สําหรับเจ้าหน้าที่กรอก
เลขที่…………………

ที่สาํ หรับ
ติดรู ปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว

ใบสมัครสอบประกาศนียบัตรพยาบาลผู้เชี่ยวชาญไตเทียม
สมาคมโรคไตแห่ งประเทศไทย ประจําปี พ.ศ. 2562

ข้ อมูลผู้สมัคร
หมายเลขประจําตัวประชาชน ( 13 หลัก)
ชื่อ ( นาย, นาง, นางสาว / ยศ ) …….………………………………นามสกุล ………………….……..…………………. วันเดือนปี เกิด ………/……………/……..……
ที่อยูป่ ัจจุบนั ที่ติดต่อได้ บ้านเลขที่………….………หมู่...................หมู่บา้ น ………..…….………..…………..………….… ซอย ………………………………………..
ถนน……………………………… ตําบล…………………………… อําเภอ…………………………… จังหวัด...............……………… รหัสไปรษณี ย…
์ ………………
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ( บ้าน )………………………………………. .โทรศัพท์เคลื่อนที่……………………………… E-mail……………..………….…………………….
สถานที่ปฏิบตั ิงาน…………………….…… โรงพยาบาล .................................................. ถนน ...................................... อําเภอ............................... จังหวัด.........................
รหัสไปรษณี ย ์ ........................... โทรศัพท์หน่วยงาน ………………………………………………… ต่อ ………………….………. FAX …………………..……………
ตําแหน่งการทํางานปัจจุบนั
ο พยาบาล Hemodialysis (Full time) ο พยาบาล Hemodialysis (Part time) ο อื่นๆ ระบุ………….…...…………………...
จบพยาบาลศาสตร์จากสถาบัน …………………………………………………………….…… คุณวุฒิ ………..…………..….…………….…. พ.ศ……………..…..
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ ……………………… เลขที่สภาการพยาบาล ………………..….…เลขที่สมาชิกสมาคมพยาบาลโรคไต ……..…./...…..
ระบุวนั /เดือน/ปี ที่เริ่ มปฏิบตั ิงาน Hemodialysis …….../…………..…../……...…....
ระบุ วัน/เดือน/ปี ที่เริ่ มฝึ กอบรม Hemodialysis ….….../……………../……..….
การสมัครสอบครั้งนี้ของข้าพเจ้า เป็ นการสมัคร
สอบครั้งแรก
สอบครั้งที่ 2 เพื่อสอบภาค O ปากเปล่า O ทฤษฎี O ปฏิบตั ิ สอบครั้งแรก พ.ศ. ................... รพ.ที่ท่านสอบภาคปฏิบตั ิ ระบุ ......................................................
สอบครั้งที่ 3 เพื่อสอบภาค O ปากเปล่า O ทฤษฎี O ปฏิบตั ิ สอบครั้งแรก พ.ศ. ................... รพ.ที่ท่านสอบภาคปฏิบตั ิ ระบุ ......................................................
สอบครั้งสอง พ.ศ. ................. . รพ.ที่ท่านสอบภาคปฏิบตั ิ ระบุ .......................................................
ประวัติการศึกษา การอบรม หรือการประชุ มวิชาการ เกีย่ วกับ Renal Replacement Therapy ในระยะเวลาตามเกณฑ์ กาํ หนด ต้ องมีสําเนาใบประกาศนียบัตรรับรองแนบ

มาด้ วยทุกใบ
สถานที่/สถาบันที่ศึกษา / อบรม /ประชุมวิชาการ ตั้งแต่ ว/ด/ป-ถึง- ว/ด/ป

หลักสู ตร

คุณวุฒิ

1………………………………………… …………………………….. …………………………………………..…………….

…………………………………

2………………………………………… …………………………….. …………………………………………..…………….

…………………………………

3………………………………………… …………………………….. …………………………………………..…………….

…………………………………

4………………………………………… …………………………….. …………………………………………..…………….

…………………………………

5………………………………………… …………………………….. …………………………………………..…………….

…………………………………

ประวัติการปฏิบัตงิ าน Hemodialysis
1. สถาบัน/ สถานที่ทาํ งาน………………………………………………
โทรศัพท์หน่วยงาน.................................................................................
ก. ข้ อมูลหน่ วยไตเทียม
จํานวนเครื่ องไตเทียม ในหน่วยทั้งหมด…………….…..…. เครื่ อง
จํานวนผูป้ ่ วยในหน่วยทั้งหมด …………..…………….…. ราย/สัปดาห์
เปิ ดทํา HD ............................................................................รอบ/วัน
เปิ ดทํา HD............................................................................ วัน/สัปดาห์
จํานวน Acute HD ………………………………………… ครั้ง/เดือน
ข. ข้ อมูลการปฏิบตั ิงานของผู้สมัครสอบ
จํานวนรอบทําที่ข้ ึนปฏิบตั ิงาน ……………..................….. รอบ/สัปดาห์
จํานวนผูป้ ่ วยที่ท่านดูแลโดยเฉลี่ย ........................................ ราย/รอบ

ระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงานตั้งแต่ ……/…………./…………. ถึง ………/…………./…………
แพทย์ผรู ้ ับรอง ( แพทย์เป็ นผูเ้ ซ็นชื่อห้ามผูส้ มัครเขียนชื่อแพทย์ดว้ ยตนเอง )
ข้าพเจ้า (น.พ., พ.ญ.)……………………………………………………….
ขอรับรองว่าผูส้ มัครได้ปฏิบตั ิงานด้านไตเทียม ณ สถาบันแห่งนี้ จริ ง
ลายเซ็น ………………………………………………
หัวหน้าฝ่ ายการพยาบาล/ หรื อหัวหน้าพยาบาลห้องไตเทียมผูร้ ับรอง ( พยาบาลเป็ นผูเ้ ซ็นชื่อ
ห้ามผูส้ มัครเขียนชื่อหัวหน้าพยาบาล ด้วยตนเอง )
ข้าพเจ้า ……………….……………………………………………………….
ขอรับรองว่าผูส้ มัครได้ปฏิบตั ิงานด้านไตเทียม ณ สถาบันแห่งนี้ จริ ง
ลายเซ็น ……………………………………………โทรศัพท์ ........................………..
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2. สถาบัน/สถานที่ทาํ งาน………………………………………………
โทรศัพท์หน่วยงาน.................................................................................
ก. ข้ อมูลหน่ วยไตเทียม
จํานวนเครื่ องไตเทียม ในหน่วยทั้งหมด…………….…..…. เครื่ อง
จํานวนผูป้ ่ วยในหน่วยทั้งหมด …………..…………….…. ราย/สัปดาห์
เปิ ด HD .................................................................................รอบ/วัน
เปิ ด HD................................................................................. วัน/ สัปดาห์
จํานวน Acute HD ………………………………………… ครั้ง/เดือน
ข. ข้ อมูลการปฏิบตั ิงานของผู้สมัครสอบ
จํานวนรอบทําที่ข้ ึนปฏิบตั ิงาน ……………..................….. รอบ/สัปดาห์
จํานวนผูป้ ่ วยที่ท่านดูแลโดยเฉลี่ย ........................................ ราย/รอบ
3. สถาบัน/สถานที่ทาํ งาน………………………………………………
โทรศัพท์หน่วยงาน.................................................................................
ก. ข้ อมูลหน่ วยไตเทียม
จํานวนเครื่ องไตเทียม ในหน่วยทั้งหมด…………….…..…. เครื่ อง
จํานวนผูป้ ่ วยในหน่วยทั้งหมด …………..…………….…. ราย/สัปดาห์
เปิ ด HD..................................................................................รอบ/วัน
เปิ ด HD................................................................................. วัน/ สัปดาห์
จํานวน Acute HD ………………………………………… ครั้ง/เดือน
ข. ข้ อมูลการปฏิบตั ิงานของผู้สมัครสอบ
จํานวนรอบทําที่ข้ ึนปฏิบตั ิงาน ……………..................….. รอบ/สัปดาห์
จํานวนผูป้ ่ วยที่ท่านดูแลโดยเฉลี่ย ........................................ ราย/รอบ
4. สถาบัน/สถานที่ทาํ งาน………………………………………………
โทรศัพท์หน่วยงาน.................................................................................
ก. ข้ อมูลหน่ วยไตเทียม
จํานวนเครื่ องไตเทียม ในหน่วยทั้งหมด…………….…..…. เครื่ อง
จํานวนผูป้ ่ วยในหน่วยทั้งหมด …………..…………….…. ราย/สัปดาห์
เปิ ด HD ................................................................................รอบ/วัน
เปิ ด HD................................................................................. วัน/ สัปดาห์
จํานวน Acute HD ………………………………………… ครั้ง/เดือน
ข. ข้ อมูลการปฏิบตั ิงานของผู้สมัครสอบ
จํานวนรอบทําที่ข้ ึนปฏิบตั ิงาน ……………..................….. รอบ/สัปดาห์
จํานวนผูป้ ่ วยที่ท่านดูแลโดยเฉลี่ย ........................................ ราย/รอบ

ระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงานตั้งแต่ ……/…………./…………. ถึง ………/…………./…………
แพทย์ผรู ้ ับรอง ( แพทย์เป็ นผูเ้ ซ็นชื่อ ห้ามผูส้ มัครเขียนชื่อแพทย์ดว้ ยตนเอง )
ข้าพเจ้า (น.พ., พ.ญ.)……………………………………………………….
ขอรับรองว่าผูส้ มัครได้ปฏิบตั ิงานด้านไตเทียม ณ สถาบันแห่งนี้ จริ ง
ลายเซ็น ………………………………………………
หัวหน้าฝ่ ายการพยาบาล/ หรื อหัวหน้าพยาบาลห้องไตเทียมผูร้ ับรอง ( พยาบาลเป็ นผูเ้ ซ็นชื่อ
ห้ามผูส้ มัครเขียนชื่อหัวหน้าพยาบาล ด้วยตนเอง )
ข้าพเจ้า ……………….……………………………………………………….
ขอรับรองว่าผูส้ มัครได้ปฏิบตั ิงานด้านไตเทียม ณ สถาบันแห่งนี้ จริ ง
ลายเซ็น ……………………………………………โทรศัพท์ ........................………..

ระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงานตั้งแต่ ……/…………./…………. ถึง ………/…………./…………
แพทย์ผรู ้ ับรอง ( แพทย์เป็ นผูเ้ ซ็นชื่อห้ามผูส้ มัครเขียนชื่อแพทย์ดว้ ยตนเอง )
ข้าพเจ้า (น.พ., พ.ญ.)……………………………………………………….
ขอรับรองว่าผูส้ มัครได้ปฏิบตั ิงานด้านไตเทียม ณ สถาบันแห่งนี้ จริ ง
ลายเซ็น ………………………………………………
หัวหน้าฝ่ ายการพยาบาล/ หรื อหัวหน้าพยาบาลห้องไตเทียมผูร้ ับรอง ( พยาบาลเป็ นผูเ้ ซ็นชื่อ
ห้ามผูส้ มัครเขียนชื่อหัวหน้าพยาบาล ด้วยตนเอง )
ข้าพเจ้า ……………….……………………………………………………….
ขอรับรองว่าผูส้ มัครได้ปฏิบตั ิงานด้านไตเทียม ณ สถาบันแห่งนี้ จริ ง
ลายเซ็น ……………………………………………โทรศัพท์ ........................………..

ระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงานตั้งแต่ ……/…………./…………. ถึง ………/…………./…………
แพทย์ผรู ้ ับรอง ( แพทย์เป็ นผูเ้ ซ็นชื่อห้ามผูส้ มัครเขียนชื่อแพทย์ดว้ ยตนเอง )
ข้าพเจ้า (น.พ., พ.ญ.)……………………………………………………….
ขอรับรองว่าผูส้ มัครได้ปฏิบตั ิงานด้านไตเทียม ณ สถาบันแห่งนี้ จริ ง
ลายเซ็น ………………………………………………
หัวหน้าฝ่ ายการพยาบาล/ หรื อหัวหน้าพยาบาลห้องไตเทียมผูร้ ับรอง ( พยาบาลเป็ นผูเ้ ซ็นชื่อ
ห้ามผูส้ มัครเขียนชื่อหัวหน้าพยาบาล ด้วยตนเอง )
ข้าพเจ้า ……………….……………………………………………………….
ขอรับรองว่าผูส้ มัครได้ปฏิบตั ิงานด้านไตเทียม ณ สถาบันแห่งนี้ จริ ง
ลายเซ็น ……………………………………………โทรศัพท์ ........................………..

5. สถาบัน/สถานที่ทาํ งาน………………………………………………
โทรศัพท์หน่วยงาน.................................................................................
ระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงานตั้งแต่ ……/…………./…………. ถึง ………/…………./…………
แพทย์ผรู ้ ับรอง ( แพทย์เป็ นผูเ้ ซ็นชื่อห้ามผูส้ มัครเขียนชื่อแพทย์ดว้ ยตนเอง )
ก. ข้ อมูลหน่ วยไตเทียม
ข้าพเจ้า (น.พ., พ.ญ.)……………………………………………………….
จํานวนเครื่ องไตเทียม ในหน่วยทั้งหมด…………….…..…. เครื่ อง
ขอรับรองว่าผูส้ มัครได้ปฏิบตั ิงานด้านไตเทียม ณ สถาบันแห่งนี้ จริ ง
จํานวนผูป้ ่ วยในหน่วยทั้งหมด …………..…………….…. ราย/สัปดาห์
ลายเซ็น ………………………………………………
เปิ ด HD..................................................................................รอบ/วัน
เปิ ด HD……………………………………………………..วัน/ สัปดาห์ หัวหน้าฝ่ ายการพยาบาล/ หรื อหัวหน้าพยาบาลห้องไตเทียมผูร้ ับรอง ( พยาบาลเป็ นผูเ้ ซ็นชื่อ
ห้ามผูส้ มัครเขียนชื่อหัวหน้าพยาบาล ด้วยตนเอง )
จํานวน Acute HD ………………………………………… ครั้ง/เดือน
ข้าพเจ้า ……………….……………………………………………………….
ข. ข้ อมูลการปฏิบตั ิงานของผู้สมัครสอบ
ขอรับรองว่าผูส้ มัครได้ปฏิบตั ิงานด้านไตเทียม ณ สถาบันแห่งนี้ จริ ง
จํานวนรอบทําที่ข้ ึนปฏิบตั ิงาน ……………..................….. รอบ/สัปดาห์
ลายเซ็น ……………………………………………โทรศัพท์ ........................………..
จํานวนผูป้ ่ วยที่ท่านดูแลโดยเฉลี่ย ........................................ ราย/รอบ
หมายเหตุ : แพทย์ ผ้ รู ั บรอง เป็ นอายุรแพทย์โรคไต/ กุมารแพทย์โรคไต และ/หรื อ เป็ นสมาชิกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย

2

การระบุเครื่องไตเทียมในการสอบภาคปฏิบตั ิ
ให้ระบุเครื่ องไตเทียมที่ท่านสามารถปฏิบตั ิได้จริ งตามลําดับ โดยให้ คาํ นึงถึงเครื่องไตเทียมทีม่ กี ารใช้ อยู่โดยทัว่ ไปในโรงพยาบาลต่ างๆ ทั้งนี้
คณะกรรมการจะพิจารณาตามลําดับของการสมัครสอบและตามความเหมาะสมของสนามสอบภาคปฏิบตั ิเป็ นหลัก
อันดับที่ 1 เครื่ องไตเทียม................................................................รุ่ น…………………………..………
อันดับที่ 2 เครื่ องไตเทียม ...............................................................รุ่ น…………………………..………
อันดับที่ 3 เครื่ องไตเทียม ...............................................................รุ่ น…………………………..………

ลงชื่อ……………………………………………………… ผู้สมัคร
( .................................................................)
วันที่ …………/……………………/…………………

หมายเหตุ
1. ในกรณี พบว่าผูเ้ ข้าสอบเจตนาทุจริ ตโดยให้ขอ้ มูลอันเป็ นเท็จ เพื่อให้ได้สิทธิ์เป็ นผูเ้ ข้าสอบ สมาคมโรคไตฯ จะดําเนินการพิจารณา ยกเลิก
ประกาศนียบัตรผูเ้ ชี่ยวชาญไตเทียมของท่านย้อนหลัง และจะตัดสิ ทธิ์ในการสอบเป็ นพยาบาลผูเ้ ชี่ยวชาญไตเทียมในระยะเวลา 3 ปี
2. กรณีผ้ สู มัครสอบมีคณ
ุ สมบัติไม่ ครบถ้ วน หรือแจ้ งคุณสมบัติอันเป็ นเท็จ และถูกยกเลิกการสมัคร โดยถือมติคณะกรรมการ

สมาคมโรคไตฯ และสมาคมโรคไตฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ คนื เงินค่ าสมัครสอบ ทุกภาค
3. สําหรับผูท้ ี่มีผลการสอบปี ก่อนไม่ผ่านในภาคใดภาคหนึ่ ง สามารถใช้สิทธิ์ในการสมัครสอบเฉพาะภาคที่สอบไม่ผ่านได้อีก 2 ครั้ง โดยต้อง
กระทําการสอบ ในปี ถัดไปติดต่อกันนับจากปี ที่ทาํ การสอบไม่ผ่าน (ยกเว้นกรณี ที่จาํ เป็ น ไม่สามารถมาทําการสอบแก้ตวั ได้ ให้แจ้งสาเหตุของ
การไม่สมัครสอบให้กรรมการทราบ เพื่อพิจารณาเป็ นกรณี ไป) หากผลสอบไม่ ผ่าน 3 ครั้ ง ต้ องสมัครสอบใหม่ ในทุกภาค
4. กรณีสอบผ่ านทุกภาค ท่ านประสงค์ จะรับใบประกาศโดย
มารับด้วยตนเองที่สมาคมโรคไต
ส่ งไปรษณี ย ์ มาที่
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
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หนังสื อรับรองการทํางานด้ าน Hemodialysis
ข้าพเจ้า (นพ. พญ.)……………………………………..……………นามสกุล……………………………………………………
ตําแหน่ง……………………………โรงพยาบาล………………………………………….คุณวุฒิ……………………………………………..
เป็ นอายุรแพทย์โรคไต
เป็ นกุมารฯ แพทย์โรคไต
สมาชิกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาล
ขอรับรองว่า…………………………………………………………..ตําแหน่ง……………………………………………………..
ได้ปฏิบตั ิงานด้าน Hemodialysis ตั้งแต่…………………………………. ถึงปั จจุบนั จริ ง และขณะนี้ยงั ปฏิบตั ิงานด้านนี้อยู่
ลงชื่อ ……………………………………………..ผูร้ ับรอง
( .................................................................)
วันที่ …………………………..

หนังสื อรับรองการปฏิบัตงิ านด้ าน Hemodialysis
ข้าพเจ้า (นพ. พญ.)……………………………………..……………นามสกุล……………………………………………………
ตําแหน่ง……………………………โรงพยาบาล………………………………………….คุณวุฒิ……………………………………………..
เป็ นอายุรแพทย์โรคไต
เป็ นกุมารฯ แพทย์โรคไต
สมาชิกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาล
ขอรับรองว่า…………………………………………………………..ตําแหน่ง……………………………………………………..
ได้ปฏิบตั ิงานด้าน Hemodialysis ตั้งแต่…………………………………. ถึงปั จจุบนั จริ ง และขณะนี้ยงั ปฏิบตั ิงานด้านนี้อยู่
ลงชื่อ ……………………………………………..ผูร้ ับรอง
( .................................................................)
วันที่ …………………………..

หนังสื อรับรองการปฏิบัตงิ านด้ าน Hemodialysis
ข้าพเจ้า ( พยาบาล )……………………………….…………………..นามสกุล………………………………………………
ตําแหน่ง……………………………โรงพยาบาล………………………………………….คุณวุฒิ…………………………………………
หัวหน้าฝ่ ายการพยาบาล รพ…………………………………………….
พยาบาลผูเ้ ชี่ยวชาญไตเทียมของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ.………………….
ขอรับรองว่า……………………………………………………………..ตําแหน่ง………………………………………………
ได้ปฏิบตั ิงานด้าน Hemodialysis ตั้งแต่…………………………………. ถึงปั จจุบนั จริ ง และขณะนี้ยงั ปฏิบตั ิงานด้านนี้อยู่
ลงชื่อ ……………………………………………..ผูร้ ับรอง
( .................................................................)
วันที่ …………………………..
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คุณสมบัตผิ ้มู สี ิ ทธิสมัครสอบ
1. จบวุ ฒิ ก ารศึ ก ษาพยาบาลศาสตรบัณ ฑิ ต และมี ใ บประกอบวิ ช าชี พ (ไม่ น้ อ ยกว่ า 5
ปี นั บ จากวัน ที่ ไ ด้รั บ ใบประกอบวิ ช าชี พ
นับถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
2. เป็ นสมาชิกสมาคมพยาบาลโรคไต ไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
3. เป็ นสมาชิกสภาการพยาบาล
4. มีผรู้ ับรองเป็ นแพทย์ (สมาชิกสมาคมโรคไตฯ) 2 ท่าน รับรองร่ วมกับพยาบาลผูไ้ ด้รับประกาศนี ยบัตรพยาบาลผูเ้ ชี่ยวชาญไตเทียมของสมาคม
โรคไตฯ อีก 1 ท่าน กรณี มีแพทย์ฯ เพียงท่านเดียวให้ผอู้ าํ นวยการโรงพยาบาลอีก 1 ท่าน เป็ นผูร้ ับรอง หากไม่มีพยาบาลผูเ้ ชี่ยวชาญไตเทียมรับรอง
อนุญาตให้หวั หน้าฝ่ ายการพยาบาลของโรงพยาบาลที่ผสู ้ มัครสอบปฏิบตั ิงานอยูเ่ ป็ นผูใ้ ห้การรับรอง
5.เป็ นผูม้ ีประสบการณ์ดา้ น Hemodialysis ตามเกณฑ์ที่กาํ หนด (ตามตารางแบ่งกลุ่ม) และปั จจุบนั ยังคงปฏิบตั ิงานเป็ นพยาบาล Hemodialysis
โดยมีหนังสื อรับรองจากต้นสังกัด
6. เข้าร่ วมประชุมวิชาการหรื อศึกษาอบรมเกี่ยวกับการบําบัดทดแทนไต (ตามตารางแบ่งกลุ่ม) โดยมีหลักฐานใบประกาศนี ยบัตร หรื อหลักฐาน
การเข้า รั บการศึ กษาอบรม ประชุ ม วิชาการ ที่ จ ดั โดย สมาคมโรคไตฯ หรื อ สมาคมพยาบาลโรคไต หรื อวิช าการเกี่ ย วกับโรคไต ที่ จดั โดย
สถาบันอื่นๆ ที่สมาคมโรคไตฯ รับรอง

คุณสมบัติดา้ นประสบการณ์ ในการปฏิ บตั ิงานด้าน Hemodialysis
แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม ดังนี้
การเรี ยนในหลักสู ตรการพยาบาล
เฉพาะทางฯ
1. หลักสูตร (4 เดือน) หรื อหลักสูตร
การพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวช
ปฏิบตั ิการบําบัดทดแทนไต (6 เดือน)
รับรองโดยสภาการพยาบาล และ
สมาคมโรคไตฯ เห็นชอบ
2. ผูท้ ี่ไม่ได้เรี ยนหลักสู ตรเฉพาะทางฯ

การปฏิบตั ิงาน HD
(จํานวนปี )
ไม่นอ้ ยกว่า 4 ปี ในช่วงระยะเวลา 6 ปี
-ไม่นบั รวมระยะเวลาในการเรี ยนใน
หลักสู ตร

ไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี ในช่วงระยะเวลา 6 ปี
- วันที่ 1 ม.ค. 2557 - 30 พ.ย. 2561

และการศึ กษาอบรมเกี่ ยวกับการบําบัดทดแทนไต
การปฏิบตั ิงาน HD
การเข้าประชุมวิชาการ
(จํานวนรอบ)
(จํานวนครั้ง)
1,000 รอบ
ไม่นอ้ ยกว่า 5 ครั้ง ในช่วงระหว่าง
วันที่ 1 ม.ค. 2558 – 30 พ.ย. 2561
- สามารถนับรวมการเรี ยนใน
หลักสู ตรได้ คิดเป็ น 1 ครั้ง
1,000 รอบ

ไม่นอ้ ยกว่า 5 ครั้ง ในช่วงระหว่าง
วันที่ 1 ม.ค. 2557 - 30 พ.ย. 2561

หมายเหตุ
ผูท้ ี่ไม่ได้เรี ยนหลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลผูป้ ่ วยบําบัดทดแทนไต การฟอกเลือดด้วยเครื่ องไตเทียม (Hemodialysis) จะไม่สามารถสมัคร
สอบได้ต้งั แต่ปี 2565 เป็ นต้นไป

เอกสารที่ต้องส่ งมาด้ วย (โปรดเรียงเอกสารตามหัวข้ อที่ระบุมาข้ างล่ างนี้ พร้ อมรับรองสํ าเนาทุกฉบับ และใบสมัครเรียงตาม
เลขหน้ าทีร่ ะบุไว้ ในใบสมัคร)
1. ใบสมัครพร้อมติดรู ปถ่าย 1 นิ้ว จํานวน 1 ใบ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน (ติดใบสมัคร 1 ใบเท่ านั้น)
2. หนังสื อรับรองการทํางานตามแบบของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย (ผูร้ ับรองเป็ นผูเ้ ขียน ห้ามผูส้ มัครเขียนเอง)
3. สําเนาใบเปลี่ยน คํานําหน้าชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี)
4. สําเนาใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
5. สําเนาวุฒิการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
6. สําเนาใบประกอบวิชาชีพ
7. สําเนาบัตรสมาชิกสมาคมพยาบาลโรคไต
8. สําเนาใบประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางการพยาบาลผูป้ ่ วยบําบัดทดแทนไต การฟอกเลือดด้วยเครื่ องไตเทียม (Hemodialysis)
9. สําเนาใบรับรองการฝึ กอบรม สําเนาหลักฐานการเข้าประชุมวิชาการ เกี่ยวกับการบําบัดทดแทนไต
10. ค่าสมัครสอบพยาบาลผูเ้ ชี่ยวชาญไตเทียมฯ ชําระโดย แคชเชียร์เช็ค หรื อ ตัว๋ แลกเงิน (Draft) สัง่ จ่ายในนาม "สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย"
และกรุ ณาแจ้งชื่อ – นามสกุลผูส้ มัคร ส่ งมาทางไปรษณี ย ์ แคชเชียร์ เช็ค หรือ ตัว๋ แลกเงิน (Draft) ต้ องตัวจริง เท่านั้น
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11. ซองจดหมายใช้ซองขนาด 4 X 9 นิว้ (ขนาดเท่ ากับซองยาวขนาดมาตรฐาน ขนาดเดียวเท่ านั้น) จํานวน 1 ซอง และจ่าหน้าซองพร้อมติด
แสตมป์ เขียนชื่อ - สกุล ที่อยู่ ของผูส้ มัครสอบ และกรุ ณาใส่ รหัสไปรษณี ยด์ ว้ ยทุกครั้ง โดยเขียนให้ชดั เจนเพื่อสมาคมโรคไตฯ จะส่ งจดหมายแจ้ง
เรื่ องสถานที่สอบของท่านตามที่อยูท่ ี่ท่านแจ้งไว้

12. ส่ ง Work instruction ทําเป็ นเล่ ม เขียนชื่อ - สกุล และโรงพยาบาลทีห่ น้ าปก โดยเขียนวิธีปฏิบตั ิงานตามที่ปฏิบตั ิจริ งในหน่วยงานของท่าน
พิมพ์ บนกระดาษ A4 และเย็บเล่ มให้ เรียบร้ อย โดยให้ครอบคลุมในเรื่ องต่างๆ ตามเอกสารแนบเรื่ องการจัดทํา Hemodialysis work instruction

13. ถ่ายเอกสารสําเนาใบสมัคร หน้ าที่ 1 - 3 แนบมาในใบสมัครด้วย
สิ่ งทีค่ วรทราบ
1. ค่ าสมัครสอบ

ο ทฤษฎี (ข้อเขียน) 1,000 บาท

ο ปฏิบตั ิ 3,500 บาท

ο ปากเปล่า 1,000 บาท

ο สอบทุกภาค 5,500 บาท

การชําระค่ าสมัครสอบ ชําระโดย
ผู้สมัครสอบอยู่ในกรุงเทพฯ ไปธนาคาร ซื้อ แคชเชียร์ เช็ค สั่งจ่ าย “สมาคมโรคไตแห่ งประเทศไทย”
ผู้สมัครสอบอยู่ต่างจังหวัด ไปธนาคาร ซื้อ ดร๊ าฟ สั่งจ่ าย “สมาคมโรคไตแห่ งประเทศไทย”
กําหนดส่ งใบสมัคร ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
2. การตรวจสอบคุณสมบัติผสู ้ มัครสอบ คําแนะนําในการสอบ และสถานที่สอบภาคปฏิบตั ิ
ครั้งที่ 1 วันที่ 4 มกราคม 2562 ผูท้ ี่ไม่ผา่ นการพิจารณาครั้งแรก (กรรมการฯ จะโทรศัพท์แจ้งให้ท่านทราบ)
เพื่อท่านสามารถยืน่ อุทธรณ์ได้ภายใน 5 – 11 มกราคม 2562 (กรรมการฯ จะโทรศัพท์แจ้งท่าน)
ครั้งที่ 2 วันที่ 11 มกราคม 2562
วันที่ 31 มกราคม 2562
ประกาศผลผูม้ ีสิทธิ์ สอบ, วันที่, สถานที่สอบ ทางเว็บไซต์สมาคมโรคไตฯ เท่านั้น (สมาคมโรคไตฯ
จะไม่ตอบผลผูม้ ีสิทธิ์สอบของท่านผ่านทางโทรศัพท์ )
3. กําหนดการสอบ ระหว่ างวันที่ 4 – 8 มีนาคม 2562 กรุ ณาติดตามรายละเอียดตารางการสอบรายบุคคลทางเว็บไซต์ สมาคมโรคไตฯ
โดยแบ่ งประเภทการสอบ ดังนี้
3.1 สถานทีส่ อบ (ภาคปฏิบตั ิ)
รพ.จุฬาลงกรณ์
หน่วยไตเทียม อาคารภูมิสิริมงั คลานุสรณ์ ชั้น 10 โซนC โทรศัพท์ 02-2564000 ต่อ 81014-9 กด 118, 101
รพ.รามาธิบดี
หน่วยไตเทียม ตึกศูนย์การแพทย์สิริกิต์ ิ ชั้น 5
โทรศัพท์ 02-2011697, 02-2012708
รพ.พระมงกุฎเกล้า
หน่วยไตเทียม ตึกเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4
โทรศัพท์ 02-6444676, 081-8101421
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
หน่วยไตเทียม อาคารคุม้ เกศฯ ชั้น 3
โทรศัพท์ 02-5347937-9
รพ.ราชวิถี
หน่วยไตเทียม ถาวรนิมิต ตึกสิ รินธร ชั้น 5
โทรศัพท์ 02-3548108 ต่อ 3537
รพ.วชิรพยาบาล
หน่วยไตเทียม ตึกเพชรรัตน์ ชั้น 2
โทรศัพท์ 02-2443483-4
รพ.ตํารวจ
หน่วยไตเทียม ตึกข้าราชการตํารวจ ชั้น 4
โทรศัพท์ 02-2076000 ต่อ 6274, 6411
มูลนิธิโรคไต รพ.สงฆ์
หน่วยไตเทียม ตึกกัลยาณิ วฒั นา ชั้น 7
โทรศัพท์ 02-3544311
รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ หน่วยไตเทียม อาคารกิตติวฒั นา ชั้น 1
โทรศัพท์ 02-9269058
รพ.นพรัตนราชธานี
หน่วยไตเทียม อาคาร 1 ชั้น 1
โทรศัพท์ 02-5174270 ต่อ 1347, 1345
รพ.ศิริราช
หน่วยไตเทียมหอผูป้ ่ วยโรคไต สง่า นิลวรางกูร หอ3 ชั้น3 โทรศัพท์ 02-4197296-7
หน่วยไตเทียม กว.1
โทรศัพท์ 02-4197484
โทรศัพท์ 02-4197485
หน่วยไตเทียม กว.4 (กัลยาณิ วฒั นา)
3.2 สถานทีส่ อบ (ภาคทฤษฎี และภาคปากเปล่ า)
ห้องพัชรกิติยาภา อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วจิ ยั ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ 47 บางกะปิ ห้วยขวาง กรุ งเทพฯ 10310
4. ประกาศผลการสอบ ประมาณวันที่ 30 เมษายน 2562

ประกาศผลสอบทางเว็บไซต์ เท่ านั้น สมาคมโรคไตฯ จะไม่ ตอบผลสอบของท่ านผ่ านทางโทรศัพท์
5.ท่ านทีต่ ้ องการสอบถามคุณสมบัติผ้ ูสมัครสอบประกาศนียบัตรพยาบาลผู้เชี่ยวชาญไตเทียม

สามารถสอบถาม ได้ ที่ Email: kidney@loxinfo.co.th เท่ านั้น สมาคมโรคไตฯ จะไม่ ตอบคําถามผ่านทางโทรศัพท์
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6. ส่ งใบสมัคร กลับมาที่
คุณพิชยา (สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ชั้น 4)
อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วจิ ยั เลขที่ 2 ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ 47
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุ งเทพฯ 10310
หมายเหตุ
1.

2.
3.

4.

ส่ งใบสมัครสอบเป็ นจดหมายลงทะเบียน หรื อ EMS กรุ ณาวงเล็บที่มุมซองว่า สมัครสอบประกาศนียบัตรพยาบาลผูเ้ ชี่ยวชาญไต
เทียม (ไม่รับใบสมัครสอบฯ ทางโทรสาร) ตั้งแต่บดั นี้จนถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 พร้อมตัว๋ แลกเงิน (Draft) ต้องตัวจริ ง
เท่านั้น
ผูท้ ี่สอบผ่านแล้ว จะต้องแจ้งความประสงค์ในการมารับใบประกาศฯ ที่สมาคมโรคไตฯ ด้วยตนเอง หรื อ ส่ งทางไปรษณี ย ์
กรณี ให้ส่งจะกรอกที่อยูจ่ ดั ส่ งอย่างชัดเจนสามารถแจ้งความประสงค์ทางเว็บไซต์ เท่านั้น
สําหรับผูท้ ี่จะสมัครสอบประกาศนียบัตรพยาบาลผูเ้ ชี่ยวชาญไตเทียมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2565 เป็ นต้นไปจะต้องผ่านการอบรม
หลักสู ตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผูป้ ่ วยที่รับการบําบัดทดแทนไต การฟอกเลือดด้วยเครื่ องไตเทียม
(Hemodialysis) ที่ผา่ นการรับรองจากสภาการพยาบาล
การร้องขออุทธรณ์ เฉพาะกรณี ฉุกเฉิ นเร่ งด่วน และเรื่ องไม่คาดคิดเท่านั้น เช่น ป่ วยที่ตอ้ ง admit และมีใบรับรองแพทย์นาํ ส่ งการ
แนบเรื่ อง (กรณี ญาติป่วยไม่ได้รับการยกเว้น) ส่ วนการคลอดควรทราบกําหนดล่วงหน้า อนุโลมเฉพาะภายในกําหนดเวลาก่อน
และหลังคลอด 3 เดือน

ข้ อปฏิบตั ิในการเข้าสอบ
1. ผูเ้ ข้าสอบต้องแต่งกายสุ ภาพเรี ยบร้อย (ห้ามนุ่งกางเกง ยกเว้น ยูนิฟอร์ม) และโปรดตรงต่อเวลาด้วย
2. ในวันสอบภาคปฏิบตั ิให้นาํ เสื้ อกาวน์, แว่นตา, Mask และป้ ายชื่อ ส่ วนตัวมาด้วย
3. ในวันสอบทฤษฎีโปรดจําหมายเลขที่สอบของตนเอง และเขียนในกระดาษคําตอบทุกใบ
4. อุปกรณ์การสอบที่อนุญาตให้นาํ เข้าห้องสอบและวางไว้บนโต๊ะสอบได้คือ
- ดินสอ 2B
- ยางลบดินสอ
- กบเหลาดินสอพกพา
5. เมื่อเข้าห้องสอบแล้วผูเ้ ข้าสอบจะต้องนัง่ ที่นงั่ สอบตามเลขที่ของตนเอง ห้ามพูดคุยกับผูเ้ ข้าสอบคนอื่น
6. ไม่อนุญาตให้เปิ ดหรื อทําข้อสอบจนกว่าจะได้ยนิ ประกาศให้เริ่ มทําข้อสอบจากกรรมการคุมสอบเท่านั้น และต้องทําข้อสอบ
เฉพาะส่วนตามเวลาที่กาํ หนดไว้เท่านั้น หากฝ่ าฝื นจะต้องยุติการสอบในทันที
7. การระบายคําตอบหรื อเขียนตอบ จะต้องปฏิบตั ิตามข้อแนะนําอย่างเคร่ งครัด หากฝ่ าฝื น ทางสมาคมโรคไตฯ จะไม่รับผิดชอบต่อ
ผลการตรวจคําตอบ
8. กระเป๋ าสัมภาระ และสิ่ งของอื่นๆ ต้องวางไว้หน้าห้องสอบที่เจ้าหน้าที่จดั เตรี ยมไว้ให้ เท่านั้น
9. ห้าม นําเครื่ องมือสื่ อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบ เช่น โทรศัพท์มือถือ วิทยุสื่อสาร เครื่ องบันทึกเสี ยง หากตรวจพบ
ในห้องสอบจะถือว่ามีเจตนากระทําการทุจริ ตในการสอบ ผูเ้ ข้าสอบจะถูกยุติการสอบทันที การสอบถือเป็ นโมฆะและอาจ
พิจารณาตัดสิ ทธิการสอบครั้งต่อๆ ไปด้วย
10. หากพบพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริ ตหรื อมีเหตุให้สงสัยว่าทุจริ ต กรรมการคุมสอบมีสิทธิขอตรวจค้นร่ างกายผูเ้ ข้าสอบ

*****************************************************
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การจัดทํา Hemodialysis Work Instruction
การเขียน Hemodialysis Work Instruction จัดเป็ นส่ วนหนึ่งในกระบวนการสอบพยาบาลผูเ้ ชี่ยวชาญการ
ฟอกเลื อดด้วยเครื่ องไตเที ยมในภาคปฏิ บตั ิ โดยสมาคมโรคไตแห่ งประเทศไทยร่ วมกับสมาคมพยาบาลโรคไต
ทางสมาคมพยาบาลโรคไต ซึ่ งเป็นฝ่ ายดําเนิ นการในการสอบภาคปฏิบตั ิ ขอชี้ แจงเกี่ยวกับระเบียบการจัดทํา และ
การเขียน Hemodialysis Work Instruction เพื่อให้เกิดความเที่ยงตรง มีความสอดคล้องตรงกับการปฏิบตั ิจริ ง และ
ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยในขั้นตอนของการจัดทําเอกสาร จึ งขอให้ผูเ้ ข้าสอบจัดทํา Hemodialysis Work
Instruction ดังนี้
คําจํากัดความของ Work Instruction (WI)
Work Instruction หมายถึง เอกสารที่อธิ บายถึงกระบวนการทํางานที่เป็นภาพโดยรวมตั้งแต่ข้ นั ตอน
แรกจนถึงขั้นตอนสุ ดท้าย โดยบอกถึงวิธีปฏิบตั ิงานโดยละเอียดในแต่ละขั้นตอน
สําหรับ Hemodialysis Work Instruction ผูเ้ ข้าสอบจะต้องเขียนขั้นตอนที่ปฏิบตั จิ ริงในขณะสอบ โดย
จําแนกตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. การเตรี ยม Dialyzer และ Blood line เพื่อใช้กบั ผูป้ ่ วย (เฉพาะ reused เท่านั้น)
2. การประเมินผูป้ ่ วย และเตรี ยมผูป้ ่ วยก่อนทํา Hemodialysis
3. การประเมิน และใช้ Vascular access ( Permanent และ Temporary )
4. การเริ่ มต้น (start) Hemodialysis
5. การให้การพยาบาลผูป้ ่ วยระหว่างการทํา Hemodialysis และการเฝ้ าระวังวงจรไตเทียม
6. การยุติ (off) Hemodialysis และการดูแลผูป้ ่ วยภายหลังการทํา Hemodialysis
7. การล้างอบฆ่าเชื้อ (Reprocessing) Dialyzer และ Blood line โดยวิธี manual
8. การทําความสะอาด และDisinfect เครื่ องไตเทียมหลังจากใช้งาน
เงือ่ นไข
1. วิธีการปฏิบตั ิงานในแต่ละขั้นตอนต้องได้มาตรฐาน โดยสามารถยึด Guideline ของสมาคม
พยาบาลโรคไต เป็ นแนวทางการปฏิ บตั ิ ได้ หากแต่มิใช่ การคัดลอกตามแนวทางของสมาคม
พยาบาลโรคไต มาทั้งหมดแต่เพียงอย่างเดียว
2. ผูส้ อบจะต้องจัดทํา Hemodialysis WI ด้วยตนเอง และนําไปปฏิบตั ิจริ งในขณะสอบ
การจัดทํารู ปเล่ม
1. รู ปแบบการจัดพิมพ์ ใช้กระดาษ A4 ตัวหนังสื อใช้ฟอนต์ Angsana New ขนาด 16
2. การจัดเรี ยงเอกสาร ให้จดั เรี ยงตามลําดับ ดังนี้
2.1 ใบคําชี้แจงการจัดทํา Hemodialysis WI ของสมาคมโรคไตฯ (ในใบสมัคร)
2.2 สารบัญ
2.3 เนื้อหาขั้นตอนการทํา Hemodialysis ครอบคลุม 8 ขั้นตอนตามลําดับ ดังกล่าวข้างต้น
2.4 เอกสารอ้างอิง
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