
                                                                                                                                             

 

ที่สตท.376/2564 

            วันที่  14 ธันวาคม พ.ศ.2564 

เร่ือง  ขอเรียนเชิญพยาบาลไตเทียมเข้าร่วมอบรมพยาบาลผู้ประสานงานการลงทะเบียนข้อมูลผู้ป่วยบ าบัดทดแทน
ไต (TRT coordinator) แบบออนไลน์ 

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาล/คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์/เลขาธิการมูลนิธิโรคไตฯ  
สิ่งที่แนบมาด้วย  1.ตารางการฝึกอบรม TRT coordinator 
 

เนื่องจากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยก าหนดจัดอบรมพยาบาลผู้ประสานงานการลงทะเบียนข้อมูลผู้ป่วยบ าบัด
ทดแทนไต (TRT coordinator) แบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom โดยใช้โปรแกรม TRT system version 3 ซึ้งจะจัด
อบรม 1 รอบ ใน วันพฤหัสบดี ที่ 27 มกราคม พ.ศ.2565  เวลา 08.30-16.00 น.  (จ ากัดรอบละ 60 คน) 

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมพยาบาลไตเทียมให้เป็นผู้ช านาญการลงทะเบียนข้อมูลผู้บ าบัดทดแทนไตเพื่อรับใบ
ประกาศนียบัตร TRT coordinator โดยผู้เข้าร่วมอบรมต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

1. เป็นพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในศูนย์ไตเทียมอย่างน้อย 2 ปี 
2. มีใบรับรองการปฏิบัติงานจากหัวหน้าหน่วยเพื่อสมัครฝึกอบรม 

          

 จึงขอเรียนเชิญให้หน่วยงานของท่านพิจารณาส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมดังกล่าวโดยมีค่าลงทะเบียนฝึกอบรม
จ านวน 700 บาท ต่อ 1 ท่าน 

อนึ่งมาตรฐานศูนย์ไตเทียมสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ก าหนดให้ศูนย์ไตเทียมแต่ละแห่งต้องมีผู้ประสานงาน 
TRT coordinator ที่ได้รับการฝึกอบรมและได้รับประกาศนียบัตร TRT coordinator อย่างน้อย 1 คนประจ าศูนย์ 
 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา 
 

                                                                                
            ขอแสดงความนับถือ 
 

 
                         (พ.อ.อดิสรณ์ ล าเพาพงศ์) 

                    ประธานคณะอนุกรรมการการลงทะเบียน 
                        บ าบดัแทนไตในประเทศไทย 
 

ส าเนาเรียน หัวหน้าห้องไตเทียม 
 
 
 



                                                                                                                                             

 

หมายเหตุ 
กรุณาอ่านเกณฑ์การสมัครอบรม TRT coordinator online ให้ละเอียด 

1.  การจัดอบรม TRT coordinator online รองรับผู้เข้าร่วมอบรมได้รอบละ 60 คน (สมัครได้เพียงศูนย์ไตเทียมละ 

1 ท่าน) ในกรณีทีมีผู้สมัครเข้ามาเป็นจ านวนมากทางสมาคมฯจะมีเกณฑ์พิจารณาตามล าดับความส าคัญดังนี้ 

1.1  พิจารณาให้ผู้เข้าอบรมจากศูนย์ไตเทียมที่ไม่มี TRT coordinator ประจ าศูนย์ไตเทียม (ตามข้อมูลใน

ฐานข้อมูล TRT) ได้รับการอบรมก่อน 

1.2 ผู้ที่ส่งใบสมัครก่อนมีสิทธิ์รับการพิจารณาก่อน ทั้งนี้การส่งใบสมัครให้กรอกแบบฟอร์ม ใน google forms 

โดยกรอกใบสมัครในเว็บไชด์ www.nephrothai.org หรือ สแกน QR Code  

1.3 ผู้สมัครต้องดาวน์โหลดใบรับรองการปฏิบัติงานจากหัวหน้าหน่วยเพื่อสมัครฝึกอบรม ในเว็บไชด์ 

www.nephrothai.org และส่งมาทางเมลหรือไลน์ภายใน 24 ชม. จึงจะถือว่าสมัครเสร็จสมบรูณ์ 

เอกสารประกอบการการสมัคร  (ส่งทางเมลหรือไลน์) ดังนี้ 

             -    ปริญญาบัตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต หรือประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางการฟอกเลือดด้วย 

       เครื่องไตเทียม หรือการล้างไตทางช่องท้อง อย่างใดอย่างหนึ่ง 

- ใบ รั บ รอ งก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น เพื่ อ ส มั ค รฝึ ก อ บ รม  Thailand Renal Replacement Therapy (TRT) 

Coordinator  (ดาวน์โหลดทีเว็บไชด์ www.nephrothai.org ) 

2. ผู้สมัครต้องได้รับการยืนยันให้เป็นผู้เข้าร่วมอบรมจากสมาคมโรคไตฯจึงจะสามารถเข้าร่วมการอบรมได้ 

3. ผู้สมัครที่สอบผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนดหลังจากอบรมจะได้รับใบประกาศ “ผ่านการฝึกอบรมและสอบผ่านเป็น

พยาบาลผู้ประสานงานการลงทะเบียนบ าบัดทดแทนไต (Thailand Renal Replacement Therapy  (TRT)  

coordinator)” 

4. เปิดรับสมัคร 

- เปิดรับสมัคร วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ 2563 เป็นต้นไป (ปิดรับสมัคร เม่ือที่นั่งเต็มแล้ว) 
 

 
 

QR Code สมัครเข้าอบรม TRT Coordinator 
 
 



                                                                                                                                             

 

5. ค่าลงทะเบียน 700 บาท ช าระหลังจากประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้าอบรมแบบ Online (ทางเว็บไชด์สมาคมโรคไตฯ 
www.nephrothai.org ) 

6. หากมีปัญหาขัดข้อง การตัดสินของคณะอนุกรรมการ TRT ถือเป็นการสิ้นสุด  
 

**หากท่านมีข้อสอบถามสามารถติดต่อได้ที่ คุณสุภาภรณ์ นามแก้ว, คุณนันธิกา ตาทอง ที่โทรศัพท์มือถือ
หมายเลข 02-7167450 หรือทาง E-mail : trtnephrology@gmail.com , Line ID : trtnephrology**  

mailto:trtnephrology@gmail.com


ตารางการอบรม TRT coordinator  
Thailand Renal Replacement Therapy Registry Version 3 

ผ่านโปรแกรม Zoom  
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย 

 

 

หมายเหตุ* 
1. ผูเ้ขา้อบรมจะตอ้งเตรียม โนต้บุก๊ หรือ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะท่ีมีกลอ้งและไมโครโฟน 
2. ผูเ้ขา้อบรมจะตอ้งเปิดกลอ้งตลอดเวลาท่ีท าการสอบ และท าการปิดไมโครโฟน หากมีขอ้ซกัถามให้

กดยกมือท่ีโปรแกรมซูม หรือพิมพค์  าถามในช่อง Chat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เวลา กิจกรรม วทิยากร 

08.00-08.30 น. 
ลงทะเบียน   
(เช็ครายช่ือผูเ้ขา้ร่วมประชุมในโปรแกรม Zoom) 

 

8.30-9.30 น. 
- Overview TRT registry 
- แนะน าระบบฐานขอ้มูล TRT 
- Quality control passing level 

คณะอนุกรรมการ TRT 

10.00-12.00 น. Workshop การลงขอ้มูล TRT คณะอนุกรรมการ TRT 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  

13.00-14.00 น. - สอบภาคทฤษฎี 30 ขอ้  Online (Google form)  

14.00-15.30 น. 
- สอบภาคปฏิบติั 1 ขอ้   Online  
(ทางสมาคมฯจะมีโจทยส่์งใหผู้เ้ขา้อบรมก่อนสอบ) 

 


