คำชี้แจงสำหรับกำรสมัครสอบพยำบำลผู้เชี่ยวชำญไตเทียมครั้งที่ 2/2562
1. ผู้สมัครสอบจะต้องอ่ำนทำควำมเข้ำใจใบสมัครสอบ และเซ็นชื่อในเอกสำรทุกหน้ำในใบสมัครสอบ
2. ในกำรสอบ ครั้งที่ 2/2562 นี้ ทำงคณะกรรมกำรฯ ได้ประชุมพิจำรณำเป็นกรณีพิเศษเพื่อจัดให้มีกำรสอบแก้ตัวให้สำหรับผู้ที่ยังสอบไม่ผ่ำน
เนื่องจำกเกณฑ์มำตรฐำนกำรรักษำโดยกำรฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (ตรต.) กำหนดว่ำพยำบำลหัวหน้ำหน่วยไตเทียมต้องเป็นพยำบำล
ผู้เชี่ยวชำญ และต้องมีพยำบำล full time อย่ำงน้อย 1 คนเป็นพยำบำลผู้เชี่ยวชำญภำยในปี พ.ศ. 2562
3. กำรสอบครั้งนี้จะถูกนับให้เป็นกำรใช้สิทธิ์กำรสอบโดยใช้คุณสมบัติเดิม ดังนี้
3.1 กรณีที่ท่านเหลือสิทธิ์การสอบอีก 1 ครั้ง หากครั้งนี้ท่านสอบ ไม่ผ่าน ท่านจะต้องยื่นคุณสมบัติใหม่ทั้งหมดในการสอบปีถัดไป
3.2 กรณีที่ท่านเหลือสิทธิ์การสอบอีก 2 ครั้ง หากครั้งนี้ท่านสอบ ไม่ผ่าน ท่านจะต้องใช้สิทธิ์การสอบครั้งสุดท้ายภายในปี 2563
หากยังสอบ ไม่ผ่าน จะต้องยื่นคุณสมบัติใหม่ทั้งหมดในการสอบปีถัดไป
3.3 หากท่านคิดว่ายังไม่มีความพร้อมในการสอบครั้งที่ 2/2562 นี้ สามารถสงวนสิทธิ์ไปใช้ในการสอบปี 2563 ได้
4. เอกสำรทีต่ ้องส่งมำด้วย ได้แก่
− สาเนาใบประกอบวิชาชีพ
− ซองจดหมาย ใช้ซองขนาด 4 X 9 นิ้ว (ขนาดเท่ากับซองยาวขนาดมาตรฐาน ขนาดเดียวเท่านั้น) จานวน 1 ซอง และจ่าหน้าซองพร้อมติด
แสตมป์ เขียนชื่อ - สกุล ที่อยู่ ของผู้สมัครสอบ และกรุณาใส่รหัสไปรษณีย์ด้วยทุกครั้ง โดยเขียนให้ชัดเจน
− แนบหลักฐานผลการสอบของท่าน (โดยเข้าในเว็บเช็คผลการสอบ และ Print หน้าผลการสอบของท่านแนบมากับใบสมัครสอบฯ ด้วย)
− กรณีสอบภำคปฏิบัติ ต้องส่ง Work instruction ทาเป็นเล่ม เขียนชื่อ - สกุล และโรงพยาบาลที่หน้าปก โดยเขียนวิธีปฏิบัติงานตามที่ปฏิบัติ
จริงในหน่วยงานของท่านพิมพ์บนกระดาษ A4 และเย็บเล่มให้เรียบร้อย โดยให้ครอบคลุมในเรื่องต่างๆ ตามเอกสารแนบเรื่องการจัดทา
Hemodialysis work instruction
− กรณีสอบภำคปฏิบัติ ให้ถ่ายเอกสารสาเนาใบสมัคร หน้ำที่ 1 และ หน้ำที่ 2 แนบมาในใบสมัครด้วย
5. ค่ำสมัครสอบ

 ทฤษฎี (ข้อเขียน) 1,000 บาท
 ปฏิบัติ 3,500 บาท
 สอบทุกภำค 5,500 บำท

 ปากเปล่า 1,000 บาท

6. กำรชำระค่ำสมัครสอบ
− ผู้สมัครสอบอยู่ในกรุงเทพฯ ชาระเป็น “เงินสด” หรือไปธนาคาร ซื้อ แคชเชียร์เช็ค สั่งจ่าย “สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย”
− ผู้สมัครสอบอยู่ต่างจังหวัด ให้ไปธนาคาร ซื้อ (Draft) ดร๊าฟ สั่งจ่าย “สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย”
กำหนดกำร ชำระเงินพร้อมส่งใบสมัครสอบฯ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562
7. ส่งใบสมัคร กลับมำที่
คุณพิชยา (ใบสมัครสอบผู้เชี่ยวชาญฯ ครั้งที่ 2/2562)
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น 4
ซอยศูนย์วิจยั เลขที่ 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 47
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
8. กำหนดกำรสอบ ระหว่ำงเดือน สิงหำคม 2562 กรุณำติดตำมรำยละเอียดตำรำงกำรสอบรำยบุคคลทำงเว็บไซต์สมำคมโรคไตฯ
โดยแบ่งประเภทกำรสอบ ดังนี้
− สถำนที่สอบ (ภำคปฏิบัติ) ตำมสถำบัน
− สถำนที่สอบ (ภำคทฤษฎี และภำคปำกเปล่ำ) อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจยั ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 47 บางกะปิ ห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310

ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนข้อควำมในคำชีแ้ จงนี้ครบเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ……………………………………… ผู้สมัคร
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สำหรับเจ้ำหน้ำที่กรอก

เลขที่…………………

ใบสมัครสอบ (ครั้งที2่ /2562)
สำหรับผู้มคี ุณสมบัติสอบพยำบำลผู้เชี่ยวชำญไตเทียม
สมำคมโรคไตแห่ งประเทศไทย
ปี 2560, 2561, 2562 ทีย่ งั สอบไม่ ผ่ำน

ที่สำหรับ
ติดรู ปถ่ำย
ขนำด 1 นิ้ว

ข้ อมูลผู้สมัคร

หมำยเลขประจำตัวประชำชน ( 13 หลัก)             
ชื่อ ( นำย, นำง, นำงสำว / ยศ ) …….………………………………นำมสกุล ………………….……..…………………. วันเดือนปี เกิด ………/……………/……..……
ที่อยูป่ ัจจุบนั ที่ติดต่อได้ บ้ำนเลขที่………….………หมู่...................หมู่บำ้ น ………..…….………..…………..………….… ซอย ………………………………………..
ถนน……………………………… ตำบล…………………………… อำเภอ…………………………… จังหวัด...............……………… รหัสไปรษณี ย…
์ ………………
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ( บ้ำน )………………………………………. .โทรศัพท์เคลื่อนที่……………………………… E-mail……………..………….…………………….
สถำนที่ปฏิบตั ิงำน…………………….…… โรงพยำบำล .................................................. ถนน ...................................... อำเภอ............................... จังหวัด........................
รหัสไปรษณี ย ์ ........................... โทรศัพท์หน่วยงำน ………………………………………………… ต่อ ………………….………. FAX …………………..……………
ตำแหน่งกำรทำงำนปั จจุบนั

 พยำบำล Hemodialysis (Full time)

 พยำบำล Hemodialysis (Part time)

 อื่นๆ ระบุ………….…...………………….

จบพยำบำลศำสตร์ จำกสถำบัน …………………………………………………………….…… คุณวุฒิ ………..…………..….…………….…. พ.ศ……………..…..
เลขที่ใบประกอบวิชำชีพ ……………………… เลขที่สภำกำรพยำบำล ………………..….…เลขที่สมำชิกสมำคมพยำบำลโรคไต ……..…./...…..
ระบุวนั /เดือน/ปี ที่เริ่ มปฏิบตั ิงำน Hemodialysis …….../…………..…../……...…....

ระบุ วัน/เดือน/ปี ที่เริ่ มฝึ กอบรม Hemodialysis ….….../……………../……..….

สถำบันที่อบรมหลักสูตรกำรพยำบำลเฉพำะทำงสำขำกำรพยำบำลเวชปฏิบตั ิกำรบำบัดทดแทนไต (กำรฟอกเลือดด้วยเครื่ องไตเทียม)..........................................................

กำรสมัครสอบครั้งนี้ของข้ำพเจ้ำ เป็ นกำรสมัคร
 สอบครั้งที่ 2 เพื่อสอบภำค O ปำกเปล่ำ O ทฤษฎี O ปฏิบตั ิ สอบครั้งแรก พ.ศ. ................... รพ.ที่ท่ำนสอบภำคปฏิบตั ิ ระบุ ......................................................
 สอบครั้งที่ 3 เพือ่ สอบภำค O ปำกเปล่ำ O ทฤษฎี O ปฏิบตั ิ สอบครั้งแรก พ.ศ. ................... รพ.ที่ท่ำนสอบภำคปฏิบตั ิ ระบุ ......................................................
สอบครั้งสอง พ.ศ. ................. . รพ.ที่ท่ำนสอบภำคปฏิบตั ิ ระบุ .......................................................

ข้ าพเจ้ าได้ อ่านข้ อความในใบสมัครสอบฯ ครบเรียบร้ อยแล้ ว
ลงชื่อ……………………………………… ผู้สมัคร
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กำรระบุเครื่องไตเทียมในกรณีกำรสอบภำคปฏิบตั ิ
ให้ระบุเครื่ องไตเทียมที่ท่ำนสำมำรถปฏิบตั ิได้จริ งตำมลำดับ โดยให้ คำนึงถึงเครื่องไตเทียมที่มีกำรใช้ อยู่โดยทั่วไปในโรงพยำบำลต่ ำงๆ
ทั้งนีค้ ณะกรรมกำรจะพิจำรณำตำมลำดับของกำรสมัครสอบและตำมควำมเหมำะสมของสนำมสอบภำคปฏิบัติเป็ นหลัก
อันดับที่ 1 เครื่ องไตเทียม................................................................รุ่ น…………………………..………
อันดับที่ 2 เครื่ องไตเทียม ...............................................................รุ่ น…………………………..………
อันดับที่ 3 เครื่ องไตเทียม ...............................................................รุ่ น…………………………..………

ข้ าพเจ้ าได้ อ่านข้ อความในใบสมัครสอบฯ ครบเรียบร้ อยแล้ ว
ลงชื่อ……………………………………… ผู้สมัคร
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ข้ อปฏิบัติในกำรเข้ ำสอบ
ในกำรสอบภำคปฏิบัติ
1. ผูเ้ ข้ำสอบต้องแต่งกำยสุ ภำพเรี ยบร้ อย (ห้ำมนุ่งกำงเกง ยกเว้น ยูนิฟอร์ ม) และโปรดตรงต่อเวลำด้วย
2. ให้นำเสื้ อกำวน์, แว่นตำ, Mask และป้ ำยชื่ อ ส่ วนตัวมำด้วย
ในกำรสอบภำคทฤษฎี
1. กรุ ณำเตรี ยมบัตรประจำตัวประชำชนมำด้วย
2. โปรดจำหมำยเลขที่สอบของตนเอง และเขียนในกระดำษคำตอบทุกใบ
3. อุปกรณ์กำรสอบที่อนุญำตให้นำเข้ำห้องสอบ และวำงไว้บนโต๊ะสอบได้ คือ
- ปำกกำ / ดินสอ 2B
- ยำงลบดินสอ
- กบเหลำดินสอพกพำ
- ซองใส่ อุปกรณ์ตอ้ งเป็ นซองใสๆ เท่ำนั้น
4. เมื่อเข้ำห้องสอบแล้วผูเ้ ข้ำสอบจะต้องนัง่ ที่นงั่ สอบตำมเลขที่ของตนเอง ห้ำมพูดคุยกับผูเ้ ข้ำสอบคนอื่น
5. ไม่อนุญำตให้เปิ ดหรื อทำข้อสอบจนกว่ำจะได้ยนิ ประกำศให้เริ่ มทำข้อสอบจำกกรรมกำรคุมสอบเท่ำนั้น และต้องทำข้อสอบ
เฉพำะส่ วนตำมเวลำที่กำหนดไว้เท่ำนั้น หำกฝ่ ำฝื นจะต้องยุติกำรสอบในทันที
6. กำรระบำยคำตอบหรื อเขียนตอบ จะต้องปฏิบตั ิตำมข้อแนะนำอย่ำงเคร่ งครัด หำกฝ่ ำฝื น ทำงสมำคมโรคไตฯ จะไม่รับผิดชอบต่อ
ผลกำรตรวจคำตอบ
7. กระเป๋ ำสัมภำระ และสิ่ งของอื่นๆ ต้องวำงไว้หน้ำห้องสอบที่เจ้ำหน้ำที่จดั เตรี ยมไว้ให้ เท่ำนั้น
8. ห้ำม นำเครื่ องมือสื่ อสำรอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิ ดเข้ำห้องสอบ เช่น โทรศัพท์มือถือ วิทยุสื่อสำร เครื่ องบันทึกเสี ยง หำกตรวจพบ
ในห้องสอบจะถือว่ำมีเจตนำกระทำกำรทุจริ ตในกำรสอบ ผูเ้ ข้ำสอบจะถูกยุติกำรสอบทันที กำรสอบถือเป็ นโมฆะ และอำจ
พิจำรณำตัดสิ ทธิ กำรสอบครั้งต่อๆ ไปด้วย
9. หำกพบพฤติกรรมที่ส่อไปในทำงทุจริ ตหรื อมีเหตุให้สงสัยว่ำทุจริ ต กรรมกำรคุมสอบมีสิทธิ ขอตรวจค้นร่ ำงกำยผูเ้ ข้ำสอบ
ในกำรสอบภำคปำกเปล่ำ
1. ผูเ้ ข้ำสอบนัง่ รอในห้องรับรองตำมที่เจ้ำหน้ำที่ได้จดั เตรี ยมไว้เพื่อรอเรี ยกตำมเลขที่อย่ำงเป็ นระเบียบ
2. ระหว่ำงกำรรอสอบ ห้ำม พกเครื่ องมือสื่ อสำรอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เช่น โทรศัพท์มือถือ วิทยุสื่อสำร เครื่ องบันทึกเสี ยง
หำกตรวจพบจะถือว่ำมีเจตนำกระทำกำรทุจริ ตในกำรสอบ ผูเ้ ข้ำสอบจะถูกยุติกำรสอบทันที กำรสอบถือเป็ นโมฆะ และอำจ
พิจำรณำตัดสิ ทธิ กำรสอบครั้งต่อๆ ไปด้วย
3. หำกพบพฤติกรรมที่ส่อไปในทำงทุจริ ตหรื อมีเหตุให้สงสัยว่ำทุจริ ต กรรมกำรคุมสอบมีสิทธิ ขอตรวจค้นร่ ำงกำยผูเ้ ข้ำสอบ

ข้ าพเจ้ าได้ อ่านข้ อความในใบสมัครสอบฯ ครบเรียบร้ อยแล้ ว
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กำรจัดทำ Hemodialysis Work Instruction
กำรเขี ยน Hemodialysis Work Instruction จัดเป็ นส่ วนหนึ่ งในกระบวนกำรสอบพยำบำลผูเ้ ชี่ ยวชำญกำร
ฟอกเลือดด้วยเครื่ องไตเทียมในภำคปฏิบตั ิ โดยสมำคมโรคไตแห่ งประเทศไทยร่ วมกับสมำคมพยำบำลโรคไต ทำง
สมำคมพยำบำลโรคไต ซึ่ งเป็ นฝ่ ำยดำเนิ นกำรในกำรสอบภำคปฏิ บตั ิ ขอชี้ แจงเกี่ยวกับระเบียบกำรจัดทำ และกำร
เขี ยน Hemodialysis Work Instruction เพื่ อให้เกิ ดควำมเที่ ยงตรง มีควำมสอดคล้องตรงกับกำรปฏิ บตั ิ จริ ง และควำม
เป็ นระเบี ยบเรี ยบร้ อยในขั้นตอนของกำรจัดทำเอกสำร จึ งขอให้ผเู ้ ข้ำสอบจัดทำ Hemodialysis Work Instruction
ดังนี้
คำจำกัดควำมของ Work Instruction (WI)
Work Instruction หมำยถึง เอกสำรที่ อธิ บำยถึงกระบวนกำรทำงำนที่ เป็ นภำพโดยรวมตั้งแต่ข้ นั ตอน
แรกจนถึงขั้นตอนสุ ดท้ำย โดยบอกถึงวิธีปฏิบตั ิงำนโดยละเอียดในแต่ละขั้นตอน
สำหรับ Hemodialysis Work Instruction ผูเ้ ข้ำสอบจะต้องเขียนขั้นตอนที่ปฏิบัตจิ ริ งในขณะสอบ โดย
จำแนกตำมขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. กำรเตรี ยม Dialyzer และ Blood line เพื่อใช้กบั ผูป้ ่ วย (เฉพำะ reused เท่ำนั้น)
2. กำรประเมินผูป้ ่ วย และเตรี ยมผูป้ ่ วยก่อนทำ Hemodialysis
3. กำรประเมิน และใช้ Vascular access ( Permanent และ Temporary )
4. กำรเริ่ มต้น (start) Hemodialysis
5. กำรให้กำรพยำบำลผูป้ ่ วยระหว่ำงกำรทำ Hemodialysis และกำรเฝ้ ำระวังวงจรไตเทียม
6. กำรยุติ (off) Hemodialysis และกำรดูแลผูป้ ่ วยภำยหลังกำรทำ Hemodialysis
7. กำรล้ำงอบฆ่ำเชื้อ (Reprocessing) Dialyzer และ Blood line โดยวิธี manual
8. กำรทำควำมสะอำด และDisinfect เครื่ องไตเทียมหลังจำกใช้งำน
เงือ่ นไข
1. วิ ธีก ำรปฏิ บัติ งำนในแต่ ละขั้น ตอนต้องได้ม ำตรฐำน โดยสำมำรถยึ ด Guideline ของสมำคม
พยำบำลโรคไต เป็ นแนวทำงกำรปฏิ บตั ิ ไ ด้ หำกแต่ มิใช่ กำรคัดลอกตำมแนวทำงของสมำคม
พยำบำลโรคไต มำทั้งหมดแต่เพียงอย่ำงเดียว
2. ผูส้ อบจะต้องจัดทำ Hemodialysis WI ด้วยตนเอง และนำไปปฏิบตั ิจริ งในขณะสอบ
กำรจัดทำรู ปเล่ ม
1. รู ปแบบกำรจัดพิมพ์ ใช้กระดำษ A4 ตัวหนังสื อใช้ฟอนต์ Angsana New ขนำด 16
2. กำรจัดเรี ยงเอกสำร ให้จดั เรี ยงตำมลำดับ ดังนี้
2.1 ใบคำชี้แจงกำรจัดทำ Hemodialysis WI ของสมำคมโรคไตฯ (ในใบสมัคร)
2.2 สำรบัญ
2.3 เนื้อหำขั้นตอนกำรทำ Hemodialysis ครอบคลุม 8 ขั้นตอนตำมลำดับ ดังกล่ำวข้ำงต้น
2.4 เอกสำรอ้ำงอิง

ข้ าพเจ้ าได้ อ่านข้ อความในใบสมัครสอบฯ ครบเรียบร้ อยแล้ ว
ลงชื่อ……………………………………… ผู้สมัคร

