
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบ าบัดทดแทนไต 

(การฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทยีม) รุ่นที่ 11 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปี 2561 

1. ชื่อหลักสูตร  

     1.1  ชื่อหลักสูตร  

     ภาษาไทย   การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบ าบัดทดแทนไต  

 (การฟอกเลือดดว้ยเครื่องไตเทียม) 

   ภาษาอังกฤษ  :  Program of Nursing Specialty in Renal Replacement Therapy Nurse Practitioner 

 (Hemodialysis) 

     1.2  ชื่อประกาศนียบัตร  

     ชื่อเต็ม   :  ประกาศนยีบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบ าบัด

ทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) 

 Certification of Nursing Specialty in Renal Replacement Therapy Nurse Practitioner 

 (Hemodialysis) 

  2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ     

1.  ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

 2.  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 3. หนว่ยวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

3.   หลักการและเหตุผล 

ในปัจจุบันโรคไตเรื้อรัง (chronic kidney disease: CKD) เป็นปัญหาสาธารณสุขระดับโลก จาก

การเพิ่มของโรคเรื้อรังได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และ

โรคมะเร็ง จากการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 2552 พบว่ามีประชาชนมากกว่า 20 ล้านคน 

หรอื 1 ใน 9 คนที่เป็นโรคไตเรื้อรัง และมีประชาชน 20 ล้านคนที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคไตเรื้อรัง 

ส่วนข้อมูลในประเทศไทย  จากการศึกษา Thai SEEK Study โดยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยในปี 

พ.ศ.2552 ค านวณจากอัตราการกรองของไต ตามสมการ MDRD (Modificationof Diet in Renal 

Disease)  พบว่ามีความชุกของโรคไตเรื้อรังในระยะที่ 1-5 เท่ากับ 17.5% ของประชากร โดยความ

ชุกของโรคไตเรื้อรังจะเพิ่มขึ้นตามอายุที่มากขึ้น มีการกระจายตัวมากที่สุด ในเขตกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑลและส าคัญที่สุดคือ ประชากรส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวว่าตนเองมีโรคไตเรื้อรังอยู่แล้ว ข้อมูลของ

สมาคมโรคไตปี 2558 พบว่ามีผู้ป่วยที่เข้ารับการบ าบัดทดแทนไตทั้งหมด  1 ,198.8 ต่อล้าน

ประชากร (patient per millions population) แบ่งเป็นการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมจ านวน 

49,719 ราย การล้างไตทางช่องท้องจ านวน 21,402 ราย และการปลูกถ่ายไตจ านวน 6,923 ราย 



โดยมีผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในกรุงเทพฯและปริมณฑลจ านวน 17 ,672 ราย คิดเป็น 

35.5% ของผู้ป่วยบ าบัดทดแทนไตทั้งหมด  

พยาบาลเวชปฏิบัติการบ าบัดทดแทนไต มีบทบาทในการจัดการการคงสภาวะสุขภาพและความ

ปลอดภัยของผู้ป่วยโดยการบ าบัดทดแทนไตตั้งแต่ระยะก่อน ขณะอยู่ในกระบวนการรักษา และต่อเนื่อง

ไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ป่วยได้รับการบ าบัดทดแทนไต พยาบาลเวชปฏิบัติการบ าบัดทดแทนไตจ าเป็นต้อง

มีสมรรถนะหลักในด้านการประเมินสภาพ ตรวจวินิจฉัยปัญหาสุขภาพ  ท าหัตการบ าบัดทดแทนไต การ

ประเมินความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนทั้งการบ าบัดในระยะเฉียบพลันและเรื้อรัง การให้ค าปรึกษาแก่

ผู้ป่วยและผู้ดูแล การก าหนดตัวชี้วัดที่สะท้อนผลลัพธ์ของการบ าบัดทดแทนไตของผู้ป่วยและหน่วยงาน 

การพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาโดยใช้ขอ้มูลเชิงประจักษ์และมีความสามารถในการจัดการข้อมูลอย่าง

เหมาะสม 

จากเหตุผลดังกล่าว ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้จัดการฝึกอบรมการ

พยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบ าบัดทดแทนไตด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไต

เทียม  (Program of Nursing Specialty in Renal Replacement Therapy Nurse Practitioner 

(Hemodialysis)) โดยใช้หลักสูตรกลางของสภาการพยาบาล ให้แก่พยาบาลวิชาชีพเพื่อให้เป็นผู้มีความรู้

ความช านาญเฉพาะสาขา รักษาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพการ

ดูแลผู้ป่วยโรคไตแบบองค์รวม สง่ผลใหผู้ป้่วยได้รับการดูแลรักษาที่ปลอดภัย มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ 

ได้มาตรฐาน มีการดูแลสุขภาพอย่างตอ่เนื่องส่งผลใหม้ีคุณภาพชวีิตที่ดี 

4. วัตถุประสงค์ท่ัวไป 

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจนโยบายและระบบบริการสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคไต

เรื้อรังและการบ าบัดทดแทนไต มีความรู้และทักษะในการประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูง การพยาบาล

ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคไตระยะสุดท้ายที่ได้รับการบ าบัดทดแทนไต 

ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และสามารถใช้อุปกรณ์และ

เทคโนโลยีทางการแพทย์ในการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมให้แก่ผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องปลอดภัย บน

พื้นฐานจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและหลักฐานเชิงประจักษ์ สามารถประเมินปัญหาและวางแผน

ป้องกัน  จัดการกับภาวะแทรกซ้อน  และความเสี่ยง ใช้สารสนเทศทางสุขภาพเพื่อการพัฒนาคุณภาพ

การพยาบาล สามารถประสานงานกับทีมสุขภาพและบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการ

รักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง  

 

 

 

 

 



5. รายละเอียดวิชา  

วิชาที่ 1   นโยบายและระบบบริการสุขภาพ 

วิชาที่ 2 การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูงและการตัดสินทางคลินิกในผู้ป่วยโรคไต 

วิชาที่ 3 หลักพื้นฐานในการพยาบาลผูป้่วยโรคไต         

วิชาที่ 4  การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม   

วิชาที่ 5  การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวกิฤตที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม   

วิชาที่ 6  ปฏิบัติการจัดการขอ้มูลและสารสนเทศในการดูแลผู้ป่วยฟอกเลือดดว้ยเครื่องไตเทียม 

วิชาที่ 7  ปฏิบัติการพยาบาลผูป้่วยที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม  

วิชาที่ 8 ปฏิบัติการพยาบาลในผู้ป่วยภาวะวกิฤตที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม    

6. ระยะเวลาการฝึกอบรม  18  สัปดาห์ และฝกึปฏิบัติงานการฟอกเลือดดว้ยเครื่องไตเทียม 

อีก 2 เดือน  และอย่างนอ้ย  50 รอบ  

7. องค์ประกอบของหลักสูตร 

     จ านวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร   18      หนว่ยกิต 

              วิชาภาคทฤษฎี       11 หนว่ยกิต 

               วิชาภาคปฏิบัติ          7 หนว่ยกิต                             

8. ระยะเวลาการฝึกอบรม  ระยะเวลา 18 สปัดาห์  

9. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีคุณสมบัติดังน้ี 

  คุณสมบัติท่ัวไป:  

1. มีสัญชาติไทย 

2. เป็นผู้มคีวามประพฤติดี ประวัติการท างานดี มีความรับผดิชอบ ได้รับการอนุมัตใิห้ลา 

ศกึษาต่อจากผู้บังคับบัญชา 

3. ไม่เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดใหจ้ าคุก เว้นแตโ่ทษลหุรับความผิดที่ได้ 

กระท าโดยประมาทหรอืความผิดลหุโทษ 

4. ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรอืถูกไล่ออกจากหน่วยงาน ทั้งของรัฐและ 

เอกชน 

5. มีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคหรืออันจะเป็นอุปสรรคต่อการศกึษาและฝกึปฏิบัติ  

  คุณสมบัติเฉพาะ:   เป็นพยาบาลวิชาชีพที่มาจากทั่วประเทศ   

1. เป็นผู้ได้รับประกาศนยีบัตร หรอืปริญญาบัตรในวิชาชีพการพยาบาลหรือการพยาบาล 

และการพยาบาลผดุงครรภ์ช้ันที่ 1 จากสภาการพยาบาล  

2. เป็นผู้ที่มปีระสบการณป์ฏิบัติงานด้านการพยาบาลมาแล้ว ไม่น้อยกว่า  2 ปี 

3. ยินยอมฝกึปฏิบัติงานการฟอกเลือดดว้ยเครื่องไตเทียม ภายใต้การดูแลของผู้เช่ียวชาญ 

ไตเทียม หลังเสร็จสิน้การอบรมเป็นระยะเวลาเพิ่มเติมอีก 2 เดือน และอย่างนอ้ย 50 รอบ  

4. ผา่นการคัดเลือกตามเกณฑ์การพจิารณาของคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก 



10. การประเมินผลตลอดหลักสูตร 

 การสอบข้อเขียน 

 การฝึกปฏิบัติงาน 

 การน า และร่วม nursing case conference / nursing round 

 รายงานกรณีศกึษา 

 รายงานการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลผูป้่วย 

11.รายละเอียดหลักสูตร  

1) ระยะเวลาในการเรียนการสอน ตัง้แต่ 3 ธันวาคม 2561 – 31 พฤษภาคม 2562 

2) ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ    3 ธันวาคม 2561 – 5 เมษายน 2562 

3) หลังจบหลักสูตรผู้รับการฝึกอบรมตอ้งฝึกปฏิบัติงานการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมภายใต้ 

การดูแลของผู้เช่ียวชาญไตเทียม (Preceptor) เป็นระยะเวลา 2 เดือน และอย่างนอ้ย 50 รอบ    (8 

เมษายน – 31 พฤษภาคม 2562 ) จงึจะถือว่าผ่านการอบรมอย่างสมบูรณ์ 

4) โรงพยาบาลที่สามารถฝกึปฏิบัติงานเพิ่มเติม ได้แก่ 

3.1.)โรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่ 

3.2.) โรงพยาบาลที่มหีนว่ยไตเทียม ที่ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล และผา่น 

การตรวจรับรองหน่วยไตเทียมจากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย  เปิดให้บริการมาแล้วมา

ไม่น้อยกว่า 5 ปี มีพยาบาลพี่เลี้ยงทีได้รับประกาศนียบัตรพยาบาลผู้เช่ียวชาญไตเทียมจากสามคมโรค

ไตแห่งประเทศไทยมากกว่าสองปี และผา่นการคัดเลือกจากคณะกรรมการหลักสูตร 

 


