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บทความพิเศษ:  
คุณูปการของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชต่องานโรคไต
อจ. พญ. นันทกา จันทวานิช

พล.ท. นพ. เชิดชัย เจียมไชยศรี

	 สิบสามตุลาห้าเก้าร้าววิโยค		 ยะเยียบโศกพิราปร�่าน�้าตาไหล

พระทรงธรรมนิราศสู่แดนไกล	 สะทกใจไทยทั้งชาติจะขาดพลัน

	 ธ.โอบเอื้อประชาทั่วสารทิศ	 ตรึงดวงจิตน�้าพระทัยแผ่ไพศาล

เกื้อแพทย์ไทยใต้ร่มองค์พระภูบาล	 จวบจนวารเจ็ดสิบปีที่แจ้งใจ

	 พระเมตตาปวงข้าจดจ�าหลัก	 มอบใจภักดิ์เดินตามค�าพ่อไข

เทิดปรัชญาพอเพียงหล่อเลี้ยงไทย	 สวรรคาลัย	ธ.	สถิตย์นิจนิรันดร์…

น้อมฯ	ร�าลึกพระมหากรุณาธิคุณ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะที่ปรึกษา บรรณาธิการ และกองบรรณาธิการ

(วรรณวิทยา เอี่ยมอ่อง ประพันธ์)
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โครงการส่วนพระองค์จากแนวพระราชด�ร ิคลนิกิและไตเทยีม “ศูนย์แพทย์พัฒนา”
	 สืบเนื่องจากน�้าท่วมใหญ่	 กรุงเทพฯ	 เมื่อปี	 พ.ศ.	 2526	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช	 ได้เสด็จพระราชด�าเนินมาส�ารวจพ้ืนที่น�้าท่วมและบริเวณใกล้เคียงละแวก
คลองลาดพร้าว	 คลองพลับพลา	 และถนนลาดพร้าว	 หรือบริเวณโรงเรียนไทย-ญ่ีปุ่น	 ในปัจจุบัน	 
ซึ่งต่อมา	 ในปี	 พ.ศ.	 2531	 พระองค์ท่านทรงทราบถึงปัญหาน�้าเน่าเสียในคลองลาดพร้าวและ 
คลองพลับพลา	 จึงพระราชทานโฉนดที่ดินของส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์	 พร้อมมี
พระราชด�ารขิดุ	“บงึพระราม	๙”	เพ่ือใช้บ�าบดัน�า้เสยีในคลองลาดพร้าว	ด้วยทรงมพีระมหากรณุาธคิณุ 
และสนพระราชหฤทัยในด้านปัญหาสุขภาพและอนามัยของประชาชน	 เมื่อทรงเล็งเห็นว่าชุมชน
แถบคลองพลับพลา	บึงพระราม	๙	 เป็นชุมชนยากไร	้ ส่วนใหญ่ยังชีพด้วยการเกษตรและปศุสัตว ์
ในครัวเรือน	 ขาดความรู้ทางด้านสุขอนามัย	 ทั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล	 ไม่มีคมนาคมทางบก	 ต้อง 
สัญจรทางน�้าเป็นหลัก	 ไม่สะดวกไปโรงพยาบาลของรัฐ	 พระองค์จึงพระราชทานพระราชทรัพย์ 
ส่วนพระองค์เป็นทุนในการก่อสร้างสถานพยาบาล	 ประเภทไม่มีผู้ป่วยค้างคืน	 (คลินิก)	 และ
พระราชทานนามว่า	“ศูนย์แพทย์พัฒนา”	ด�าเนินการในรูปนิติบุคคลในชื่อ	“บริษัทบ้านบึงเวชกิจ	
จ�ากัด”	 เมื่อวันที่	 2	 พฤษภาคม	 พ.ศ.	 2534	 โดยพระราชทานนโยบายท�าคลินิกให้ทันสมัย	 
สะดวกสบายเหมือนโรงพยาบาลเอกชน	 มีแพทย์เฉพาะทางทุกสาขา	 แต่ไม่ต้องเอาก�าไรมาก	 
ให้พอเลี้ยงตัวและบุคลากรในองค์กรเองได้	 โดยเริ่มเปิดด�าเนินการเมื่อวันที่	 5	 ธันวาคม	 พ.ศ.	 
2535	 นอกจากการด�าเนินการตรวจตามปกติ	 คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนายังให้ความรู้แก่ประชาชน
ทั่วไป	และออกดูแลชุมชนบริเวณบึงพระราม	9	วัด	และโรงเรียนพระราม	9	
	 ในทุกวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ	 ในรัชกาลที่	 9	ศูนย์ฯ	 ได้ให้บริการตรวจร่างกาย	
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ	และเอ็กซเรย์แก่ประชาชนทั่วไปโดยไม่คิดมูลค่า

	 การริเริ่มจัดตั้งหน่วยไตเทียม	 เนื่องจากคณะผู้บริหาร 
ขณะนั้น	 โดย	 พล.ท.	นพ.	เชิดชัย	 เจียมไชยศรี	 ได้เล็งเห็นถึง 
ปัญหาค่าใช้จ่ายในการฟอกไตที่สูง	 มีเพียงข้าราชการเท่าน้ัน 
ที่ได้รับสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลจากภาครัฐ	 โอกาสการเข้าถึง
การรักษาของประชาชนละแวกนั้นมีจ�ากัด	 เพ่ือสนองแนว 
พระราชด�ารใินการช่วยเหลอืประชาชน	ให้ผูป่้วยโรคไตมชีวีติอยู่
ต่อไปได้	โดยไม่สิ้นเนื้อประดาตัว	จึงได้จัดตั้งหน่วยไตเทียม	ที่มี
เครื่องมือทางการแพทย์อันทันสมัย	 ดูแลผู้ป่วยโดยแพทย์และ
พยาบาลท่ีมคีณุภาพ	ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของสมาคมโรคไตฯ	
และสากล	 ในราคา	 1,500	 บาท	 และเมื่อวันที่	 29	 กันยายน	 
พ.ศ.	 2541	 วันมหามงคล	ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช	 และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยาม 
บรมราชกุมารี	 ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชด�าเนิน
เป็นการส่วนพระองค์	 เยี่ยมชมห้องไตเทียมที่บริเวณชั้น	 3	 ตึก
บวรเวชรักษ์	 ทรงสนพระราชหฤทัยและเสด็จทอดพระเนตร
เครื่องท�าน�้าบริสุทธิ์	และเครื่องไตเทียมด้วยพระองค์เอง	จวบจน 
ถึงปัจจุบัน	 ห้องไตเทียมฯ	 ได้ขยายการบริการเป็น	 24	 เคร่ือง	 
รบัดแูลผูป่้วยทกุชนช้ัน	ทกุอาชพี	ทกุสทิธกิารรกัษา	ในราคาเดมิ	
แม้ต้องแบกรบัภาระต้นทนุทีเ่พิม่ขึน้ตามกาลเวลา	คณะผูบ้รหิาร
ก็ยังด�าเนินตามแนวพระราชประสงค์	 เพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชนสบืไป	ปวงข้าพระพุทธเจ้ากราบแทบเบือ้งพระยคุลบาท 
ด้วยส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้



จากใจพยาบาล CAPD
คุณอภิญญา เวชประดิษฐ์

พยาบาลโรงพยาบาลอุดรธานี
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ศ.	นพ.	สมชาย	เอี่ยมอ่อง
ศ.	นพ.	เกรียง	ตั้งสง่า

บรรณาธิการ
ศ.	นพ.	เถลิงศักดิ์	กาญจนบุษย์
นพ.	สุชาย	ศรีทิพยวรรณ
ผศ.	นพ.	พรชัย	กิ่งวัฒนกุล

กองบรรณาธิการ
ผศ.	นพ.	พงศ์ศักดิ์	ด่านเดชา
พญ.	ปิยะธิดา	จึงสมาน	
พญ.	ศรินยา	บุญเกิด	
นพ.	สมชาย	ยงศิริ	
พ.ท.หญิง	พญ.	เนาวนิตย์	นาทา
พญ.	กัตติกา	หาลือ
นพ.	กมล	โฆษิตรังสิกุล
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นพ.	ธนาวุธ	ลิ่มเล็ก
น.ท.หญิง	พญ.	ดวงกมล	วงษ์สวรรค์
นพ.	ธนรร	วามวิชชุกร
คุณนิสา	ทองบ่อ
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สาร
นายกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
รศ.นพ.เกรียงศักดิ์ วารีแสงทิพย์

	 Thailand	 PD	 Newsletter	 ฉบับ 
พิเศษนี้	 ร่วมถวายความอาลัยต่อการเสด็จ
สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช	 กษัตริย ์ผู ้ยิ่ งใหญ่ 
ของปวงชนชาวไทย	พร้อมน�าเสนอบทความ 
พิเศษของ	อจ.	พญ.	นันทกา	จันทวานิช	และ	 
พล.ท.	นพ.	เชิดชัย	 เจียมไชยศรี	 ถึงคุณูปการ	 
และภาพทรงงานของพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชต่องาน 
โรคไต	 ท่ีไม่เคยเปิดเผยที่ใดมาก่อน	 ต่อด้วย 
บทสัมภาษณ์ของคุณอภิญญา	 เวชประดิษฐ	์
พยาบาลหน่วยไต	 โรงพยาบาลอุดรธาน	ี 
พูดถึงหลักการจัดแบ่งเวลา	 เพื่อเอาชนะ
ปัญหาภาระงานล้นมือ	จากนัน้ยังมเีร่ืองของ
คุณรัชตะ	 อุดมสาจ	 ผู้ป่วยไตจากจังหวัด	
อุบลราชธานี	 ร่วมแสดงเจตคติท่ีดีให้กับ 
พวกเราได้รับรู้กัน

	 ปัจจุบันโรงพยาบาลอุดรธานีมีผู้ป่วย	 PD	 600	 ราย	 มี	 PD	 Nurse	 2	 คน	 และมีน้อง	 HD	Nurse	 ช่วย 
ดแูลประจ�าอกี	1	คน	ซึง่ถอืได้ว่า	อตัราก�าลงัพยาบาลต่อผูป่้วยไม่เหมาะสมนกั	
 มวีธิกีารจดัการกบัภาระงานทีห่นกั หรอื overload อย่างไรบ้าง ?
	 อันดับแรก	 คือ	 ท�าใจยอมรับกับอัตราก�าลัง	 เพราะเม่ือไรที่ใจเราคิดว่ามันหนักมันจะยิ่งบั่นทอน 
ก�าลังใจ	 แล้วเริ่มเรียนรู้หาวิธีการจัดการงานให้เป็นระบบ	 จัดระเบียบงาน	 ตัดข้ันตอนที่ซ�้าซ้อน	 สร้างเครื่องมือ	 
ต่าง	ๆ 	 ที่ช่วยให้การท�างานง่ายขึ้นทั้งเจ้าหน้าที่และผู้ป่วย	 โดยเริ่มจากหน่วยงานเราก่อน	 แล้วขอความช่วยเหลือ	 
จากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องทัง้ในและนอกโรงพยาบาล	ตลอดจนญาตผิูป่้วยทีเ่ป็นจติอาสา
 เคยรูส้กึท้อใจหรอือยากเลกิท�งาน PD บ้างหรอืไม่ อะไรเป็นปัจจยัหรอืแรงบนัดาลใจ ให้ยงั
ท�งานนีต่้อ
	 ท้อใจบ่อยค่ะ	 เพราะปัญหามีมาก	 มีความรู้สึกว่าเราทุ่มเทแรงกายและแรงใจมาก	 จนมีความคาดหวังต่อ 
การท�างานและคนไข้ว่าจะต้องท�าได้ดี	ท�าให้เครยีดกบังานมาก	สุขภาพจิตเสีย	จนมาถึงวันทีเ่ราเรียนรูท้ีจ่ะปล่อยวาง	
ถามตัวเองแค่ว่าท�าเต็มที่หรือยัง	 ที่เหลือปล่อยให้เป็นไปตามเหตุของปัจจัย	 ส�าหรับแรงบันดาลใจที่ส�าคัญ	 คือ	 
คุณแม่	 ท่านจะคอยพูดมาตลอดตั้งแต่เด็ก	 คือค�าว่า	 “สงสาร”	 เชื่อว่าเมื่อไหร่ที่เรามีค�านี้ออกมาจากใจ	 เราจะ 
พยายามช่วยเหลอืคนไข้ให้เขาบรรเทาทกุข์ค่ะ
 อยากให้เล่าประสบการณ์และความประทบัใจ ในการเป็นพยาบาล PD ?
	 ความประทับใจตรงที่เราได้ช่วยเหลือคนไข้ที่เขาป่วยหนัก	 นอนเปล	 จะไม่ไหวอยู่แล้ว	 แต่เราเป็นอีกหนึ่ง 
แรงที่สามารถท�าให้เขากลับมาอยู่กับครอบครัวได้อีกครั้ง	 ซ่ึงตรงนี้ท�าให้เขามีความเช่ือม่ันศรัทธาต่อ	 PD	Nurse	 
เป็นอย่างมาก	 นี่แหละค่ะ	 นางฟ้าของคนไข้	 ถึงแม้บางทีเราจะดุจะเข้มงวด	 แต่คนไข้และญาติเข้าใจในการ 
กระท�าและเจตนาของเรา
 อยากให้ส่งต่อก�ลงัใจ และข้อแนะน�ให้กบัพยาบาลท่านอืน่ ๆ เพ่ิมเตมิ
	 ฝากถงึพีน้่องชาว	PD	Nurse	ทกุท่านว่าอย่าน้อยใจหรอืทกุข์ใจกบัสิง่ต่าง	ๆ 	ทีเ่ราได้รบัอยูเ่ลยค่ะ	เชือ่แน่ว่า
ทุกท่านมีจิตใจเมตตา	 มีค�าว่าสงสารอยู่ในใจ	 ปรารถนาให้คนไข้พ้นทุกข์	 เพราะงานตรงนี้เป็นงานที่ต้องท�าด้วย 
แรงกายและแรงใจ	 เหนือ่ยได้	 ท้อได้	 กอ็ยากให้พกับ้าง	ปล่อยวาง	 แล้วเตมิก�าลงัใจสูก้นัต่อไป	 เพราะ	PD	Nurse	 
เรานัน้เป็นส่วนหนึง่ของคนไข้ไปแล้วค่ะ

อสม. ดีเด่น 2 ปีซ้อน
นายรัชตะ อุดมสาจ

จ.อุบลราชธานี

	 เป็นผู้ป่วย	 PD	 ผู้ป่วยใส่ขาเทียมมา	 10	 ปี	 ประกอบอาชีพ	 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	 (อสม.)	 ได้รับรางวัล	 
อสม.	 ดีเด่น	 2	 ปีซ้อน	 โดยส่วนตัวคนไข้เป็นคนอัธยาศัยดี	 ชอบช่วยเหลือผู้อ่ืน	 ชอบท�าบุญ	 ท�างานเป็นจิตอาสา	 ช่วยงาน 
สาธารณะ	 และออกหน่วยเยีย่มผูป่้วยตามหมู่บ้านต่าง	ๆ 	 อยูเ่ป็นประจ�า	 มรีายได้จากเบีย้เลีย้งคนพกิารกบัเงนิเดอืน	อสม.	 และ 
เป็นคนหาเงนิเลีย้งครอบครวัด้วย
 ความรูส้กึแรกทีรู่ว่้าตนเองเป็นไตวายต้องฟอก ?
	 ความรูส้กึแรกเลย	คอื	กลวัมาก	เพราะจากทีรู่ม้าตามประสาชาวบ้านกค็อื	การเป็นโรคไตนัน้ต้องเสยีชวีติอย่างเดยีว	แต่พอ	
ได้เข้าไปอบรมถงึวธิกีารล้างไต	และการรกัษาแล้วกท็�าให้รูส้กึสบายใจมากขึน้	ซึง่ตอนนีผ้มกไ็ม่ได้มคีวามกลวัเหมอืนตอนแรกแล้ว
 อปุสรรคและความยากล�บากทีต้่องล้างไตทางช่องท้องด้วยตัวเอง และการช่วยเหลอืตนเอง รวมทัง้การหา
เลีย้งตนเองและครอบครวั
	 ในเรือ่งความยากล�าบากนัน้มีแค่ในช่วงแรก	ๆ 	 แต่กไ็ม่มาก	 และยิง่เม่ือได้รบัความช่วยเหลอืทางด้านต่าง	ๆ 	 จากพยาบาล	 
PD	 ที่สามารถขอความช่วยเหลือและสอบถามได้ตลอดเวลา	 ก็ยิ่งท�าให้ค่อย	ๆ 	 ดีขึ้น	 ส่วนในเรื่องของอุปสรรคน้ันก็ไม่มีอะไร	 
ยงัคงสามารถช่วยเหลอืตนเองและคนอืน่ได้	ตอนนีผ้มท�างานเป็น	อสม.	และเป็นจติอาสาด้วย	รายได้ในตอนนีไ้ด้มาจากเบ้ียยงัชพี 
คนพกิารและเงนิเดอืนของ	อสม.	ซ่ึงกพ็ออยูไ่ด้	เพราะค่าใช้จ่ายทีบ้่านส่วนตวันัน้ไม่มาก
 มหีลกัการในการด�เนนิชวีติอย่างไร และจดุยดึเหนีย่ว
	 ผมคดิว่าเราต้องท�าวันนีใ้ห้ดทีีส่ดุ	 เพือ่ตวัเอง	 ครอบครวั	 และส่วนรวม	 โดยส่วนตัวตอนนีอ้ยูกั่บแม่เพยีงแค่	 2	 คน	 ดงันัน้	 
แม่จงึเป็นทัง้ก�าลงัใจและสิง่ทีย่ดึเหนีย่วจติใจของผม	ท�าให้มแีรง	มกี�าลงัใจทีจ่ะท�าสิง่ต่าง	ๆ	ต่อไป
 เวลารูส้กึท้อ ท�อย่างไร และอยากให้กล่าวอะไรเพ่ือพ่อหลวง ?
	 ผมไม่เคยรูส้กึท้อแท้หรอืสิน้หวงั	 แค่ท�าหน้าทีข่องตวัเองให้ดทีีส่ดุกพ็อแล้ว	 และส�าหรบัในหลวงนัน้พระองค์ท่านทรงเป็น
แบบอย่างให้กบัเราในทกุ ๆ  ด้าน ทรงเป็นตวัอย่างในการท�างาน ความอดทน และการท�าความด ีถึงแม้ท่านจะสวรรคตไปแล้ว 
แต่ผมกจ็ะท�าความดแีละจะเอาท่านเป็นแบบอย่างต่อไป
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งานประชุมวิชาการ

	 	 ในวันที่	 13-14	ตุลาคม	2559	ทางสมาคมโรค
ไตฯ	ร่วมกับ	 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว	 (องค์การมหาชน)	
ได้ร่วมกันจัดงานสัมมนาวิชาการ	 PD	 First	 Policy	 
Onsite	 เพื่อถ่ายทอด	 แนวคิด	 ทฤษฏี	 การบริหาร 
จัดการในด้านต่าง	ๆ 	 ของการให้บริการบ�าบัดทดแทน
ไตด้วยการล้างไตทางช่องท้องในประเทศไทย	 โดย 
วันแรกเป็นการบรรยาย	Key	Evidence	for	PD	F	irst	
Policy,	Funding	Management	and	Infrastructure	
Considerations	for	Implementation	of	PD	First	
โดยวิทยากรจากภาครัฐและจากต่างประเทศ	 และ 
ในวันที่สองเป็นการเยี่ยมชมหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง	 คือ	
Call	 Center	 และระบบบริหารน�้ายาล้างไต	 ได้แก	่
ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ศูนย์ล้างไต 
ทางช่องท้องบ้านแพ้ว	พฒันาการ,	โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 
(องค์การมหาชน)	 และคลังสินค้าของไปรษณีย์ไทย	 
มีผู ้ เข ้าร ่วมสัมมนาประกอบไปด้วย	 แพทย์และ 
นักวิชาการจากหน่วยงานของรัฐกว่า	 40	 คน	 และ 
จากนานาประเทศ	 อาทิ	 อินเดีย	 มาเลเซีย	 เมียนมาร์	 
สิงคโปร์	อินโดนีเซีย	และเวียดนาม	

	 	 สาขาวิชาโรคไตร่วมกับหน่วยไตและไตเทียม	
คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	จัดประชุม
วิชาการประจ�าปี	 “Quality	 Initiative	 in	 Renal	 
Care”	เมื่อวันที่	1-3	กันยายน	2559	ณ	โรงแรมเดอะ 
กรีนเนอรี่	 รีสอร์ท	 เขาใหญ่	จังหวัดนครราชสีมา	 โดย 
มี	 รศ.	นพ.	สุรพล	 วีระศิริ	 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	 
กล่าวเปิดประชุม	 การจัดประชุมมีจุดประสงค์เพื่อให ้
ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ความเข้าใจในการดูแล 
ผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและผู้ป่วยฟอกไต
ผ่านหน้าท้องในแง่มุมต่าง	ๆ 	 และสามารถน�าความรู ้
ไปใช้ปฏิบ้ติได้	
	 	 ซึ่งการประชุมครั้ง น้ีมีการบรรยาย	 หัวข้อ	 
“Peritoneal	Dialysis	Quality	Improvement”	โดย
มี	 รศ.	พญ.	สิริภา	 ช้างศิริกุลชัย	 เป็นวิทยากรบรรยาย 
เร่ือง	 Peritoneal	 adequacy,	 ศ.	นพ.	เถลิงศักดิ	์ 
กาญจนบุษย์	เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง	Continuous	
quality	improvement	in	peritonitis	และ	อ.	นพ.	
สชุาย	ศรทีพิยวรรณ	เป็นวทิยากรบรรยายเรือ่ง	Update	
and	management	of	ultrafiltration	failure	

Thailand PD KPI สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
	 	 	 สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยได้ประกาศดัชนีชี้วัดผลส�าเร็จของการปฏิบัติงาน 
ด้านการล้างไตทางช่องท้อง	 หรือ	 Thailand	 PD	 Key	 Performance	 Indicators	 ป	ี 
พ.ศ.	2559	ดังนี้คือ

*	ไม่นับรายที่เสียชีวิต	ปลูกถ่ายไต	และไตฟื้นหน้าที่	ด้วยสถิิติ	Kaplan	Meier

PD KEY PERFORMANCE INDICATORS
Infrastructure KPIs
	 1.		 Nephrologist:	patient	ratio 1:100

	 2.		 PD	nurse:	patient	ratio	 1:50

Process KPIs
			3.	 Percentage	of		PD	patients	having	Hb	<	10.0	or	>	12.5	gm% <	30

	 4.		 Exit-site	infection	rate	(patient-month;	episode/yr) >	50;	< 0.24
	 5.		 Percentage	of		peritonitis	with	culture	negative ≤	20

Clinical outcome KPIs
	 6.		 Peritonitis	rate		(patient-month;	episode/yr)	 >	24;	< 0.5
	 7.		 Percentage	of	1-year	PD	patient	survival ≥	90

			8.		 Percentage	of	1-year	PD	technique	survival*	 ≥	85

              ชื่อ-สกุล              ต�แหน่ง             สังกัด

	 1.	ศ.	นพ.	เถลิงศักดิ์	กาญจนบุษย์		 ประธาน	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 2.	ผศ.	นพ.	พงศ์ศักดิ์	ด่านเดชา		 รองฯ	ฝ่ายวิชาการ	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
	 3.	ผศ.	นพ.	พรชัย	กิ่งวัฒนกุล	 รองฯ	ฝ่ายสารสนเทศ	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 4.	พญ.	ปิยะธิดา	จึงสมาน	 	 รองฯ	ฝ่ายนโยบายและแผน	 รพ.บ้านแพ้ว	(องค์การมหาชน)	
	 5.	นพ.	สุชาย	ศรีทิพยวรรณ	 ที่ปรึกษา	 รพ.ศิริราช
	 6.	รศ.	นพ.	เกรียงศักดิ์	วารีแสงทิพย์	 ที่ปรึกษา	 รพ.ศิริราช
	 7.	ศ.	นพ.	ดุสิต	ล�้าเลิศกุล	 	 ที่ปรึกษา	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
	 8.	รศ.	นพ.	ทวี	ศิริวงศ์	 	 ที่ปรึกษา	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
	 9.	ศ.	คลินิก	นพ.	ประเสริฐ	ธนกิจ	 ที่ปรึกษา	 รพ.ราชวิถี
	10.	พล.อ.ท.	อนุตตร	จิตตินันทน์	 ที่ปรึกษา	 รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
	11.	ศ.	นพ.	สมชาย	เอี่ยมอ่อง	 ที่ปรึกษา	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	12.	พญ.	อัมพร	สกุลแสงประภา	 ที่ปรึกษา	
	13.	รศ.	พญ.	กาญจนา	ตั้งนรารัชชกิจ		 อนุกรรมการ	 รพ.รามาธิบดี
	14.	พญ.	พรรณธิพา	ต้นสวรรค์	 อนุกรรมการ	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
	15.	นพ.	ยุติธรรม	สุตีคา	 	 อนุกรรมการ	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
	16.	น.ท.หญิง	พญ.	ดวงกมล	วงษ์สวรรค์	 อนุกรรมการ	 รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
	17.	พญ.	กรทิพย์	ผลโภค	 	 อนุกรรมการ	 รพ.ราชวิถี
	18.	นพ.	ธนรร	วามวิชชุกร	 	 อนุกรรมการ	 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
	19.	นพ.	กมล	โฆษิตรังสิกุล	 	 อนุกรรมการ	 รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช
	20.	พญ.	กัตติกา	หาลือ	 	 อนุกรรมการ	 รพ.พะเยา
	21.	พญ.	ชัญชนา	บุญญไกร	 	 อนุกรรมการ	 รพ.ตากสิน
	22.	นพ.	ธนาวุธ	ลิ่มเล็ก	 	 อนุกรรมการ	 รพ.กระบี่
	23.	นพ.	พิเชฐ	หล่อวินิจนันท์	 อนุกรรมการ	 รพ.สรรพสิทธิประสงค์
	24.	พญ.	รัชนี	เชี่ยวชาญธนกิจ	 อนุกรรมการ	 รพ.สวรรค์ประชารักษ์
	25.	นพ.	วรพจน์	เตรียมตระการผล	 อนุกรรมการ	 รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร
	26.	พญ.	ลัดดาพร	เชยค�าแหง	 อนุกรรมการ	 รพ.มหาราชนครราชสีมา
	27.	ผศ.	นพ.	สมชาย	ยงศิริ	 	 อนุกรรมการ	 มหาวิทยาลัยบูรพา
	28.	นพ.	สุรพงษ์	นเรนทร์พิทักษ์	 อนุกรรมการ	 รพ.อุดรธานี
	29.	นพ.	สัจจะ	ตติยานุพันธ์วงศ์	 อนุกรรมการ	 รพ.ชัยภูมิ
	30.	พญ.	อุไรวรรณ	ปริญญาศิริ	 อนุกรรมการ	 รพ.สงขลา
	31.	พญ.	อุษณีย์	พูลวิวัตน์ชัยการ	 อนุกรรมการ	 รพ.นครปฐม
	32.	พญ.	ลักษมณ	ประเดิม	 	 อนุกรรมการ	 รพ.ร้อยเอ็ด
	33.	พญ.	ศรินยา	บุญเกิด	 	 เลขานุการ	1		 รพ.รามาธิบดี
	34.	นพ.	มนต์ชัย	ศิริบ�ารุงวงศ์	 เลขานุการ	2		 รพ.เลิดสิน
	35.	พ.ท.หญิง	พญ.	เนาวนิตย์	นาทา	 เลขานุการ	3		 รพ.พระมงกุฎเกล้า

รายชื่อคณะอนุกรรมการ PD สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย วาระปี 2559-2561



อาคารเฉลิมพระบารมี	๕๐	ปี	ชั้น	4	ซอยศูนย์วิจัย	ถนนเพชรบุรีตัดใหม่	
แขวงห้วยขวาง	เขตบางกะปิ	กรุงเทพฯ	10320
โทรศัพท์	:	0	2716	6091,	0	2716	7450		โทรสาร	:	0	2718	1900

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย

โครงการเครือข่ายการศึกษาถึงปัจจัย (แบบแผนการรักษาและแนวปฏิบัติ)
ที่ส่งผลต่อผลลัพธ์ของการล้างไตทางช่องท้อง 
Thailand-Peritoneal Dialysis Outcomes and Practice 
Patterns Study (Thailand-P-DOPPS)

	 	 หลังประกาศนโยบายขยายสิทธิประโยชน์ของโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ครอบคลุมการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย	 หรือที่เรียกว่า	 “PD	 First”	 
ก่อให้เกิดการขยายสัดส่วนการให้การบริการ	 PD	 เป็นอย่างมากภายในประเทศ	 จากเดิม 
ร้อยละ	 4.7	 ของผู้ป่วยท้ังหมดท่ีได้รับการบ�าบัดทดแทนไตในปี	 พ.ศ.	 2550	 เพิ่มขึ้นเป็น 
ร้อยละ	8.8	ในปี	พ.ศ.	2551,	และร้อยละ	50	ในปี	พ.ศ.	2557	ใช้งบประมาณในการดูแลรักษา
กว่าปีละ	4	พันล้านบาท	อย่างไรก็ตามพบว่า	มีผู้ป่วยเพียงร้อยละ	54	เท่านั้นที่ยังคงท�าการ
ล้างไตทางช่องท้อง	 และพบความแตกต่างของอัตราการเกิด	 technical	 failure	 และอัตรา 
การติดเชื้อท่ีสัมพันธ์กับการท�า	 PD	 อย่างมากระหว่างศูนย์การล้างไตทางช่องท้องของ 
ประเทศ	 ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดถึงสาเหตุของความแตกต่างนี้	 ดังนั้น	 การศึกษาแบบ	 
360	องศา	ถึงปัจจยัท่ีอาจส่งผลต่ออัตราการล้มเหลวทางเทคนคิ	อัตราการเกดิภาวะแทรกซ้อน	
และอัตราการเสียชีวิต	 ได้แก่	 รูปแบบการบ�าบัดทดแทนไต	 แนวปฏิบัติในการดูแลรักษา 
ผู้ป่วยของศูนย์บริการและบุคลากรทางการแพทย์	 ทัศนคติของบุคลากร	 คุณภาพชีวิตของ 
ผู้ป่วย	 เศรษฐานะ	 วิถีการด�าเนินชีวิต	 จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งต่อการสานต่อนโยบาย	 
“PD	 First”	 ของประเทศ	 เป็นการลดอัตราการเสียชีวิตโดยรวม	 เพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วย 
ชาวไทย	และการลดภาระค่าใช้จ่ายภาครัฐ
  วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 	 เพื่อค้นหาปัจจัยที่สัมพันธ์กับการล้มเหลวทางเทคนิคของการล้างไตทางช่องท้อง 
ของประเทศ
  ขอบเขตของการวิจัย
	 	 เป็นการศึกษา	 cohort	 ระหว่างประเทศ	 (สหรัฐอเมริกา	 แคนาดา	 สหราชอาณาจักร	
ญี่ปุ่น	 ออสเตรเลีย	 นิวซีแลนด์	 และไทย)	 ระยะเวลา	 3	 ปี	 สนับสนุนข้อมูลเชิงวิชาการและ 
งานวิจัยโดย	มหาวิทยาลัย	Ann	Arbor	ประเทศสหรัฐอเมริกาและสมาคมล้างไตทางช่องท้อง
โลก	(International	Society	for	Peritoneal	Dialysis)	ในนามของ	Peritoneal	Dialysis	
Outcomes	 and	 Practice	 Patterns	 Study	 (PDOPPS)	 ท�าการเก็บข้อมูลด้วย 
ฐานข้อมูลแบบออนไลน์	 (electronic	 clinical	 research	 form:	 eCRF)	 ท�าการจัดการ 
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ	 (systematic	 data	management)	 และมีการท�าการตรวจสอบ 
ความถูกต้องของคุณภาพข้อมูลตามมาตรฐานสากล	 พร้อมท�าการวัดประสิทธิผลของการ 
ออกนโยบายเชิงระบบต่อผลลัพธ์ของการรักษา	 เพื่อเป็นแนวทางในการให้บริการและพัฒนา
ระบบบริการ	PD	ของประเทศ	
  องค์กรสนับสนุน
	 	 •	คณะแพทยศาสตร์	จุฬาฯ		 •	ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
	 	 •	สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย	 •	สมาคมนักก�าหนดอาหารแห่งประเทศไทย
	 	 •	กระทรวงสาธารณสุข		 	 •	ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
	 	 •	มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย	 •	เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์
	 	 	 	 		แห่งประเทศไทย	 	

	 	 ในปีน้ีเป็นเรื่องน่ายินดียิ่งที่งานวิจัยด้าน	 PD	 
คว้ารางวัลมากมายจากทั้งราชวิทยาลัยอายุรแพทย	์
และสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย	โดย
	 	 เรื่องแรก	 “A	Multicenter,	 Randomized,	 
Controlled	Trial	Comparing	Cefepime	Mono-
therapy	versus	Combination	of	Cefazolin	plus	
Ceftazidime	 for	 Empirical	 Treatment	 of	 
CAPD-	 associated	 Peritonitis”	 ผลงานของ	 
พญ.	ธิดารัตน์	กิจรุ่งไพบูลย์	แพทย์ประจ�าบ้านต่อยอด
สาขาโรคไต	จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	ได้รับรางวัล
ดีเด่น	 “Best	 Fellowship	 Investigator	 Award”	 
งานประชุมใหญ่ประจ�าปี	 59	 สมาคมโรคไตแห่ง
ประเทศไทย	 และรางวัลชนะเลิศผลงานวิจัย	 Fellow  
Research	 Award	 ในงานประชุมวิชาการประจ�าปี	 
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย	ปี	2559
	 	 เรือ่งที	่2	“A	Randomized	Controlled	Study	
of	Lactulose	versus	Sennosides	for	Prevention	
of	 Bacterial	 Peritonitis	 in	 Peritoneal	 Dialysis	
Patients”	 ผลงานของ	 พญ.	 ทิชานันท์	 ณรงค์ชัย	 
แพทย์ประจ�าบ้านต่อยอดสาขาโรคไต	 มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	 ได้รับรางวัลชมเชย	 “Best	 Fellowship	 
Investigator	 Award”	 งานประชุมใหญ่ประจ�าปี	 59	
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย	 และรางวัลรองชนะเลิศ
ผลงานวิจัย	 Fellow	 Research	 Award	 ในงาน 
ประชุมวิชาการประจ�าปี	 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย ์
แห่งประเทศไทย	ปี	2559
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