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คานา
รายงานงานการข้อมูลการบาบัดทดแทนไต โดย คณะอนุกรรมการลงทะเบียนการรักษาทดแทนไต ( TRT)
สมาคมโรคไตแห่ งประเทศไทยฉบั บ นี้ เป็ น ข้ อมู ล การบ าบั ด ทดแทนไตตั้ งแต่ ปี พ.ศ. 2559-2562 โดยเป็ น การ
รวบรวมข้อมูลผู้ป่วยบาบัดทดแทนไตด้วยวิธีฟอกเลือดและการล้างไตทางช่องท้องที่รายงานมายังฐานข้อมูล TRT
Registry program สาหรับข้อมูลการปลูกถ่ายไตได้รับข้อมูลจากสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย โดยใน
ห้วงเวลาที่ผ่านมาได้มีการปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่องจากโปรแกรม TRT version 2.0 มาเป็น TRT
version 3.3.0.0 เพื่อให้มีความสะดวกและสามารถนาข้อมูลไปวิเคราะห์เพิ่มเติมได้ทั้งในระดับหน่วยไตเทียมและใน
ระดั บ ประเทศ โดยมี ก ารอบรมพยาบาลลงทะเบี ย นการบ าบั ด ทดแทนไต (TRT Coordinator) ร่ ว มกั บ การ
ป ระ ส าน งาน กั บ พ ย าบ าล ข อ งแ ต่ ล ะห น่ ว ย ไต เที ย ม ผ่ าน ท างเค รื อ ข่ าย ส ารส น เท ศ แ ล ะอ อ น ไล น์
(https://www.trtregistry.org/ และ กลุ่มไลน์ TRTregistry) เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องและเชื่อถือได้ สาหรับการ
ปรับปรุงฐานข้อมูล TRT Registry program นั้นเมื่อมีการปรับโปรแกรม TRT เดิมมาเป็น version 3.3.0.0 ทาให้
สามารถปรับปรุงข้อมูลดิบที่ได้รับซึ่งมีความทับซ้อนในระบบฐานข้อมูลเดิม นามาปรับฐานข้อมูลและนาไปวิเคราะห์
เพื่อทราบสถานการณ์ผู้ป่วยบาบัดทดแทนไตในประเทศไทยได้อย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตามข้อมูล prevalence และ
incidence ของการบาบัดทดแทนไตในปี พ.ศ. 2559 ยังอยู่ในการตรวจสอบความถูกต้อง ดังนั้นในหัวข้อนี้จะมีการ
รายงานในปี พ.ศ. 2560-2562 สาหรับข้อมูลในผู้ป่วยเด็กและผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องจะมีการนาเสนอเพิ่มเติมใน
โอกาสต่อไป อนึ่งในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาได้มีความร่วมมือกับ คณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการรักษาโดย
การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (ตรต.)ได้กาหนดให้การลงข้อมูลผู้ป่วยผ่านระบบ TRT Registry program เป็น
หนึ่ งในเกณฑ์ ป ระเมิ น หน่ ว ยไตเที ย ม ท าให้ ตั้ งแต่ ในปี พ.ศ. 2561 เป็ น ต้ น มามี ข้ อมู ล ผู้ ป่ ว ยเข้ ามาสู่ ระบบการ
ลงทะเบียนเพิ่มขึ้น
จากการสนับสนุนของคณะกรรมการบริหารสมาคมโรคไตแห่งประเทศ แพทย์ พยาบาล และสมาชิก ทาให้
ข้อ มู ล ที่ ได้ รั บ มี ค วามสมบู ร ณ์ ม ากขึ้ น โดยหน่ ว ยไตเที ย มมากกว่ าร้อ ยละ 95 ได้ส่ งข้ อ มู ล มายั งฐานข้ อ มู ล TRT
Registry program .ในปี พ.ศ. 2562 ในปั จจุบันคณะอนุกรรมการลงทะเบียนการรักษาทดแทนไต (TRT) ยังได้
ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายต่างๆ เพื่อตรวจสอบข้อมูล และลดความซับซ้อนในการปฏิบัติงาน ตลอดจนบูรณาการข้อมูล
เพื่อให้นามาเป็นประโยชน์ คณะอนุกรรมการลงทะเบียนการรักษาทดแทนไต ( TRT) ขอขอบคุณ
น.ท.นพ.
อนันต์ เชื้อสุวรรณ และคณะ ที่กรุณาวิเคราะห์ข้อมูล ขอขอบคุณ คุณ สุภาภรณ์ นามแก้ว และคุณ นันธิกา ตาทอง
ที่รวบรวมข้อมูลและประสานงานต่างๆ ตลอดจนขอบคุณแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ หน่วยไตเทียมและหน่วยล้างไต
ทางช่องท้องที่ร่วมส่งข้อมูลและให้ ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ TRT Registry program มีความสมบูรณ์ และนามาใช้
ประโยชน์อย่างเหมาะสมต่อไป
คณะอนุกรรมการลงทะเบียนการรักษาทดแทนไต (TRT)
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย วาระปี 2561-2563
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สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
สารจากนายกสมาคมสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
โรคไตเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สาคัญของประเทศ ทั้งนี้เนื่องจากเป็นโรคเรื้อรังที่มีผู้ป่วยจานวนมากซึ่งมี
ผลต่อการดารงชีวิต ภาวะแทรกซ้อนและโรคร่วมต่างๆ ตลอดจนมีค่ารักษาพยาบาลเป็นจานวนมาก สมาคมโรคไต
แห่งประเทศไทยได้เห็นถึงความสาคัญของการรวบรวมฐานข้อมูลของผู้ป่วยที่ได้รับการบาบัดทดแทนไตในประเทศ
ไทย และอัตรากาลังของแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ จึงได้รวบรวมข้อมูลการบาบัดทดแทนไตในประเทศไทย
(TRT Registry) ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2540 เป็นต้นมา โดยข้อมูลดังกล่าวสามารถแสดงถึงสถานการณ์การเพิ่มขึ้นของ
ผู้ป่วย โดยเฉพาะภายหลังที่สานั กงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ครอบคลุมการบาบัดทดแทนไตอยู่ในชุดสิทธิ
ประโยชน์ในปี พ.ศ. 2550 สาเหตุของโรคไตเรื้อรัง ความเข้มข้นของเลือด และการใช้ยากระตุ้นเม็ดเลือดแดง เป็น
ต้น นอกจากนั้นหน่วยงานต่างๆ เช่น มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข สานักงานประกันสังคม
และสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้นาข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการวางแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข การ
เตรียมบุคลากรทางการแพทย์ และในด้านงบประมาณ นอกจากนั้น คณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการรักษา
โดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (ตรต.) ยังใช้การลงข้อมูลในฐานข้อมูล TRT Registry Program เป็นหนึ่งใน
เกณฑ์การรับรองมาตรฐานหน่วยไตเทียม ปัจจุบันสมาคมโรคไตฯ ได้เป็นภาคีร่วมกับ United States Renal Data
System (USRDS) ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อทราบสถานการณ์ของผู้ป่วยของแต่ละประเทศในระดับนานาชาติอีก
ด้วย
ในนามของนายกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการบริหารฯ ขอขอบคุณคณะอนุกรรมการ
ลงทะเบียนการรักษาทดแทนไต ( TRT) ที่ได้จัดทารายงานการบาบัดทดแทนไต (TRT registry report) ขึ้นและหวัง
ว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และหน่วยงานต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ในการอ้างอิงต่อไป
ศ.ดร.นพ.เกรียงศักดิ์ วารีแสงทิพย์
นายกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
วาระปี 2561-2563
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คณะอนุกรรมการการลงทะเบียน
รักษาทดแทนไต (TRT) วาระปี 2561-2563
ประธานคณะอนุกรรมการ

พ.อ.อดิสรณ์ ลาเพาพงศ์

ที่ปรึกษา

พลเอกถนอม สุภาพร
ศ.นพ.เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์

คณะอนุกรรมการ TRT
น.ท.อนันต์ เชื้อสุวรรณ

พญ.ธิติยา พัววิไล

พญ.นลินี เปรมัษเฐียร

พญ.สุภาภรณ์ บารุงไทยชัยชาญ

นพ.กมล โฆษิตรังสิกุล

นพ.เอกลักษณ์ ลักขณาลิขิตกุล

พญ.สุขฤทัย เลขยานนท์

พญ.ชิติมาภรณ์ จันทร์พราหมณ์

นพ.เจริญ เกียรติวัชรชัย

พว.นันทนา ชปิลเลส

ผศ.พญ.พรพิมล เรียนถาวร

พว.สร้อยสะอาง สร้างสมวงษ์

นพ.วิศิษฎ์ ประสิทธิศิริกุล

พ.ต.ท.หญิงนฤนาท คีรีวรรณ์

นพ.พิชญ ตันติยวรงค์

น.ต.หญิง ชญาภา วรพิทยาภรณ์

ผศ.นพ.ขจรศักดิ์ นพคุณ

พว.มณภิญญา ฉัตรทอง หอมจันทร์

พ.ท.หญิงเนาวนิตย์ นาทา

พว.ปิยาภรณ์ โทวันนัง

พญ.กรชนก วารีแสงทิพย์

พว.ดรุณี จันทร์เลิศฤทธิ์

นพ.ปองปราชญ์ พัวพัฒนกุล

พว.ปวีณา สิงห์ทิศ

พ.ต.ท.หญิง ปิ่นฉัตร ทองแพ

พว.นิภา อัยยสานนท์

นพ.วันจักร พงษ์สิทธิศักดิ์

เจ้าหน้าทีป่ ระสานงาน TRT

นางสาวสุภาภรณ์ นามแก้ว
นางสาวนันธิกา ตาทอง
นายประยุทธ ดารงสุวัฒน์
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PARTICIPATING DIALYSIS CENTERS 2016-2019
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
รพ./ศูนย์ไตเทียม

ผู้ประสานงาน

จังหวัด

มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ณ รพ. สงฆ์

ชิตชาย คงเกษม

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพ

ณัชชา ภวังคะนันทฺ์

กรุงเทพมหานคร

กลาง

ภัสสร์รศิ า อัศวเดชาสิท์

กรุงเทพมหานคร

เกษมราษฎร์ บางแค

วิไล สุนทรไชยกุล

กรุงเทพมหานคร

เซนต์หลุยส์

ทัศนีย์ กิจบุญชู

กรุงเทพมหานคร

เซ็นทรัลเยนเนอรัล

สุวิมล จันทร์อาไพ,ธนิษา สังแสง

กรุงเทพมหานคร

ตารวจ

พ.ต.ท.หญิงนฤนาถ คีรีวรรณ์

กรุงเทพมหานคร

ทหารผ่านศึก

อัมรินทร์ อรัญญาณานนท์

กรุงเทพมหานคร

เทพธารินทร์

จุฑารัตน์ วงศ์มณีปกรณ์

กรุงเทพมหานคร

ธนบุรี 1

อัญชลี สุทธิศักดิ์ศรี

กรุงเทพมหานคร

นครธน

ธิดา ตราชู

กรุงเทพมหานคร

นพรัตน์ราชธานี

จิตรดา ทองดี

กรุงเทพมหานคร

บี.เอ็น.เอช. เมดิคอลเซ็นเตอร์

วรรณวิสา ขาวสะอาด

กรุงเทพมหานคร

เปาโลเมโมเรียล

รัตน์ธินี เจริญเสถียร

กรุงเทพมหานคร

พญาไท 1

รุ่งทิวา มณีเดชาประสิทธิ์

กรุงเทพมหานคร

พญาไท 2

อรัญญา แพทย์สิทธิ์

กรุงเทพมหานคร

พญาไท 3 (หน่วยไตเทียมชั้น 16)

สาลี่ นิรฉัตรสุวรรณ

กรุงเทพมหานคร

พระมงกุฏเกล้า (อายุรกรรม)

ร.อ.หญิง ภัทราวดี จินตนา

กรุงเทพมหานคร

พระรามเก้า

แก่นใจ พิพัฒพรรณวงค์,บุษยา

กรุงเทพมหานคร

ภูมิพลอดุลยเดช

ดวงพร พุ่มเกตุแก้ว

กรุงเทพมหานคร

ศิครินทร์

ฉัตรศิริ ศรีประไพ

กรุงเทพมหานคร

เปาโลเกษตร (เดิมเมโย)

พัชรินทร์ ฐิติธรรมเสถียร

กรุงเทพมหานคร

ยันฮี

วาสนา อังศิริกุล

กรุงเทพมหานคร

รามคาแหง

อาไพพร ปันเงิน

กรุงเทพมหานคร
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PARTICIPATING DIALYSIS CENTERS 2016-2019
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
รพ./ศูนย์ไตเทียม

ผู้ประสานงาน

จังหวัด

รามาธิบดี

วาริยา บุญจันต๊ะ

กรุงเทพมหานคร

ลาดพร้าว

สิริรตั น์ เพราะดีงาม

กรุงเทพมหานคร

เลิดสิน (PD)

นงนุช วังชัยศรี

กรุงเทพมหานคร

วิชัยยุทธ

นวลสกล ปรรคลักษ์

กรุงเทพมหานคร

วิภาวดี

ศกุนตลา มะหิงษา

กรุงเทพมหานคร

เวชศาสตร์เขตร้อน

รัตนาภรณ์ แซ้ลิ้ม

กรุงเทพมหานคร

สมเด็จพระปิ่นเกล้า

สิริพร ศีลรักษา

กรุงเทพมหานคร

สมิตเิ วช ศรีนครินทร์

เบญจมาภรณ์ อุนะรัตน์

กรุงเทพมหานคร

สมิตเิ วชสุขุมวิท

ณพร นันทวิสิทธิ์

กรุงเทพมหานคร

หัวเฉียว

วันเพ็ญ ใจนุ่ม,อรนุช

กรุงเทพมหานคร

บารุงราษฎร์

วรรณวิสา วิเชียรประเสริฐ

กรุงเทพมหานคร

ศิริราช (หน่วยโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ )

นันทรัตน์ สุขถิ่นไทย

กรุงเทพมหานคร

บางปะกอก 1

กมล หมวกละมัย

กรุงเทพมหานคร

ไทยนครินทร์

สุทัศนีย์ เจริญทองกุล

กรุงเทพมหานคร

จุฬาลงกรณ์

ศรีจันทร์ มีแสงนิล

กรุงเทพมหานคร

พญาไท นวมินทร์

อัษรีพร อุ่นใจ

กรุงเทพมหานคร

คลองตัน

วิมล เทพภูษาวัฒนา

กรุงเทพมหานคร

วชิรพยาบาล

จินตนา พงษ์พิยเดช

กรุงเทพมหานคร

ศูนย์ไตเทียมราชวัตร (หลักสี่)

รัตนาภรณ์ โอภาสกุล

กรุงเทพมหานคร

ศูนย์ไตเทียมราชวัตร (สามเสน)

ชัญญา ติยะวรากุล

กรุงเทพมหานคร

มงกุฎวัฒนะ

พิมพ์ศา อยู่ประเสริฐ

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพคริสเตียน

วิภาวี ปานชาติ

กรุงเทพมหานคร

เวชธานี

ฉวีวรรณ คมจันทร์

กรุงเทพมหานคร

ราชวิถี (HD)

สุพัตรา โลหะโรจน์วิเชียร

กรุงเทพมหานคร

มูลนิธิโรคไตฯ ณ กองแพทย์หลวงฯ

ฐานิกา ชัยอานาจ

กรุงเทพมหานคร
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จังหวัด

สมิตเิ วช ธนบุรี

ณปภัช แก้วเขียว

กรุงเทพมหานคร

เจริญกรุงประชารักษ์ (HD)

นุศริน โกสีย์วงศานนท์

กรุงเทพมหานคร

ศูนย์แพทย์พัฒนา

พรรณนิภา ปัทมศรีรัตนา

กรุงเทพมหานคร

สินแพทย์

อัจฉรา อุดมวาษ์ทรัพย์

กรุงเทพมหานคร

คามิลเลี่ยน

วันดี ยูรนิยม

กรุงเทพมหานคร

บางไผ่

ปฑิตตา ธารงทองจรูญ

กรุงเทพมหานคร

สุขุมวิท

วราภรณ์ ไชยอุประ

กรุงเทพมหานคร

ราษฎร์บรู ณะ

นิรเภรว เจนวรรธนะ

กรุงเทพมหานคร

ศูนย์ไตเทียมชินเขต

ปานทิพย์ มงคล

กรุงเทพมหานคร

คลีนิคบางชันไตเทียม

สุไลพร ลังบุบผา

กรุงเทพมหานคร

ศิริราช (ไตเทียมกุมารฯ)

วลัย พละสวัสดิ์

กรุงเทพมหานคร

จุฬาลงกรณ์ ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์

รุ่งทิวา นาสวน

กรุงเทพมหานคร

บางโพ

กัญชลี ภรวรรธนะภาส

กรุงเทพมหานคร

ศิริราช (กว 1)

รุ้งลาวัลย์ ยี่สุ่นแก้ว

กรุงเทพมหานคร

สุขสวัสดิ์

นรินทร์ ศรีสมโพธิ์

กรุงเทพมหานคร

พระมงกุฏเกล้า (กุมาร)

ร.อ.ญ.สาลี่ ใจโปร่ง

กรุงเทพมหานคร

วิภาราม

สุจินต์ เธียรฐิติเศรษฐ์

กรุงเทพมหานคร

คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมวีแคร์

อัจฉราทิพย์ จิราวัฒน์รังสรรค์

กรุงเทพมหานคร

สถานพยาบาลรัชดา - ท่าพระ

สุรางค์รตั น์ เหลือผล

กรุงเทพมหานคร

ศิริราช (กว 4)

สุนิต มีเพียร

กรุงเทพมหานคร

กล้วยน้าไท 1

เจริญ ทรงพูนทรัพย์

กรุงเทพมหานคร

เกษมราษฎร์ ประชาชื่น

นันทวรรณ เมฆเนย

กรุงเทพมหานคร

เกษมราษฏร์ รามคาแหง

กิ่งกาญจน์ ธงหนึ่ง

กรุงเทพมหานคร

เจ้าพระยา

นารี สังข์แป้น

กรุงเทพมหานคร

สิรินธร

จันตรี จันทร์กระจ่าง

กรุงเทพมหานคร
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ตากสิน (HD)

นิตยา ภมรสุวรรณ

กรุงเทพมหานคร

ศูนย์ประดิพัทธ์ไตเทียม

ปรียานัท ทองรักษ์

กรุงเทพมหานคร

บางมด

พัชรินทร์ ฐิติธรรมเสถียร

กรุงเทพมหานคร

สหคลีนคิ มูลนิธิพลตรีจาลองศรีเมือง

ธัญชนก สืบสุข

กรุงเทพมหานคร

ปิยะเวท

สิทธิพล บรรเทิงศักดิ์สริ ิ

กรุงเทพมหานคร

มิชชั่น
สวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ

อจรวรรณ เสียงประเสริฐ
สุวิพร สุรสิทธิ์

กรุงเทพมหานคร

วิชัยเวช แยกไฟฉาย

ปรียาทิพย์ บุตรเลิศ

กรุงเทพมหานคร

คลินิกเวชกรรมชีวาเวชไตเทียม

ผู้ประสานงาน TRT

กรุงเทพมหานคร

คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมศิริเวชการ

โสภา ศรีกุลา

กรุงเทพมหานคร

สงฆ์

ประจักษ์ วิทยะ

กรุงเทพมหานคร

เปาโลเมมโมเรียล โชคชัย 4

วิชุดา พฤกษหิรัญ

กรุงเทพมหานคร

สายไหม

ศรีญญา ปานทองคา

กรุงเทพมหานคร

บางนาไตเทียม (รพ.บางนา 1)

นวนันท์ ถนอนนาม

กรุงเทพมหานคร

มูลนิธิศรีรัตนโกสินทร์

ภัทรา ศิลปี

กรุงเทพมหานคร

บางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล

สุจิรา ทวีลาภ

กรุงเทพมหานคร

ราชทัณฑ์สถาน รพ. ราชทัณฑ์

ชัยฤกษ์ สิงห์สถิตย์

กรุงเทพมหานคร

พันธมิตรไตเทียม คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง

ณัฏฐนิชา ชาวส้าน

กรุงเทพมหานคร

คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมราม 42

แหวนพลอย มูลวัน

กรุงเทพมหานคร

สหคลินิกจุฬารัตน์ 7

กนกวรรณ เตชาวิเศษพงษ์

กรุงเทพมหานคร

บุญญาเวชสหคลีนคิ
คลีนิกไตเทียมบางไผ่เวชกรรม

นริศรา โชดก
พรพิมล เชื้อสงฆ์

กรุงเทพมหานคร

คลีนิกไตเทียมเจริญนคร 7

พรรนิกา โคตะมะ

กรุงเทพมหานคร

ศูนย์พลับพลาไชยไตเทียม

ฐิติมา ลี้เจริญรักษา

กรุงเทพมหานคร

นวมินทร์ 9

รุ่งทิวา ยาวิชัย

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร
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เสรีรักษ์

คชาภรณ์ อินทรผกาวงศ์

กรุงเทพมหานคร

คลีนิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมเซ็นทรัล

เปรมินทร์ การะเกตุ

กรุงเทพมหานคร

มเหสักข์ (ชั้น 3)

ฐายิกา พอพงศ์

กรุงเทพมหานคร

หน่วยไตเด็ก รพ.รามาธิบดี

รุ่งนภา อุดมชัยสกุล

กรุงเทพมหานคร

คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมตรัยเวชชถ์

นพวรรณ โสภณสังฆกิจ

กรุงเทพมหานคร

บ.ทานุรัฐไตเทียม (รพ.ศรีวิชีย 1)

ผกามาส มณีรัตน์

กรุงเทพมหานคร

เพชรเกษม 2

รัตนภรณ์ พรมเกตุ

กรุงเทพมหานคร

เค.พี.เอช.การแพทย์ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง
ราชพฤกษ์ไตเทียม สหคลินิก

ธารทิพย์ ปรีชา
สาลี่ นิรฉัตรสุวรรณ

กรุงเทพมหานคร

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ (รพ.รามาฯ)

เยาวลักษณ์ จันทร์เรืองนภา

กรุงเทพมหานคร

ราชพิพัฒน์

นงทิวา โชดา

กรุงเทพมหานคร

สถาบันโรคไตภูมริ าชนครินทร์

ธัญวลัย ต่างประภา

กรุงเทพมหานคร

วิภาราม (หน่วยไตเทียม 2)

นุชสรา สมสุข

กรุงเทพมหานคร

นวุติสมเด็จย่า

อุปถัมภ์ เหรัญญะ

กรุงเทพมหานคร

พญาไท นวมินทร์ (หน่วยไตเทียม 2)

ทารงลักษณ์ มิ่งมูล

กรุงเทพมหานคร

คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมรื่นฤดี

ภัทธมา ไทรย้อย

กรุงเทพมหานคร

คลินิคเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม 94 เพรชเกษม

สุจินต์ ดรทน

กรุงเทพมหานคร

ศูนย์ไตเทียมราชวัตรกรุงเทพกรีฑา

วรกาญจน์ พิชยะวรพงศ์

กรุงเทพมหานคร

รามอินทราคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม

ไอริสา จันทร์รุ่งสีมากุล

กรุงเทพมหานคร

กรุงธนไตเทียม คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง

ฐิติมา ชัยโสตถิ

กรุงเทพมหานคร

วิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม

โสภา พัชรพัฒนชัย

กรุงเทพมหานคร

คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมเจริญนคร 14

ผู้ประสานงาน TRT

กรุงเทพมหานคร

หน่วยไตเทียมเทอดไท (รพ.บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน))

พัชรี ทองทรัพย์

กรุงเทพมหานคร

สหคลินิกทางด่วนเพื่อชุมชน (ดินแดง)

พิลสิต เตมียกุล

กรุงเทพมหานคร

เวชการุณรัศมิ์

ปณิชา เฉกดิษวกิจ

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร
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สุขผลินไตเทียม คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง

วรกาล ภุครองหิน

กรุงเทพมหานคร

คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมมูลนิธิกู้ภัยร่มไทร

รัตน์ธินี เจริญเสถียร

กรุงเทพมหานคร

คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมลุมพินี

พรทิพย์ ประกายทอง

กรุงเทพมหานคร

บางปะกอก8

พัฐฐิฏาภรณ์ ขาเปรื่องเดช

กรุงเทพมหานคร

หน่วยไตเทียม 2 รพ.เซ็นต์หลุยส์ (อ.ร้อยปีบารมีบุญชั้น 6)

สุภาพร ภูษณวรรณ

กรุงเทพมหานคร

คลีนิคเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมเกษตรนวมินทร์

อภิชาต พนมเริงศักดิ์

กรุงเทพมหานคร

เค.พี.เอส.การแพทย์คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางโรคไต สาขาพระราม 2 ธารทิพย์ ปรีชา

กรุงเทพมหานคร

ชัญญเวชไตเทียม สาขาเจริญนคร

ทิพย์ชัญญา ธนรัชไชย

กรุงเทพมหานคร

ฟินิกซ์คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม

ศิรินทรา กอบเกื้อ

กรุงเทพมหานคร

เจริญกรุงคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม

สารี่ นิลฉัตรสุวรรณ

กรุงเทพมหานคร

ปัญญาไตเทียมคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต

ธมกร เพ็ชรลิ

กรุงเทพมหานคร

ศูนย์ไตเทียมบ้านแพ้ว-เจริญกรุง (รพ.บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน))

กาญฎา ศรีอุดม

กรุงเทพมหานคร

หนองจอกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต

พัชรีย์ ทรงศิริ

กรุงเทพมหานคร

เทียนฟ้ามูลนิธิ

อรทัย หนูแก้ว

กรุงเทพมหานคร

คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียมเคที เมดิคอล เซอร์วิส

ชัชชฎา รชตธนบูรณ์

กรุงเทพมหานคร

ศูนย์ไตเทียมนภาเวช รพ. CGH

ชญาภา วรพิทยาภรณ์

กรุงเทพมหานคร

วรรณภาคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต

พัฒนุช มีทรัพย์

กรุงเทพมหานคร

ปุณธดาไตเทียม

ธิดารัฎช์ หนูปาน

กรุงเทพมหานคร

บ้านแพ้ว- ศรีนครินทร์

กาญฎา ศรีอุดม

กรุงเทพมหานคร

คลินิกเวชกรรมไตเทียมรัตนบดินทร์ สาขา 2

มรกต สุปิยะพันธ์

กรุงเทพมหานคร

คลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไตคลินิก พระราม 2

ทิพย์ชัญญา ธนรัชไชย

กรุงเทพมหานคร

เค.พี.เอส.การแพทย์คลินิกเฉพาะด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไตฯ

ภัทราภรณ์ เขื่อนแก้ว

กรุงเทพมหานคร

เอพีเอสคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม

ปาริชาติ สารพล

กรุงเทพมหานคร

เพชรเวช

วัลภา ฮวดหลี

กรุงเทพมหานคร
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กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
รพ./ศูนย์ไตเทียม

ผู้ประสานงาน

จังหวัด

บีแคร์เมดิคอลเซ็นเตอร์ (บ.โชคดีเมดิคัล)

จารุวรรณ งามคาน้อย

กรุงเทพมหานคร

นครินทร์ไตเทียม คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต

จตุพร รัตนวุฒิพร

กรุงเทพมหานคร

พันธมิตรรามอินทรา คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม

พนิดา ทับทิมทอง

กรุงเทพมหานคร

คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียมประชาราษฏร์

ศตพร เรือนคาฟู

กรุงเทพมหานคร

ร่มเกล้ารัตนเวชคลินิคเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม

รุ่งทิวา ยาวิชัย

กรุงเทพมหานคร

นพรัตน์ราชธานี (PD)

นันทนา ชปิลเลส

กรุงเทพมหานคร

วิภาราม (หน่วยไตเทียม MRI)

นุสรา สมสุข

กรุงเทพมหานคร

ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

ณัฐพร จิตสุวรรณทยา

กรุงเทพมหานคร

รามาธิบดี (PD)

ผู้ประสานงาน TRT

กรุงเทพมหานคร

คลีนิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมเทอดไท

สาลี่ นิลฉัตรสุวรรณ

กรุงเทพมหานคร

ปิยะเวท (piyavate hitech dialysis หน่วยไต 2)

ศุภวรรณ ใจสุข

กรุงเทพมหานคร

ตากสิน (PD)

มณฑา จันทร์กระมล

กรุงเทพมหานคร

สถาบันโรคไตภูมริ าชนครินทร์ (ไตเทียม 2,3)

วรรณเพ็ญ ฤชาเชวง

กรุงเทพมหานคร

ตารวจ (PD)

ร.ต.อ.อลีนา ธนประสิทธิ์พัฒนา

กรุงเทพมหานคร

บริษัทพิทักษ์ไต 3

นิตยา กิจไพศาล

กรุงเทพมหานคร

เลิดสิน (หน่วยไตเทียม 2 ) บ.เนฟโฟรเมด จากัด

ภาวิดา อรนันท์กุญ

กรุงเทพมหานคร

อินทามระ 12 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม

รัตน์ธานนท์ ศรีนิธิโรจน์

กรุงเทพมหานคร

ราชวิถี (PD)

มลนิภา บุญวาสนา

กรุงเทพมหานคร

แพทย์ปัญญา (หน่วยไตเทียม 2 )

วิชุดา พฤกษหิรัญ

กรุงเทพมหานคร

คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไตจริงใจไตเทียม

ศตพร เรือนคาฟู

กรุงเทพมหานคร

เจริญกรุงประชารักษ์ (PD)

จุฬาลักษณ์ วงษ์นายะ

กรุงเทพมหานคร

เลิดสิน (HD)

สุภาวดี เชือจอหอ

กรุงเทพมหานคร

คลีนิกบางประกอกไตเทียม

ธัญนัฐรา อุ้ยจาด

กรุงเทพมหานคร

รามคาแหง (หน่วยไตเทียม 2 )

อาไพพร ปันเงิน

กรุงเทพมหานคร

คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียมเซ็นจูรี่แคร์

ปัณณอร เสรีชัยทวีพงศ์

กรุงเทพมหานคร
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กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
รพ./ศูนย์ไตเทียม
เจริญกรุง 2 คลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต

ผู้ประสานงาน

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร

ทหารอากาศ (สีกัน) พอ.

สาลี่ นิรฉัตรสุวรรณ
อัมรินทร์ อรัญญกานนท์

พร้อมสะพรั่งคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม

พรศักดิ์ ก่อเกียรติสกุล

กรุงเทพมหานคร

หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชูตินธโร อุทิศ

สุภาพร สีส่อง

กรุงเทพมหานคร

คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต ชัญญเวชฯ

ธัญน์จิรา อุ้ยจาด

กรุงเทพมหานคร

อิสรภาพคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม

พรศักดิ์ ก่อเกียรติสกุล

กรุงเทพมหานคร

นิโปรคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม

รัตน์ธินี เจริญเสถียร

กรุงเทพมหานคร

ศูนย์โรคไต โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

รสาฤดี ศรีวิไสย

กรุงเทพมหานคร

สนามจันทร์

นิภารัตน์ ภาณุพิชิต

นครปฐม

ศาลายา

ชลินลัคน์ อนันต์สุขธรรม

นครปฐม

นครปฐม

วารุณี ตันตระกูล (HD)

นครปฐม

หน่วยไตเทียมมณีโรจน์ (รพ.เมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง))

เบญจวรรณ รุ่งสุวรรณ

นครปฐม

คลีนิกเวชกรรมเฉพาะทางโรคไตแพทย์ธนพร

นงลักษณ์ จันทิพย์วงษ์

นครปฐม

มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์แพทย์กาญจนาภิเษกฯ

รัชนีกูล สุทายน

นครปฐม

สามพราน ไร่ขิง (บ.เอพี รักษ์ไต)

จุฑาภัทร สุวรรณไพรัตน์

นครปฐม

กรุงเทพมหานคร

ไตเทียมนครชัยศรีคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต จารุณี เหล่าอารีย์

นครปฐม

คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต สามพรานฯ

นิตยา ยศธะสาร

นครปฐม

ดอนตูม

วรัญญา อนุตธโต

นครปฐม

คลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไตศาลายา

เบ็ญจพร บุญชิต

นครปฐม

คลีนิคเฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคไตไร่ขิง

วิไลลักษณ์ จันทวงษ์

นครปฐม

นครปฐม (PD)

บุญพริ้ง เจริญภัทราวุฒิ (PD)

นครปฐม

กรุงเทพคริสเตียน นครปฐม (หน่วยไตเทียม2)

พัชรินทร์ สุนันต๊ะ

นครปฐม

สามพราน (วัดไร่ขิง) (PD)

รัตนาพร กิจฉลอง

นครปฐม

เกษมราษฏร์อินเตอร์ เนชั่นแนลรัตนาธิเบศร์

ยุภาวดี ทาโยธี

นนทบุรี

นนทเวช

ฐาปณีย์ ว่องปรีชา

นนทบุรี
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PARTICIPATING DIALYSIS CENTERS 2016-2019
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
รพ./ศูนย์ไตเทียม

ผู้ประสานงาน

จังหวัด

บาราศนราดูร

สุภาพร อยู่แดง

นนทบุรี

พระนั่งเกล้า

วิลาวัลย์ อัศวิทธิวัฒนา

นนทบุรี

อนันต์พัฒนา 2

ธนวัฒน์ ดวงบุบผา

นนทบุรี

สถานพยาบาลการแพทย์รตั นาธิเบศร์

พรรนิกา โคตะมะ

นนทบุรี

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

ประไพพรรณ พันธุ์พิพัฒน์

นนทบุรี

กรุงไทย

พท.หญิงอุบล พงษ์ศิริ

นนทบุรี

คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม ติวานนท์

บุษษา เรืองสิยานัน

นนทบุรี

ชลลดาเวชกิจ ไตเทียม

มะลิวลั ย์ ล้อมพรม

นนทบุรี

วิภารามปากเกร็ด

จุฑามณี โฉมสินทร์

นนทบุรี

บางกรวย (บ.ศูนย์ไตเทียมพิเศษบางกรวย จากัด)

บุษบา เรืองสิยานันท์

นนทบุรี

เวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์

ศันสนีย์ ทองเนื้อสุก

นนทบุรี

ท่าน้านนท์คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม

สาลี่ นิรฉัตรสุวรรณ

นนทบุรี

ท่าน้าปากเกร็ดคลินิกเฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์โรคไต

รณิดา ธรรมธวัชวงษ์

นนทบุรี

รัตนเวช 22 ไตเทียม คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมฯ ชั้น 2

พรนภา ประเสริฐภักดีกุล

นนทบุรี

เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์

สุกัญญา สวนกูล

นนทบุรี

บางใหญ่ไตเทียม คลีนิกเวชกรรมเฉพาะทางอายุรศาสตร์ฯ

ธีรศักดิ์ ตั้งวงษ์เลิศ

นนทบุรี

เอพีเอส คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม (นนทบุรี)

ศศิธร ชินไวภพ

นนทบุรี

รัตนเวช 22 ไตเทียม คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมฯ ชั้น3

ชาริยา เรืองอมรวิวัฒน์

นนทบุรี

ฤทธิเวชไตเทียมคลินิก

จุฑามณี โฉมสินทร์

นนทบุรี

เรวดีคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม

พรศักดิ์ ก่อเกียรติสกุล

นนทบุรี

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนคร นนทบุรี ที่ 6

ชลภา มารุตวงค์

นนทบุรี

ชลลดา (ไตเทียม2 ชั้น6)

ชิดชนก ชัยทัศน์

นนทบุรี

ปทุมธานี

เบญจมาศ ทองย้อย,ธัญพัฒน์ ทวีลาภ

ปทุมธานี

ปทุมเวชรังสิต

สุกัญญา แก้วการไร่

ปทุมธานี

ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

สุวิมล นิลสิน

ปทุมธานี
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กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
รพ./ศูนย์ไตเทียม

ผู้ประสานงาน

จังหวัด

แพทย์รังสิต

ยาใจ พงษ์พิชน์

ปทุมธานี

กรุงสยามเซ็นต์คาร์ลอส

พัชริดา ไพเราะ

ปทุมธานี

การุณเวช ปทุมธานี

พัชรวลัย สุวรรณรังษี

ปทุมธานี

แอม-ดีไตเทียมคลีนิคเวชกรรมเฉพาะทาง

อรทัย หนูแก้ว

ปทุมธานี

ภัทร-ธนบุรี (หน่วยไตเทียม1)

ปกิตตา เอี่ยมสาอางค์

ปทุมธานี

เปาโล รังสิต

ยาใจ พงษ์สอน

ปทุมธานี

แพทย์รังสิต หน่วยไต 2 (บ.รังสิตเมดิคัลไตเทียม จากัด)

ธดารัฏช์ หนูปาน

ปทุมธานี

ศูนย์ไตเทียม 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ รพ.ธรรมศาสตร์ฯ

มณฑิรา เขียนลิขิต

ปทุมธานี

ชลเวชคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม (ชลเวชไตเทียม)

นพ.กาปันทอง ตั้งวัระพงษ์

ปทุมธานี

ลาดสวายคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม

นพ.กาปันทอง ตั้งวัระพงษ์

ปทุมธานี

บางปะกอก รังสิต2

ชมทิศา บุญสูงเพชร

ปทุมธานี

แพทย์รังสิต (หน่วยไตเทียม 3)

จงรัก ธรรมอุบล

ปทุมธานี

บางปะกอกรังสิต 2 (หน่วยไตรุ่งเรืองไตเทียม)

กรรนิภา ศรีโสดา

ปทุมธานี

ฉัตรหลวงไตเทียมคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์ฯ

ฐิติมา ชัยโสตถิ

ปทุมธานี

ภัทร-ธนบุรี (หน่วยไตเทียม2)

ธนาภรณ์ สิรยายน

ปทุมธานี

ฐิติชัยไตเทียม คลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม

น้าผึ้ง เสือก้อน

ปทุมธานี

เปาโลเมมโมเรียล สมุทรปราการ (วชิรปราการ)

พิราวรรณ ก่าแก้ว

สมุทรปราการ

สาโรงการแพทย์

ปิยฉัตร ผาอินดี

สมุทรปราการ

เมืองสมุทร ปู่เจ้า

เบญจาภา ขันติ

สมุทรปราการ

รวมชัยประชารักษ์

วันวิสาข์ หาดี

สมุทรปราการ

เปาโลพระประแดง

จิตติมา ใจแน่น

สมุทรปราการ

สมุทรปราการ (HD)

คุณหทัยรัตน์ โกสิงห์

สมุทรปราการ

จุฬารัตน์ 9

นูรีชัน ขิลราเสง

สมุทรปราการ

บางนา 2

ปิยวรรณ แดงเอี่ยมเอก

สมุทรปราการ
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กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
รพ./ศูนย์ไตเทียม

ผู้ประสานงาน

จังหวัด

เมืองสมุทร ปากน้า

ภาษิณี ทองพันธุ์

สมุทรปราการ

วิภาราม ชัยปราการ (บ.ผาติเวชไตเทียม)

สุภาวดี ชื่นชูวินทกุล

สมุทรปราการ

จุฬารัตน์ 3

นูรีซัน บือราเฮง

สมุทรปราการ

ศิริมงคลชัยไตเทียมคลีนิก

ศิริพร สุคนธ์วิท

สมุทรปราการ

จุฬารัตน์ 1

สายสุดา นาดี

สมุทรปราการ

คลินิกวชิรบารการแพทย์

วรรณเพ็ญ ฤชาเชวง

สมุทรปราการ

บางเสาธงไตเทียม คลีนิคเวชกรรมเฉพาะทาง

วิภาวดี ยงเสมอ

สมุทรปราการ

คลีนิคปู่เจ้าสมิงพรายไตเทียม

นิธิมา สุนทรวิญญู

สมุทรปราการ

บางปูไตเทียมคลินิค

ภาษิณี ทองพันธุ์

สมุทรปราการ

คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมเทพารักษ์

พัชรวีร์ รุ่งโรจน์รตั น์

ชัยสวัสดิ์คลีนิคไตเทียม

บุหงา ฐิติเรืองเกียรติ

สมุทรปราการ
สมุทรปราการ

บางนา 5

ปิยะรัตน์ ปิยะเสถียร

สมุทรปราการ

คลีนิกไตเทียมเฟรชีเนียส เมดิคอลแคร์ ค.เฉพาะทางด้านฯ

รัตน์ธินี เจริญเสถียร

สมุทรปราการ

แพรกษาคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต

จันทร์แรม สุนทรอารมณ์

สมุทรปราการ

สุขนิเวศน์ไตเทียม

สุพัฒนา อุตติวิโรจน์

สมุทรปราการ

ภรภัทรสาโรงใต้ไตเทียมคลีนิกเฉพาะทางทางด้านเวชศาสตร์ฯ

รุ่งทิวา ยิ่งเจริญ

สมุทรปราการ

รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์

รภัสศา แพรภัทรประสิทธิ์

สมุทรปราการ

คู่สร้างคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต

สาลี่ นิรฉัตรสุวรรณ

สมุทรปราการ

รพ.สินแพทย์ เทพารักษ์

ธิติรัตน์ คมขา

สมุทรปราการ

สมุทรปราการ (PD)

สุนทรี เพิ่มพูลสวัสดิ์

สมุทรปราการ

วิภาราม ชัยปราการ (ไตเทียม 2)

ธัชกร ทับทิมไสย

สมุทรปราการ

รพ.บางบ่อ (บ.บี แอนด์ เอส ไตเทียม จากัด)

ณัฐวีอร เทพสิงห์

สมุทรปราการ

สมุทรสาคร (HD)

ประทุมมา ทับทิมทอง

สมุทรสาคร

บ้านแพ้ว

พรพิมล เกิดจงรักษ์

สมุทรสาคร
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ผู้ประสานงาน

จังหวัด

มหาชัย 1

กันทิมา พรมนนท์

สมุทรสาคร

มหาชัย 2

สิรี บุศราคา

สมุทรสาคร

วิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย

สิริพร อุปนาม

สมุทรสาคร

เอกชัย

ดวงใจ กาญจนานิจ

สมุทรสาคร

วิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล

กฤษณา ขอสวัสดิ์

สมุทรสาคร

กระทุ่มแบน (HD)

บุศรินทร์ สุจริตจันทร์

สมุทรสาคร

หน่วยไตเทียมเอกชน รพ.สมุทรสาคร

คุณสร้อยทิพย์

สมุทรสาคร

สมุทรสาคร (PD)

พัชรนันท์ สุขสันรุ่งเรือง

สมุทรสาคร

สาครคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม

จิราภร นาโสม

สมุทรสาคร

กระทุ่มแบน (PD)

จิราพัชร์ ดาเกิงศักดิ์ชัย

สมุทรสาคร
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ภาคกลาง
รพ./ศูนย์ไตเทียม

ผู้ประสานงาน

จังหวัด

กาแพงเพชร

ไตรสรวง วิชิตวรสาร

กาแพงเพชร

ศูนย์ไตเทียมเมืองกาแพง

พิมพ์รดา พงศ์พุทธานันทน์

กาแพงเพชร

ขาณุวรลักษบุรี

พรรณทิพา ตราปัญญา

กาแพงเพชร

ชัยนาทชัยนาทนเรนทร (HD)

วัลลภา เกิดเพ็ชร์

ชัยนาท

รวมแพทย์ชัยนาท (บริษัท ชัยนาทไตเทียม จากัด)

นิตยาพร บุญราศรี

ชัยนาท

คลินิกชัยนาทไตเทียม

สุพัฒนา วุตติวิโรจน์

ชัยนาท

ชัยนาทชัยนาทนเรนทร (PD)

น้าผึ้ง จิรานันท์สกุล

ชัยนาท

นครนายก (HD)

กฤตยา

นครนายก

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา (มศว.องครักษ์)

พิฤดี บุญชู

นครนายก

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

นรกมล แสนโส

นครนายก

นครนายก (PD)

จารุวรรณ ชูวงษ์ตระกูล

นครนายก

ค่ายจิรประวัติ

สมจิตร ทิพย์เกษร

นครสวรรค์

รวมแพทย์นครสวรรค์

อารีรักษ์ ศรีวราพงศ์

นครสวรรค์

สวรรค์ประชารักษ์

พิกุล สุขประเสริฐ

นครสวรรค์

ศรีสวรรค์ (ราชวัตรนครสวรค์)

สุนันท์ ต่ายน้อย

นครสวรรค์

ร่มฉัตร

ปราณี ต่ายน้อย

นครสวรรค์

ปากน้าโพ 2

เสริมพงษ์ ทิพย์เดโช

นครสวรรค์

พระนครศรีอยุทยา (PD)

พรพิมล บุตรดีหงษ์

พระนครศรีอยุทธยา

ราชธานี โรจนะ

อรทัย หนูแก้ว

พระนครศรีอยุทยา

ราชธานี

วรี แย้มน้อย

พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุทยา (HD)

นุรีรักษ์ บุญเกิดรัมย์

พระนครศรีอยุธยา

เสนา

ธนาภร มีทรัพย์

พระนครศรีอยุธยา

ศุภมิตรเสนา

ประวีณา สุ่มมาตร

พระนครศรีอยุธยา

พีรเวช

สาราญ ชุมพลรักษ์

พระนครศรีอยุธยา
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ภาคกลาง
รพ./ศูนย์ ไตเทียม

ผู้ประสานงาน

จังหวัด

พระนครศรีอยุทยา (หน่วยไตเทียม 2)

ณพรรฒ กนกวุฒิปรีดา

พระนครศรีอยุธยา

ราชธานี โรจนะ

ภครพล จันชมทา

พระนครศรีอยุธยา

เสนาไตเทียมคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางอนุสาขาอายุรศาสตร์ฯ ประวีณา สุ่มมาตร

พระนครศรีอยุธยา

โรคเรื้อรังขนาดเล็ก เวลเนสแคร์

หนูกร ศิรินาม

พระนครศรีอยุธยา

ราชธานี (ไตเทียม 2) (บ.อยุธยาไตเทียม จากัด)

พลอยพันธน์ ศรีแสน

พระนครศรีอยุธยา

พิจิตร (HD)

สุภาภรณ์ นาคเพ็ง

พิจิตร

บางมูลนาก

แววดาว เสือโต

พิจิตร

สหเวช

คุณฌานตา คุณธนตา

พิจิตร

พิจิตร (PD)

วันทนา คุ้มเกตุ

พิจิตร

พิษณุเวช

จันทิมา เหลืองประสิทธ์

พิษณุโลก

ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

สุดาลักษณ์ เจริญพันธ์

พิษณุโลก

พุทธชินราช

ภาสุนัน แก้วสีนาค

พิษณุโลก

รวมแพทย์พิษณุโลก

สุนันทา ดอกไม้

พิษณุโลก

พิษณุโลก ฮอสพิทอล(ชื่อเดิม อินเตอร์เวชการ)

รัชนก สร้อยเพชรเกษม

พิษณุโลก

มหาวิทยาลัยนเรศวร

สายรุ้ง บุตรเจริญไพศาล

พิษณุโลก

กรุงเทพ พิษณุโลก (รัตนเวช 2)

มาลี

พิษณุโลก

สถานพยาบาลรังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ พิษณุโลก

รัชนก สร้อยเพชรเกษม

พิษณุโลก

รวมแพทย์ พิษณุโลก (หน่วยไตเทียม 2)

พจนีย์ เกกุส

พิษณุโลก

เพชรบูรณ์

คุณนุชรินทร์ แซ่อุ่ย

เพชรบูรณ์

ค่ายพ่อขุนผาเมือง

ณัฐพล กิจพินิจ

เพชรบูรณ์

เพชรรัตน์ เพชรบูรณ์

คุณวาสนา สมศักดิ์ดี

เพชรบูรณ์

หล่มสัก

นิภา การสมมิตร

เพชรบูรณ์

สมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า

รัตน์ธินี เจริญเสถียร

เพชรบูรณ์

บ้านหมี่

เตือนใจ บัวศรี

ลพบุรี

อานันทมหิดล

พ.ท.หญิงพจนีย์ ธีระกุล

ลพบุรี
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จังหวัด

พระนารายณ์มหาราช

ทรงศรี ลึกลับพนาวัลย์

ลพบุรี

เมืองนารายณ์

ดรุณี จิระวุฒิวงศ์ชัย

ลพบุรี

มูลนิธิโรคไตฯ ณ ตึกศรีสังวาลย์ รพ.อานันทมหิดล

ณัชฌาภัทร์ ปี่ทอง

ลพบุรี

เบญจรมย์

บัณณ์ธติ า ศระรรมสิทธิ์

ลพบุรี

บ้านหมี่ (หน่วยไตเทียม 2)

ฝนพรม หน่ายทุกข์

ลพบุรี

ชัยบาดาล

เฉลิมพงษ์

ลพบุรี

สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า

สุรีรตั น์ ภูวัฒนศิลป์

สมุทรสงคราม

แม่กลอง 2

เนตรนภา อินเรือง

สมุทรสงคราม

เกษมราษฎร์ สระบุรี

คุณสิริรัชร โอบอ้อม

สระบุรี

สระบุรี

วาสนา ม่วงสนธิ์

สระบุรี

พระพุทธบาท

มาลี มีแป้น

สระบุรี

ค่ายอดิศร

จิตติมา ใจแน่น

สระบุรี

มิตรภาพเมโมเรียล สระบุรี

ชะฎา นิติปกรณ์กุล

สระบุรี

สระบุรีไตเทียมคลินิคเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุศารต์โรคไต ณัฐชยาน์ หมื่นอาจยิม้
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไตหมอพญ.พัทธนันท์ คาโยธา
พัทธนันท์ สาขา 1

สระบุรี

สิงห์บุรี

รัชนี แม้ไพบูลย์สุข

สิงห์บุรี

สิงห์บุรีเวชการ (นพ.ประเจิด)

คุณพรศักดิ์ ก่อเกียรสกุล

สิงห์บุรี

อินทร์บุรี

เฉลิมวรรณ ปิ่นแก้ว

สิงห์บุรี

ศรีสังวร สุโขทัย

ปิยวรรณ ทองสมบูรณ์

สุโขทัย

สุโขทัย

คุณวรนุช มีพาน

สุโขทัย

รวมแพทย์สโุ ขทัย

สุรียร์ ัตน์ จงเศรษฐี

สุโขทัย

รพ.สรรคโลก

ปิยนุช เวียงนาค

สุโขทัย

สุโขทัย (หน่วยไตเทียม 2)

นัทภา เทศสกุณี

สุโขทัย

เจ้าพระยายมราช

ปิยรัตน์ จรรยาธรรม

สุพรรณบุรี

ศุภมิตร

สกุณา หอมสุวรรณ

สุพรรณบุรี

สระบุรี
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ภาคกลาง
รพ./ศูนย์ ไตเทียม

ผู้ประสานงาน

จังหวัด

พรชัย

สุภาพรณ์ วงสกุล

สุพรรณบุรี

สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17

รวงทอง เพิ่มจอมมงคล

สุพรรณบุรี

ด่านช้าง

ธมลวรรณ สวัสดี

สุพรรณบุรี

สามชุก

กฤษณา กลิ่นมณทา

สุพรรณบุรี

เจ้าพระยายมราช (PD)

เรณู ใยบัวเยี่ยม

สุพรรณบุรี

สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 (PD)

เอมอร แตงรื่น

สุพรรณบุรี

รพ.พรชัย (บ.แทนไต จากัด)

สุภาพรรณ มาดาร์

สุพรรณบุรี

อ่างทอง

รัชดา จึงธนวงศ์

อ่างทอง

อ่างทองเวชการ

วินิดา คามูลละ

อ่างทอง

รุ่งรวีไตเทียม

รุ่งรวี อโหสิ

อ่างทอง

คลินิกแพทย์สดุ เขตต์ไตเทียม

มนัสนันท์ สุวรรณรัตน์

อ่างทอง

โพธิ์ทอง

พรศิริ ไพรสันต์

อ่างทอง

อุทัยธานี

สุนันทา อุทัยคุปต์

อุทัยธานี

อุทัยธานี (หน่วยไตเทียม 2)

ปิยนุช เวียงนนท์

อุทัยธานี
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ภาคตะวันตก
รพ./ศูนย์ไตเทียม

ผู้ประสานงาน

จังหวัด

มะการักษ์

จันทร์อาภา ธนธรรมสถิตย์

กาญจนบุรี

ธนกาญจน์

นรินทร์ ศรีสมโพธิ์

กาญจนบุรี

พหลพลพยุหเสนา

อรทัย วิไลวรรณ

กาญจนบุรี

ค่ายสุรสีห์

พ.ต.หญิงอัจฉรา แดงสุวรรณ์

กาญจนบุรี

ศูนย์การแพทย์เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

กุลณัฐ รสภาธร

กาญจนบุรี

สมเด็จพระสังฆราชองค์ท1ี่ 9

สลิลา ทองรวย

กาญจนบุรี

กาญจนบุรเี มโมเรียล

สุภาพร วงษ์วัฒนา

กาญจนบุรี

สังขละ

กนกพิชญ์ สังข์เฉลา

กาญจนบุรี

พหลพลพยุหเสนา

ขวัญตา หอฉอย

กาญจนบุรี

ทองผาภูมิ

ทิรากร สืบแย้ม

กาญจนบุรี

แม่สอด

ประภา เก๊าคา

ตาก

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

พัชราภรณ์ สุภา

ตาก

แม่สอดราม

ประภา เก๊าคา

ตาก

ค่ายวชิรปราการ

นิรันดร์ธริ า เมืองใจ

ตาก

อุ้มผาง

เสาวภา ทะนันชัย

ตาก

คลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม เคทีเมดิคอล เซอร์วิส

พัณณ์ชิตา ธะสุข

ตาก

ค่ายธนะรัชต์

พรปภัทร เพชรนิล

ประจวบคีรีขันธ์

ซานเปาโล หัวหิน

อุไรวรรณ แช่มเช่ม

ประจวบคีรีขันธ์

หัวหิน

ศิริรุ่ง แซ่คู

ประจวบคีรีขันธ์

ประจวบคีรีขันธ์

ธนวัฒน์ แก้วนิล

ประจวบคีรีขันธ์

กรุงเทพ หัวหิน

พรปภัทร เพชรนิล

ประจวบคีรีขันธ์

บางสะพาน

สุรพล สุตเกียรติสกุล

ประจวบคีรีขันธ์

พระจอมเกล้า

จิตราพร ประสมศรี

เพชรบุรี
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ภาคตะวันตก
รพ./ศูนย์ ไตเทียม

ผู้ประสานงาน

จังหวัด

ท่ายาง

ปิน่ ปินทั ธ์ วัชรภูมิพิทักษ์

เพชรบุรี

เพชรรัชต์ (หน่วยไตเทียม 2)

ธนัยสุวรรณ สนชา

เพชรบุรี

ชะอา

อรอนงค์ เหมาชัย

เพชรบุรี

กรุงเทพ เพชรบุรี (บ.เพชรบุร-ี ฮีโม)

สุพัตรา กลิ่นกรุ่น

เพชรบุรี

พระจอมเกล้า (PD)

วลี กิตติรักษ์ปญ
ั ญา

เพชรบุรี

เพชรรัชต์

พัชรินทร์ จิตตราวงศ์

เพชรบุรี

บ้านโป่ง

สุนันทน์ ตั้งลาโชติช่วง

ราชบุรี

ราชบุรี

สุวรรณระวี จิตรแหง

ราชบุรี

ดาเนินสะดวก

กมลพร เขมาธร

ราชบุรี

โพธาราม (HD)

สุภาพร พวงสุวรรณ์

ราชบุรี

เมืองราช

ภาริณี รอดโกมิล

ราชบุรี

ซานคามิลโล

ลัดดา เกตูนรินทร์

ราชบุรี

ราชบุรี (หน่วยไตเทียม 2)

สุธาสินี สร้อยสนธิ์

ราชบุรี

พร้อมแพทย์

ชัญทัศน์ พุ่มพวง

ราชบุรี

โพธาราม (PD)

รสสุคนธ์ ตันติวิชิตเวช

ราชบุรี

ค่ายภาณุรังษี

รัตนา เรืองศรี

ราชบุรี
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ภาคตะวันออก
รพ./ศูนย์ไตเทียม

ผู้ประสานงาน

จังหวัด

พระปกเกล้า จันทบุรี

กานติศา สุ่นศักดิ์สวัสดิ์

จันทบุรี

สิริเวช

อุษามาส เพิ่มญาณวรรธนะ

จันทบุรี

กรุงเทพ (ตากสิน) จันทบุรี

อรวรรณ ชานาญชล

จันทบุรี

คลีนิกเวชกรรมพระยืน

ทานกมล อเนกอุณ

จันทบุรี

สหคลินิกหมอวีระศักดิ-์ หมออรอนงค์

สารี่ นิลฉัตรสุวรรณ

จันทบุรี

พระปกเกล้า จันทบุรี (PD)

กานติศา สุ่นศักดิ์สวัสดิ์

จันทบุรี

พุทธโสธร (PD)

อินทิรา สุขรุ่งเรือง

ฉะเชิงเทรา

พุทธโสธร (HD)

นงนุช บุญเรือง

ฉะเชิงเทรา

ไตเทียมแปดริ้ว 2 คลินิคเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์ฯ

อารีรัตน์

ฉะเชิงเทรา

จุฬารัตน์ 11 อินเตอร์

นิรมล ดิษฐกุล ณ อยุธยา

ฉะเชิงเทรา

บางคล้า

วิไลวรรณ แสงวัฒนากุล

ฉะเชิงเทรา

พนมสารคาม (HD)

สุพิชชา ทองประสิทธ์

ฉะเชิงเทรา

บ้านโพธิ์

อัจฉรา สิรริ ัตโสภณ

ฉะเชิงเทรา

พนมสารคาม (PD)

กาญจนา คมขา

ฉะเชิงเทรา

สัมปทวนไตเทียมคลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์ฯ

ราตรี ยิ่งเจริญ

ฉะเชิงเทรา

เกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา

ศันสนีย์ ทองนาค

ฉะเชิงเทรา

สนามชัย

ละลอง รันระณา

ฉะเชิงเทรา

รวมแพทย์ฉะเชิงเทรา

คุณปริยสุทธิ์ ภู่ไชยานุสรณ์

ฉะเชิงเทรา

บางน้าเปรี้ยว

สุรียภ์ รณ์ แสนทวีสุข

ฉะเชิงเทรา

บางคล้า (PD)
คลีนิกเฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์โรคไตจริงใจไตเทียม
ฉะเชิงเทรา

วรรณา หน่ายคอน

ฉะเชิงเทรา

ศตพร เรือนคาฟู

ฉะเชิงเทรา

พญาไท ศรีราชา

พรศิริ ทองแพง

ชลบุรี
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ภาคตะวันออก
รพ./ศูนย์ ไตเทียม

ผู้ประสานงาน

จังหวัด

สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา (HD)

เพ็ญศิริ บุญเจริญ

ชลบุรี

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ (HD)

น.ต.หญิง ศรีสุดา มิ่งแกว

ชลบุรี

สมิตเิ วช ศรีราชา

ชลภัทร ปัญญาธีระ

ชลบุรี

ชลบุรี (HD)

รัตนาภรณ์ แจ่มจารัส

ชลบุรี

เอกชล

ศศิพิชญ์ จันทโสภณโน

ชลบุรี

กรุงเทพ พัทยา

อัจฉรา สุขุมกาญจนะ

ชลบุรี

ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา (HD)

สุรางค์ นันทพิลาส

ชลบุรี

เอกชล 2 อ่างศิลา

ศัญสนีย์ ทองนาค

ชลบุรี

บ้านบึง ชลบุรี

ธนาไพร บุญชู

ชลบุรี

พนัสนิคม (HD)

สรวีย์ ปริวรรคสกุล

ชลบุรี

ชลบุรี คลินิคเวชกรรม

รัตนาภรณ์ ขันเชื้อ

ชลบุรี

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ (PD)

นต.หญิงจินตนา ขันธแก้ว

ชลบุรี

พัทยาอินเตอร์

กฤษณา บุญมิ่ง

ชลบุรี

ศูนย์ไตเทียมเทศบาลเมืองชลบุรี

ชวาลิน กาเหนิดบุญ

ชลบุรี

ศูนย์ไตเทียมเทศบาลเมืองหนองปรือ

ปิยนุช เวียงทา

ชลบุรี

สมิตเิ วช ชลบุรี

ศิวพร กันทา

ชลบุรี

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

สมใจ ไกษร

ชลบุรี

บางละมุง

มาลินี สีขาม

ชลบุรี

วิภารามแหลมฉบัง

พ.ต.หญิงกรรณิกา เกื้อสถิตย์

ชลบุรี

สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา (PD)

เพ็ญศิริ บุญเจริญ

ชลบุรี

คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียมแสนสุข

เพญนภา สุนทรเพรียว

ชลบุรี

พนัสนิคม (PD)

วาสนา จุฑาทัศน์

ชลบุรี

วิภารามอมตะนคร

สิริภา รจนากูล

ชลบุรี
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ภาคตะวันออก
รพ./ศูนย์ ไตเทียม

ผู้ประสานงาน

จังหวัด

ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา (PD)
หน่วยไตเทียมเทศบาลแสนสุข ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศเมือง
แสนสุข รพ.ม.บูรพา

พัชรินทร์ แน่นนา

ชลบุรี

พงษ์พันธ์ จันททีโร

ชลบุรี

จุฬารัตน์ ชลเวช (นพ.ชัยยศ วรัญญวงศ์)

จรรยา ดอนละไพร

ชลบุรี

ชลบุรี (PD)

วัชรี วัฒนวงศ์

ชลบุรี

บ้านบึง ชลบุรี (PD)

คุณอรดา

ชลบุรี

กรุงเทพตราด

กาญจนา บรรพกิจ

ตราด

ตราด

ธารณี ประกอบวงศ์

ตราด

บ่อไร่ (PD)

อุทุมพร รัตนมูล

ตราด

เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์

รัชดาภรณ์ ไผ่จันทร์

ปราจีนบุรี

ค่ายจักรพงษ์ภูวนาท

น.ต.หญิงสุทธิมน ทะนานทอง

ปราจีนบุรี

สถานพยาบาลอิมพิเรียล

บุษบา พูลเกตุ

ปราจีนบุรี

คลีนิกเวชกรรมจุฬารัตน์

นีรชา อินพลูใจ

ปราจีนบุรี

กบินทร์บุรี

วิโรจน์ เจริญยิ่ง

ปราจีนบุรี

มงกุฏระยอง

อุษา พิมพ์จันทร์

ระยอง

ระยอง

ณัฎพิมล วาจิตดล

ระยอง

รวมแพทย์ ระยอง

อุดมลักษณ์ แก้วลือ

ระยอง

กรุงเทพ-ระยอง

ปณาลี บุญโส

ระยอง

มงกุฎระยอง (นาวีไตเทียม)

วรรณี ภัทรพงศ์ไพศาล

ระยอง

คลีนิคแพทย์ฤทัยรัตน์

อรสา บุญศาสตร์

ระยอง

วังจันทร์ ระยอง

นิตยา อัมพวา

ระยอง

คลีนิกแพทย์สุชาดาและไตเทียม

พีรญา ศรีพลาย

ระยอง

ศูนย์ไตเทียมเมืองแกลง

นิธินาถ อุบลรักษ์

ระยอง
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ภาคตะวันออก
รพ./ศูนย์ ไตเทียม

ผู้ประสานงาน

จังหวัด

แกลง

พิเชษฐ์ ไชยสัจ

ระยอง

ศรีระยอง

พีรญา ศรีพลาย

ระยอง

ระยอง (PD)

ชุลีวรรณ จิตอารี

ระยอง

คลินิคเวชกรรมเฉพาะทางบ้านฉางไตเตียม

จินตนา ขันธแก้ว

ระยอง

ระยอง (ไตเทียม2) บ.อีออนเมด จากัด

จรรยา หงษ์ภักดี

ระยอง

มาบตาพุดไตเทียคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต

สมฤทัย ทวีพักตร์

ระยอง

ค่ายสุรสิงหนาท

วรัญญา สุดโสม

สระแก้ว

สมเด็จพระยุพราช สระแก้ว

แก้วมณี ถามั่งมี

สระแก้ว

ศูนย์ไตเทียมในมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสาขาสระแก้ว

เกษรินทร์ มาลีงาม

สระแก้ว

อรัญประเทศ

พิมพ์นิภา เชาว์นิธิธรณ์

สระแก้ว
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จังหวัด

กาฬสินธุ์ (HD)

รัตนาภรณ์ อินทร์ยา

กาฬสินธุ์

สมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์

เฉลิมวัฒน์ พันโนพัฒน์

กาฬสินธุ์

สมเด็จ

ยุพาพิน เหลาสิงห์

กาฬสินธุ์

กมลาไสย

คุณธัญรดา แดงโรจน์

กาฬสินธุ์

เขาวง

คุณสมจิตร กิตติสมสกุล

กาฬสินธุ์

ยางตลาด

ดวงแก้ว สุระเลียง

กาฬสินธุ์

หน่วยไตเทียมเทิดพระเกียรติ 84 พรรษา (รพ.กาฬสินธุ์)

กนกกาญจน์ แซ่จึง

กาฬสินธุ์

หนองกุงศรี

วรรณภา เขื่อนคร

กาฬสินธุ์

คาม่วง

เบญจวรรณ นิศรี

กาฬสินธุ์

คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมศิวกรตรัยเวช

พรกมล ชัยศรี

กาฬสินธุ์

ท่าคันโท

กัญฐณา โคตรหานาม

กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์ (PD)

พัชราภรณ์ ศรีประภา

กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์ ธนบุรี

กมลพร ชนะพันธ์

กาฬสินธุ์

ศรีนครินทร์-ม.ขอนแก่น (HD)

ดรุณี จันทร์เลิศฤทธิ์

ขอนแก่น

ขอนแก่น

วิไลวรรณ แสนโฮม

ขอนแก่น

ขอนแก่น-ราม

จงลักษณ์ ศรีส่อง

ขอนแก่น

ราชพฤกษ์

ฉัทนา โรมจันทร์

ขอนแก่น

คลินิกล้างไต ขอนแก่น

กุลนทีกร พนาพุฒิ

ขอนแก่น

มัญจาคีรี (บ.ฟ้าส่ง ไตเทียม)

ณรงค์ หาสูง

ขอนแก่น

พล

มนัสนันท์ กาญจนสุทธิแสง

ขอนแก่น

น้าพอง

กฤษณาวรรณ เพียสุพรรณ

ขอนแก่น

ชุมแพ

ดวงใจ อดิศักดิ์สดใส

ขอนแก่น

แวงน้อย

มนัสนันท์ กาญจนสุทธิแสง

ขอนแก่น
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ผู้ประสานงาน

จังหวัด

คลีนิคฟอกไตประชาสโมสร

กฤษณา ศรีพระธาตุ

ขอนแก่น

ค่ายศรีพัชรินทร

ทัศนีย์ จันทสะ

ขอนแก่น

คลินิกไตเทียมพีเค ฮีโมเจริญทรัพย์

ปัญญาพร พลทัสสา

ขอนแก่น

คลีนิคเมืองพลไตเทียม

สุธีรา ปอศรี

ขอนแก่น

บ้านไผ่

มณีรตั น์ ผุยมูลตรี

ขอนแก่น

สิรินธร ขอนแก่น

นิตยา ถวิลผล

ขอนแก่น

สมเด็จพยุพราชกระนวน

ศรีวงษ์ อินทรสังขาร์

ขอนแก่น

กรุงเทพขอนแก่น

อัญชลี เสงี่ยมศรี

ขอนแก่น

โชคชัยไตเทียมคลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต

ปรริศา เปรมินทร์กร

ขอนแก่น

ศรีนครินทร์-ม.ขอนแก่น (PD)

ผู้ประสานงาน TRT

ขอนแก่น

คลินิกไตเทียมพีเคฮีโมเจริญทรัพย์ สาขา 2 คลินิกเฉพาะทางฯ

ปัญญาพร อิสระ

ขอนแก่น

ชัยภูมิ

พัฒนี คาพิทักษ์

ชัยภูมิ

ชัยภูมิ ราม

จริสดุ า คุณทรัพย์

ชัยภูมิ

ชัยภูมิ รวมแพทย์ (หน่วยไตเทียม1)

ปิยฉัตร เทพนิมิตร

ชัยภูมิ

บาเหน็จณรงค์

เนตรนภา เดชหัสดิน

ชัยภูมิ

ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

ตะวัน อภินัท์มงคล

ชัยภูมิ

เกษตรสมบูรณ์

กวิตา โชคชัยวิรัตน์

ชัยภูมิ

จัตุรสั

ปภาศิริ รักษาผล

ชัยภูมิ

หนองบัวแดง

พัลลภา ใจขาน

ชัยภูมิ

ชัยภูมิ รวมแพทย์ (หน่วยไตเทียม2)
หน่วยไตเทียมเทศบาลเมืองชัยภูมิ (ศูนย์ไตฯในศูนย์บริการ
สาธารณสุขเทศบาลเมืองชัยภูมิแห่งที่3)

สุภาวดี สิงห์ราชู

ชัยภูมิ

ณัฎณิชา ชื่นเมือง

ชัยภูมิ

ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ (หน่วยไตเทียม 2)

จินตนา ประจันนวล

ชัยภูมิ

นครพนม

พูลศิริ แสนรัง

นครพนม
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รพ./ศูนย์ ไตเทียม

ผู้ประสานงาน

จังหวัด

ปลาปาก

กรรณิการ์ รัชอินทร์

นครพนม

สมเด็จพระยุพราชธาตุพนม

พัชราวะไล นนตะแสน

นครพนม

ศรีสงคราม

วรรัตน์ ฝาลาด

นครพนม

เรนูนคร

พลใส มุลทาเย็น

นครพนม

คลินิกเวชกรรมหมอจุฬารัตน์

พิเชษฐ์ ไชยสัจ

นครพนม

สมเด็จพระยุพราชธาตุพนม (บ.เจนเนอรัลเมดดิคอลแคร์)

วิจิตรา แก้วงาม

นครพนม

กรุงเทพ-ราชสีมา

จุรีพร หวังกลุ่มกลาง

นครราชสีมา

ป.แพทย์

นพวรรณ ศรีสุขา

นครราชสีมา

ค่ายสุรนารี (บ.ราชสีมาราชวัตรไตเทียม)

สังวาล สุวอ

นครราชสีมา

เซนต์แมรี่

สุวรรณี โพธี

นครราชสีมา

ราชสีมาฮอสพิทอล

เกษราภรณ์ ประสูตร์แสงจันทร์

นครราชสีมา

เดอะโกลเด้นเกท

จิรัฎส์ ศศิศรางค์

นครราชสีมา

มหาราชนครราชสีมา (HD)

ภัสส์กุญช์ เหลื่อมเจริญ

นครราชสีมา

บัวใหญ่

ตะวัน อภินันท์มงคล

นครราชสีมา

ค่ายสุรนารี (PD)

นิภาภรณ์ เสนาะกลาง

นครราชสีมา

ราชสีมาฮอสพิทอล ชั้น 4

พันธ์บุปผา แสงวงศ์

นครราชสีมา

ปากช่องนานา (HD)

ผู้ประสานงาน TRT

นครราชสีมา

ศูนย์ไตเทียมนครราชสีมา(ริม) จากัด รพ.ม.เทคโนโลยีสรุ นารี

อุไรวัลย์ ทองจารูญ

นครราชสีมา

ชุมพวง

สุนัญญา สาเนียงเย็น

นครราชสีมา

ปักธงชัย (HD)

พิชชานันท์ พิชญะกุลเกียรติ

นครราชสีมา

สถานพยาบาลเวชกรรมพิมายเมดิคอล

ดลนภา พงษ์พิมาย

นครราชสีมา

ศูนย์ไตเทียมนายแพทย์นริ ุธ (รพ.เดอะโกลเด้นเกท)

สุวิมล อายุโย

นครราชสีมา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

พัณณ์ชิตา ศรีธรรมสิทธิ์

นครราชสีมา
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รพ./ศูนย์ ไตเทียม
บัวใหญ่ รวมแพทย์
มหาราชนครราชสีมา (บ.บางโพฮีโม)
เทพรัตน์นครราชสีมา (บ.บางโพฮีโม จากัด)
ป.แพทย์ หน่วยไตเทียม2 (บ.เชฟตี้ฮีโม จากัด)
มหาราชนครราชสีมา (PD)
บัวใหญ่ (หน่วยไตเทียม 2) บ.อีออนเมด จากัด
บริษัท ปากช่องไดอะไลซิส เซ็นเตอร์ จากัด
เซกา
บึงกาฬ
บึงกาฬ (หน่วยไตเทียม2)
บุรีรัมย์
เอกชน บุรีรัมย์
คลินิกไตเทียมบุรีรมั ย์เวชกรรมเฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคไต
นางรอง (HD)
นางรอง (บ.บุรีวัตร)
สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก
ไตเทียมชนกบุรี รพ.เอกชนบุรีรัมย์
คลินิคไตเทียมบุรีรมั ย์เวชกรรมเฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคไต
สตึก (PD)
นางรอง (PD)
ประโคนชัย (บ.อีออนเมด จากัด)
ลาปลายมาศ (บ.อีออนเมด จากัด)
มหาสารคาม
มหาสารคามอินเตอร์เนชั่นแนล
คลีนิกไตเทียมมหาสารคาม

ผู้ประสานงาน
ศิริพร อัคสินธวังกูร
จิตต์ฤทัย ศรีพลากุล
วรรณ์ชยา บุญกาญจน์
นพวรรณ ศรีสุขา
ลลนา แร่กาสินธุ์
ธีรยา โพธิ์ด้วง
ศิวนาถ ยงแหลม
ทัศนียา ยอดทองเลิศ
นนลญา อิ่มพิชัย
พรเพ็ญ บรรดาศักดิ์
กุลยา จาปา
สุธีธิดา ประกายขวัญ
สุธาสินี สร้อยสนธิ์
นิติญาภรณ์ เพชพงสกุล
ธวัชชัย ขันอาสา
กัญฐณา โคตรหานาม
เจนจีรา สาราญ
สุธาสินี สร้อยสนธิ์
วิไลลักษณ์ จริยากูลวงศ์
ปรานิศรา ชาติตุพัทรากูล
ณัฎฐภรณ์ รัตน์ประโคน
รัชดาภรณ์ ปัญญาเลิศ
อริศรา สิทธฺจันทร์เสน
ปัญญาพร พลทัสสา
วัชรินทร์ กระบวนศรี

จังหวัด
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
บึงกาฬ
บึงกาฬ
บึงกาฬ
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
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จังหวัด

โกสุมพิสัย (HD)

ธนิสรา ปึงตาแดง

มหาสารคาม

บรบือ

ธนิสรา ปึงตาแดง

มหาสารคาม

วาปีปทุม

ธนิสรา ปึงตาแดง

มหาสารคาม

สุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วฤดี พูลทรัพย์

มหาสารคาม

สหคลินิกไตเทียมดีเดย์รีนัลแคร์

พรชัย แสบงบาล

มหาสารคาม

โกสุมพิสัย (PD)

เพลินพิศ วงศ์ใหญ่

มหาสารคาม

มหาสารคาม (PD)

พรระวี บุญมาก

มหาสารคาม

มุกดาหาร (HD)

มัทวัน เบญมาตย์

มุกดาหาร

มุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล

ศุภลักษณ์ ปัสสารี

มุกดาหาร

บางพลี

กัญญา จันทรวรชาต

มุกดาหาร

คาชะอี

วรัศญา แสนโสม

มุกดาหาร

มุกดาหาร (PD)

วรอุมา ปัญญา

มุกดาหาร

ดอนตาล (PD)

วิภารัตน์ จันทพันธ์

มุกดาหาร

ดอนตาล (HD)

จันทรจร เสนามาตย์

มุกดาหาร

ยโสธร

ชนิตา ภูมิฐาน

ยโสธร

รวมแพทย์

อัจฉรา เทพบุรี

ยโสธร

สมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา (HD)

นภาภรณ์ รวมธรรม

ยโสธร

คาเขื่อนแก้ว

วิชญาดา ศรีแสน

ยโสธร

ทรายมูล

อิศราพร วิเศษสุวรรณ

ยโสธร

สมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา (PD)

ปัณณธร สายพฤกษ์

ยโสธร

ทรายมูล (PD)

อรุณรัตน์ ชื่นตา

ยโสธร

กุดชุม (หจก.เอสวีแอล รีนอลซัพพลาย)

ศิวิไลส์ มิ่งไชย

ยโสธร

ร้อยเอ็ด

กาญจนา บวรโมทย์

ร้อยเอ็ด

กรุงเทพ-จุรีเวช

วิลาสินี อรรตนิมาตย์

ร้อยเอ็ด
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ร้อยเอ็ด-ธนบุรี

ธนพร คาภาพันธ์

ร้อยเอ็ด

สุวรรณภูมิ

จิณห์จุฑา แก้วจันทา

ร้อยเอ็ด

เสลภูมิ

ณัฐธิดา ชมภูวงศ์

ร้อยเอ็ด

รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

ศรีทอน มารวิพัฒน์

ร้อยเอ็ด

โพนทอง

แอนนา อินทร์โท่โล่

ร้อยเอ็ด

ปทุมรัตน์

แอนนา อินทร์โท่โล่

ร้อยเอ็ด

กรุงเทพจุรีเวช (หน่วยไตเทียม 2)

จินตนา จันทร์บัว

ร้อยเอ็ด

พนมไพร

ละออง รัณระณา

ร้อยเอ็ด

หนองพอก (ศูนย์ไตเทียม2)

อรวรรณ จันทบ

ร้อยเอ็ด

ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (หน่วยไตเทียม 2)

วิรัลพัชร มารวิพัฒน์

ร้อยเอ็ด

เกษตรวิสยั

ชาลินี ทวีสิงห์

ร้อยเอ็ด

เลย

สุนทรี วิชาเครื่อง

เลย

เมืองเลยราม

สิขเรศ ประทุมพันธ์

เลย

สมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย

ธีรานนท์ เจริญสุข

เลย

วังสะพุง

สิริรัชต์ บุญปัน

เลย

ศรีสะเกษ (PD)

อรนรร ธรรมวิจติ รกุล

ศรีสะเกษ

ประชารักษ์

ธีรกานต์ กรงกร

ศรีสะเกษ

ราษีไศล

ณภัทร สิงคเสลิต

ศรีสะเกษ

เบญจลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

พัชรินทร์ วิรักษา

ศรีสะเกษ

ศรีรัตนะ (บ.เคที เมดิคอล เซอร์วสิ จากัด)

รัชดาพร องคาตัน

ศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ (หน่วยไตเทียม 2)

สุวรรณศรี มะนู

ศรีสะเกษ

กันทรารมย์

สุรีรตั น์ นพพันธ์

ศรีสะเกษ

กันทรลักษ์

ละออง จันระณา

ศรีสะเกษ
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ประชารักษ์ (หน่วยไตเทียมดอกคูณ)

สุวรรณศรี มะณู

ศรีสะเกษ

ประชารักษ์เวชการ (ห้องไตเทียมดอกลาดวน)

ชนิกานต์ พวงสวัสดิ์

ศรีสะเกษ

ศรีษเกษ (หน่วยไตเทียม 3)

กาญจนา พงศ์พัฒนะเดชา

ศรีสะเกษ

ขุขันธ์ (บ.ไตรเวชถ์ 5 จากัด)

ณธษา สังคะลุน

ศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ (HD)

ปิยมาศ จารัสธนสาร

ศรีสะเกษ

อุทุมพรพิสัย

จิราภรณ์ ปุยะติ

ศรีสะเกษ

ประชารักษ์เวชการ (ห้องไตเทียมสัตตบงกชไตเทียม)

ชนิกานต์ พวงสวัสดิ์

ศรีสะเกษ

ค่ายกฤษณ์ศรีวรา

จิราพร วงศ์ภาคา

สกลนคร

สกลนคร (HD)

จันทร์เพ็ญ คาสุโพธิ์

สกลนคร

สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

สุนันท์ นวกรรมิกHD

สกลนคร

วานรนิวาส (ศูนย์ถนอมไต)

นรินทร์ ศรีสมโภชน์

สกลนคร

บ้านม่วง

ปราวีณา นุกุลกิจ

สกลนคร

ศูนย์สุขภาพไต

ธมลวรรณ ดีสงคราม

สกลนคร

สกลนคร (PD)

ดุษฎี ราษฏร์เจริญ

สกลนคร

สุรินทร์

วารุณี ชาติกิจอนันต์

สุรินทร์

ค่ายวีรวัฒน์โยธิน

มยุรา บัวแย้ม

สุรินทร์

รวมแพทย์ หมออนันต์

ธนัญญา ตนตรง

สุรินทร์

ศีขรภูมิ (HD)

จิราภรณ์ สุฤทธิ์

สุรินทร์

ท่าตูม (HD)

เบญญาภา วันลักษณ์

สุรินทร์

สังขะ (HD)

จิลฎาพัตร แท่นมะลิพันธ์

สุรินทร์

ปราสาท จ.สุรินทร์

เน็กทัย ผลดงนอก

สุรินทร์

ท่าตูม (PD)

สาลี สุขจิต

สุรินทร์

ศีขรภูมิ (PD)

ลัดดาภรณ์ จันทา

สุรินทร์

33

ข้อมูลการบาบัดทดแทนไตในประเทศไทย พ.ศ. 2559-2562

PARTICIPATING DIALYSIS CENTERS 2016-2019
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รพ./ศูนย์ ไตเทียม

ผู้ประสานงาน

จังหวัด

สังขะ (PD)

กนกรัชต์ เพลินสุข

สุรินทร์

หนองคาย

จรรยา เคหฐาน

หนองคาย

หนองคาย วัฒนา

ภัสรา ไม้แท้

หนองคาย

รวมแพทย์ หนองคาย

ปฏิญญา อาริยะเดโช

หนองคาย

สมเด็จพระยุพราช ท่าบ่อ

จริยา มิ่งขวัญ

หนองคาย

พิสัยเวช

พรเพ็ญ บรรดาศักดิ์

หนองคาย

สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ (บ.จีเอ็มซี หน่วยไตเทียม 2)

จริยา มิ่งขวัญ

หนองคาย

พิสัยเวช (หน่วยไตเทียม 2)

อุมาพร คะอังกุ

หนองคาย

สุทธิญาณโสภณไตเทียม รพ.สังคม

ดร.ตานาน ตาประโคน

หนองคาย

หนองบัวลาภู

สุภาพร เขตเจริญ

หนองบัวลาภู

โนนสัง

คุณัญญา เรือนศรี

หนองบัวลาภู

นากลาง

ธนภัทร จาปาวงศ์

หนองบัวลาภู

คลินิกไตเทียมหนองบัวลาภูคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์ฯ ละอองทิพย์ เชิดเกียรติไพบูลย์

หนองบัวลาภู

อานาจเจริญ

สุปราณี อาจธะขันธ์

อานาจเจริญ

อานาจเจริญ (บ.ฐปนไต)

นรารักษ์ สุนทรานันท์

อานาจเจริญ

หัวตะพาน

ศิวิไลส์ มิ่งไชย

อานาจเจริญ

ปทุมราชวงศา

ศิวิไลส์ มิ่งไชย

อานาจเจริญ

คลีนิกเวชกรรมเฉพาะทางอานาจเจริญไตเทียม

สุปราณี อาจธะขันธ์

อานาจเจริญ

ค่ายประจักษ์ศิลปาคม

ภัทราพร จันทะมูล

อุดรธานี

นอร์ทอีสเทอร์นวัฒนา

สุมิตรา ตั้งประเสริฐ

อุดรธานี

อุดรธานี

มณฑิรา ฮังกาสี

อุดรธานี
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เอกอุดร

ดวงกมล ดารารัตน์

อุดรธานี

สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง

กฤตภรณ์ ประทุมทอง

อุดรธานี

ศุนย์ไตเทียมรักษ์ไต1999

นิภาพร อวยพรชัยกุล

อุดรธานี

กุมภวาปี

รัชมล ศรียาวงศ์

อุดรธานี

บ้านผือ

ธนภัทร จาปาวงศ์

อุดรธานี

กรุงเทพอุดร

ยุพาพิน เหลาสิงห์

อุดรธานี

หนองหาน

ธนภัทร จาปาวงค์

อุดรธานี

เพ็ญ

เปมิกา อนุญาหงษ์

อุดรธานี

เทศบาลนครอุดรธานี

ธัญวรัตน์ ฝากญาติ

อุดรธานี

ค่ายสรรพสิทธิ์ประสงค์

วลัยรัตน์ ลิ้มอาวัชนาการ

อุบลราชธานี

สรรพสิทธิ์ประสงค์

วราภรณ์ ทองเพิ่ม

อุบลราชธานี

อุบลรักษ์-ธนบุรี

เนาวรัตน์ ยืนยิ่ง

อุบลราชธานี

วารินชาราบ (HD)

พัชรินทร์ วิรักษา

อุบลราชธานี

ตระการพืชผล (บ.อุบลรีนอลแคร์) (HD)

จุฑาพร ปัดภัย

อุบลราชธานี

50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (หน่วยไตเทียมศรีอุบลไตเทียม)

ชดาภัทร ทองเรือง

อุบลราชธานี

เขื่องใน (PD)

สยุมพร คงเหลือ

อุบลราชธานี

เอกชนร่มเกล้า

นภาพร อินทนา

อุบลราชธานี

เขมราราฐ

จันทร์อุษา คุณะวันตา

อุบลราชธานี

บุณฑริก (HD)

อุลัยวรรณ เกษบุตร

อุบลราชธานี

ราชเวช (จ.อุบลราชธานี)

ปาริชา นิลธนาปกรณ์

อุบลราชธานี

สรรพสิทธิประสงค์ (หน่วยไตเทียมนิลุบล)

ประภัยศรี ภูบุญทอง

อุบลราชธานี

คลินิกเวชกรรมไตเทียมอุบลศรีวนาลัย

สิรินาฎ ระวีวรรณ

อุบลราชธานี
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พิบูลมังสาหาร

ศิวิไลส์ มิ่งไชย

อุบลราชธานี

สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม (บ.ไตรเวชก์ 5 จากัด) (HD)

นภาพร อินทะนา

อุบลราชธานี

สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม (PD)

สุจิตรา สุขสาย

อุบลราชธานี

ตระการพืชผล (PD)

จุรีพร อาไพพันธุ์

อุบลราชธานี

ม่วงสามสิบ (HD)

ลัดดา กาทอง

อุบลราชธานี

อุบลรักษ์-ธนบุรี (หน่วยไตเทียม 2)

เนาวรัตน์ ยืนยิ่ง

อุบลราชธานี

50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (บ.ศรีอุบลไตเทียม)

ขนิษฐา บรรดาศักดิ์

อุบลราชธานี

คลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไตไตนายแพทย์พสิ ิษฐ์

ปาริชา นิลธนาปกรณ์

อุบลราชธานี

วารินชาราบ (หน่วยไตเทียม 2 ) (HD)

สุจิตรา สุขสาย

อุบลราชธานี

สรรพสิทธิ์อินเตอร์ (บ.อุบลศรีวนาลัย จากัด)

สายพิน ศรีพลชุม

อุบลราชธานี

พิบูลมังสาหาร (PD)

สุภาภรณ์ รัตนแมด

อุบลราชธานี

วารินชาราบ (PD)

ศิริพร บุระสี

อุบลราชธานี

บุณฑริก (PD)

สิริพร บัวแสน

อุบลราชธานี

นิรันดร์การแพทย์ (ศูนย์ไตเทียมนิรันดร์การแพทย์)

นิราภรณ์ บุญกอ

อุบลราชธานี
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เกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์

รวีวรรณ เหมสุวรรณ

เชียงราย

เชียงรายประชานุเคราะห์ (HD)

เกษรา จุลพันธ์

เชียงราย

ค่ายเม็งรายมหาราช

นัยน์ มะส่าห์

เชียงราย

โอเวอร์บรุ๊ค

ฑิติตา มณีแก้ว

เชียงราย

แม่จัน (บ.เชียงใหม่คลีนิกโรคไต)

รุ่งลาวัลย์ พรหมลือ

เชียงราย

พาน

สุพัชรี จิรรัตน์สถิต

เชียงราย

แม่สาย

ผ่องพันธ์ สมยง

เชียงราย

สมเด็จพยุพราชเชียงของ (ไตเทียมสยามนิรมิต)

กฤติภร ธนัทกุลพงษ์

เชียงราย

สมเด็จพระญาณสังวรณ์

รวีวรรณ เหมสุวรรณ

เชียงราย

คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไตหาดใหญ่

ปัณวรรธน์ แก้วใจจะ

เชียงราย

เชียงรายประชานุเคราะห์ (PD)

สุณสิ า มาศปกรณ์

เชียงราย

สมเด็จพระญาณสังวร (PD)

อุชุกร ปภังกรจิรทีปต์

เชียงราย

แม่จัน (PD)

วิจิตรา เรืองจิต

เชียงราย

เชียงรายประชานุเคราะห์ (หน่วยไตเทียม 2 )

รัชนีวรรณ ปั่นคาบัว

เชียงราย

เชียงใหม่ ราม 1

คุณเกษร คาดี

เชียงใหม่

มหาราชนครเชียงใหม่

คุณอมรา มโนยศ

เชียงใหม่

บริษัทเชียงใหม่คลินิกโรคไต (HD)

พีรยา ก๋ามิ่ง

เชียงใหม่

แมคคอร์มิค

อัญชลี ธนะชัยขันธ์

เชียงใหม่

เทพปัญญา

แน่งน้อย โพธิ์ดี

เชียงใหม่

สันป่าตอง

วิไลพร มาลีเจริญ

เชียงใหม่

ค่ายกาวิละ

สุริยา สาตราภัย

เชียงใหม่

นครพิงค์

พัชณีย์ ทนันชัย

เชียงใหม่

นพเก้าคลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง

วิไลวรรณ เจื้อสิงห์

เชียงใหม่

ลานนา

สุธีรา สันติสันทววงศ์

เชียงใหม่
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จังหวัด

จอมทอง (HD)

เกษณ ปิถวงศ์

เชียงใหม่

ราชเวช

พลับพลึง โคตรฐิติธรรม

เชียงใหม่

ดารารัศมี เชียงใหม่ สานักงานตารวจแห่งชาติ

พลับพลึง โคตรฐิติธรรม

เชียงใหม่

สันป่าตอง (หน่วยไตเทียม 2)

นุชนพิน จันทร์สุข

เชียงใหม่

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทย์ศาสาตร์ ม.เชียงใหม่

พัชรินทร์ พลอยแดง

เชียงใหม่

บ.คลีนิคสามัคคีไตเทียมจากัด (รพ.สันป่าตอง)

ถนอม สุทธิ

เชียงใหม่

จอมทอง ไตเทียม 2 (บริษัท เนฟโฟรเมด จากัด)

เกศินี ลิ้มพงษ์พันธ์

เชียงใหม่

กรุงเทพ เชียงใหม่

พลับพลึง โคตรธิติธรรม

เชียงใหม่

หน่วยไตเทียม2 รพ.แมคคอร์มิค

รัตน์ธินี เจริญเสถียร

เชียงใหม่

มหาราชนครเชียงใหม่ (อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์)

รุ่งทิวา บุญเรือง

เชียงใหม่

เชียงใหม่ ฮอสพิทอล

รินรดา หัวนา

เชียงใหม่

เมืองพัทยา

ไอศวรรย์ เอี่ยมจารัส

เชียงใหม่

ฝาง

รัชฎ์นรัญชย์ รัตนธรรม

เชียงใหม่

มหาราชนครเชียงใหม่ (อ.เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนฯ)

รุจิรา เมฆขลา

เชียงใหม่

เทพปัญญา 2

กันต์กวี กองแก้ว

เชียงใหม่

จอมทอง (PD)

เดือนเต็ม ตาคาอุด

เชียงใหม่

สันทราย (HD)

นฤมล รินทพล

เชียงใหม่

เชียงใหม่ใกล้หมอ (บ.เนพโฟรเมด จากัด)

สมพอ แสนเตชะ

เชียงใหม่

นครพิงค์ หน่วยไตเทียม2 (บ.อิออนเมด จากัด)

สุธิดา ปัญโญใหญ่

เชียงใหม่

บ.เชียงใหม่คลีนิกโรคไต จากัด (PD)

รัตนลักษ์ ตุงคะทาคร

เชียงใหม่

สันทราย (PD)

ดาวเรือง อิ่มเอิบ

เชียงใหม่

สันป่าตอง (บ.ฟริซิเนียส) หน่วยไตเทียม 3

รัตตชญา ฝ่ายริพล

เชียงใหม่

น่าน (HD)

นิตยา หงษ์เจริญ

น่าน

ค่ายสุริยพงษ์ (บริษัทเอ็นแอนทีไตเทียมจากัด)

ศิริวรรณ คดีโลก

น่าน
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สมเด็จพระยุพราชปัว

กรรณิกา พุทธา

น่าน

คลีนิกบุญรักษาไตเทียมเวชกรรมเฉพาะทาง

เยาวนาฎ เต็มบัน

น่าน

ปฐมรักษ์คลินิก เวชกรรมเฉพาะทาง

พญ.นฤพร สุรตั นรชัย

น่าน

น่าน (PD)

ศิริสุข แก้วอ่อง

น่าน

พะเยา-ราม

สุวิมล คาวงษา

พะเยา

เชียงคา

นันทยา จันต๊ะสุข

พะเยา

พะเยา (PD)

ดอนคา แก้วบุญเสริฐ (PD)

พะเยา

ค่ายขุนเจืองธรรมมิกราช

จุรีรัตน์ สุขยิ่ง

พะเยา

ปง (PD)

เมทินี ไชยวุฒิ

พะเยา

พะเยา (หน่วยไตเทียม 2)

วันเพ็ญ นิลสวิท

พะเยา

พะเยา (HD)

กฤติกา ศรกุล

พะเยา

แพร่-ราม

เรณู คาวิชัย

แพร่

แพร่

พรพนา แซ่หาน

แพร่

แพร่ คริสเตียน

ลาพรรณ คิดชอบ

แพร่

คลีนิคเวชกรรมเมดแคร์

เนตรชนก ตันมา

แพร่

ร้องกวาง

อัจฉราพรรณ วรรณจรรยา

แพร่

แพร่ ศูนย์ไตเทียม 3 (บ.แพร่ราชวัตร)

ทัศนาวรรณ วังป่า

แพร่

ศรีสังวาลย์

นารีรัตน์ ธรรมวงศ์

แม่ฮ่องสอน

ปาย

พรทิพย์ วัชระสกุลนนท์

แม่ฮ่องสอน

แม่สะเรียง

ปภาดา บุญวัฒน์

แม่ฮ่องสอน

ค่ายสุรศักดิ์มนตรี

พ.ต.หญิงบุญทิวา เนียมทอง

ลาปาง

ลาปาง

สุภารัตน์ สอนปะละ

ลาปาง

เขลางค์นครราม ( ชั้น 3 บ.ไตรักษ์จากัด)

สุรีย์ แก่นจันทร์

ลาปาง

เขลางค์นครราม (บ.ลาปรางไตเทียมจากัด )

ธนกานต์ แก้วกัลยา

ลาปาง

แวนแซนต์วูร์ด

กุลกัลยา ยอดมาลัย

ลาปาง
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ลาพูน (PD)

วัชราพร สนิทผล

ลาพูน

หริภุญชัย (บริษัทเชียงใหม่คลินิกโรคไต)

สันสุนีย์ ปุรุศักดิ์

ลาพูน

ศิริเวชลาพูน

ณัฐวรารัตน์ ไทยเมือง

ลาพูน

ป่าซาง

รุ่งนภา เลาหกุล

ลาพูน

คลินิกเหมืองง่าเวชกรรม

ดวงพร พรหมปฏิมา

ลาพูน

ลี้ (HD)

ธนัชฌา ปะละ

ลาพูน

ศิริเวชลาพูน ชั้น2 (หน่วยไตเทียม 2)

อรพรรณ ลิ้นฤาษี

ลาพูน

ลาพูน (HD)

นิภาพร เมาดาลี

ลาพูน

อุตรดิตถ์

ราตรี อุ้ยแก้ว

อุตรดิตถ์

ค่ายพิชัยดาบหัก

ริษา จันทร์ฉาย

อุตรดิตถ์

ลับแล

พิเชษฐ์ ไชยสัจ

อุตรดิตถ์

คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมอุตรดิตถ์

ราตรี อุ้ยแก้ว

อุตรดิตถ์
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จังหวัด

กระบี่

อารีย์ ช่วยแก้ว

กระบี่

รวมแพทย์กระบี่

ธิติยา แดงหนา

กระบี่

คลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไตไตเทียมจังหวัดกระบี่

กิตติยา วงศน์อนุ

กระบี่

วิรัชศิลป์

ละมัยพร บุตรวงศ์

ชุมพร

ชุมพรเขตอุดมศักดิ์

กฤติมา วิจิตรรัตน์

ชุมพร

ธนบุรี ชุมพร

อโนชา นิ่มน้อย

ชุมพร

หลังสวน

หทัยรัตน์ ศิริวงศ์ตระกูล

ชุมพร

คลีนิคไตเทียมหลังสวน

นพ.อาทิตย์ อินทร์น้อย

ชุมพร

ศูนย์ไตเทียมติณศูลานนท์ เทศบาลเมืองชุมพร

ภัทรายุ สุวรรณเจริญ

ชุมพร

ตรัง (HD)

โสภา บุญมณีประเสริฐ

ตรัง

ตรัง รวมแพทย์

สุคนธ์ ศรีชัย

ตรัง

วัฒนแพทย์ ตรัง

จิรภรณ์ ประเทพ

ตรัง

ห้วยยอด (HD)

ผู้ประสานงาน TRT

ตรัง

ห้วยยอด (PD)

ชฎาพร จันทร์แต่ง

ตรัง

นครินทร์

ลิรัญญา รักษาธรรม

นครศรีธรรมราช

มหาราชนครศรีธรรมราช

วิภาภัทร ซังขาว

นครศรีธรรมราช

ค่ายวชิราวุธ

อรคนงค์ เหมาชัย

นครศรีธรรมราช

ทุ่งสง (HD)

มนทาร เกษรบัว

นครศรีธรรมราช

ท่าศาลา HD

จงกลณี คงสวัส

นครศรีธรรมราช

สิชล

อุดมวรรณ หนูเอก

นครศรีธรรมราช

นครพัฒน์

อมรัตน์ พลเดช

นครศรีธรรมราช

คลินิกไตเทียมราชพฤกษ์

อมรรัตน์ พลเดช

นครศรีธรรมราช

ท่าศาลา (PD)

วิลาวัณย์ ชินพงศ์

นครศรีธรรมราช

ทุ่งสง (PD)

มนาพร เกษรบัว

นครศรีธรรมราช
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ทุ่งสง (หน่วยไตเทียม 3)

ประภัสสร แสงวันลอย

นครศรีธรรมราช

นราธิวาสราชนครินทร์

วิกันดา กาลมิรกาณจน์

นราธิวาส

สุไหงโกลก

สุชีรา ฉิมคล้าย

นราธิวาส

นราธิวาสราชนครินทร์ (หน่วยไตเทียม 2)

วารุณี พุทธเจริญ

นราธิวาส

กัลยาณิวัฒนาการุณย์ ม.นราธิวาสราชนครินทร์

นินูร์ไรนี นิจิ

นราธิวาส

ปัตตานี

คุณจุลัยพร รัตน์ทอง

ปัตตานี

ค่ายอิงคยุทธบริหาร (หน่วยไตเทียม 2)

กมลชนก จิรังษีวัฒนะ

ปัตตานี

ตะกั่วป่า

นพมาศ สุขใส

พังงา

พังงา

ร่มรัตน์ หลีสุข

พังงา

ตะกั่วป่า (หน่วยไตเทียมเอกชน)

รอฮานา สแธม

พังงา

พัทลุง (HD)

วรรเพ็ญ คานก (HD)

พัทลุง

ปิยะรักษ์

สุวนัย กรัษนัยรวิวงศ์

พัทลุง

ควนขนุน

ปาณิดา ศรียวง

พัทลุง

พัทลุง (ไตเทียม 2 )

วรรเพ็ญ ดานก

พัทลุง

พัทลุง (PD)

สุกัญญา สมจิตต์

พัทลุง

กรุงเทพ ภูเก็ต

รุ่งรัตน์ ตันสกุล

ภูเก็ต

วชิระภูเก็ต (PD)

สุจิตต์ แสนมงคล

ภูเก็ต

สิริโรจน์

อุบล ไฉไลพันธุ์

ภูเก็ต

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

เพ็ญพิชชา เพราพริ้ง

ภูเก็ต

คลีนิคไตเทียมภูเก็ต

พัทริยา คาพามา

ภูเก็ต

ศูนย์ไตเทียมเทศบาลตาบลวิชิต

อรชร หมัดจารุ

ภูเก็ต

คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียมในเมือง

สุปราณี ข่าทิพย์พาที

ภูเก็ต

วชิระภูเก็ต (HD)

อรชุมา กีรติวัฒนานุศาสน์

ภูเก็ต

เบตง

วาริน ฟ้าอรุณ

ยะลา

ยะลา (HD)

ชมเพลิน พรมจินดา

ยะลา
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จังหวัด

สิโรรส

อานนท์ บุญเยี่ยม

ยะลา

ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัย 12

สุจารี พรหมทอง

ยะลา

ศูนย์ยะลา (หจก.เนฟโฟรแคร์เชอร์วิส)

ชฎารัตน์ ศิวดารงพงศ์

ยะลา

ยะลา (PD)

อรณัส ไชยนาพงศ์

ยะลา

ระนอง

พิมพ์ลักษ์ อยู่คชลักษณ์

ระนอง

คลีนิกแพทย์กัมพล-แพทย์ทัศน์วรรณ คลีนิคเวชกรรมเฉพาะทาง

ทัศวรรณ ดุลวิวัฒน์กุล

ระนอง

กรุงเทพ-หาดใหญ่

พรประภัทร เพรชนิล

สงขลา

ราษฎร์ยินดี

คุณจิตรา วชิรพิเวฐ

สงขลา

สงขลานครินทร์ (HD)

บัวบุษยา ดีชู

สงขลา

มิตรภาพสามัคคี

พรคนึง กลมศรี

สงขลา

สงขลา

ปัณาราชน์ แก้วใจจง

สงขลา

ศิครินทร์-หาดใหญ่

พรชนินทร์ กมลศรี

สงขลา

หาดใหญ่ (PD)

นิโลบล ไทรงาม

สงขลา

ค่ายเสนาณรงค์ หาดใหญ่(บ.ทานุรฐั ไตเทียม จากัด)

จิรวัฒน์ ปิ่นชุมพร

สงขลา

บริษัทศูนย์ไตเทียมหาดใหญ่

เขมณัฎฐ์ กองคิด

สงขลา

บริษัท SMCD ไทยแลนด์จากัด (รพ.เมืองสงขลา )

วิมลรัตน์ สวนชาวไร่เงิน

สงขลา

ระโนด

อรอุมา ทองสวัสดิ์

สงขลา

คอหงส์คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคไต

อัมธิกา ศรีพันธ์

สงขลา

สงขลา (บ.สงขลาราชวัตรไตเทียม จากัด)

รอฮานี บอชู

สงขลา

สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อาเภอนาทวีจ.สงขลา (HD)

จามรี อนันทบริพงศ์

สงขลา

สงขลานครินทร์ (PD)

อาภรรัตน์ อ่องแก้ว

สงขลา

หาดใหญ่ (HD)

เขมณัฎฐ์ กองคิด

สงขลา

สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อาเภอนาทวีจ.สงขลา (PD)

บุญตนา พุ่มเส่ง

สงขลา

สตูล (PD)

พรรณิภา จันทสุวรรณ

สตูล
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PARTICIPATING DIALYSIS CENTERS 2016-2019
ภาคใต้
รพ./ศูนย์ไตเทียม

ผู้ประสานงาน

จังหวัด

สตูล (หน่วยไตเทียม 2 )

ปราณี ท่าสอน

สตูล

ละงู

จาริยา ปานเพชร

สตูล

สตูล (HD)

ละอองฝน หอประยูร

สตูล

สุราษฎร์ธานี

ทัศนา นิลพัฒน์

สุราษฎร์ธานี

ทักษิณ

จุไร เดือนวีระเดช

สุราษฎร์ธานี

ค่ายวิภาวดีรังสิต

ฝากขวัญ หนูในน้า

สุราษฎร์ธานี

กรุงเทพ - สมุย

กัญวรา หมาดหมัด

สุราษฎร์ธานี

เกาะสมุย

ปริณฏา บุญเกษม

สุราษฎร์ธานี

สมเด็จพระยุพราชเวียงสระ

สาลี่ นิรฉัตรสุวรรณ

สุราษฎร์ธานี

สหคลีนคิ บ้านดอน

นิภาพร แก้วมณี

สุราษฎร์ธานี

ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล

สุชาติ ธิติวรรณะ

สุราษฎร์ธานี
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1. ความชุกผู้ป่วยที่ได้รับการบาบัดทดแทนไต (Prevalence of RRT)
ข้อมูลสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยพบว่าความชุกของจานวนผู้ป่วยที่ได้รับการบาบัดทดแทนไตด้วยวิธีฟอกเลือด ล้าง
ไตทางช่องท้อง และปลูกถ่ายไตในปี พ.ศ. 2560-2562 ดังแสดงในตารางที่ 1
ปี พ.ศ. Hemodialysis
2560

84,910

2561
2562

97,265
114,262

วิธีการรักษา
รวม
(คน)
Peritoneal
Kidney
dialysis
Transplantation*
24,001
5,360
114,271
26,070
30,869

5,652
6,212

128,987
151,343

จานวน
ประชากร**

ความชุก (คน)ต่อ
1 ล้านประชากร

66,188,503

1,726

66,413,979
66,558,935

1,942
2,274

ตารางที่ 1 แสดงความชุกของผูป้ ่วยที่ได้รับการบาบัดทดแทนไต
* ข้อมูลจากสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย www.transplantthai.org
** ข้อมูลจากสานักงานสถิติแห่งชาติ http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/01.aspx
หมายเหตุ – ข้อมูลความชุกความชุกผู้ป่วยที่ได้รับการบาบัดทดแทนไตในปี พ.ศ. 2559 อยู่ในระหว่างการตรวจสอบข้อมูล
กับฐานข้อมูลเดิม (TRT version 2.0)
2.จานวนผู้ป่วยรายใหม่ที่ได้รบั การบาบัดทดแทนไต (Incidence of RRT)
ผู้ป่วยรายใหม่ที่ได้รับการบาบัดทดแทนไตด้วยวิธีฟอกเลือด ล้างไตทางช่องท้อง และปลูกถ่ายไตในปี พ.ศ. 2560-2562
ดังแสดงในตารางที่ 2
ปี พ.ศ. Hemodialysis
2560
2561
2562

12,288
12,355
16,997

วิธีการรักษา
Peritoneal
Kidney
dialysis
Transplantation*
3,785
709
2,069
670
4,799
729

รวม
(คน)

จานวน
ประชากร**

16,782
15,094
22,525

66,188,503
66,413,979
66,558,935

ตารางที่ 2 แสดงจานวนผู้ปว่ ยรายใหม่ที่ได้รับการบาบัดทดแทนไต

ผู้ป่วยรายใหม่
(คน)ต่อ1 ล้าน
ประชากร
253.5
227.2
338.4

ข้อมูลการบาบัดทดแทนไตในประเทศไทย พ.ศ. 2559-2562

* ข้อมูลจากสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย www.transplantthai.org
** ข้อมูลจากสานักงานสถิติแห่งชาติ http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/01.aspx
หมายเหตุ – ข้อมูลจานวนผู้ป่วยรายใหม่ที่ได้รับการบาบัดทดแทนไตในปี พ.ศ. 2559 อยู่ในระหว่างการตรวจสอบข้อมูลกับ
ฐานข้อมูลเดิม (TRT version 2.0)
3. สาเหตุของภาวะไตเรื้อรังที่ได้รับการบาบัดทดแทนไตของผูป้ ่วยในปี พ.ศ. 2559-2562
พบว่าสาเหตุหลักได้แก่ เบาหวาน และความดันโลหิตสูง ดังแสดงเป็นร้อยละของผู้ป่วยรายใหม่ ในแต่ละปีที่ได้รับการ
บาบัดทดแทนไตในตารางที่ 3
สาเหตุของภาวะไตเรื้อรัง (ร้อยละ)

โรค
Diabetic nephropathy
Hypertensive nephropathy
Chronic tubule-interstitial nephritis
Obstructive nephropathy
Presumed glomerulonephritis (No biopsy)
Lupus nephritis
Polycystic kidney disease
Chronic urate nephropathy
Glomerulonephritis: Biopsy-proven
Analgesic nephropathy
Aplastic/dysplastic kidney disease
Unknown
อื่นๆ
Total

2559

2560

2561

2562

48.8
30.6
5.9
2.1
1.4
1.3
1.0
0.9
0.8
0.2
0.1
6.3
0.6
100.0

43.7
38.0
2.7
2.0
1.6
1.5
0.8
0.6
0.7
0.3
0.1
7.6
0.7
100.0

43.2
40.3
0.7
1.6
1.2
1.2
1.0
0.6
0.8
0.2
0.1
8.2
0.7
100.0

44.0
38.9
1.9
1.8
1.4
1.2
0.9
0.5
0.9
0.2
0.1
7.5
0.5
100.0

ตารางที่ 3 แสดงสาเหตุของภาวะไตเรื้อรังโดยแสดงเป็นร้อยละ
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4. สาเหตุของภาวะไตเรื้อรังจาก Glomerulonephritis ที่ได้รับการตรวจชิ้นเนื้อยืนยัน (Biopsy-proven) ในปี พ.ศ.
2559-2562
พบว่าสาเหตุหลักของภาวะไตเรื้อรังจาก Glomerulonephritis ในช่วงปี พ.ศ. 2559-2562 ที่ได้รับการตรวจชิ้นเนื้อ
ได้แก่ IgA nephropathy ดังแสดงในตารางที่ 4
จานวนผู้ป่วยในแต่ละปี (ราย)

Glomerulonephritis : Biopsy-proven
2559

2560

2561

2562

IgA Nephropathy

23

25

31

30

Focal segmental glomerulosclerosis
Membranoproliferative GN
Crescentic glomerulonephritis
Membranous nephropathy

9
4
5
0

7
1
5
2

8
1
9
1

2
0
5
1

ตารางที่ 4 แสดงสาเหตุของภาวะไตเรื้อรังจาก Glomerulonephritis ที่ได้รับการตรวจชิ้นเนื้อไต
5. การกระจายของผู้ป่วยที่ได้รบั การบาบัดทดแทนไตในแต่ละช่วงอายุในปี พ.ศ. 2562
ในปี พ.ศ. 2562 พบว่าผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีฟอกเลือดและล้างไตทางช่องท้อง ร้อยละ 41 มีอายุอยู่ในช่วง 4564 ปี ร้อยละ 24 มีอายุในช่วง 65-74 ปี และร้อยละ 20 มีอายุมากกว่า75 ปี ดังแสดงในภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แสดงการกระจายตามช่วงอายุของผูป้ ่วยทีไ่ ด้รับการฟอกเลือดและล้างช่องท้องในปี พ.ศ. 2562

48

ข้อมูลการบาบัดทดแทนไตในประเทศไทย พ.ศ. 2559-2562

6. สิทธิการรักษาพยาบาลในผูป้ ่วยที่ได้รับการบาบัดทดแทนไตด้วยวิธีฟอกเลือด
ในปี พ.ศ. 2562 ผู้ ป่ ว ยส่ ว นใหญ่ ที่ รั บ การรั ก ษาด้ ว ยวิ ธี ฟ อกเลื อ ดใช้ สิ ท ธิ์ ป ระกั น สุ ข ภาพถ้ ว นหน้ า ร้อ ยละ 38.6
กรมบัญชีกลาง ร้อยละ 24.8 ประกันสังคม ร้อยละ 17.0 ตามลาดับ ดังแสดงในภาพที่ 2

ภาพที่ 2 แสดงการใช้สิทธิการรักษาพยาบาลในการฟอกเลือดเป็นร้อยละในปี พ.ศ. 2562
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7. หน่วยไตเทียม Hemodialysis
ภาพที่ 3 แสดงหน่วยไตเทียมที่ให้การดูแลผู้ป่วยฟอกเลือดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550-2562 โดยพบว่าในปี พ.ศ. 2562 มีหน่วย
ไตเทียมจานวน 806 แห่ง

ภาพที่ 3 แสดงจานวนหน่วยไตเทียมในปี พ.ศ. 2550-2562
หมายเหตุ: เนื่องจากจานวนหน่วยไตเทียมเดิมที่แจ้งมาที่สมาคมฯมีความคลาดเคลื่อน โดยได้มกี ารปรับแก้ไขหลังจากปรับ
ฐานข้อมูลใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555-2559
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โดยหน่วยไตเทียมส่วนใหญ่ ตั้งอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ตามลาดับ ดังแสดงใน
ตารางที่ 5
จานวนศู นย์ ไ ตเที ย ม (%)

ภาค

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

Bangkok and vicinity

177(33.3%) 189(33.1%) 206(33.6%) 219(33.3%) 223(32.4%) 236(32.6%) 256(32.7%) 270(33.5%)

Central part

60(11.3%)

49(8.6%)

54(8.8%)

73(11.1%) 78(11.3%) 82(11.3%) 88(11.3%) 83(10.3%)

Western part

23(4.3%)

33(5.8%)

35(5.7%)

31(4.7%)

33(4.8%)

35(4.8%)

35(4.5%)

37(4.6%)

Eastern Part

45(8.5%)

50(8.8%)

51(8.3%)

51(7.8%)

52(7.6%)

56(7.7%)

62(7.9%)

64(7.9%)

Northeastern Part

118(22.2%) 137(24.0%) 151(24.6%) 163(24.8%) 176(25.6%) 184(25.4%) 199(25.4%) 199(24.7%)

Northern Part

51(9.6%)

55(9.6%)

56(9.1%)

59(9.0%)

60(8.7%)

60(8.3%)

67(8.6%)

80(9.9%)

Southern Part

58(10.9%) 58(10.2%)

60(9.8%)

62(9.4%)

66(9.6%)

70(9.7%)

75(9.6%)

73(9.1%)

Total

532(100%) 571(100%) 613(100%) 658(100%) 688(100%) 723(100%) 782(100%) 806(100%)

ตารางที่ 5 แสดงการกระจายตัวของหน่วยไตเทียมตามภาคต่างๆ ในปี พ.ศ. 2555-2562
โดยรายงานฉบับนี้ได้เพิ่มข้อมูลหน่วยไตเทียมในปี พ.ศ. 2563 (ข้อมูลเดือน ธันวาคม 2563) จานวน 855 แห่ง เพื่อเป็น
ประโยชน์ในกรณีประเมินสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 โดยมีหน่วยไตเทียมกระจายในแต่ละจังหวัดดังแสดงใน
ตารางที่ 6
จังหวัด
กระบี่
กรุงเทพมหานคร
กาญจนบุรี
กาฬสินธุ์
กาแพงเพชร
ขอนแก่น
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ชัยนาท

หน่วยไตเทียม (แห่ง)
3
185
10
12
4
23
6
12
25
3
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จังหวัด
ชัยภูมิ
ชุมพร
เชียงราย
เชียงใหม่
ตรัง
ตราด
ตาก
นครนายก
นครปฐม
นครพนม
นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช
นครสวรรค์
นนทบุรี
นราธิวาส
น่าน
บึงกาฬ
บุรีรัมย์
ปทุมธานี
ประจวบคีรีขันธ์
ปราจีนบุรี
ปัตตานี
พระนครศรีอยุธยา
พะเยา
พังงา
พัทลุง
พิจิตร
พิษณุโลก
เพชรบุรี
เพชรบูรณ์
แพร่

หน่วยไตเทียม (แห่ง)
12
6
12
33
4
2
6
3
14
8
23
12
7
25
4
5
3
12
21
6
6
3
11
5
3
5
4
9
6
5
6
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จังหวัด
ภูเก็ต
มหาสารคาม
มุกดาหาร
แม่ฮ่องสอน
ยโสธร
ยะลา
ร้อยเอ็ด
ระนอง
ระยอง
ราชบุรี
ลพบุรี
ลาปาง
ลาพูน
เลย
ศรีสะเกษ
สกลนคร
สงขลา
สตูล
สมุทรปราการ
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สระแก้ว
สระบุรี
สิงห์บุรี
สุโขทัย
สุพรรณบุรี
สุราษฎร์ธานี
สุรินทร์
หนองคาย
หนองบัวลาภู
อ่างทอง

หน่วยไตเทียม (แห่ง)
7
9
6
3
6
5
13
2
15
9
9
6
7
4
14
6
14
3
32
2
11
4
7
3
5
7
8
7
8
4
5
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จังหวัด
อานาจเจริญ
อุดรธานี
อุตรดิตถ์
อุทัยธานี
อุบลราชธานี

หน่วยไตเทียม (แห่ง)
5
12
4
2
27

ตารางที่ 6 แสดงจานวนหน่วยไตเทียมในแต่ละจังหวัดในปี พ.ศ. 2563 (ข้อมูลล่าสุด ธ.ค. 2563)
ในปี พ.ศ.2562 พบว่ามีเครื่องไตเทียม 8,804 เครื่องโดยเพิ่มขึ้นจาก 5,271 เครื่องในปี 2555 ดังแสดงในตารางที่ 7
ปี พ.ศ.
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562

จานวนเครื่องไตเทียม (เครื่อง)
5,271
5,598
5,359
6,638
7,423
7,830
8,196
8,804

ตารางที่ 7 แสดงเครื่องไตเทียมในช่วงปี พ.ศ. 2555-2562
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8. หน่วยล้างไตทางช่องท้อง (Peritoneal dialysis units)
ข้อมูลปีพ.ศ. 2562 พบว่ามีหน่วยล้างไตทางช่องท้องจานวน 199 แห่งที่ส่งข้อมูลมายัง TRT Registry Program โดยอยู่
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 29.6 กรุงเทพและปริมณฑล ร้อยละ 19.6 และภาคกลาง ร้อยละ 14.6 ตามลาดับ
ดังแสดงในตารางที่ 8
จ านวนศู นย์ ไ ตเ ที ย ม (%)

ภาค

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

Bangkok and vicinity

26(21.3%) 27(21.1%) 27(20.6%) 28(20.7%) 27(19.4%) 28(19.3%) 39(20.2%) 39(19.6%)

Central part

23(18.9%) 19(14.8%) 19(14.5%) 23(17.0%) 23(16.5%) 25(17.2%) 29(15.0%) 29(14.6%)

Western part

7(5.7%)

10(7.8%)

10(7.6%)

7(5.2%)

7(5.0%)

7(4.8%)

9(4.7%)

10(5.0%)

Eastern Part

4(3.3%)

5(3.9%)

6(4.6%)

5(3.7%)

6(4.3%)

8(5.5%)

13(6.7%)

16(8.0%)

Northeastern Part

33(27.0%) 37(28.9%) 39(29.8%) 42(31.1%) 44(31.7%) 45(31.0%) 58(30.1%) 59(29.6%)

Northern Part

16(13.1%) 14(10.9%) 14(10.7%) 14(10.4%) 14(10.1%)

Southern Part

13(10.7%) 16(12.5%) 16(12.2%) 16(11.9%) 18(12.9%) 18(12.4%) 25(13.0%) 24(12.1%)

Total

122(100%) 128(100%) 131(100%) 135(100%) 139(100%) 145(100%) 193(100%) 199(100%)

14(9.7%)

20(10.4%) 22(11.1%)

ตารางที่ 8 แสดงการกระจายตัวของหน่วยล้างไตทางช่องท้องในภาคต่างๆ ในปี พ.ศ. 2561-2562
โดยเมื่อเปรียบเทียบกับจานวนหน่วยล้างไตทางช่องท้องที่ขึ้นทะเบียนกับสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแล้วจะพบว่า
ในปี พ.ศ. 2561 และ 2562 มีหน่วยล้างไตทางช่องท้องเข้าร่วมส่งข้อมูลมายัง TRT Registry Program เพิ่มขึ้นจากเดิม ดัง
แสดงในภาพที่ 4 ซึ่งจะได้มีการวิเคราะห์รายละเอียดต่างๆในผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องต่อไป
300

228

206
200

139

253

244
193

199

145

100
0
2559
2560
ข้ อมูลศู นย์ CAPD ของ TRT

2561
2562
ข้ อมูลศู นย์ CAPD ของ สปสช.

ภาพที่ 4 เปรียบเทียบกับจานวนหน่วยล้างไตทางช่องท้องที่ขนึ้ ทะเบียนกับสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ TRT
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9. บุคลากรทางการแพทย์
บุคลากรทางการแพทย์ทที่ างานเต็มเวลา (Full time) ในการบาบัดทดแทนไต ในปี พ.ศ. 2562 ได้แสดงในตารางที่ 9
สาขา
อายุรแพทย์หรือกุมารแพทย์ โรคไต
พยาบาลประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญ (HD)
พยาบาล HD ผ่านการอบรม 4 เดือน / 6 เดือน
พยาบาล PD ผ่านการอบรม 4 เดือน / 6 เดือน

จานวนบุคลากร Fulltime (คน)
713
1,422
1,702
235

ตารางที่ 9 แสดงจานวนบุคลากรในปี พ.ศ. 2562
10. ระดับความเข้มขันของเลือดในผู้ป่วยฟอกเลือด
ในปี พ.ศ. 2559-2562 ผู้ป่วยมีค่าเฉลี่ยระดับความเข้มขันของเลือด ดังแสดงในตารางที่ 10
ระดับความเข้มข้นของเลือด
Hematocrit
Hemoglobin

2559
31.0 ± 5.5
10.1 ± 1.9

ค่าเฉลี่ย (Mean + SD)
2560
2561
30.8 ± 5.5
31.1 ± 5.5
10.0 ± 1.9
10.2 ± 1.9

ตารางที่ 10 แสดงระดับความเข้มข้นของเลือดในปี พ.ศ. 2559-2562

2562
30.8 ± 5.6
10.1 ± 2.1
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โดยแต่ละผู้ป่วยในแต่ละกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลมีระดับความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดงดังแสดงในภาพที่ 5

ภาพที่ 5 แสดงความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดงในปี พ.ศ. 2560-2561 (UCS = ประกันสุขภาพถ้วนหน้า,
CSMBS = กรมบัญชีกลาง, SSS = ประกันสังคม)
11. ระดับ Iron study ในผู้ป่วยฟอกเลือด
ในปี พ.ศ. 2559-2562 ผู้ป่วยมีค่าเฉลี่ยระดับ Iron study ความเข้มข้นของเลือด ดังแสดงในตารางที่ 11
Iron Study
Iron
TIBC
Ferritin
TSAT

2559
60.5 ± 73.1
214.0 ± 73.1
509.0 ± 422.0
29.7 ± 15.7

ค่าเฉลี่ย (Mean ± SD)
2560
2561
60.0 ± 34.6
61.0 ± 42.8
207.3 ± 79.5
208.2 ± 81.8
584.0 ± 592.0
576.4 ± 626.6
30.1 ±15.1
29.7 ± 15.9

ตารางที่ 11 แสดง Iron study ในปี พ.ศ. 2559-2562

2562
61.2 ± 42.0
207.5 ± 88.7
568.5 ± 601.3
29.8 ± 15.9
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โดยแต่ละผู้ป่วยในแต่ละกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลมีระดับ Iron study ดังแสดงในภาพที่ 6

ภาพที่ 6 แสดง Iron study ในปี พ.ศ. 2560-2561 (UCS = ประกันสุขภาพถ้วนหน้า, CSMBS = กรมบัญชีกลาง,
SSS = ประกันสังคม
12. การใช้ยากระตุ้นเม็ดเลือดแดง (Erythropoietin) ในผู้ปว่ ยฟอกเลือด
ร้อยละการใช้ยากระตุน้ เม็ดเลือดแดง (Erythropoietin) และประเภทของยาได้แสดงในภาพที่ 5 โดยในปี พ.ศ. 2562
ร้อยละ 93.8 ใช้ยากลุ่ม Erythropoietin alpha ร้อยละ 5.2 ใช้ยากลุ่ม Erythropoietin beta ร้อยละ 0.4 ใช้ยากลุ่ม
Darbepoietin alpha และร้อยละ 0.5 ใช้ยากลุ่ม Glycol-epoetin beta โดยผูป้ ่วยส่วนใหญ่ได้รับยา Erythropoietin
ทางหลอดเลือดดา ดังแสดงในภาพที่ 7 และ 8
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ภาพที่ 7 แสดงร้อยละของการใช้ยากลุ่ม Erythropoietin และประเภทของยา

ภาพที่ 8 แสดงร้อยละของการให้ยากลุ่ม Erythropoietin ทาง intravenous และ subcutaneous route
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13. ความเพียงพอของการฟอกเลือด (Hemodialysis adequacy)
ค่าเฉลี่ยความเพียงพอของการฟอกเลือดได้แก่ Kt/V, URR และ nPCR ของผู้ป่วยในปี พ.ศ. 2559-2562 ได้แสดงใน
ตารางที่ 12
Hemodialysis adequacy

ค่าเฉลี่ย (Mean ± SD)
2560
2561
1.9 ± 1.0
1.9 ± 0.9
75.2 ± 8.3
75.0 ± 10.3
1.2 ± 0.7
1.2 ± 0.8

2559
1.8 ± 0.4
75.7 ± 8.4
1.1 ± 0.4

Kt/V
URR
nPCR

2562
1.8 ±0.8
75.3 ± 8.9
1.3 ± 0.7

ตารางที่ 12 แสดงค่าเฉลี่ยความเพียงพอของการฟอกเลือด
14. ผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการชีวเคมีในผู้ป่วยฟอกเลือด (Biochemistry)
ระดับ น้ าตาลในเลื อด (Fasting plasma glucose) และระดับ เฉลี่ ยสะสมในเลือด (HbA1c) ได้ แสดงในตารางที่ 13
ระดับ ไขมั น ในเลื อดได้แสดงในตารางที่ 14 ระดั บ อิเล็กโทรไลต์ และยู ริกได้แสดงในตารางที่ 15 และระดับ แคลเซีย ม
ฟอสฟอรัส อัลบูมิน และ พาราไทรอยด์ฮอร์โมนได้แสดงในตารางที่ 16
ระดับน้าตาลในเลือด

ค่าเฉลี่ย (Mean ± SD)
2559

2560

2561

2562

FPG

125.3 ± 65.6

128.0 ± 66.0

126.7 ± 65.8

126.1 ± 62.7

HbA1c

6.6 ± 1.9

6.5 ± 2.2

6.5 ± 2.0

6.4 ± 1.9

ตารางที่ 13 แสดงค่าเฉลี่ยระดับน้าตาลในเลือด
Lipid profile
Cholesterol
Triglyceride
HDL
LDL

2559
164.2 ± 44.1
137.9 ± 87.8
46.2 ± 17.6
93.9 ± 34.4

ค่าเฉลี่ย (Mean ± SD)
2559
2559
163.7 ± 48.4
164.5 ± 47.5
131.6 ± 87.6
132.2 ± 93.2
47.1 ± 22.2
46.9 ± 20.0
95.1 ± 40.0
94.0 ± 38.1

ตารางที่ 14 แสดงค่าเฉลี่ยระดับไขมันในเลือด

2559
161.0 ± 46.5
132.7 ± 134.5
47.5 ± 23.8
92.5 ± 39.9
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ค่าเฉลี่ย (Mean ± SD)

Electrolytes &
Uric acid

2559

2560

2561

2562

Na

137.3 ± 4.1

137.1 ± 9.6

136.9 ± 10.3

137.0 ± 9.5

K

4.5 ± 0.8

4.5 ± 0.9

4.5 ± 1.4

4.5 ± 2.1

Cl

98.8 ± 4.7

97.2 ± 12.0

97.2 ± 12.4

97.3 ± 11.9

HCO3

23.7 ± 3.9

24.1 ± 8.6

24.4 ± 8.1

24.3 ± 8.4

Uric

7.1 ± 2.1

7.6 ± 9.4

7.4 ± 7.9

7.2 ± 6.9

ตารางที่ 15 แสดงค่าเฉลี่ยระดับอิเล็กโทรไลต์และยูริก
Calcium,
Phosphorus,
intact PTH
Ca
PO4
Alb
iPTH

ค่าเฉลี่ย (Mean ± SD)
2559

2560

2561

2562

9.2 ± 1.2
4.7 ± 2.0
3.8 ± 0.6
399.2 ± 479.5

9.0 ± 1.3
4.6 ± 2.2
3.9 ± 1.8
452.2 ± 548.3

9.1 ± 1.4
4.6 ± 2.3
4.0 ± 2.5
436.8 ± 522.7

9.1 ± 1.5
4.6 ± 2.3
4.0 ± 2.4
465.9 ± 556.9

ตารางที่ 16 แสดงระดับแคลเซียม ฟอสฟอรัส อัลบูมิน และ พาราไทรอยด์ฮอร์โมน
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15. การให้การรักษาด้วยวิตามินดีในผู้ป่วยฟอกเลือด
ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยวิตามินดีในปี พ.ศ. 2559-2562 ได้แสดงในภาพที่ 9

ภาพที่ 9 แสดงร้อยละของผูป้ ่วยที่ได้รับการรักษาด้วยวิตามินดี
16. การรักษาด้วยการผ่าตัด Parathyroidectomy ในผู้ป่วยฟอกเลือด
ร้อยละของผู้ป่วยทีไ่ ด้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด Parathyroidectomy ในปี พ.ศ. 2559-2562 ได้แสดงในภาพที่ 10

ภาพที่ 10 แสดงร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด Parathyroidectomy
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17. การได้รับวัคซีนในผู้ป่วยฟอกเลือด
ร้อยละของผู้ป่วยทีไ่ ด้รับวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบี โรคไข้หวัดใหญ่ และ Pneumococcal vaccineในปี พ.ศ.
2559-2562 ได้แสดงในภาพที่ 11

ภาพที่ 11 แสดงร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบี โรคไข้หวัดใหญ่ และ Pneumococcal vaccine
18. ผลการตรวจทาง Serology ในผู้ป่วยฟอกเลือด
ร้อยละของผู้ป่วยที่ตรวจพบ HBsAg, HBsAb, AntiHCV และ HIV ในปี พ.ศ. 2559-2562 ได้แสดงในภาพที่ 17
Serology tests
HBsAg
HBsAb
AntiHCV
HIV

2559
4.2
17.2
1.5
0.1

ร้อยละของที่ได้รับการตรวจเป็นบวก (Positive,%)
2560
2561
1.4
4.4
17.1
58.4
1.1
2.7
0.2
0.8

ตารางที่ 17 แสดงร้อยละของผูป้ ่วยที่ตรวจพบ HBsAg, HBsAb, AntiHCV และ HIV

2562
4.2
58.5
2.6
0.7
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