
 

ที่ สตท. 015/CKD/2566    
 วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2566 
 
เร่ือง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพนัธ์การจัดกิจกรรม “วันไตโลก (World Kidney Day)” ประจ าปี 2566 
เรียน  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ / ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
สิ่งที่ส่งมาด้วย   เกณฑ์การให้คะแนน 
 

เนื่องด้วยในวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมีนาคมของทุกปี เป็นวันที่ International Federation of Kidney 
Foundation และ International Society of Nephrology ได้ก าหนดให้เป็น “วันไตโลก” (World Kidney Day) เพื่อ
รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของโรคไต ซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญทั่วโลก และสัปดาห์ที่2 ของเดือน
มีนาคมตรงกับสัปดาห์รณรงค์ลดการบริโภคเค็มสากล ทางสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ได้เห็นความส าคัญของวันไตโลก 
และสัปดาห์รณรงค์ลดการบริโภคเค็ม  จึงรว่มมือกับองค์กรไตสากลทั่วโลกจัดเป็นกิจกรรมทุกปีเช่นกันเพื่อให้เป็นกิจกรรมที่
สถานพยาบาล และแพทย์ผู้เก่ียวข้องในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไตได้มีส่วนร่วม และเป็นการสร้างความตระหนักด้านโรคไต
รวมถึงการป้องกันโรคไตให้แก่ประชาชนทั่วไปอย่างกว้างขวาง 

อนึ่ง เนื่องจากปีนี้ ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงาน World Congress Nephrology ในช่วงวันที่ 30 มีนาคม – 2 
เมษายน 2566 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งจะมีการจัดนิทรรศการ การฉายวิดีโอ และภาพการจัดงานวันไตโลกใน
ป ระ เท ศ ไท ย  จึ ง ข อ เชิ ญ ช วน ห น่ ว ย งาน ท่ าน  ส่ ง วิ ดี โอ ห รื อ ลิ ง ก์  ที่ ได้ ด า เนิ น ก า ร จั ด ง าน  ม าที่  email: 
admin@nephrothai.page ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2566 เพื่อน ามาร่วมเสนอในงานประชุมดังกล่าว หรือ ส่งรายละเอียด
กิจกรรมที่ได้ด าเนินการ จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมรูปถ่ายหรือสื่ออ่ืนๆ ในกิจกรรมวันไตโลก (ตามหัวข้อเกณฑ์การให้
คะแนนที่ได้แนบมาพร้อมกับจดหมายฉบับนี้ด้วย) เพื่อเข้าร่วมประกวด “กิจกรรมสัปดาห์ลดเค็มวันไตโลก ดีเด่นประจ าปี 
2566” ของสมาคมโรคไตฯ โดยสถานพยาบาลที่ได้รับเลือกจากคณะกรรมการว่ามีการจัดกิจกรรมวันไตโลกดีเด่น จะได้รับ
เงินรางวัลจ านวน 20 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท และโล่เกียรติคุณ โดยส่งมายัง สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ภายในวันที่ 
31 มีนาคม 2566 (วงเล็บมุมซองว่าประกวดกิจกรรมวันไตโลก) 

   
 
สมาคมโรคไตฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านแจ้งให้สถานพยาบาลในการก ากับดูแลของท่านโปรดทราบ และ

ขอขอบพระคุณที่ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมของ สมาคมโรคไตฯ ด้วยดีตลอดมา 
 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 

         (นายแพทย์วุฒิเดช   โอภาศเจริญสุข) 
                  นายกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย 

          วาระปี 2565 – 2567 
 
 
 



เกณฑ์การประกวดกิจกรรมวันไตโลก ประจ าปี 2566 

 เนื่องในโอกาสวันไตโลก ประจ าปี 2566 (World Kidney Day 2023) สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย 
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และกระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไต        
โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้แก่ประชาชน และสร้างความตระหนักถึงอันตรายของโรคไต ในการนี้จึงขอเชิญโรงพยาบาล
ทั้งภาครัฐ และเอกชนทั่วประเทศไทย โดยการประกวดจะแบ่งเป็น 3 รุ่น ตามระดับของโรงพยาบาล ได้แก่ ปฐมภูมิ 
ทุติยภูมิ และตติยภูมิ (โปรดระบุประเภทมาด้วย)   

เกณฑ์การให้คะแนนประกวด (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

1. การประชาสัมพันธ์รณรงค์วันไตโลก ดังค าขวัญที่ว่า “ตระหนักภัย ใส่ใจไต ป้องกันไว้ เน้นกลุ่มเสี่ยง”
“Kidney Health For All- preparing for the unexpected, supporting the vulnerable” ซึ่งเน้นการ
ตระหนักถึงผลกระทบของภัยพิบัติ ทั้งจากธรรมชาติ (เช่น สถานการณ์ COVID , อุทกภัย) และจากน้ ามือ
มนุษย์ ทั้งภายใน และภายนอกประเทศ ที่ส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงการบริการ วินิจฉัย และการดูแลรักษา
ผู้ป่วยโรคไต  (3 คะแนน) 

2. มีการตรวจคัดกรอง 

 eGFR       (5 คะแนน) 

 Fasting blood sugar     (3 คะแนน) 

 Blood pressure      (3 คะแนน) 

 urine analysis urine dipstick    (3 คะแนน) 

 มีการวัดเส้นรอบเอว หรือ BMI   (3 คะแนน) 

3. การให้ความรู้ประชาชนและผูป้ว่ย     (10 คะแนน) 
4. ความคิดสร้างสรรค์      (15 คะแนน) 
5. ความสวยงามของรูปแบบนิทรรศการ    (5 คะแนน) 
6. การร่วมมือของทีมสหสาขาวิชาชีพ     (15 คะแนน) 
7. จ านวนผู้เข้าร่วมงาน      (10 คะแนน) 
8. การสื่อสารให้ความรู้โรคไต: สิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน ์  (10 คะแนน) 
9. การร่วมมือในส่วนของสถานศึกษา ชุมชน    (10 คะแนน) 
10. ส่งรายงานภายในระยะเวลาที่ก าหนด    (5 คะแนน) 

 
รางวัลในการประกวด  เงินรางวัลจ านวน 5,000 บาท (หักภาษี ณ ทีจ่่าย มาตรา 40)  พร้อมโล่เกียรติคุณ 


