
การรับสมัคร 

ลงทะเบียนสมัครออนไลน ระหวางวันท่ี 22 พฤศจิกายน                   

   - 17 ธันวาคม 2564  ทาง www.rajavithi.go.th  

 

ข้ันตอนการสอบคัดเลือก  

1. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียน 
  วันท่ี 24  ธันวาคม 2564   www.rajavithi.go.th    

2. สอบขอเขียน  
วันท่ี 5  มกราคม  2565 (สถานท่ีจะแจงใหทราบพรอมประกาศ

รายช่ือผูมสีิทธ์ิสอบขอเขียน) 

3. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ 
วันท่ี 14  มกราคม 2565   ทาง www.rajavithi.go.th  

4. สอบสมัภาษณ 
วันท่ี 21  มกราคม 2565 (สถานท่ีจะแจงใหทราบพรอมประกาศ

รายช่ือผูมสีิทธ์ิสอบสมัภาษณ) 

5. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการอบรม 

   วันท่ี  28  มกราคม 2565 ทาง  www.rajavithi.go.th  

ผูท่ีผานการคัดเลือกเขารับการอบรม ตองชําระเงิน ภายใน 

    วันท่ี 4 กุมภาพันธ 2565  (เกินเวลาท่ีกําหนดใหถือวาสละสิทธ์ิ) 

สถานที่แหลงฝกภาคปฏบิัต ิ

 - หนวยไตเทียม โรงพยาบาลราชวิถี   

 - หนวยไตเทียม โรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน 

 - หนวยไตเทียม โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ (วัดไรขิง) 

ที่พัก 
ผูสมคัรจะตองรับรับผิดชอบตัวเองตลอดระยะเวลาการฝกอบรม 

 

 

      

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาล

เวชปฏิบัติการบําบัดทดแทนไต 

(การฟอกเลอืดดวยเคร่ืองไตเทียม) 

Program of Nursing Specialty in Renal Replacement 
Therapy Nurse Practitioner (Hemodialysis) 

 

 

 

1 เมษายน – 30 กันยายน 2565 

 

 

ภารกิจดานการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี   

รวมกับ 

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 

 

 

 

หลักการและเหตุผล 
ปจจุบันประเทศไทยมีจํานวนผูปวยโรคไตเรื้อรังประมาณ 8 ลาน

คน เปนผูปวยไตวายเรื้อรังระยะสุดทายเพ่ิมจํานวนข้ึนถึงปละ 18.3 % 

ปญหาสุขภาพจากโรคไตวายอาจรุนแรงข้ึนจากโรครวมอ่ืนๆ เชน 

เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ เปนตน ทําใหการดูแลรักษาโรค

ไตวายมีความยุงยากซับซอนมากข้ึน ตองการการใชทรัพยากรทาง

สุขภาพเพ่ิมข้ึน สงผลใหมีการขยายบริการบําบัดทดแทนไตอยาง

รวดเร็ว การรักษาดวยการบําบัดทดแทนไตโดยวิธีการฟอกเลือดดวย

เครื่องไตเทียมเปนทางเลือกหน่ึงท่ีชวยใหผูปวยสามารถดําเนินชีวิตได

ใกลเคียงปกติ เพ่ิมคุณภาพชีวิตของผูปวย และชวยใหมีชีวิตยืนยาวข้ึน

ได วิธีการรักษาดังกลาวไดมีพัฒนาการของเทคโนโลยีทางการแพทย

กาวหนามากข้ึนโดยลําดับ 

พยาบาลเวชปฏิบัติการบําบัดทดแทนไตจึงจําเปนตองมีสมรรถนะ

ในการประเมินผูปวย การวินิจฉัยปญหาสุขภาพ การใหคําปรึกษาแก

ผูปวยและผูดูแล มีความสามารถในการทําหัตถการตางๆ ท่ีเก่ียวกับ

การบําบัดทดแทนไต สามารถประเมินความเสี่ยงและภาวะแทรกซอน

ท้ังในระยะกอน-ระหวาง-หลังฟอกเลือด สามารถกําหนดตัวช้ีวัดและ

ประเมินผลลัพธของผูปวยและหนวยงาน สามารถพัฒนาคุณภาพการ

ดูแลรักษาพยาบาลผูปวยโรคไตเรื้อรัง โดยใชขอมูลหลักฐานเชิง

ประจักษและการจัดการขอมูลอยางเปนระบบได 

ภารกิจดานการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี รวมกับ คณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล จึงไดจัดทําหลักสูตรกาพยาบาล
เฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบําบัดทดแทนไต (การฟอก
เลือดดวยเครื่องไตเทียม) เพ่ือพัฒนาสมรรถนะพยาบาลใหสอดคลอง
กับความกาวหนาทางวิทยาศาสตรการแพทยและใหการพยาบาลผูปวย
โรคไตอยางมีคุณภาพ  
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วัตถุประสงคทั่วไป 
เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจนโยบายและระบบ

บริการสุขภาพท่ีเก่ียวของกับโรคไตเรื้อรังและการบําบัดทดแทนไต มี
ความรูและทักษะในการประเมินภาวะสุขภาพข้ันสูง การพยาบาล
ผูปวยโรคไตเรื้อรังระยะตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งโรคไตระยะสุดทายท่ี
ไดรับการบําบัดทดแทนไต ปฏิบัติการพยาบาลผูปวยท่ีไดรับการฟอก
เลือดดวยเครื่องไตเทียม และสามารถใชอุปกรณและเทคโนโลยี
ทางการแพทยในการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมใหแกผูปวยไดอยาง
ถูกตอง ปลอดภัย บนพ้ืนฐานจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพและ
หลักฐานเชิงประจักษ สามารถประเมินปญหาและวางแผนปองกันและ
จัดการกับภาวะแทรกซอนและความเสี่ยง และใชสารสนเทศทาง
สุขภาพเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล สามารถประสานงานกับ
ทีมสุขภาพและบุคคลท่ีเก่ียวของเพ่ือใหผูปวยไดรับการรักษาพยาบาล
อยางตอเน่ือง 

วัตถุประสงคเฉพาะ 
หลักสตูรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการ

บําบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม) มีวัตถุประสงค
เฉพาะเพ่ือใหพยาบาลมีสมรรถนะดังตอไปน้ี 

1. วิเคราะห  นโยบาย ระบบสุขภาพ เศรษฐศาสตรสุขภาพ และ
จัดรูปแบบการพยาบาลผูปวยโรคไตท่ีสอดคลองกับระบบสุขภาพได  

2. มีทักษะในการประเมินและวิเคราะหปญหาสุขภาพ ในผูปวยโรคไต
เรื้อรังและผูปวยฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมได  

3. มีทักษะการประยุกตใชความรูและเทคโนโลยีทางการแพทยในการ
ปฏิบัติการพยาบาลผูปวยฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมบนพ้ืนฐาน
กฎหมาย จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  

4. จัดระบบการใช บุคลากรและทรัพยากร อ่ืนๆ รวม ท้ังการ
ประสานงานในทีมเพ่ือดูแลผูปวยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดทาย
อยางมีประสิทธิภาพ  

5. ใหคําปรึกษาแกผูปวยและครอบครัวในการเลือกวิธีการบําบัด
ทดแทนไต และจัดการสุขภาพตนเองได  

6. มีทักษะในการวิเคราะหหลักฐานเชิงประจักษและสารสนเทศทาง
สุขภาพ ในการพัฒนาคุณภาพการดูแลอยางตอเน่ือง 

 

โครงสรางหลักสูตร 

จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสตูร   18   หนวยกิต 

 (ภาคทฤษฎี  11 หนวยกิต ภาคปฏิบัติ 7 หนวยกิต) 

รายวิชาในหลักสูตร 
วิชาท่ี 1 นโยบายกับภาวะผูนํา 

วิชาท่ี 2 การประเมินภาวะสุขภาพข้ันสูงและการตัดสิน 

 ทางคลินิกในผูปวยโรคไต 

วิชาท่ี 3 หลักพ้ืนฐานในการพยาบาลผูปวยโรคไต 

วิชาท่ี 4 การพยาบาลผูปวยท่ีไดรบัการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม 

วิชาท่ี 5 การพยาบาลผูปวยภาวะวิกฤตท่ีไดรับการฟอกเลือดดวย 

          เครื่องไตเทียม 

วิชาท่ี 6 ปฏิบัติการจัดการสารสนเทศในการดูแลผูปวยฟอกเลือดดวย 

          เครื่องไตเทียม 

วิชาท่ี 7 ปฏิบัติการพยาบาลผูปวยท่ีไดรับการฟอกเลือดดวยเครื่องไต   

           เทียม 

วิชาท่ี 8 ปฏิบัติการพยาบาลในผูปวยภาวะวิกฤตท่ีไดรับการฟอกเลือด    

  ดวยเครื่องไตเทียม 

หมายเหตุ  รูปแบบการเรียน Online และ Onsite 

คุณสมบัติผูเขารับการอบรม 
1. เปนผูมีความประพฤติดี ประวัติการทํางานดี มีความรับผดิชอบ 

2. ไมเปนโรคท่ีเปนอุปสรรคตอการรกัษา 

คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เปนผูไดรับประกาศนียบัตรหรือหรือปริญญาบัตรในวิชาชีพการ 

พยาบาลและไดรับใบอนุญาตประวิชาชีพการพยาบาลหรือการ

พยาบาลผดุงครรภ ช้ัน 1 จากสภาการพยาบาล 

2. เปนผูมีประสบการณปฏิบัติงานดานการพยาบาลมาแลวไมนอย

กวา 2 ป 

3. ผานการคัดเลือกตามเกณฑการพิจารณาของคณะกรรมการ

ดําเนินการคัดเลือก 

จํานวนผูเขาอบรม  
     พยาบาลวิชาชีพ 32 คน 

คาลงทะเบียน  
65,000 บาท (หกหมื่นหาพันบาทถวน) 

การประเมินผล 
ภาคทฤษฎี : การสอบขอเขียน รายงานและการมีสวนรวมในช้ันเรียน 

ภาคปฏิบัติ : การฝกปฏิบัติงาน การทํารายงานการศึกษา 

                ผูปวยเฉพาะราย 

ผูผานการฝกอบรมจะไดรับ 
1. ประกาศนียบัตรหลักสตูรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการ

พยาบาลเวชปฏิบัติการบําบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดดวย

เครื่องไตเทียม) 

2. หนวยคะแนนการศึกษาตอเน่ืองสาขาการพยาบาลศาสตร 

(CNEU) จํานวน 50 หนวยคะแนน 

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติม 
คุณนฤมล สุภัคธํารงรักษ 

เบอรติดตอ 02-206-9000 ตอ 30536 (ในวันและเวลาราชการ) 

 

 


