่วยกลุ่มนี้ นอกจากนี้ในขณะฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ต้องมีการ
จัดการเฝ้าระวังความผิดปกติต่างๆ มีการให้การพยาบาลอย่างใกล้ชิด เพื่อ
ป้อ งกันภาวะแทรกซ้อ นต่า งๆที่อ าจเกิดขึ้น ได้ ซึ่งมีความรุนแรงถึ ง ขั้ น
เสียชีวิตได้ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ในการเตรียมพยาบาลวิชาชีพ ที่มี
ความรู้ ความสามารถ ทักษะเฉพาะทาง ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ
ในการดูแลผู้ป่วย เพื่อให้สามารถปฏิบัติการพยาบาล ดูแลผู้ป่วยได้อย่าง
ปลอดภัย และทำให้ผู้ป่วยดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ อย่างมีความสุข และมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และโรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จึงได้ร่วมมือกันจัดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะ
ทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วย
เครื่องไตเทียม) ขึ้น

วัตถุประสงค์ทั่วไป
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในนโยบาย และระบบ
บริการสุขภาพ ที่เกี่ยวข้องกับการบำบัดทดแทนไต มีความรู้และทักษะใน
การพยาบาลผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะต่างๆ จนถึงโรคไตระยะสุดท้ายที่
ได้รับการบำบัดทดแทนไตด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม สามารถ
ประเมินปัญหา ป้องกันและจัดการกับความเสี่ยงต่างๆที่อาจเกิดขึ้นกับ

ผู้ป่วยได้ มีทักษะในการให้การพยาบาลและการบำบัดทดแทนไตด้วยการ
ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม สามารถใช้อุปกรณ์หรือเทคโนโลยีขั้นสูงที่
เกี่ย วข้องได้อ ย่างถูกต้องปลอดภัย รู้จ ัก การประสานการทำงานกับทีม
สุขภาพและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ป่วยโรคไตได้รับการรักษาพยาบาล
อย่า งต่อ เนื่อ ง และใช้ห ลัก ฐานเชิงประจัก ษ์ในการพัฒนาคุณภาพการ
พยาบาลผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้าย

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 18 หน่วยกิต
(ภาคทฤษฎี 11 หน่วยกิต / ภาคปฏิบัติ 7 หน่วยกิต)

รายวิชาในหลักสูตร
1. พย. 011 นโยบายและระบบบริการสุขภาพ
2. พย. 012 การประเมินภาวะสุขภาพขัน้ สูงและการตัดสินทางคลินิก
3. พย. 013 การจัดการทางการพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
4. พย. 014 การพยาบาลผู้ปว่ ยที่ได้รับการบำบัดทดแทนไต
5. พย. 015 การพยาบาลผู้ปว่ ยที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
6. พย. 091 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยทีไ่ ด้รับการบำบัดทดแทนไต
7. พย. 092 ปฏิบัติการพยาบาลในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ฟอก
เลือดด้วยเครื่องไตเทียม
8. พย. 093 ปฏิบัติการพยาบาลในผูป้ ่วยภาวะวิกฤติที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
1. เป็นพยาบาลวิชาชีพ ผู้ได้รับปริญญาบัตรทางการพยาบาล
2. เป็นผู้มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้น 1 จากสภาการ
พยาบาล
3. เป็นผู้มีประสบการณ์ปฏิบัติงานพยาบาลผู้ป่วยมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
4. เป็นผู้มีความประพฤติดีประวัติการทำงานดี มีความรับผิดชอบ และ
ได้รับการอนุมัติให้ลาอบรมจากผู้บังคับบัญชา กรณีต้นสังกัดภาครัฐ
5. มีสุขภาพสมบูรณ์ไม่เป็นโรคอันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและฝึก
ปฏิบัติ
6. ไม่อยู่ในระหว่างการตั้งครรภ์

รูปแบบการเรียนการสอน:
การบรรยาย /อภิปรายกลุ่ม /ฝึกปฏิบัติ

สถานที่
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม
จำนวน 28 คน

ค่าลงทะเบียน
จำนวนเงิน 69,000.00 บาท (หกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
เบิกได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

การประเมินผล
ภาคทฤษฎี ประเมินผลจากการบรรยาย การสาธิต และการสอบข้อเขียน
ภาคปฏิบัติ ประเมินผลจากการฝึกปฏิบตั ิงาน การทำรายงานการศึกษา
ผู้ปว่ ยเฉพาะราย และโครงการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล
ผู้ปว่ ยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับ
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวช
ปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม)
- หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง สาขาการพยาบาลศาสตร์ (CNEU)
จำนวน 50 หน่วยคะแนน
- หนังสือรับรองเป็นผู้ผ่านหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นสูง (ACLS) จากสมาคม
โรคหัวใจแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ
หลังจบหลักสูตร ผู้รับการอบรมต้องฝึกปฏิบตั ิงานฟอกเลือดด้วยเครื่อง
ไตเทียม ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (ภายใต้การดูแล
ของพยาบาลผู้เชีย่ วชาญไตเทียม) เป็นระยะเวลา 2 เดือน และอย่าง
น้อย 50 รอบ จึงจะถือว่าผ่านการอบรมในหลักสูตรอย่างสมบูรณ์

