
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบ าบัดทดแทนไต  

 (การฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทยีม) 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 4 ประจ าปี 2557 

1. ชื่อหลักสูตร      

ภาษาไทย :  หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบ าบัดทดแทนไต   

(การฟอกเลือดดว้ยเครื่องไตเทียม) 

ภาษาอังกฤษ :  Program of Nurse Practitioner in Renal   Replacement Therapy ( Hemodialysis) 

  2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ     

1.  ฝา่ยการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 2.  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 3. หนว่ยวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

3.   หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันการรักษาผูป้่วยไตวายเรือ้รังระยะสุดท้ายโดยการบ าบัดทดแทนไตทั้งการฟอกเลือด

ด้วยเครื่องไตเทียมและการล้างทางช่องท้องเป็นการรักษาที่มปีระสิทธิภาพท าให้คุณภาพชวีิตของผูป้่วย

ดีขึ้น และลดอัต ราการตายของผูป้่วยลง  นอกจากนีส้ิทธิประโยชนต์่าง ๆของผูป้่วยทั้งสิทธิขา้ราชการ 

ประกันสังคมและหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ยังเอือ้อ านวยใหผู้ป้่วยสามารถเข้าถึงการรักษาได้ง่ายขึ้น 

ซึ่งการรักษาพยาบาลผูป้่วยที่บ าบัดทดแทนไตทั้งด้วยการล้างไตทางช่องท้อง และการฟอกเลือ ดด้วย

เครื่องไตเทียม ต้องวางแผนการดูแลอย่างตอ่เนื่องตั้งแตแ่รกรับจนผูป้่วยจ าหนา่ยกลับบ้านและมาตรวจ

ตามนัด รวมทั้งการดูแลภาวะแทรกซ้อนตา่ง ๆเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถด ารงชีวติได้ใกล้เคียงกับคนปกติ มี

คุณภาพชวีิตที่ดี และลดอัตราตายของผูป้่วยลง   

การฟอกเลือดดว้ยเครื่อ งไตเทียม (Hemodialysis) เป็นการรักษาที่ตอ้งอาศัยความรู ้และทักษะ

ในการใชเ้ทคโนโลยีทางการแพทย์มาให้การรักษาพยาบาลผูป้่วยจากทั้งแพทย์และพยาบาล  เพื่อให้

ผูป้่วยได้รับการรักษาอย่างตอ่เนื่อง และจ าเป็นต้องมีการประสานกันดูแลเป็นทีมแบบสหสาขาวิชาชีพ

อื่นๆที่เกี่ยวข้อ ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพยาบาลผูใ้ห้การดูแล  จะต้องมีความรูค้วามสามารถ และทักษะ

การปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง  มกีารใชก้ระบวนการพยาบาลจากองค์ความรู ้และศาสตร์ทางการ

พยาบาลเฉพาะ รวมทั้งเทคโนโลยีทางการแพทย์ขัน้สูงในการดูแลผู้ป่วยอย่างมปีระสิทธิภาพ และได้

มาตรฐาน     

 จากสถิติของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยในปีพบว่ามีการเพิ่มขึน้ของผู้ป่วยที่รับการบ าบัด

ทดแทนไตโดยการฟอกเลือดดว้ยเครื่องไตเทียมมากขึ้นตามล าดับ คอื 20,641 26,438 และ 27,056 ใน

ปีพ.ศ. 2550 2551 และ 2552 ตามล าดับ(สถิตจิากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย)  ทั้งสิทธิขา้ราชการ 

ประกันสังคม และจากนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหนา้ของรัฐบาล ในปี พ .ศ. 2551 ซึ่งให้สิทธิ

ผูป้่วยโรคไตวายเรือ้รังที่รับการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2551 ใช้



สิทธิใชบ้ริการโดยการจา่ยร่วมบางสว่น ท าให้มีผู้รับบริการเข้าถึงบริการมมีากขึ้ น ในขณะที่การเตรียม

บุคลากรทางการพยาบาลเพื่อรองรับการให้บริการยังมจี านวนจ ากัด ไม่เพียงพอกับจ านวนผูป้่วยใน

ปัจจุบัน นอกจากนั้นการกระจายตัวของพยาบาลในแตล่ะภาคแตกต่างกัน  ท าให้อัตราก าลังไม่เพียงพอ

ในการให้บริการที่มคีุณภาพ 

ฝา่ยการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใ หม ่ หนว่ยวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาตร ์

คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ จงึได้จัดท าหลักสูตร  การ

พยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบ าบัดทดแทนไต  (การฟอกเลือดดว้ยเครื่องไต

เทียม) นีข้ึน้ 

4. วัตถุประสงค์ท่ัวไป 

 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมคีวามรูค้วามเข้าใจนโยบาย และระบบบริการสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการ

บ าบัดทดแทนไต มีความรูแ้ละทักษะในการพยาบาลผูป้่วยโรคไตวายเรือ้รังระยะตา่งๆจนถึงโรคไตระยะ

สุดท้ายที่ได้รับการบ าบัดทดแทนไตด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม สามารถประเมินปัญหา 

ป้องกันและจัดการกับความเสี่ยงตา่งๆที่อาจเกิดขึ้นกับผูป้่วยมีทักษะในการให้การพยาบาลและการ

บ าบัดทดแทนไตด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม    ใช้อุปกรณ์หรอืเทคโนโลยีขัน้สูงที่เกี่ยวข้องได้

อย่างถูกต้องปลอดภัย  ประสานการท างานกับทีมสุขภาพ และบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ป่วยโรคไต

ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง และใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล

ผูป้่วยโรคไตวายระยะสุดท้ายได้  

5. รายละเอียดวิชา  

1. นโยบายและระบบบริการสุขภาพ 

2. ประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูงและการตัดสินใจทาง 

3. การจัดการทางการพยาบาลส าหรับผูป้่วยโรคไต  

4. การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการบ าบัดทดแทน 

5. การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 

6. ปฏิบัติการพยาบาลผูป้่วยที่ได้รับการบ าบัดทดแทนไต  

7. ปฏิบัติการพยาบาลในผู้ป่วยโรคไตระยะสุดท้ายที่ฟอกเลือดดว้ยเครื่องไตเทียม  

8. ปฏิบัติการพยาบาลในผู้ป่วยภาวะวกิฤตที่ฟอกเลือดดว้ยเครื่องไตเทียม   

6. องค์ประกอบของหลักสูตร 

     จ านวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร   18      หนว่ยกิต 

              วิชาภาคทฤษฎี       11 หนว่ยกิต 

               วิชาภาคปฏิบัติ          7 หนว่ยกิต                             

7. ระยะเวลาการฝึกอบรม  ระยะเวลา  18 สัปดาห์  

 



8. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีคุณสมบัติดังน้ี 

1. เป็นพยาบาลวิชาชีพที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล ช้ัน 1 จากสภาการ

พยาบาล  

2. มีประสบการณใ์นการพยาบาลผูป้่วย ไม่ต่ ากว่า 2 ปี  

3.ได้รับการอนุมัตลิาศึกษาต่อจากผู้บังคับบัญชา  

4.มีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่อยู่ระหว่างตัง้ครรภ์ 

5 ผา่นการคัดเลือกจากคณะกรรมการ  

9. การประเมินผลตลอดหลักสูตร 

 การสอบข้อเขียน 

 การฝึกปฏิบัติงาน 

 การน า และร่วม nursing case conference / nursing round 

 รายงานกรณีศกึษา 

 รายงานการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลผูป้่วย 

10.รายละเอียดหลักสูตร  

1) ระยะเวลาในการเรียนการสอน ตั้งแต่ 8 กันยายน 2557 –6 มีนาคม 2558 

2) ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ    8 กันยายน 2557 – 9 มกราคม 2558  

3) หลังจบหลักสูตรผูร้ับการฝึกอบรมตอ้งฝึกปฏิบัติงานการฟอกเลือดดว้ยเครื่องไตเทียมภายใต้ 

การดูแลของผูเ้ชี่ยวชาญไตเทียม (Preceptor) เป็นระยะเวลา 2 เดือนและ อย่างนอ้ย 50 รอบ (12 

มกราคม -6 มีนาคม 2558) จงึจะถือว่าผา่นการอบรมอย่างสมบูรณ์ 

4) โรงพยาบาลที่สามารถฝึกปฏิบัติงานเพิ่มเติม ได้แก่ 

3.1.)โรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่ 

3.2.) โรงพยาบาลที่มหีนว่ยไตเทียม ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากสมาคมโรคไตแห่ง

ประเทศไทย   และเปิดให้บริการมาแล้วมาไม่น้อยกว่า 5 ปี มีพยาบาลพี่เลี้ยงทีได้รับ

ประกาศนยีบัตรพยาบาลผู้เช่ียวชาญไตเทียมจากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย

มากกว่าสองปี และผา่นการคัดเลือกจากคณะกรรมการหลักสูตร 

 


