กาหนดการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์
1. สอบข้อเขียน ณ ห้องประชุมวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 -12.00 น.
วิชาที่สอบ การพยาบาลอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ ภาษาอังกฤษและ
ความรู้ทั่วไป
(วันสอบแต่งกายสุภาพ สุภาพสตรีไม่สวมกางเกง และนาบัตร
ประชาชนตัวจริงมาแสดงในวันสอบ)
2. ประกาศผลการสอบข้อเขียนและผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562
ทาง www.bhumibolhospital.rtaf.mi.th
3. สอบสัมภาษณ์
วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-16.00 น.
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม
วันพุธที่ 27 มี.ค. 2562
ทาง www.bhumibolhospital.rtaf.mi.th
5. ชาระเงินค่าลงทะเบียนสาหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจานวน
65,000 บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
ภายในวันที่ 12 เม.ย. 2562
6. วันอบรม
วันพฤหัสบดีที่ 9 พ.ค. 2562-13 ก.ย. 2562
หมายเหตุ ระยะเวลานี้ไม่รวมการฝึกปฏิบัติงานการฟอกเลือดด้วย
เครื่ อ งไตเที ย มภายใต้ ก ารดู แ ลของผู้ เ ชี่ ย วชาญไตเที ย มหรื อ
Preceptor จานวน 50 รอบ ภายในระยะเวลา 2 เดือน

Download
เอกสารประกอบการสมัคร
ได้ที่นี่

การรับสมัครสอบ
1.Download ใบสมัครและกรอกข้อมูล
* ทาง www.bhumibolhospital.rtaf.mi.th และทาง QR code
2.ชาระค่าสมัครสอบ จานวน 500 บาท โอนเข้าบัญชี
ธนาคารทหารไทย สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ชื่อบัญชี
กองการพยาบาล(หลักสูตรไตเทียม) เลขที่บัญชี 049-2-95440-9
3.ส่งใบสมัครสอบ/หลักฐานประกอบการสมัครและหลักฐาน
การโอนเงินค่าสมัครทางไปรษณีย์
ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

4. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
ทาง www.bhumibolhospital.rtaf.mi.th

หลักฐานประกอบการสมัครสอบ
- สาเนาวุฒิการศึกษาทางการพยาบาล
- สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล ที่ยังไม่หมดอายุ
ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม
- หนังสือยินยอมให้เข้ารับการอบรมจากต้นสังกัด
(ยกเว้นสมัครด้วยตนเอง)
- สาเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ
- รูปถ่าย 1 นิ้วจานวน 2 รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน(ติดใบสมัคร 1 ใบ)
และแนบมาด้วยอีก 1 รูป (พร้อมเขียนชื่อหลังรูป)
- เซ็นชื่อรับรองสาเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ
* ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าสมัครสอบ และค่าลงทะเบียนทุกกรณี
ที่อยู่ส่งเอกสาร และติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
น.อ.หญิง พัชรี สิงห์เจริญ กองการพยาบาล ร.พ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
ถ.พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพ 10220
โทร 091-7383018 e-mail : Patcharee_sing@yahoo.com
น.ท.หญิง รัตตินันท์ สิงห์ประเสริฐ e-mail : rattiaor@yahoo.co.th

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ
การบาบัดทดแทนไต
(การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม)
Program of Nurse Practitioner
in Renal Replacement Therapy
( Hemodialysis )
รุ่นที่ 6
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
ร่วมกับกองการพยาบาลและศูนย์โรคไต
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ การบาบัดทดแทนไต
(การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม)
การรักษาผู้ป่วยโรคไตระยะสุดท้าย (End Stage Renal
Disease : ESRD) ด้วยการบาบัดทดแทนไตโดยการฟอกเลือดด้วย
เครื่องไตเทียม (Hemodialysis : HD) ได้มีการพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้นเรื่อยมาเป็นการประคับประคองให้ผู้ปว่ ยมีชีวิตอยู่
ได้ยาวนานมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นหรือเพื่อรอรับการปลูกถ่ายไต (Kidney
transplantation : KT) ผู้ป่วยโรคไตระยะสุดท้ายต้องการการดูแล
การชี้แนะในการปฏิบัติตน
การเฝ้าระวังและการพยาบาลอย่าง
ใกล้ชิดเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆที่อาจรุนแรงถึงแก่ชีวิตขณะ
รับการฟอกเลือดซึ่ ง จะช่ ว ยให้ ผู้ ป่ ว ยสามารถดารงชีวติ ได้อย่างมี
คุณภาพจึงจาเป็นต้องเตรียมพยาบาลวิชาชีพให้มีความรู้
ความสามารถและทักษะเฉพาะในการพยาบาลผู้ป่วยโรคไตระยะ
สุดท้ายที่รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม การพัฒนาคุณภาพผู้
เข้ารับการฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวช
ปฏิบัติการบาบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) เป็น
พื้นฐานการเป็นผู้เชี่ยวชาญไตเทียม ซึ่งมีองค์ประกอบสาคัญ 3 ส่วน
ได้แก่ 1) วิทยาการและเทคโนโลยี ที่ก้าวหน้าจากการวิจัยและ
หลักฐานเชิงประจักษ์ 2) การฝึกทักษะการพยาบาลและการใช้
เทคโนโลยีขั้นสูงจากสถานบริการไตเทียมที่มีมาตรฐาน
และ
3) อาจารย์ผู้สอนทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติสามารถถ่ายทอดวิธีการ
บริหารจัดการให้เกิดการพัฒนาทักษะอย่างถูกต้องและการฝึกอบรม
เป็นไปอย่างมีมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย
กองการพยาบาลและศูนย์โรคไตกองอายุรกรรม
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ร่วมกับศูนย์
การศึกษาต่อเนื่องวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ มีความพร้อมทั้ง
ด้านวิทยาการและเทคโนโลยีขั้นสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของสภาการ
พยาบาลและสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยเพื่อพัฒนาพยาบาล
ผู้เชี่ยวชาญในการพยาบาลผู้ป่วยโรคไตที่รับการฟอกเลือดด้วยเครื่อง
ไตเทียม

วัตถุประสงค์ทั่วไป
เพื่ อ ให้ ผู้ เ ข้ า อบรมมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจนโยบาย และระบบ
บริ ก ารสุ ข ภาพที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ โรคไตเรื้ อ รั ง และการบ าบั ด ทดแทนไต
มีความรู้และทักษะในการประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูง การพยาบาลผู้ป่วย
โรคไตเรื้อรังระยะต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคไตระยะสุดท้ายที่ได้รับการ
บาบั ดทดแทนไต ปฏิ บัติก ารพยาบาลผู้ป่ว ยที่ ได้รั บการฟอกเลือดด้ว ย
เครื่องไตเทียม และสามารถใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ในการ
ฟอกเลื อดด้ว ยเครื่ องไตเทีย มให้แ ก่ผู้ ป่ว ยได้อย่ างถูก ต้อ งปลอดภั ยบน
พื้น ฐานจริ ย ธรรม จรรยาบรรณวิ ช าชี พ และหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ ใ ช้
สารสนเทศทางสุขภาพเพื่ อการพัฒนาคุ ณภาพการพยาบาล สามารถ
ประสานงานกับทีมสุขภาพและบุค คลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการ
รักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 18 หน่วยกิต
(ภาคทฤษฎี 11 หน่วยกิต/ภาคปฏิบัติ 7 หน่วยกิต)

ระยะเวลาการอบรม 18 สัปดาห์

รายวิชาในหลักสูตร
วิชาที่ 1 นโยบายและระบบบริการสุขภาพ
วิช าที่ 2 การประเมิ นภาวะสุ ขภาพขั้ นสูง และการตัด สินทางคลินิกใน
ผู้ป่วยโรคไต
วิชาที่ 3 หลักพื้นฐานในการพยาบาลผู้ป่วยโรคไต
วิชาที่ 4 การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
วิช าที่ 5 การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤตที่ได้รับฟอกเลือดด้วยเครื่องไต
เทียม
วิช าที่ 6 ปฏิบัติการจัดการสารสนเทศในการดูแลผู้ป่วยฟอกเลือดด้วย
เครื่องไตเทียม
วิชาที่ 7 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
วิชาที่ 8 ปฏิบัติการพยาบาลในผู้ป่วยภาวะวิกฤตที่ได้รับการฟอกเลือดด้วย
เครื่องไตเทียม

1. พยาบาลวิชาชีพที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ชั้น 1 จากสภาการพยาบาล
2. มีประสบการณ์ในการพยาบาลผู้ป่วยไม่ต่ากว่า 2 ปี
3. เป็นผู้มีความประพฤติดี ประวัติการทางานดีและได้รับการอนุมัติ
ลาศึกษาต่อจากผู้บังคับบัญชา
4. มีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคอันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและ
ฝึกปฏิบัติ
5. ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการหลักสูตร ฯ
จานวนผู้เข้ารับการอบรม 16 คน

ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับ
1. ประกาศนียบัตรหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขา
การพยาบาลเวชปฏิบัติการบาบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วย
เครื่องไตเทียม)
2. หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสาขาการพยาบาลศาสตร์ (CNEU)
50 หน่วยคะแนน
3. หนังสือรับรองเป็นผู้ผ่านหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นสูง (ACLS) จาก
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
M
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