
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 

สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัต ิ        

การบ าบัดทดแทนไต 

(การฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทยีม) 

Program of Nurse Practitioner         

in Renal Replacement Therapy 

( Hemodialysis )  

 

ก าหนดการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ ์         
1. 

วิชาที่สอบ การพยาบาลอายรุศาสตร-์ศลัยศาสตร ์ภาษาองักฤษ

และความรูท้ั่วไป                                                                 

(วนัสอบแต่งกายสุภาพ  และน าบัตรประชาชนตัวจริงมา

แสดงในวันสอบ)                                                     

2. 

วนัศกุรท์ี่ 24 มีนาคม 2566                                                

ทาง www.bhumibolhospital.rtaf.mi.th                                  

3. สอบสัมภาษณ ์                                

วนัพธุท่ี 29 มีนาคม 2566 เวลา 08.30-16.00 น.                      4. 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการอบรม                                    

วนัศกุรท์ี่  7  เมษายน 2566                       

ทาง www.bhumibolhospital.rtaf.mi.th                                   

5. ช าระเงนิค่าลงทะเบียนส าหรบัผูท้ี่ผา่นการคดัเลอืกจ านวน 

65,000 บาท (หกหมื่นหา้พนับาทถว้น)                            

ภายในวนัศกุรท์ี่ 21 เมษายน 2566                                          

6. วันอบรม                                                                   

ภาคทฤษฎี: วนัศกุรท์ี่ 12 พฤษภาคม 2566 –21 กนัยายน 2566

และ ฝึกการพฒันาสมรรถนะตอ่เนื่องในการปฏิบตัิงานฟอกเลอืด

ดว้ยเครือ่งไตเทียม หลงัจบภาคทฤษฎี 50 รอบ (ระยะเวลาไม่

น้อยกว่า 8 สัปดาห)์  

 

 

                               การรับสมัครสอบ                                 

1.Download ใบสมัครและกรอกข้อมูล                                     

* ทาง www.bhumibolhospital.rtaf.mi.th และทาง QR code                          

2.ช าระค่าสมัครสอบ จ านวน 500  บาท โอนเขา้บญัชี 

ธนาคารทหารไทย สาขาโรงพยาบาลภมูิพลอดลุยเดช                

ช่ือบญัชี กองการพยาบาล (หลกัสตูรไตเทียม)                               

เลขที่บญัชี 049-2-95440-9          

3.ส่งใบสมัครสอบ/หลกัฐานประกอบการสมคัรและหลกัฐาน 

การโอนเงินคา่สมคัรทางไปรษณีย ์          

ถึงวนัองัคารท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2566                                                   

4. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบ                    

วนัจนัทรท์ี่ 13 มีนาคม 2566                                           

ทาง www.bhumibolhospitalw.rtaf.mi.th 

หลักฐานประกอบการสมัครสอบ                                              

- ส  าเนาวฒุกิารศกึษาทางการพยาบาล จ านวน 1 ชดุ                                         

- ส  าเนาใบอนญุาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล ที่ยงัไมห่มดอาย ุ

ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม จ านวน 1 ชดุ                                                   

- หนงัสอืยินยอมใหเ้ขา้รบัการอบรมจากตน้สงักดั จ านวน 1 ชดุ 

(ยกเวน้สมคัรดว้ยตนเองหรอืไมม่สีงักดั)                                                          

- ส  าเนาบตัรประชาชน/บตัรขา้ราชการ  จ านวน 1 ชดุ                                       

- รูปถ่าย 1 นิว้จ านวน 2 รูปถ่ายไมเ่กิน 6  เดือน (ตดิใบสมคัร 1 ใบ)  

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ  

ร่วมกับกองการพยาบาลและศูนยโ์รคไต 

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  
ที่อยูส่่งเอกสาร และติดตอ่สอบถามเพิ่มเติม                                    

น.อ.หญิง รัตตนัินท ์สิงหป์ระเสริฐ กองการพยาบาล  

ร.พ.ภมิูพลอดุลยเดช พอ. ถ.พหลโยธิน แขวงคลองถนน 

เขตสายไหม กรุงเทพ 10220   โทร 080-5565461               

e-mail : rattiaor@yahoo.co.th           

Download  เอกสารประกอบการสมัคร ได้ทีน่ี่ 

 

รุ่นที่ 9



หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง                           

สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัต ิการบ าบัดทดแทนไต                                 

(การฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทยีม) 

             การรกัษาผูป่้วยโรคไตเรือ้รงัระยะสดุทา้ย (End Stage 

Renal Disease : ESRD) ดว้ยการบ าบดัทดแทนไตโดยการฟอก

เลอืดดว้ยเครือ่งไตเทยีม (Hemodialysis: HD) ไดม้ีการพฒันาใหม้ี

ประสทิธิภาพสงูขึน้เรือ่ยมาเป็นการประคบัประคองใหผู้ป่้วยมีชีวิต

อยูไ่ดย้าวนานมีคณุภาพชีวิตดีขึน้หรอืเพื่อรอรบัการปลกูถา่ยไต 

(Kidney transplantation : KT)  ผูป่้วยโรคไตเรือ้รงัระยะสดุทา้ย

ตอ้งการการดแูลชีแ้นะในการปฏิบตัิตน การเฝา้ระวงัและการ

พยาบาลอยา่งใกลชิ้ด เพื่อปอ้งกนัภาวะแทรกซอ้นตา่งๆที่อาจเกิด

ขีน้ และมีความรุนแรงขณะฟอกเลอืดดว้ยเครือ่งไตเทียม  ซึ่ งจะ

ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถด ารงชีวติไดอ้ยา่งมคีณุภาพ  ดงันัน้จึง

จ าเป็นตอ้งเตรยีมพยาบาลวชิาชีพใหม้ีความรูค้วามสามารถและ

ทกัษะเฉพาะในการพยาบาลผูป่้วยโรคไตเรือ้รงัระยะสดุทา้ยที่รบั

การฟอกเลอืดดว้ยเครือ่งไตเทยีม  การพฒันาคณุภาพผูเ้ขา้รบัการ

ฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบตัิการ

บ าบดัทดแทนไต (การฟอกเลอืดดว้ยเครือ่งไตเทียม) เป็นพืน้ฐาน

การเป็นผูเ้ช่ียวชาญไตเทียม  มีองคป์ระกอบส าคญั 3 สว่นไดแ้ก่   

1) วิทยาการและเทคโนโลยีที่กา้วหนา้จากการวิจยัและหลกัฐานเชิง

ประจกัษ์  2) การฝึกทกัษะการพยาบาลและการใชเ้ทคโนโลยีขัน้สงู

จากสถานบรกิารไตเทียมที่มีมาตรฐาน  และ 3) อาจารยผ์ูส้อนทัง้

ดา้นทฤษฎีและปฏิบตัิสามารถถา่ยทอดวิธีการบรหิารจดัการใหเ้กิด

การพฒันาทกัษะอยา่งถกูตอ้งและการฝึกอบรมเป็นไปอยา่งมี

มาตรฐานเพื่อความปลอดภยัของผูป่้วย                                                               

  

 กองการพยาบาลและศนูยโ์รคไตกองอายรุกรรมโรงพยาบาล

ภมูิพลอดลุยเดช กรมแพทยท์หารอากาศ รว่มกบัศนูยก์ารศกึษาตอ่เนือ่ง

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ มีความพรอ้มทัง้ด้านวิทยาการและ

เทคโนโลยีขัน้สงูตามเกณฑม์าตรฐานของสภาการพยาบาลและสมาคม

โรคไตแหง่ประเทศไทย  เพื่อพฒันาพยาบาลผูเ้ช่ียวชาญในการพยาบาล

ผูป่้วยโรคไตที่รบัการฟอกเลอืดดว้ยเครือ่งไตเทียม 

วัตถุประสงคท์ั่วไป 

เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมมีความรูแ้ละความเขา้ใจนโยบายและระบบ

บริการสุขภาพที่เก่ียวข้องกับโรคไตเรือ้รังและการบ าบัดทดแทนไต         

มีความรูแ้ละทักษะในการประเมินภาวะสุขภาพขัน้สูง การพยาบาล

ผูป่้วยโรคไตเรือ้รังระยะต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคไตเรือ้รงัระยะ

สดุทา้ยที่ไดร้บัการบ าบดัทดแทนไต ปฏิบตัิการพยาบาลผูป่้วยที่ไดร้บั

การฟอกเลอืดดว้ยเครือ่งไตเทียม และสามารถใชอ้ปุกรณแ์ละเทคโนโลยี

ทางการแพทยใ์นการฟอกเลือดดว้ยเครื่องไตเทียมใหแ้ก่ผูป่้วยไดอ้ย่าง

ถูกต้องปลอดภัยบนพื ้นฐานจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ  และ

หลักฐานเชิงประจักษ์โดยใช้สารสนเทศทางสุขภาพเพื่อการพัฒนา

คณุภาพการพยาบาล   สามารถประสานงานกบัทีมสขุภาพและบคุคลที่

เก่ียวขอ้งเพื่อให้ผู้ป่วยได้รบัการรกัษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องและมี

ประสทิธิภาพ 

 

โครงสร้างหลักสูตร 

จ านวนหนว่ยกิตตลอดหลกัสตูร 18  หนว่ยกิต                   

(ภาคทฤษฎี 11 หนว่ยกิต/ภาคปฏิบตัิ 7 หนว่ยกิต) 

 

รายวิชาในหลักสูตร 

วิชาที่ 1  นโยบายและระบบบรกิารสขุภาพ 

วิชาที่ 2  การประเมินภาวะสขุภาพขัน้สูงและการตดัสินทางคลินิกใน 

Primary Business Address 
Your Address Line 2 
Your Address Line 3 
Your Address Line 4 

M 

 ผูป่้วยโรคไต 

วิชาที่ 3  หลกัพืน้ฐานในการพยาบาลผูป่้วยโรคไต 

วิชาที่ 4  การพยาบาลผูป่้วยที่ไดร้บัการฟอกเลือดดว้ยเครื่องไต

เทียม 

วิชาที่ 5  การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤตที่ได้รับฟอกเลือดด้วย

เครือ่งไตเทียม 

วิชาที่ 6 ปฏิบตัิการจัดการสารสนเทศในการดูแลผูป่้วยฟอกเลือด        

ดว้ยเครือ่งไตเทียม  

วิชาที่ 7 ปฏิบตัิการพยาบาลผูป่้วยที่ไดร้บัการฟอกเลือดดว้ยเครื่อง

ไตเทียม 

วิชาที่ 8 ปฏิบตัิการพยาบาลในผูป่้วยภาวะวิกฤตที่ไดร้บัการฟอก

เลอืดดว้ยเครือ่งไตเทียม  

 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม  

1. พยาบาลวิชาชีพท่ีไดร้บัใบอนญุาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล 

และการผดงุครรภช์ัน้ 1 จากสภาการพยาบาล ที่ไมห่มดอาย ุ 

2. มีประสบการณใ์นการพยาบาลผูป่้วยไมต่  ่ากวา่ 2 ปี    

3. เป็นผูม้ีความประพฤติดี ประวตัิการท างานดีและไดร้บัการอนมุตัิ

ลาศกึษาตอ่จากผูบ้งัคบับญัชา             

4. มีสขุภาพสมบรูณ ์ไมเ่ป็นโรคอนัจะเป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา

และ ฝึกปฏิบตัิ                       

5. ผา่นการคดัเลอืกจากคณะกรรมการหลกัสตูร ฯ 

จ านวนผู้เข้ารับการอบรม  16  คน 

ระยะเวลาการอบรม                                            

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ 16-18สัปดาห ์ (ฝึกปฏิบตัิ การฟอก

เลอืดเพื่อเก็บประสบการณ ์ หลังจบภาคทฤษฎีเป็นระยะเวลาไม่

น้อยกว่า 8 สัปดาห ์)               


