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โครงการอบรมหลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทาง 
สาขาการพยาบาลเวชปฏบิตัิการบ าบดัทดแทนไต (การลา้งไตทางชอ่งทอ้ง) 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันพบว่ามีจ านวนผู้ป่วยโรคไตเร้ือรังในประเทศไทยประมาณ 8 ล้านคน เป็นผู้ป่วยไตวายเร้ือรังระยะสุดท้ายเพิ่ม
จ านวนข้ึนถึงปีละ 18.3% (สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย 2013) รัฐต้องสูญเสียทรัพยากรเป็นจ านวนมากในการดูแลรักษา
ผู้ป่วยกลุ่มนี้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยวิธีการบ าบัดทดแทนไตโดยวิธีการล้างไตทางช่องท้อง (Continuous Ambulatory 
Peritoneal Dialysis : CAPD) เพื่อเป็นการประคับประคองให้ผู้ป่วยมีชีวิตได้ยาวนาน โดยช่วยให้ผู้ป่วยมีสุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน  ได้มีการพัฒนาและขยายระบบการดูแลผู้ป่วยโรคไตวายเร้ือรังระยะสุดท้ายด้วยวิธีการล้างไตทางช่องท้องเป็น
จ านวนมาก ในโรงพยาบาลภาครัฐ เพื่อให้เหมาะสมกับจ านวนผู้ป่วยโรคไตวายเร้ือรังระยะสุดท้ายที่เพิ่มจ านวนมากข้ึนอย่าง
รวดเร็ว 
 การดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้ต้องการการดูแลจากทีมสหสาขาวิชาชีพตลอดจนผู้เชี่ยวชาญด้านการวิธีการล้างไตทางช่อง
ท้องอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง  โดยการให้ความรู้และการชี้แนะ ในการปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัด ในการดูแลสุขภาพ ยังต้อง
จัดการเฝ้าระวังและให้การพยาบาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่อาจรุนแรงถึงชีวิต หรือส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพในอนาคต  ดังนั้นหากได้มีการจัดเตรียมบุคลากรทางการพยาบาลที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและเข้าใจถึงการ
พยาบาลผู้ป่วยโรคไตวายเร้ือรังระยะสุดท้ายที่ใช้วิธีบ าบัดทดแทนไตโดยวิธีการล้างไตทางช่องท้องเป็นอย่างดี จะท าให้เกิด
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วย อีกทั้งยังช่วยลดเศรษฐกิจในการดูแลรักษาพยาบาลในระดับประเทศชาติได้ 

ศูนย์บ าบัดทดแทนไตเร้ือรัง และ ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตระหนักถึงปัญหานี้ จึงได้ร่วมกับ  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดท า
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัตกิารบ าบัดทดแทนไต (การล้างไตทางช่องท้อง) ซึ่งใช้ต้นแบบจาก
หลักสูตรของสภาการพยาบาลฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562 เพื่อพัฒนาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพในการให้การพยาบาลผู้ป่วยโรคไต
วายเร้ือรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการบ าบัดทดแทนไต (การล้างไตทางช่องท้อง) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

2. วัตถุประสงค์ทั่วไป 
 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจนโยบาย และระบบบริการสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการบ าบัดทดแทนไต  
มีความรู้และทักษะในการพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเร้ือรังระยะต่าง ๆ จนถึงโรคไตระยะสุดท้ายที่ได้รับการบ าบัดทดแทนไตด้วย
วิธีการล้างไตทางช่องท้อง สามารถประเมินปัญหา ป้องกัน และจัดการกับความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ป่วย มีทักษะใน
การให้การพยาบาล และการบ าบัดทดแทนไตโดยการล้างไตทางช่องท้อง ใช้อุปกรณ์ หรือเทคโนโลยีข้ันสูงที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
ถูกต้อง ปลอดภัย ประสานการท างานกับทีมสุขภาพและบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ป่วยโรคไตได้รับการรักษาพยาบาลอย่าง
ต่อเนื่อง และใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพัฒนาคุณภาพ การพยาบาลผู้ป่วยโรคไตระยะสุดท้ายได้  

วัตถุประสงค์เฉพาะ ภายหลังการฝึกอบรม ผู้รับการฝึกอบรมสามารถดังนี้ 
1. อธิบายระบบสุขภาพ นโยบายสุขภาพ เศรษฐศาสตร์สุขภาพ แนวคิดการดูแลผู้ป่วยเร้ือรัง ระบบการจัดการเฉพาะ

โรค และระบบบริการสุขภาพส าหรับผู้ป่วยโรคไตได้  
2. อธิบายแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวข้องกับการจัดการทางการพยาบาลผู้ป่วยไตวายทั้งในภาวะเฉียบพลัน วิกฤติ เร้ือรัง ที่

ได้รับการบ าบัดทดแทนไตได้ 
3. ประเมินภาวะสุขภาพผู้ป่วยโรคไตเร้ือรังแบบองค์รวม วิเคราะห์ ตัดสินประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในผู้ป่วยที่ได้รับการ

บ าบัดทดแทนไตโดยการล้างไตทางช่องท้องได้อย่างเหมาะสม 
4. จัดการแก้ไขปัญหาสุขภาพ และพัฒนาทักษะการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคไตเร้ือรังได้ 
5. วิเคราะห์ คาดการณ์ ป้องกัน และจัดการแก้ไขเบื้องต้นในปัญหาภาวะแทรกซ้อนและความเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดข้ึน

ขณะบ าบัดทดแทนไตโดยการล้างไตทางช่องท้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
6. ปฏิบัติการบ าบัดทดแทนไตด้วยการล้างไตทางช่องท้อง ตลอดจนการใช้อุปกรณ์หรือเทคโนโลยีข้ันสูงที่เกี่ยวข้องได้

อย่างถูกต้อง ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ 
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7. ให้ค าปรึกษาผู้ป่วยและผู้ดูแลในการจัดการการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการบ าบัดทดแทนไตโดยการล้างไตทางช่องท้อง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

8. ส่งเสริมศักยภาพในการด ารงชีวิตและฟืน้ฟูสขุภาพของผู้ป่วยที่ได้รับการบ าบัดทดแทนไตได้เหมาะสมกับปัญหาและ
ความต้องการ  

9. ควบคุมมาตรฐานการพยาบาล และความปลอดภัยในหน่วยล้างไตทางช่องท้อง (Peritoneal Dialysis Unit) ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

10. ชี้แนะ และเป็นที่ปรึกษาให้แก่บุคลากรทางสุขภาพและเครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการบ าบัดทดแทนไตโดย
การล้างไตทางช่องท้องได้ 

11. ประสานความร่วมมือในวิชาชีพและสหสาขาวิชาชีพ เพื่อให้ผู้ป่วยและครอบครัวได้รับการรักษาพยาบาลที่มี
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

12. มีทักษะในการใช้สารสนเทศ และหลักฐานเชิงประจักษ์ในการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการบ าบัด
ทดแทนไตด้วยการล้างทางช่องท้องได้ 

 

3. เปา้หมายผูเ้ขา้รว่ม 
3.1 คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1. เป็นพยาบาลวิชาชีพที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้น 1 จากสภาการพยาบาล 
2. มีประสบการณ์ในการพยาบาลผู้ป่วย ไม่ต ่ากว่า 2 ปี 
3. เป็นผู้มีความประพฤติดี ประวัติการท างานดี และได้รับอนุมัติลาศึกษาต่อจากผู้บังคับบัญชา 
4. มีสุขภาพสมบูรณ์ไม่เป็นโรค ไม่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์อันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและฝึกปฏิบัติ  
5. ผ่านการคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการหลักสูตรฯ 

3.2  จ านวนผูเ้ขา้ฝกึอบรม  รุ่นละ 12 คน 
 

4. ผู้รบัผดิชอบ 
ศูนย์บ าบดัทดแทนไตเร้ือรัง โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
 

คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ   
1. นางสาวจนัทร์ฉาย    แซต่ั้ง      หวัหน้าฝ่ายบริการพยาบาล    ที่ปรึกษา 

    โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 
2. พญ.สุวิกรานต ์       วงศ์ประไพโรจน ์      หัวหน้าหน่วยโรคไต  สาขาวิชาอายุรศาสตร์               ที่ปรึกษา 

    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
3. ผศ.นพ.พงศ์ศักดิ ์     ด่านเดชา     อาจารย์หน่วยโรคไต  สาขาวิชาอายุรศาสตร์           ที่ปรึกษา 

    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
4. ผศ.พญ.พรเพญ็       แสงถวัลย์            อาจารย์หน่วยโรคไต  สาขาวิชาอายุรศาสตร์           ที่ปรึกษา  

    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
5. ผศ.พญ.อุษณยี์        บญุศรีรัตน์           อาจารยห์น่วยโรคไต  สาขาวิชาอายุรศาสตร์           ที่ปรึกษา 

    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
6. ผศ.ดร.ทิพมาส        ชณิวงศ์            หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญแ่ละผู้สูงอาย ุ          ที่ปรึกษา 

    คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
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คณะกรรมการด าเนินงาน 
1. พว.สุภร  บุษปวนิช หัวหน้าพยาบาลศูนย์บ าบัดทดแทนไตเร้ือรัง       ประธานโครงการ 

                               โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 
2. ผศ.ดร.กันตพร         ยอดใชย อาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ    ประธานร่วม  

                                                         คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
         3. รศ.ดร.กติติกร           นิลมานตั อาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอาย ุ   กรรมการ 
                                                         คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์   
        4. ผศ.ดร.หทยัรัตน ์ แสงจันทร์ อาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอาย ุ   กรรมการ 
      คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

5. ดร.ทัศนยี์                ขาว          อาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอาย ุ   กรรมการ 
                                                         คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์   

  6. พว.พนิดา           เตชะโต        ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบริการพยาบาล            กรรมการ 
                                                         ด้านบริการทรัพยากรและสารสนเทศ 

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 
        7. พว.สายฝน    สุธาประดิษฐ ์ พยาบาลศูนยบ์ าบัดทดแทนไตเร้ือรัง               กรรมการ    

                               โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 
        8. พว.อาภรรัตน์           อ่องแก้ว        พยาบาลศูนยบ์ าบัดทดแทนไตเร้ือรัง               กรรมการ    

                              โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 
        9. พว.อมรรัตน ์  คูณทวี        พยาบาลศูนยบ์ าบัดทดแทนไตเร้ือรัง              กรรมการ    

                              โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 
        10. พว.พิลาสลักษณ์ จันทร์ไฝ  พยาบาลศูนย์บ าบัดทดแทนไตเร้ือรัง               กรรมการ 
                                                         โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 
 11. น.ส.รัตจิรา  ศรีสอาด  ศูนย์บ าบัดทดแทนไตเร้ือรัง   เลขานุการ 
      โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 

12. น.ส.ชลดา  รัตนพันธ์ ศูนย์บ าบัดทดแทนไตเร้ือรัง   ผู้ช่วยเลขานุการ 
      โรงพยาบาลสงขลานครินทร์  

13. น.ส.บปุผชาต ิ จิตสมมารถ ศูนย์บ าบดัทดแทนไตเร้ือรัง   ผู้ช่วยเลขานุการ 
      โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 
    

5.ค่าลงทะเบียนและระยะเวลาการฝึกอบรม      
5.1 ค่าลงทะเบียน  65,000  บาท/คน 
5.2 ระยะเวลาการฝึกอบรมรุ่นที่ 2/2563 วันที่ 17 สิงหาคม 2563 – 29 มกราคม 2564 รวม 24 สัปดาห์ 
5.3 ฝึกปฏิบัติเพิ่มเติมภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญไตเทียม หรือ Preceptor จ านวน 4 สัปดาห์  
     วันที่ 4 – 27 มกราคม 2564 

 

6.การด าเนนิการโครงสรา้งของหลกัสตูร (ตามหลกัสตูรฯ ทีแ่นบ) 
 

7. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
ผู้เข้าอบรมสามารถน าความรู้และประสบการณ์ไปปฏิบตัิการพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเร้ือรังที่ได้รับการบ าบัดทดแทนไต

ด้วยการล้างไตทางช่องท้องได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 
 

----------------------------------------------------------------------------------------- 


