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โครงการอบรมหลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทาง 
สาขาการพยาบาลเวชปฏบิตัิการบ าบดัทดแทนไต (การฟอกเลือดดว้ยเครือ่งไตเทยีม) 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันพบว่ามีจ านวนผู้ป่วยโรคไตเร้ือรังในประเทศไทยประมาณ 8 ล้านคน เป็นผู้ป่วยไตวายเร้ือรังระยะสุดท้ายเพิ่ม
จ านวนข้ึนถึงปีละ 18.3% (สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย 2013) รัฐต้องสูญเสียทรัพยากรเป็นจ านวนมากในการดูแลรักษา
ผู้ป่วยกลุ่มนี้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยวิธีการบ าบัดทดแทนไตโดยวิธีการฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม(Hemodialysis: HD) 
เพื่อเป็นการประคับประคองให้ผู้ป่วยมีชีวิตได้ยาวนาน โดยช่วยให้ผู้ป่วยมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ได้มีการพัฒนาและ
ขยายระบบการดูแลผู้ป่วยโรคไตวายเร้ือรังระยะสดุท้ายด้วยวิธีการฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไตเทียมเป็นจ านวนมาก ทั้งภาครัฐและ
เอกชน  เพื่อให้เหมาะสมกับจ านวนผู้ป่วยโรคไตวายเร้ือรังระยะสุดท้ายที่เพิ่มจ านวนมากข้ึนอย่างรวดเร็ว 
 การดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้ต้องการการดูแลจากทีมสหสาขาวิชาชีพตลอดจนผู้เชี่ยวชาญด้านการฟอกเลือดด้วยเคร่ือง
ไตเทียมอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง  โดยการให้ความรู้และการชี้แนะ ในการปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัด ในการดูแลสุขภาพ และ
ในขณะที่รับบริการการฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม ยังต้องจัดการเฝ้าระวังและให้การพยาบาลอย่างใกล้ชิด  เพื่อป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่อาจรุนแรงถึงชีวิต หรือส่งผลกระทบต่อสุขภาพในอนาคต  ดังนั้นหากได้มีการจัดเตรียมบุคลากร
ทางการพยาบาลที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและเข้าใจถึงวิทยาการเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการให้การพยาบาลผู้ป่วยโรค
ไตวายเร้ือรังระยะสุดท้ายที่ใช้วิธีบ าบัดทดแทนไตโดยวิธีการฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม เป็นอย่างดี จะท าให้เกิด
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วย อีกทั้งยังช่วยลดเศรษฐกิจในการดูแลรักษาพยาบาลในระดับประเทศชาติได้ 

ศูนย์บ าบัดทดแทนไตเร้ือรัง และ ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตระหนักถึงปัญหานี้ จึงได้ร่วมกับ  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดท า
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบ าบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม) ซึ่งใช้
ต้นแบบจากหลักสตูรของสภาการพยาบาลฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 เพื่อพัฒนาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพในการให้การพยาบาล
ผู้ป่วยโรคไตวายเร้ือรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการบ าบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

2. วัตถุประสงค์ทั่วไป 
 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในนโยบาย และระบบบริการสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการบ าบัดทดแทนไต มี
ความรู้และทักษะในการพยาบาลผู้ป่วยโรคไตวายเร้ือรังระยะต่างๆจนถึงโรคไตระยะสุดท้ายที่ได้รับการบ าบัดทดแทนไตด้วย
วิธีการฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม   สามารถประเมินปัญหา ป้องกันและจัดการกับความเสี่ยงต่างๆที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ป่วยมี
ทักษะในการให้การพยาบาลและการบ าบดัทดแทนไตด้วยการฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม สามารถใช้อุปกรณ์หรือเทคโนโลยี
ข้ันสูงที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องปลอดภัย  ใช้สารสนเทศทางสุขภาพและหลักฐานเชิงประจักษ์ในการพัฒนาคุณภาพการ
พยาบาลบนพื้นฐานกฎหมายจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  

 วัตถุประสงค์เฉพาะ   ภายหลังการฝึกอบรม เพื่อให้พยาบาลมีสมรรถนะดังต่อไปนี้  
1. วิเคราะห์ นโยบาย ระบบสุขภาพ เศรษฐศาสตร์สุขภาพ และจัดรูปแบบการพยาบาลผู้ป่วยโรคไตที่สอดคล้องกับ

ระบบสุขภาพได้ 
2. มีทักษะในการประเมิน วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพ ในผู้ป่วยโรคไตเร้ือรังและผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียมได้ 
3. มีทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ในการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไต

เทียมบนพื้นฐานกฎหมาย จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
4. จัดระบบการใช้บุคลากรและทรัพยากรอ่ืนๆ รวมทั้งการประสานงานในทีมเพื่อการดูแลผู้ป่วยโรคไตวายเร้ือรังระยะ

สุดท้ายอย่างมีประสิทธิภาพ 
5. ให้ค าปรึกษาแก่ผู้ป่วยและครอบครัวในการเลือกวิธีการบ าบัดทดแทนไต และจัดการสุขภาพตนเองได้ 
6. มีทักษะในการวิเคราะห์ หลักฐานเชิงประจักษ์และสารสนเทศทางสุขภาพ ในการพัฒนาคุณภาพการดูแลอย่าง

ต่อเนื่อง 
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3. เปา้หมายผูเ้ขา้รว่ม 
3.1 คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม เป็นพยาบาลวิชาชีพที่มาจากทั่วประเทศ โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1. เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้น 1 จากสภาการพยาบาล 
2. เป็นผู้ที่เคยมีประสบการณ์ในการพยาบาลผู้ป่วย ไม่ต ่ากว่า 2 ปี 
3. เป็นผู้มีความประพฤติดีประวัติการท างานดี มีความรับผิดชอบ 
4. หากมีต้นสังกัดต้องได้รับการอนุมัติให้ลาศึกษาต่อจากผู้บังคับบัญชา 
5. มีสุขภาพสมบูรณ์ไม่เป็นโรค และไม่ตั้งครรภ์ อันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและฝึกปฏิบัติ 
6. ผ่านการคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการ 

3.2  จ านวนผูเ้ขา้ฝกึอบรม  รุ่นละ 16 คน 
 

4. ผู้รบัผดิชอบ 
ศูนย์บ าบดัทดแทนไตเร้ือรัง โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
 

ทีป่รกึษาโครงการ   
1. พว.จนัทร์ฉาย     แซ่ตัง้  หัวหนา้ฝ่ายบริการพยาบาล   ที่ปรึกษา 

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 
2. ผศ.นพ.พงศ์ศักดิ ์     ด่านเดชา อาจารย์หน่วยโรคไต สาขาวิชาอายุรศาสตร์  ที่ปรึกษา 

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

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
4. ผศ.พญ.อุษณยี์        บญุศรีรัตน์       อาจารย์หน่วยโรคไต สาขาวิชาอายุรศาสตร์        ที่ปรึกษา  

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
5. พญ.สุวิกรานต ์       วงศ์ประไพโรจน ์ หัวหนา้หน่วยโรคไต สาขาวิชาอายุรศาสตร์  ที่ปรึกษา 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
6. ผศ.ดร.ทิพมาส       ชิณวงศ์  หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  ที่ปรึกษา 

คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
คณะกรรมการด าเนนิงาน 
1. พว.สภุร  บุษปวนิช หัวหน้าพยาบาลศูนย์บ าบัดทดแทนไตเร้ือรัง  ประธานโครงการ 

     โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 
2. ผศ.ดร.กันตพร ยอดใชย  อาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอาย ุ ประธานร่วม 

     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
3. พว.สายฝน  สุธาประดิษฐ ์ พยาบาลศูนยบ์ าบัดทดแทนไตเร้ือรัง  ประธานร่วม 

     โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 
4. รศ.ดร.กิตติกร นิลมานตั อาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอาย ุ กรรมการ 

     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
5. ผศ.ดร.หทัยรัตน ์ แสงจันทร์ อาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอาย ุ กรรมการ 

     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
6. อ.ทัศนีย ์  ขาว  อาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอาย ุ กรรมการ 

     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
7. พว.พนดิา  เตชะโต  ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบริการพยาบาล   กรรมการ 

     ด้านบริการทรัพยากรและสารสนเทศ 
     โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 
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8. พว.บุณยวีร์  เพียงรุ่งโรจน์ พยาบาลศูนยบ์ าบัดทดแทนไตเร้ือรัง  กรรมการ 
     โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 

9. พว.พิทยา  มณ ี  พยาบาลศูนยบ์ าบัดทดแทนไตเร้ือรัง  กรรมการ 
     โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 

10. พว.พิลาสลกัษณ ์ จันทร์ไฝ  พยาบาลศูนยบ์ าบัดทดแทนไตเร้ือรัง  กรรมการ 
     โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 

11. น.ส.รัตจิรา  ศรีสอาด  ศูนย์บ าบดัทดแทนไตเร้ือรัง   เลขานุการ 
     โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 

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

13. น.ส.อรษา   ชูเชิด  ศูนย์บ าบดัทดแทนไตเร้ือรัง   ผู้ช่วยเลขานุการ 
      โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 

             
5.ค่าลงทะเบียนและระยะเวลาการฝึกอบรม      

5.1 ค่าลงทะเบียน  65,000  บาท/ท่าน 
5.2 ระยะเวลาการอบรม วันที่ 17 สิงหาคม 2563 – 29 มกราคม 2564 รวม 24 สัปดาห์ 

วันที่ 17 สิงหาคม – 22 ตุลาคม 2563  ภาคทฤษฎี (10 สัปดาห์) 
วันที่ 26 ตุลาคม – 30 ธันวาคม 2563  ภาคปฏิบัติ (10 สัปดาห์) 
หลังฝึกอบรมครบ 20 สัปดาห์ ต้องปฏิบัติงานภายใต้การก ากับดูแลของพยาบาลเวชปฏิบัติทดแทนไต  
(การฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม) หรือ พยาบาลผู้เชี่ยวชาญไตเทียม อย่างน้อย 4 สัปดาห์  
และปฏิบัติการการฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม อย่างน้อย 50 รอบ  
ระหว่างวันที่ 4 – 27 มกราคม 2564 (4 สัปดาห์) 

 

6.การด าเนนิการ    โครงสรา้งของหลกัสตูร 
6.1 โครงสร้างหลักสูตร 

6.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  18 หน่วยกิต 
- ภาคทฤษฎี                                 11      หน่วยกิต  
- ภาคปฏิบัติ                                     7       หน่วยกิต  
       วิชาภาคทฤษฎี  1 หน่วยกิต   =  15   ชั่วโมง  
       วิชาภาคปฏิบัติ  1 หน่วยกิต  =  60   ชั่วโมง  
a(b-c-d) โดยที่    a หมายถึง จ านวนหน่วยกิตรวมทั้งหมด 
                             b หมายถึง จ านวนชั่วโมงสอนทฤษฎี 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ เท่ากับ 1 หน่วยกติ  
                             c หมายถึง จ านวนการฝึกปฏิบัติโดยก าหนด  
  - การฝึกในห้องปฏิบัติการโดย  2 ชั่วโมง / สัปดาห์ เท่ากับ 1 หน่วยกิต  

- การฝึกปฏิบัติในหน่วยฝึกปฏิบัติ  4 ชั่วโมง / สัปดาห์ เท่ากับ  1 หน่วยกิต  
                             d หมายถึง จ านวนชั่วโมงการศึกษาด้วยตนเอง โดยก าหนด 

- การศึกษาด้วยตนเองภาคทฤษฎี 2 ชั่วโมง / สัปดาห์ เท่ากับ  1 หน่วยกิต 
- การศึกษาด้วยตนเองภาคปฏิบัติ 1 ชั่วโมง / สัปดาห์ เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
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6.1.2 จ านวนรายวิชาในหลักสูตร    
วิชาแกน     2 หน่วยกิต 

วิชาที่ 1 นโยบายและระบบบริการสุขภาพ       2(2-0-4) 
(Policy and health service system) 
วิชาบังคับของสาขาทางคลินิก  2 หน่วยกิต 
 

วิชาที่ 2  การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูงและการตัดสินทางคลินิกในผู้ป่วยโรคไต  2(1-2-3) 
(Advanced health assessment and clinical Judgment for the patients with kidney disease) 
วิชาความรู้ความช านาญเฉพาะสาขา 14 หน่วยกิต 
 

วิชาที่ 3 หลักพื้นฐานในการพยาบาลผู้ป่วยโรคไต      3(3-0-6) 
(Essential nursing principle for patients with kidney disease) 
 

วิชาที่ 4  การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม    2(2-0-4) 
(Nursing care for patients on hemodialysis) 
 

วิชาที่ 5  การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤตที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม  2(2-0-4) 
(Nursing care for critically ill patients on hemodialysis) 
 

วิชาที่ 6  ปฏิบัติการจัดการสารสนเทศในการดูแลผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม  1(0-4-1) 
(Practicum of data management in hemodialysis patients) 
 

วิชาที่ 7  ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม   4(0-16-4) 
(Practicum of nursing for hemodialysis patients) 
 

วิชาที่ 8  ปฏิบัติการพยาบาลในผู้ป่วยภาวะวิกฤตที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม 2(0-8-2) 
(Practicum of nursing for critically ill patients with hemodialysis)    

 
7. สถานทีเ่รยีนและแหลง่ฝกึปฏบิตักิารพยาบาล 

    7.1 ภาคทฤษฎ ี
  -  ห้องเรียนคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
  -  ห้องเรียนคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
    -  ศูนย์บ าบัดทดแทนไตเร้ือรัง  โรงพยาบาลสงขลานครินทร์  คณะแพทยศาสตร์ 
    7.2 ภาคปฏบิตั ิ  
  - ฝึกปฏิบตัิการพยาบาลในศูนยบ์ าบัดทดแทนไตเร้ือรัง และหออภิบาลผู้ป่วย รพ.สงขลานครินทร์  
  - เป็นศูนย์ฯที่ให้บริการผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาโรคไต ตลอดจนผู้ป่วยที่ได้รับการบ าบัดทดแทนไตชนดิตา่งๆ 
เช่นการล้างไตทางช่องท้อง การฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทยีม การผ่าตัดปลูกถ่ายไต ในผู้ป่วยไตวายเร้ือรังและเฉยีบพลนั  
ซึ่งทั้งหมดผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  และจากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย 
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       8. การประเมนิผลตลอดหลกัสตูร  
  เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา   

1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีระยะเวลาการศึกษาอบรม ภาคทฤษฎีและ ภาคปฏบิัติไมต่ ่ากว่าร้อยละ 90   
 2   ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องไดแ้ต้มเฉลีย่ตลอดโปรแกรมการศึกษา ไม่น้อยกว่าระดับขั้น 2.50   
              ตามระเบียบการวัดผลและประเมินผลตามเกณฑ์ของสภาการพยาบาล   
 3   การวัดและประเมินผลการศึกษาของแต่ละวิชา กระท าเป็นระดับขัน้ ( Grade ) 5 ระดบั   
              ซึ่งมีความหมายและค่าระดับขั้น ( Grade Point ) ดังนี้  
                          ระดบัขัน้                     ความหมาย     คา่ระดบัขัน้ 
                       A           ดียอดเยีย่ม   4 
             B+   ดีมาก    3.5 
             B   ด ี    3 
             C+   พอใช ้    2.5 
             C   อ่อน    2 
             D+   อ่อนมาก   1.5 
             F    ตก (Fail)    0 

 

9. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
 ผู้เข้าอบรมสามารถน าความรู้และประสบการณ์ไปปฏิบตัิการพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเร้ือรังที่ได้รับการบ าบัด
ทดแทนไตด้วยการฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทยีมได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 
 
 

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


