
หนา้ 1 

ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในใบสมัครสอบฯ ครบเรียบร้อยแล้ว 

ลงช่ือ………………………………………   ผู้สมัคร  

 

ส าหรับเจา้หนา้ท่ีกรอก 
 
เลขท่ี………………… 

 

ใบสมัครสอบประกาศนียบัตรพยาบาลผู้เช่ียวชาญไตเทียม  
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2564 

 

ท่ีส าหรับ 
ติดรูปถ่าย 
ขนาด 1 น้ิว 

 

ข้อมูลผู้สมคัร 

หมายเลขประจ าตวัประชาชน ( 13 หลกั)                                    
ช่ือ ( นาย, นาง, นางสาว / ยศ ) …….………………………………นามสกุล ………………….……..………………….  วนัเดือนปีเกิด  ………/……………/……..…… 
ท่ีอยูปั่จจุบนัท่ีติดต่อได ้บา้นเลขท่ี………….………หมู่...................หมู่บา้น ………..…….………..…………..………….… ซอย ……………………………………….. 
ถนน……………………………… ต าบล…………………………… อ าเภอ…………………………… จงัหวดั...............……………… รหสัไปรษณีย…์……………… 
โทรศพัทท่ี์ติดต่อได ้( บา้น )………………………………………. .โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี……………………………… E-mail……………..………….……………………. 
สถานท่ีปฏิบติังาน…………………….…… โรงพยาบาล .................................................. ถนน ...................................... อ  าเภอ............................... จงัหวดั......................... 
รหสัไปรษณีย ์........................... โทรศพัทห์น่วยงาน ………………………………………………… ต่อ ………………….………. FAX …………………..…………… 
ต าแหน่งการท างานปัจจุบนั           พยาบาล Hemodialysis (Full time)       พยาบาล Hemodialysis (Part time)            อ่ืนๆ ระบุ………….…...…………………........ 
จบพยาบาลศาสตร์จากสถาบนั …………………………………………………………….……    คุณวฒิุ ………..…………..….…………….….      พ.ศ……………..….. 
เลขท่ีใบประกอบวิชาชีพ ……………………… เลขท่ีสภาการพยาบาล ………………..….…เลขท่ีสมาชิกสมาคมพยาบาลโรคไต ……..…./...….. 
ระบุวนั/เดือน/ปี ท่ีเร่ิมปฏิบติังาน Hemodialysis …….../…………..…../……...…....          ระบุ วนั/เดือน/ปี ท่ีเร่ิมฝึกอบรม Hemodialysis ….….../……………../……..….
สถาบนัท่ีอบรมหลกัสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบติัการบ าบดัทดแทนไต  (การฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไตเทียม) .......................................................... 
การสมคัรสอบคร้ังน้ีของขา้พเจา้ เป็นการสมคัร 
       สอบคร้ังแรก  
       สอบคร้ังท่ี 2    เพื่อสอบภาค   O ปากเปล่า   O ทฤษฎี  O ปฏิบติั    สอบคร้ังแรก พ.ศ. ................... รพ.ท่ีท่านสอบภาคปฏิบติั ระบุ ...................................................... 
       สอบคร้ังท่ี 3    เพื่อสอบภาค   O ปากเปล่า   O ทฤษฎี  O ปฏิบติั    สอบคร้ังแรก พ.ศ. ................... รพ.ท่ีท่านสอบภาคปฏิบติั ระบุ ...................................................... 
                                                                                                                    สอบคร้ังสอง พ.ศ. .................. รพ.ท่ีท่านสอบภาคปฏิบติั ระบุ ....................................................... 

 

ประวตัิการศึกษา การอบรม หรือการประชุมวชิาการ เกีย่วกบั Renal Replacement Therapy ในระยะเวลาตามเกณฑ์ก าหนด 

 ต้องมีส าเนาใบประกาศนียบัตรรับรองแนบมาด้วยทุกใบ 

 สถานท่ี/สถาบนัท่ีศึกษา / อบรม /ประชุมวิชาการ  ตั้งแต่ ว/ด/ป-ถึง- ว/ด/ป                  ช่ือหลกัสูตร/อบรม/ประชุมวิชาการ                               คุณวฒิุ 

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

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

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

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

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

ประวตักิารปฏบิัตงิาน Hemodialysis 
 

1. สถาบนั/ สถานท่ีท างาน……………………………………………… 
    โทรศพัทห์น่วยงาน................................................................................. 

 
ระยะเวลาท่ีปฏิบติังานตั้งแต่ ……/…………./…………. ถึง ………/…………./………… 



หนา้ 2 

ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในใบสมัครสอบฯ ครบเรียบร้อยแล้ว 

ลงช่ือ………………………………………   ผู้สมัคร  

ก. ข้อมูลหน่วยไตเทียม 
    จ  านวนเคร่ืองไตเทียม ในหน่วยทั้งหมด…………….…..…. เคร่ือง 
    จ  านวนผูป่้วยในหน่วยทั้งหมด …………..…………….….  ราย/สปัดาห์ 
    เปิดท า HD ............................................................................รอบ/วนั 
    เปิดท า HD............................................................................ วนั/สปัดาห์ 
    จ  านวน Acute HD ………………………………………… คร้ัง/เดือน 
ข. ข้อมูลการปฏิบัติงานของผู้สมัครสอบ 
    จ  านวนรอบท าท่ีข้ึนปฏิบติังาน ……………..................….. รอบ/สปัดาห์ 
    จ  านวนผูป่้วยท่ีท่านดูแลโดยเฉล่ีย ........................................ ราย/รอบ 

แพทยผ์ูรั้บรอง ( แพทยเ์ป็นผูเ้ซ็นช่ือห้ามผูส้มคัรเขียนช่ือแพทยด์ว้ยตนเอง ) 
            ขา้พเจา้ (น.พ., พ.ญ.)………………………………………………………. 
ขอรับรองวา่ผูส้มคัรไดป้ฏิบติังานดา้นไตเทียม ณ สถาบนัแห่งน้ี จริง 
                                             ลายเซ็น ……………………………………………… 

 

หวัหนา้พยาบาลห้องไตเทียมผูรั้บรอง              
   ขา้พเจา้ ……………….………………………………………………………. 
ขอรับรองวา่ผูส้มคัรไดป้ฏิบติังานดา้นไตเทียม ณ สถาบนัแห่งน้ี จริง 
   ลายเซ็น ……………………………………………โทรศพัท ์........................……….. 
หมายเหตุ: ผูรั้บรองตอ้งเขียนช่ือ และ นามสกุล พร้อมทั้งเซ็นรับรองดว้ยตนเอง 

 

2. สถาบนั/สถานท่ีท างาน……………………………………………… 
   โทรศพัทห์น่วยงาน................................................................................. 

 
ระยะเวลาท่ีปฏิบติังานตั้งแต่ ……/…………./…………. ถึง ………/…………./………… 

ก. ข้อมูลหน่วยไตเทียม 
    จ  านวนเคร่ืองไตเทียม ในหน่วยทั้งหมด…………….…..…. เคร่ือง 
    จ  านวนผูป่้วยในหน่วยทั้งหมด …………..…………….….  ราย/สปัดาห์ 
    เปิด HD .................................................................................รอบ/วนั 
    เปิด HD................................................................................. วนั/ สปัดาห์ 
    จ  านวน Acute HD ………………………………………… คร้ัง/เดือน 
ข. ข้อมูลการปฏิบัติงานของผู้สมัครสอบ 
    จ  านวนรอบท าท่ีข้ึนปฏิบติังาน ……………..................….. รอบ/สปัดาห์ 
    จ  านวนผูป่้วยท่ีท่านดูแลโดยเฉล่ีย ........................................ ราย/รอบ 

แพทยผ์ูรั้บรอง ( แพทยเ์ป็นผูเ้ซ็นช่ือ หา้มผูส้มคัรเขียนช่ือแพทยด์ว้ยตนเอง ) 
            ขา้พเจา้ (น.พ., พ.ญ.)………………………………………………………. 
ขอรับรองวา่ผูส้มคัรไดป้ฏิบติังานดา้นไตเทียม ณ สถาบนัแห่งน้ี จริง 
                                             ลายเซ็น ……………………………………………… 

 

หวัหนา้พยาบาลห้องไตเทียมผูรั้บรอง              
   ขา้พเจา้ ……………….………………………………………………………. 
ขอรับรองวา่ผูส้มคัรไดป้ฏิบติังานดา้นไตเทียม ณ สถาบนัแห่งน้ี จริง 
   ลายเซ็น ……………………………………………โทรศพัท ์........................……….. 
หมายเหตุ: ผูรั้บรองตอ้งเขียนช่ือ และ นามสกุล พร้อมทั้งเซ็นรับรองดว้ยตนเอง 

 

3. สถาบนั/สถานท่ีท างาน……………………………………………… 
   โทรศพัทห์น่วยงาน................................................................................. 

 
ระยะเวลาท่ีปฏิบติังานตั้งแต่ ……/…………./…………. ถึง ………/…………./………… 

ก. ข้อมูลหน่วยไตเทียม 
    จ  านวนเคร่ืองไตเทียม ในหน่วยทั้งหมด…………….…..…. เคร่ือง 
    จ  านวนผูป่้วยในหน่วยทั้งหมด …………..…………….….  ราย/สปัดาห์ 
    เปิด HD..................................................................................รอบ/วนั 
    เปิด HD................................................................................. วนั/ สปัดาห์ 
    จ  านวน Acute HD ………………………………………… คร้ัง/เดือน 
ข. ข้อมูลการปฏิบัติงานของผู้สมัครสอบ 
    จ  านวนรอบท าท่ีข้ึนปฏิบติังาน ……………..................….. รอบ/สปัดาห์ 
    จ  านวนผูป่้วยท่ีท่านดูแลโดยเฉล่ีย ........................................ ราย/รอบ 

แพทยผ์ูรั้บรอง ( แพทยเ์ป็นผูเ้ซ็นช่ือห้ามผูส้มคัรเขียนช่ือแพทยด์ว้ยตนเอง ) 
            ขา้พเจา้ (น.พ., พ.ญ.)………………………………………………………. 
ขอรับรองวา่ผูส้มคัรไดป้ฏิบติังานดา้นไตเทียม ณ สถาบนัแห่งน้ี จริง 
                                             ลายเซ็น ……………………………………………… 

 

หวัหนา้พยาบาลห้องไตเทียมผูรั้บรอง              
   ขา้พเจา้ ……………….………………………………………………………. 
ขอรับรองวา่ผูส้มคัรไดป้ฏิบติังานดา้นไตเทียม ณ สถาบนัแห่งน้ี จริง 
   ลายเซ็น ……………………………………………โทรศพัท ์........................……….. 
หมายเหตุ: ผูรั้บรองตอ้งเขียนช่ือ และ นามสกุล พร้อมทั้งเซ็นรับรองดว้ยตนเอง 

 

4. สถาบนั/สถานท่ีท างาน……………………………………………… 
   โทรศพัทห์น่วยงาน................................................................................. 

 
ระยะเวลาท่ีปฏิบติังานตั้งแต่ ……/…………./…………. ถึง ………/…………./………… 

ก. ข้อมูลหน่วยไตเทียม 
    จ  านวนเคร่ืองไตเทียม ในหน่วยทั้งหมด…………….…..…. เคร่ือง 
    จ  านวนผูป่้วยในหน่วยทั้งหมด …………..…………….….  ราย/สปัดาห์ 
    เปิด HD ................................................................................รอบ/วนั 
    เปิด HD................................................................................. วนั/ สปัดาห์ 
    จ  านวน Acute HD ………………………………………… คร้ัง/เดือน 
ข. ข้อมูลการปฏิบัติงานของผู้สมัครสอบ 
    จ  านวนรอบท าท่ีข้ึนปฏิบติังาน ……………..................….. รอบ/สปัดาห์ 
    จ  านวนผูป่้วยท่ีท่านดูแลโดยเฉล่ีย ........................................ ราย/รอบ 

แพทยผ์ูรั้บรอง ( แพทยเ์ป็นผูเ้ซ็นช่ือห้ามผูส้มคัรเขียนช่ือแพทยด์ว้ยตนเอง ) 
            ขา้พเจา้ (น.พ., พ.ญ.)………………………………………………………. 
ขอรับรองวา่ผูส้มคัรไดป้ฏิบติังานดา้นไตเทียม ณ สถาบนัแห่งน้ี จริง 
                                             ลายเซ็น ……………………………………………… 

 

หวัหนา้พยาบาลห้องไตเทียมผูรั้บรอง              
   ขา้พเจา้ ……………….………………………………………………………. 
ขอรับรองวา่ผูส้มคัรไดป้ฏิบติังานดา้นไตเทียม ณ สถาบนัแห่งน้ี จริง 
   ลายเซ็น ……………………………………………โทรศพัท ์........................……….. 
หมายเหตุ: ผูรั้บรองตอ้งเขียนช่ือ และ นามสกุล พร้อมทั้งเซ็นรับรองดว้ยตนเอง 

 



หนา้ 3 

ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในใบสมัครสอบฯ ครบเรียบร้อยแล้ว 

ลงช่ือ………………………………………   ผู้สมัคร  

5. สถาบนั/สถานท่ีท างาน……………………………………………… 
   โทรศพัทห์น่วยงาน................................................................................. 

 
ระยะเวลาท่ีปฏิบติังานตั้งแต่ ……/…………./…………. ถึง ………/…………./………… 

ก. ข้อมูลหน่วยไตเทียม 
    จ  านวนเคร่ืองไตเทียม ในหน่วยทั้งหมด…………….…..…. เคร่ือง 
    จ  านวนผูป่้วยในหน่วยทั้งหมด …………..…………….….  ราย/สปัดาห์ 
    เปิด HD..................................................................................รอบ/วนั 
    เปิด HD……………………………………………………..วนั/ สปัดาห์ 
    จ  านวน Acute HD ………………………………………… คร้ัง/เดือน 
ข. ข้อมูลการปฏิบัติงานของผู้สมัครสอบ 
    จ  านวนรอบท าท่ีข้ึนปฏิบติังาน ……………..................….. รอบ/สปัดาห์ 
    จ  านวนผูป่้วยท่ีท่านดูแลโดยเฉล่ีย ........................................ ราย/รอบ 

แพทยผ์ูรั้บรอง ( แพทยเ์ป็นผูเ้ซ็นช่ือห้ามผูส้มคัรเขียนช่ือแพทยด์ว้ยตนเอง ) 
            ขา้พเจา้ (น.พ., พ.ญ.)………………………………………………………. 
ขอรับรองวา่ผูส้มคัรไดป้ฏิบติังานดา้นไตเทียม ณ สถาบนัแห่งน้ี จริง 
                                             ลายเซ็น ……………………………………………… 

 

หวัหนา้พยาบาลห้องไตเทียมผูรั้บรอง              
   ขา้พเจา้ ……………….………………………………………………………. 
ขอรับรองวา่ผูส้มคัรไดป้ฏิบติังานดา้นไตเทียม ณ สถาบนัแห่งน้ี จริง 
   ลายเซ็น ……………………………………………โทรศพัท ์........................……….. 
หมายเหตุ: ผูรั้บรองตอ้งเขียนช่ือ และ นามสกุล พร้อมทั้งเซ็นรับรองดว้ยตนเอง 

 
 

การระบุเคร่ืองไตเทียมในการสอบภาคปฏิบัติ 
       ให้ระบเุคร่ืองไตเทียมท่ีท่านสามารถปฏิบติัไดจ้ริงตามล าดบั โดยให้ค านึงถึงเคร่ืองไตเทียมที่มีการใช้อยู่โดยทั่วไปในโรงพยาบาลต่างๆ ทั้งนี้

คณะกรรมการจะพจิารณาตามล าดบัของการสมัครสอบและตามความเหมาะสมของสนามสอบภาคปฏิบัติเป็นหลกั 
 
อนัดบัท่ี 1    เคร่ืองไตเทียม................................................................รุ่น…………………………..……… 
อนัดบัท่ี 2    เคร่ืองไตเทียม ...............................................................รุ่น…………………………..……… 
อนัดบัท่ี 3    เคร่ืองไตเทียม ...............................................................รุ่น…………………………..……… 
 
 
 

                            ลงช่ือ………………………………………………………   ผู้สมัคร 
                                             ( .................................................................) 

            วนัท่ี   …………/……………………/………………… 
 

 

หมายเหตุ 
1. ในกรณีพบวา่ผูเ้ขา้สอบเจตนาทุจริตโดยให้ขอ้มูลอนัเป็นเทจ็ เพื่อให้ไดสิ้ทธ์ิเป็นผูเ้ขา้สอบ สมาคมโรคไตฯ จะด าเนินการพิจารณา ยกเลกิ  
     ประกาศนียบตัรผูเ้ช่ียวชาญไตเทียมของท่านยอ้นหลงั และจะตดัสิทธ์ิในการสอบเป็นพยาบาลผูเ้ช่ียวชาญไตเทียมในระยะเวลา 3 ปี 

2. กรณีผู้สมัครสอบมีคณุสมบัติไม่ครบถ้วน หรือแจ้งคณุสมบัติอันเป็นเทจ็ และถูกยกเลกิการสมัคร โดยถอืมติคณะกรรมการ 
   สมาคมโรคไตฯ และสมาคมโรคไตฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คนืเงินค่าสมัครสอบ ทุกภาค 
3. ส าหรับผูท่ี้มีผลการสอบปีก่อนไม่ผา่นในภาคใดภาคหน่ึง สามารถใชสิ้ทธ์ิในการสมคัรสอบเฉพาะภาคท่ีสอบไม่ผา่นไดอี้ก  2 คร้ัง โดยตอ้งกระท าการสอบ  
ในคร้ังถดัไปติดต่อกนันบัจากคร้ังท่ีท าการสอบไม่ผา่น (ยกเวน้กรณีท่ีจ  าเป็น ไม่สามารถมาท าการสอบแกต้วัได ้ให้แจง้สาเหตุของการไม่สมคัรสอบให้กรรมการ

ทราบ เพื่อพิจารณาเป็นกรณีไป หากผลสอบไม่ผ่าน 3 คร้ัง ต้องสมัครสอบใหม่ในทุกภาค 

 
 
 
 
 
 

 



หนา้ 4 

ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในใบสมัครสอบฯ ครบเรียบร้อยแล้ว 

ลงช่ือ………………………………………   ผู้สมัคร  

หนังสือรับรองการท างานด้าน Hemodialysis ฉบับที ่1 
 
ขา้พเจา้ (นพ. พญ.)……………………………………..……………นามสกุล…………………………………………………… 
ต าแหน่ง……………………………โรงพยาบาล………………………………………….คุณวฒิุ…………………………………………….. 
    เป็นอายรุแพทยโ์รคไต 
    เป็นกุมารแพทยโ์รคไต 
    เป็นอายรุแพทยห์รือกุมารแพทยท่ี์ผา่นการอบรมดูแลผูป่้วยไตวายเร้ือรังดว้ยวิธี Peritoneal dialysis และ Hemodialysis หลกัสูตร 4 เดือน 
 
 ขอรับรองวา่…………………………………………………………..ต าแหน่ง…………………………………………………….. 
ไดป้ฏิบติังานดา้น Hemodialysis ตั้งแต่…………………………………. ถึงปัจจุบนัจริง และขณะน้ียงัปฏิบติังานดา้นน้ีอยู ่
 

ลงช่ือ ……………………………………………..ผูรั้บรอง 
                                              ( .................................................................) 

วนัท่ี ………………………….. 
 

หนังสือรับรองการปฏิบัติงานด้าน Hemodialysis ฉบับที ่2 
 
ขา้พเจา้ (นพ. พญ.)……………………………………..……………นามสกุล…………………………………………………… 
ต าแหน่ง……………………………โรงพยาบาล………………………………………….คุณวฒิุ…………………………………………….. 
    เป็นอายรุแพทยโ์รคไต 
    เป็นกุมารแพทยโ์รคไต 
    เป็นอายรุแพทยห์รือกุมารแพทยท่ี์ผา่นการอบรมดูแลผูป่้วยไตวายเร้ือรังดว้ยวิธี Peritoneal dialysis และ Hemodialysis หลกัสูตร 4 เดือน 
    ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล 
 ขอรับรองวา่…………………………………………………………..ต าแหน่ง…………………………………………………….. 
ไดป้ฏิบติังานดา้น Hemodialysis ตั้งแต่…………………………………. ถึงปัจจุบนัจริง และขณะน้ียงัปฏิบติังานดา้นน้ีอยู ่
 

ลงช่ือ ……………………………………………..ผูรั้บรอง 
                                                ( .................................................................) 

วนัท่ี ………………………….. 

 
หนังสือรับรองการปฏิบัติงานด้าน Hemodialysis ฉบับที ่3 

 
ขา้พเจา้ ( พยาบาล )……………………………….…………………..นามสกุล……………………………………………… 
ต าแหน่ง……………………………โรงพยาบาล………………………………………….คุณวฒิุ………………………………………… 
    พยาบาลผูเ้ช่ียวชาญไตเทียมของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ.………………… 
    หวัหนา้ฝ่ายการพยาบาล รพ……………………………………………..(กรณีไม่มีพยาบาลผูเ้ช่ียวชาญ)   
ขอรับรองวา่……………………………………………………………..ต าแหน่ง……………………………………………… 
ไดป้ฏิบติังานดา้น Hemodialysis ตั้งแต่…………………………………. ถึงปัจจุบนัจริง และขณะน้ียงัปฏิบติังานดา้นน้ีอยู ่
 

ลงช่ือ ……………………………………………..ผูรั้บรอง 
                                                 ( .................................................................) 

วนัท่ี ………………………….. 
หมายเหตุ: หนงัสือรับรอง ตอ้งเป็นลายมือของผูรั้บรองทั้งหมด และตอ้งมีครบทั้ง   3 ฉบบั 



หนา้ 5 

ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในใบสมัครสอบฯ ครบเรียบร้อยแล้ว 

ลงช่ือ………………………………………   ผู้สมัคร  

คุณสมบัตผู้ิมสิีทธิสมคัรสอบ 
1. จบวฒิุการศึกษาพยาบาลศาสตร์บณัฑิต  และมีใบประกอบวิชาชีพ (ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี นบัจากวนัท่ีไดรั้บใบประกอบวิชาชีพ                              
นบัถึง วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563) 
2. เป็นสมาชิกสมาคมพยาบาลโรคไต ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี นบัถึง วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 
3. ใชใ้บประกอบวิชาชีพแลว้  
4. มีแพทยเ์ซ็นตรั์บรองตามเอกสารรับรองการปฏิบติังานดา้น Hemodialysis ฉบบัท่ี 1  และ ฉบบัท่ี 2  (กรณีแพทยผ์ูเ้ซ็นตรั์บรองตามเอกสารรับรองการปฏิบติังานดา้น
Hemodialysis ฉบบัท่ี 1  และ ฉบบัท่ี 2 เป็นบุคคลเดียวกนั ผูส้มคัรจะตอ้งแนบส าเนาเอกสารใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล) และมีพยาบาลผูไ้ด้รับ
ประกาศนียบตัรพยาบาลผูเ้ช่ียวชาญไตเทียมของสมาคมโรคไตฯ อีก 1 ท่าน หากไม่มีพยาบาลผูเ้ช่ียวชาญไตเทียมรับรอง อนุญาตให้หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลของ
โรงพยาบาลท่ีผูส้มคัรสอบปฏิบติังานอยูเ่ป็นผูใ้ห้การรับรอง 
5.เป็นผูมี้ประสบการณ์ดา้น Hemodialysis ตามเกณฑท่ี์ก าหนด (ตามตารางแบ่งกลุ่ม) และปัจจุบนัยงัคงปฏิบติังานเป็นพยาบาล Hemodialysis โดยมีหนงัสือรับรอง
จากตน้สงักดั 
6. เขา้ร่วมประชุมวิชาการหรือศึกษาอบรมเก่ียวกบัการบ าบดัทดแทนไต (ตามตารางแบ่งกลุ่ม) โดยมีหลกัฐานใบประกาศนียบตัร หรือหลกัฐานการเขา้รับการศึกษา
อบรม ประชุมวิชาการ ท่ีจดัโดย สมาคมโรคไตฯ หรือสมาคมพยาบาลโรคไต หรือวิชาการเก่ียวกบัโรคไต ท่ีจดัโดย สถาบนัอ่ืนๆ ท่ีสมาคมโรคไตฯ รับรอง  
 

คุณสมบติัดา้นประสบการณ์ในการปฏิบติังานดา้น Hemodialysis และการศึกษาอบรมเก่ียวกบัการบ าบดัทดแทนไต แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี  
การอบรมหลกัสูตรการพยาบาลเฉพาะทางฯ การปฏิบติังาน HD 

(จ  านวนปี) 
การปฏิบติังาน 

HD 
(จ  านวนรอบ) 

การเขา้อบรม/ประชุมวิชาการ 
(จ  านวนคร้ัง) 

1. ผูผ้า่นการอบรมหลกัสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 
สาขาการบ าบดัทดแทนไต (4 เดือน) หรือสาขาเวช
ปฏิบติัการบ าบดัทดแทนไต (6 เดือน) ท่ีรับรอง
โดยสภาการพยาบาล และสมาคมโรคไตฯ 
เห็นชอบ 

ไม่นอ้ยกว่า  4  ปี ในช่วงระยะเวลา 6 ปี 
วนัท่ี 1ธ.ค. 2557 -  30 พ.ย. 2563 
-ไม่นบัรวมระยะเวลาการเรียนในหลกัสูตร 
 

1,000 รอบ ไม่นอ้ยกว่า 5 คร้ัง ในช่วงระหวา่ง
วนัท่ี 1ธ.ค. 2559 -  30 พ.ย. 2563 
สามารถนบัรวมการเรียนใน
หลกัสูตรได ้แต่การเรียนนั้นตอ้งอยู่
ในช่วง  1ธ.ค. 2557 -  30 พ.ย. 2563 

2. ผูท่ี้ไม่ไดผ้า่นการอบรมหลกัสูตรการพยาบาล
เฉพาะทางฯ 

ไม่นอ้ยกว่า 5  ปี ในช่วงระยะเวลา 6 ปี 
- วนัท่ี 1ธ.ค. 2557 -  30 พ.ย. 2563 

1,000 รอบ ไม่นอ้ยกว่า 5 คร้ัง ในช่วงระหวา่ง 
 วนัท่ี 1ธ.ค. 2558 -  30 พ.ย. 2563 

 
หมายเหตุ 
  ผูท่ี้ไม่ไดผ้่านการอบรมหลกัสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผูป่้วยบ าบดัทดแทนไต (4 เดือน)  หรือสาขาเวชปฏิบติัการบ าบดัทดแทนไต 

(6 เดือน) การฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไตเทียม (Hemodialysis) ท่ีรับรองโดยสภาการพยาบาล และสมาคมโรคไตฯ เห็นชอบ จะไม่สามารถสมคัรสอบได้
ตั้งแต่ปี 2565 เป็นตน้ไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



หนา้ 6 

ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในใบสมัครสอบฯ ครบเรียบร้อยแล้ว 

ลงช่ือ………………………………………   ผู้สมัคร  

ส าหรับผู้สอบคร้ังแรก 
เอกสารทีต้่องส่งมาด้วย (โปรดเรียงเอกสารตามหัวข้อทีร่ะบุมาข้างล่างนี ้พร้อมรับรองส าเนาทุกฉบับ และใบสมคัรเรียงตามเลขหน้าทีร่ะบุ 

ไว้ในใบสมคัร) 
1. ใบสมคัรพร้อมติดรูปถ่าย 1 น้ิว จ  านวน 1 ใบ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน (ตดิใบสมคัร 1 ใบเท่านั้น)  
2. หนงัสือรับรองการท างานตามแบบของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย (ผูรั้บรองเป็นผูเ้ขียน  ห้ามผูส้มคัรเขียนเอง) 
3. ส าเนาใบเปล่ียน ค  าน าหนา้ช่ือ  ช่ือสกุล (กรณีเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุล) 
4. ส าเนาใบทะเบียนสมรส (กรณีเอกสารท่ีมีการเปล่ียนช่ือสกุล)  
5. ส าเนาวฒิุการศึกษาพยาบาลศาสตรบณัฑิต   
6. ส าเนาใบประกอบวิชาชีพ 
7. ส าเนาบตัรสมาชิกสมาคมพยาบาลโรคไต  
8. ส าเนาใบประกาศนียบตัรการพยาบาลเฉพาะทางการพยาบาลผูป่้วยบ าบดัทดแทนไต การฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไตเทียม (Hemodialysis)  
9. ส าเนาใบรับรองการฝึกอบรม  ส าเนาหลกัฐานการเขา้ประชุมวิชาการ เก่ียวกบัการบ าบดัทดแทนไต  
10. ซองจดหมายใชซ้องขนาด 4 X 9 นิว้ (ขนาดเท่ากบัซองยาวมาตรฐาน ขนาดเดยีวเท่านั้น) จ  านวน 1 ซอง และจ่าหนา้ซองพร้อมติดแสตมป์ เขียนช่ือ - สกลุ  
      ท่ีอยู ่รหสัไปรษณียข์องผูส้มคัรสอบ เพื่อสมาคมโรคไตฯ จะส่งใบเสร็จรับเงินของท่านตามท่ีอยูท่ี่ท่านแจง้ไว ้ 

11. ส่ง Work instruction ท าเป็นเล่ม เขียนช่ือ - สกลุ และโรงพยาบาลที่หน้าปก โดยเขียนวิธีปฏิบติังานตามท่ีปฏิบติัจริงในหน่วยงานของท่าน พมิพ์บนกระดาษ A4   

       และเยบ็เล่มให้เรียบร้อย โดยให้ครอบคลุมในเร่ืองต่างๆ ตามเอกสารแนบเร่ืองการจดัท า Hemodialysis work instruction 
12. ถ่ายเอกสารส าเนาใบสมคัร (ท่ีเขียนขอ้มูลแลว้) หน้าที่ 1 - 3 แนบมาในใบสมคัรดว้ย 

 

ส าหรับผู้สอบคร้ังที ่2 หรือ 3 
เอกสารทีต้่องส่งมาด้วย 

1. ใบสมคัร หนา้ 1 – 3 พร้อมติดรูปถ่าย 1 น้ิว จ  านวน 1 ใบ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ส่วนเอกสารแนบใบสมคัร เช่น หนงัสือรับรองการท างาน ส าเนาใบรับรองการฝึกอบรม  
     และส าเนาเอกสารต่างๆ สามารถใชข้องเดิมของปีท่ีผ่านมาได ้
(โดยเอกสารส าเนาใบรับรองการฝึกอบรมต่างๆ จะตอ้งไม่เกินระยะเวลาท่ีทางสมาคมฯ ก าหนดในแต่ละปี)  
2. ส าหรับผูส้มคัรสอบภาคปฏิบติั จะตอ้งส่ง Work instruction ดว้ย 
    

ส่ิงทีค่วรทราบ 
1. ค่าสมัครสอบ            

          O สอบทุกภาค  5,800 บาท            O สอบภาคทฤษฎี  1,300 บาท 
              O สอบภาคปากเปล่า  1,300 บาท           O สอบภาคปฏิบติั  3,500 บาท 
               กรณีสอบเฉพาะภาคทฤษฎี และภาคปากเปล่า  2,300 บาท  
    

 ผู้สมัครสอบอยู่ในกรุงเทพฯ สามารถ ช าระเป็น “เงินสด” ที่ สมาคมโรคไตฯ  ช้ัน4 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี หรือ ซ้ือแคชเชียร์เช็ค ส่ังจ่าย 

“สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย” (ได้ทุกธนาคาร)               
 ผู้สมัครสอบอยู่ต่างจังหวัด ซ้ือ Draft ส่ังจ่าย “สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย” (ได้ทุกธนาคาร) 
 ห้าม!!  ช าระค่าสมัครสอบด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชี ใดๆ ทั้งส้ิน  

 ก าหนดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการช าระค่าสมัครสอบ ภายในวนัที ่30 พฤศจกิายน 2563  
 
 
 



หนา้ 7 

ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในใบสมัครสอบฯ ครบเรียบร้อยแล้ว 

ลงช่ือ………………………………………   ผู้สมัคร  

2. การตรวจสอบคุณสมบัติผูส้มคัรสอบ ค าแนะน าในการสอบ และสถานท่ีสอบภาคปฏิบติั 
คร้ังท่ี 1 วนัท่ี 16 ธนัวาคม  2563  ส าหรับผูท่ี้ไม่ผา่นการพิจารณาคร้ังแรก (กรรมการฯ จะโทรศพัทแ์จง้ให้ท่านทราบ)                

 คร้ังท่ี 2 วนัท่ี 23 ธนัวาคม  2563 
การยืน่อุทธรณ์ 

คร้ังท่ี 1 วนัท่ี 17 -  22 ธนัวาคม 2563  
คร้ังท่ี 2 วนัท่ี 24 - 30 ธนัวาคม 2563 

วนัที่ 31 มกราคม 2564  ประกาศผลผูมี้สิทธ์ิสอบ  วนัท่ี  สถานท่ีสอบ ทางเวบ็ไซตส์มาคมโรคไตฯ เท่านั้น (สมาคมโรคไตฯ จะไม่ตอบผลผูมี้
สิทธ์ิสอบของท่านผา่นทางโทรศพัท)์ 

 
3. ก าหนดการสอบ ระหว่างวนัที่ 1 – 5 มีนาคม 2564 กรุณาติดตามรายละเอยีดตารางการสอบรายบุคคลทางเวบ็ไซต์สมาคมโรคไตฯ  
โดยแบ่งประเภทการสอบ ดงันี ้ 
 3.1 สถานที่สอบ (ภาคปฏิบัติ)  
 รพ.จุฬาลงกรณ์  หน่วยไตเทียม อาคารภูมิสิริมงัคลานุสรณ์ ชั้น 10  โซนC โทรศพัท ์02-2564000 ต่อ 81014-9 กด 118, 101 
 รพ.รามาธิบดี  หน่วยไตเทียม ตึกศูนยก์ารแพทยสิ์ริกิต์ิ ชั้น 5  โทรศพัท ์02-2011697, 02-2012708 
 รพ.พระมงกุฎเกลา้  หน่วยไตเทียม ตึกเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4  โทรศพัท ์02-6444676, 081-8101421 
 รพ.ภูมิพลอดุลยเดช  หน่วยไตเทียม อาคารคุม้เกศฯ ชั้น 3                                  โทรศพัท ์02-5347937-9   
 รพ.ราชวิถี   หน่วยไตเทียม ถาวรนิมิต ตึกสิรินธร ชั้น 5  โทรศพัท ์02-3548108 ต่อ 3537 
 รพ.วชิรพยาบาล  หน่วยไตเทียม ตึกเพชรรัตน์ ชั้น 2   โทรศพัท ์02-2443483-4 
 รพ.ต ารวจ   หน่วยไตเทียม ตึกขา้ราชการต ารวจ ชั้น 4  โทรศพัท ์02-2076000 ต่อ 6274, 6411 
 มูลนิธิโรคไต รพ.สงฆ ์ หน่วยไตเทียม ตึกกลัยาณิวฒันา ชั้น 7  โทรศพัท ์02-3544311 
 รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  หน่วยไตเทียม อาคารกิตติวฒันา ชั้น 1   โทรศพัท ์02-9269058 
 รพ.นพรัตนราชธานี  หน่วยไตเทียม อาคาร 1 ชั้น 1   โทรศพัท ์02-5174270 ต่อ 1347, 1345 
 รพ.ศิริราช   หน่วยไตเทียมหอผูป่้วยโรคไต สง่า นิลวรางกูร หอ3 ชั้น3 โทรศพัท ์02-4197296-7 
    หน่วยไตเทียม กว.1    โทรศพัท ์02-4197484 
    หน่วยไตเทียม กว.4 (กลัยาณิวฒันา)  โทรศพัท ์02-4197485  
 3.2  สถานที่สอบ (ภาคทฤษฎ ีและภาคปากเปล่า)  
ห้องพชัรกิติยาภา อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนยวิ์จยั ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ 47 บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  
 
4. ประกาศผลการสอบ ประมาณวนัที่ 30 เมษายน 2564 

 ประกาศผลสอบทางเวบ็ไซต์ เท่านั้น สมาคมโรคไตฯ จะไม่ตอบผลสอบของท่านผ่านทางโทรศัพท์ 
 
5. ท่านที่ต้องการสอบถามคุณสมบัติผู้สมัครสอบประกาศนียบัตรพยาบาลผู้เช่ียวชาญไตเทียม  

 สามารถสอบถาม ได้ที ่Email: kidney@loxinfo.co.th  เท่านั้น สมาคมโรคไตฯ จะไม่ตอบค าถามผ่านทางโทรศัพท์ 
 
6. ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการช าระค่าสมัครสอบ ท่ี 
 คุณพิชยา แซ่เฮง้ 
 สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น 4 
 ซอยศูนยวิ์จยั เลขท่ี 2 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ 47 
 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
 (ใบสมคัรสอบผูเ้ช่ียวชาญฯ ปี 2564) 
 
 

 

mailto:kidney@loxinfo.co.th
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หมายเหตุ 
1. ส่งใบสมคัรสอบพร้อมเอกสารการช าระค่าสมัครสอบ เป็นจดหมายลงทะเบียน หรือ EMS กรุณาวงเล็บท่ีมุมซองว่า สมคัรสอบประกาศนียบตัร

พยาบาลผูเ้ช่ียวชาญไตเทียม (ไม่รับใบสมคัรสอบฯ ทางโทรสาร) ตั้งแต่บดัน้ีจนถึง วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563  พร้อมแคชเชียร์เช็ค เฉพาะผูส้มคัรจาก
กรุงเทพฯ และ Draft จากธนาคาร เฉพาะผูส้มคัรสอบจากต่างจงัหวดั ตอ้งตวัจริง เท่านั้น 

2. ผูท่ี้สอบผา่นแลว้ จะตอ้งแจง้ความประสงคใ์นการมารับใบประกาศฯ ท่ีสมาคมโรคไตฯ ดว้ยตนเอง หรือ ส่งทางไปรษณีย ์โดยแจง้ 
 ท่ีอยูจ่ดัส่งให้ชดัเจน สามารถแจง้ความประสงคท์างเวบ็ไซต ์เท่านั้น 
3. ส าหรับผูท่ี้จะสมคัรสอบประกาศนียบตัรพยาบาลผูเ้ช่ียวชาญไตเทียมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2565  เป็นตน้ไป จะตอ้งผา่นการอบรมหลกัสูตรการพยาบาลเฉพาะ

ทางสาขาการพยาบาลผูป่้วยท่ีรับการบ าบดัทดแทนไต หรือ สาขาการพยาบาลเวชปฏิบติัการบ าบดัทดแทนไต การฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม 
(Hemodialysis) ท่ีผา่นการรับรองจากสภาการพยาบาล  

4. การขออุทธรณ์กรณีไม่สามารถมาสอบได ้เฉพาะกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน และเร่ืองไม่คาดคิดเท่านั้น เช่น ป่วยท่ีตอ้งนอนรักษาตวัในโรงพยาบาล และมี
ใบรับรองแพทยแ์นบประกอบการพิจารณา (ส่วนผูเ้ขา้สอบท่ีตั้งครรภ ์อนุโลมช่วง 3 เดือนก่อนก าหนดคลอด และหลงัคลอด 3 เดือน) ทั้งน้ีอยูใ่นดุลย
พินิจของคณะกรรมการสอบพยาบาลผูเ้ช่ียวชาญไตเทียม ของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย 

 
ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ 

 ในการสอบภาคปฏิบัติ 
1. ผูเ้ขา้สอบตอ้งแต่งกายสุภาพเรียบร้อย (ห้ามนุ่งกางเกง ยกเวน้ ยนิูฟอร์ม) และโปรดตรงต่อเวลาดว้ย 
2. ให้น าเส้ือกาวน,์ แวน่ตา, Mask และป้ายช่ือ ส่วนตวัมาดว้ย 

ในการสอบภาคทฤษฎี 
1.      กรุณาเตรียมบตัรประจ าตวัประชาชนมาดว้ย 
2.      โปรดจ าหมายเลขท่ีสอบของตนเอง และเขียนในกระดาษค าตอบทุกใบ  
3. อุปกรณ์การสอบท่ีอนุญาตให้น าเขา้ห้องสอบ และวางไวบ้นโตะ๊สอบได ้คือ 

- ปากกา / ดินสอ 2B   
- ยางลบดินสอ  
- กบเหลาดินสอพกพา 
- ซองใส่อุปกรณ์ตอ้งเป็นซองใสๆ เท่านั้น 

4.      เม่ือเขา้ห้องสอบแลว้ผูเ้ขา้สอบจะตอ้งนัง่ท่ีนัง่สอบตามเลขท่ีของตนเอง ห้ามพดูคุยกบัผูเ้ขา้สอบคนอ่ืน 
5.      ไม่อนุญาตให้เปิดหรือท าขอ้สอบจนกวา่จะไดย้นิประกาศให้เร่ิมท าขอ้สอบจากกรรมการคุมสอบเท่านั้น และตอ้งท าขอ้สอบเฉพาะส่วนตามเวลาที 
          ก  าหนดไวเ้ท่านั้น หากฝ่าฝืนจะตอ้งยติุการสอบในทนัที 
6.      การระบายค าตอบหรือเขียนตอบ จะตอ้งปฏิบติัตามขอ้แนะน าอยา่งเคร่งครัด หากฝ่าฝืน ทางสมาคมโรคไตฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลการตรวจค าตอบ 
7.      กระเป๋าสมัภาระ และส่ิงของอ่ืนๆ ตอ้งวางไวห้นา้ห้องสอบท่ีเจา้หนา้ท่ีจดัเตรียมไวใ้ห้ เท่านั้น  
8.      ห้าม น าเคร่ืองมือส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเขา้ห้องสอบ เช่น โทรศพัทมื์อถือ วิทยส่ืุอสาร เคร่ืองบนัทึกเสียง หากตรวจพบในห้องสอบจะถือวา่มี 
         เจตนากระท าการทุจริตในการสอบ ผูเ้ขา้สอบจะถูกยติุการสอบทนัที การสอบถือเป็นโมฆะ และอาจพิจารณาตดัสิทธิการสอบคร้ังต่อๆ ไปดว้ย 
9.      หากพบพฤติกรรมท่ีส่อไปในทางทุจริตหรือมีเหตุให้สงสยัว่าทุจริต กรรมการคุมสอบมีสิทธิขอตรวจคน้ร่างกายผูเ้ขา้สอบ  

ในการสอบภาคปากเปล่า 
1. ผูเ้ขา้สอบนัง่รอในห้องรับรองตามท่ีเจา้หนา้ท่ีไดจ้ดัเตรียมไวเ้พ่ือรอเรียกตามเลขท่ีอยา่งเป็นระเบียบ 
2. ระหวา่งการรอสอบ ห้าม พกเคร่ืองมือส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เช่น โทรศพัทมื์อถือ วิทยส่ืุอสาร เคร่ืองบนัทึกเสียง หากตรวจพบจะถือว่ามี

เจตนากระท าการทุจริตในการสอบ ผูเ้ขา้สอบจะถูกยติุการสอบทนัที การสอบถือเป็นโมฆะ และอาจพิจารณาตดัสิทธิการสอบคร้ังต่อๆ ไปดว้ย 
3. หากพบพฤติกรรมท่ีส่อไปในทางทุจริตหรือมีเหตุให้สงสยัวา่ทุจริต กรรมการคุมสอบมีสิทธิขอตรวจคน้ร่างกายผูเ้ขา้สอบ 
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การจัดท า Hemodialysis Work Instruction 
 

การเขียน Hemodialysis Work Instruction จดัเป็นส่วนหน่ึงในกระบวนการสอบพยาบาลผูเ้ช่ียวชาญการฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไตเทียมใน
ภาคปฏิบติั โดยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยร่วมกบัสมาคมพยาบาลโรคไต   ทางสมาคมพยาบาลโรคไต  ซ่ึงเป็นฝ่าย
ด าเนินการในการสอบภาคปฏิบติั ขอช้ีแจงเก่ียวกบัระเบียบการจดัท า และการเขียน Hemodialysis Work Instruction เพ่ือให้
เกิดความเท่ียงตรง มีความสอดคลอ้งตรงกบัการปฏิบติัจริง และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในขั้นตอนของการจดัท า
เอกสาร จึงขอใหผู้เ้ขา้สอบจดัท า Hemodialysis Work Instruction ดงัน้ี 

ค าจ ากดัความของ Work Instruction (WI) 
Work Instruction หมายถึง เอกสารท่ีอธิบายถึงกระบวนการท างานท่ีเป็นภาพโดยรวมตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดทา้ย  
โดยบอกถึงวิธีปฏิบติังานโดยละเอียดในแต่ละขั้นตอน 
ส าหรับ Hemodialysis Work Instruction ผูเ้ขา้สอบจะตอ้งเขียนขั้นตอนท่ีปฏิบัตจิริงในขณะสอบ โดยจ าแนกตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1. การเตรียม Dialyzer และ Blood line เพ่ือใชก้บัผูป่้วย (เฉพาะ reused เท่านั้น) 
2. การประเมินผูป่้วย และเตรียมผูป่้วยก่อนท า Hemodialysis 
3. การประเมิน และใช ้Vascular access ( Permanent  และ Temporary ) 
4. การเร่ิมตน้ (start) Hemodialysis  
5. การใหก้ารพยาบาลผูป่้วยระหว่างการท า Hemodialysis และการเฝ้าระวงัวงจรไตเทียม 
6. การยติุ (off) Hemodialysis และการดูแลผูป่้วยภายหลงัการท า Hemodialysis 
7. การลา้งอบฆ่าเช้ือ (Reprocessing) Dialyzer และ Blood line โดยวิธี manual 
8. การท าความสะอาด และDisinfect เคร่ืองไตเทียมหลงัจากใชง้าน 

เงือ่นไข 
1. วิธีการปฏิบติังานในแต่ละขั้นตอนตอ้งไดม้าตรฐาน โดยสามารถยึด Guideline ของสมาคมพยาบาลโรคไต เป็นแนวทาง

การปฏิบติัได ้หากแต่มิใช่การคดัลอกตามแนวทางของสมาคมพยาบาลโรคไต  มาทั้งหมดแต่เพียงอยา่งเดียว  
2. ผูส้อบจะตอ้งจดัท า Hemodialysis WI ดว้ยตนเอง และน าไปปฏิบติัจริงในขณะสอบ 

การจดัท ารูปเล่ม  
   1. รูปแบบการจดัพิมพ ์ใชก้ระดาษ A4 ตวัหนงัสือใชฟ้อนต ์Angsana New ขนาด 16    
   2. การจดัเรียงเอกสาร ใหจ้ดัเรียงตามล าดบั ดงัน้ี 

2.1 ใบค าช้ีแจงการจดัท า Hemodialysis WI ของสมาคมโรคไตฯ (ในใบสมคัร) 
2.2 สารบญั 
2.3 เน้ือหาขั้นตอนการท า Hemodialysis ครอบคลุม 8 ขั้นตอนตามล าดบั ดงักล่าวขา้งตน้ 
2.4 เอกสารอา้งอิง 

 


