
รายงานการดำาเนินงานประจำาปี 2557  
มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
รายงานต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี ครั้งที่ 1/2558

คณะกรรมการบริหาร มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2558

     
  ในรอบปี พ.ศ. 2557 มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ซ่ึงสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณวัฒนา 
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเป็นองค์ประธานก่อต้ัง  และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ทรงเป็นองค์ประธาน  ได้จัดสรรเงิน จำานวน 80,000,000.- บาท (แปดสิบล้านบาทถ้วน) เพื่อดำาเนินการช่วยเหลือ
ผู้ป่วยโรคไตและทางเดินปัสสาวะที่ยากไร้     ตลอดจนการสนับสนุนการป้องกัน ศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้แก่
ประชาชน  ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ดังนี้

  ในการสนับสนุนการรักษาผู้ป่วยโรคไตและทางเดินปัสสาวะที่ยากไร้  ได้ดำาเนินการดังนี้
  1. ให้การรักษาผู้ป่วยไตวายเร้ือรังระยะสุดท้ายท่ียากไร้ด้วยการฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม  ใน
โครงการหน่วยไตเทียม มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย  จำานวน 6 แห่ง  คือ  หน่วยไตเทียม มูลนิธิโรคไตแห่ง
ประเทศไทย  ณ ตึกกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลสงฆ์, หน่วยไตเทียม มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย  ณ โรงพยาบาล
ศิริราช (ศูนย์ไตเทียมกัลยาณิวัฒนา), หน่วยไตเทียม มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย  ณ กองแพทย์หลวง  พระบรม
มหาราชวัง สำานักพระราชวัง, หน่วยไตเทียม มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย  ณ กองแพทย์หลวง สวนจิตรลดา,  
หน่วยไตเทียม มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย  ณ ตึกศรีสังวาลย์  โรงพยาบาลอานันทมหิดล จ.ลพบุรี  และหน่วยไต
เทียม มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย  ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล    โดยผู้ป่วยที่มีสิทธิจะ
เบิกจ่ายจากกองทุนประกันสังคม กองทุนหลักประกันสุขภาพ และกองทุนข้าราชการตามสิทธิ์  ส่วนที่ต้องเสียค่าใช้
จ่ายเอง ให้ผู้ป่วยเสียค่าใช้จ่ายเพียงครั้งละ 1,000.- บาท  ส่วนผู้ป่วยที่ยากไร้มากๆ ก็ลดลงตามส่วน
  ตลอดปี พ.ศ.2557  สามารถ “ต่อชีวิต” ผู้ป่วย ได้  671  คน   ทำาการฟอกเลือดเป็นจำานวนท้ังส้ิน 
77,007 คร้ัง  สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายให้ผู้ป่วยได้ 154,000,000.-บาท  ถ้าทำาการฟอกเลือดในโรงพยาบาลเอกชน  
ช่วยให้ผู้ป่วยดังกล่าวมีชีวิตอยู่ต่อไปได้  เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว ต่อสังคม และต่อประเทศชาติอย่างยิ่ง
  2. โครงการปลูกถ่ายไตถวายเป็นพระราชกุศล 60 พรรษา   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เป็นจำานวนเงิน  10,000,000.- บาท 
  3. สนับสนุนโครงการเปลี่ยนไต 11 แห่ง  รวมทั้งโครงการเปลี่ยนไตวันหยุด เป็นจำานวนเงิน 
3,650,000.- บาท คือ โครงการเปลี่ยนไต โรงพยาบาลรามาธิบดี,  โครงการเปลี่ยนไต คณะแพทยศาสตร์ มหา
วิทยาลัยขอนแก่น,  โครงการเปลี่ยนไต โรงพยาบาลราชวิถี,  โครงการเปลี่ยนไต โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช, 
โครงการเปลี่ยนไต โรงพยาบาลศิริราช,  โครงการเปลี่ยนไต โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า,  โครงการเปลี่ยนไต 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์,  โครงการเปลี่ยนไต สำานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร  และโครงการปลูกถ่ายไตเด็ก 
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สามารถ “ชุบชีวิต” ใหม่ให้แก่ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย
ด้วยการผ่าตัดเปลี่ยนไต ตลอดปี 2557  รวม 442 ราย
  4.  จัดสรรเครื่องไตเทียม และเครื่องช่วยทดแทนการทำางานของไตชนิดต่อเนื่อง (CRRT) รวม 
33 เครื่อง, ระบบนำา 15 รายการ, เครื่องมือทางการแพทย์ 13 รายการ รวมมูลค่า 28,319,000.00 บาท    ให้
หน่วยไตเด็ก กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, มูลนิธิวชิรพยาบาลเพื่อกองทุนหน่วยโรคไต,  สาขา
วิชาวักกะวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, สาขาวิชาโรคไต ภาควิชากุมาร
เวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ.นครนายก, รพ.ปทุมธานี, รพ.อานันทมหิดล จ.ลพบุรี, ภาควิชา



ศัลยศาตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี, รพ.สระบุรี, รพ.เจ้าพระยายมราช 
จ.สุพรรณบุรี, รพ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี, รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ จ.ปราจีนบุรี, รพ.สิงห์บุรี, รพ.ดำาเนินสะดวก 
จ.ราชบุรี, รพ.อุทัยธานี,รพ.นครปฐม, รพ.เมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) จ.นครปฐม, รพ.มะการักษ์ จ.กาญจนบุรี, 
รพ.พระน่ังเกล้า จ.นนทบุรี, รพ.ชัยนาทนเรนทร จ.ชัยนาท, รพ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา, รพ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร, 
รพ.สมุทรสาคร, รพ.จอมทอง จ.เชียงใหม่, รพ.ป่าซาง จ.ลำาพูน, รพ.สุโขทัย, รพ.แพร่, รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช จ.ตาก , หน่วยวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, รพ.สันป่าตอง 
จ.เชียงใหม่, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก, รพ.ล้ี จ.ลำาพูน, รพ.น่าน, รพ.เพชรบูรณ์, รพ.เชียงคำา 
จ.พะเยา, รพ.อุตรดิตถ์, รพ.แม่สาย จ.เชียงราย, รพ.ระยอง, รพ.ตราด, คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 
รพ.สุรินทร์, รพ.มหาสารคาม,รพ.นครพนม, รพ.สรรพสิทธิ์ประสงค์ จ.อุบลราชธานี, รพ.อุดรธานี, รพ.สมเด็จพระ
ยุพราชธาตุพนม จ.นครพนม, รพ.กาฬสินธุ์, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, รพ.นราธิวาสราช
นครินทร์, รพ.พัทลุง, รพ.ตรัง, รพ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช, รพ.ศูนย์ยะลา
  5. จัดสรรยากดภูมิต้านทานหลังการผ่าตัดเปลี่ยนไต  ซึ่งเป็นยาจำาเป็นสำาหรับผู้ป่วยเปลี่ยนไต
ให้แก่ผู้ป่วยที่ยากไร้ขัดสน จำานวน 15 คน  ให้มียารับประทาน  เป็นเวลา 1 ปี   จากทุนการกุศลสมเด็จย่า และทุน
กัลยาณิวัฒนา ในมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย  เป็นจำานวนเงิน  1,050,634.82 บาท  
  6. ช่วยเหลือเป็นค่ายาและค่ารักษาผู้ป่วยโรคไตและทางเดินปัสสาวะที่ยากไร้ในโรงพยาบาล
ต่างๆ ทั่วประเทศ จำานวน 29 แห่ง รวมเป็นเงิน 5,250,000.00 บาท  แก่ แผนกโรคไต กองอายุรกรรม รพ.พระ
มงกุฎเกล้า, สาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, หน่วยโรคไตเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 
รพ.จุฬาลงกรณ์, งานโรคไต กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.ราชวิถี, หน่วยโรคไต กองอายุรกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช, 
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี, รพ.ตำารวจ, รพ.พระพุทธบาท สระบุรี, รพ.กำาแพงแสน จ.นครปฐม, รพ.ปากเกร็ด 
จ.นนทบุรี, รพ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี, รพ.ดอนตูม จ.นครปฐม, รพ.ศรีสังวาลย์ จ.แม่ฮ่องสอน, รพ.แม่สอด จ.ตาก, 
รพ.สอง จ.แพร่, รพ.แม่ระมาด จ.ตาก, รพ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบุรี, ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหา
วิทยาลัยเชียงใหม่, รพ.ร้องกวาง จ.แพร่, รพ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์, รพ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์, รพ.ลำาปาง, รพ.ชลบุรี, 
รพ.บ่อไร่ จ.ตราด, รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ จ.ชลบุรี, ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น, รพ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี, รพ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร, รพ.บึงโขงโหลง จ.บึงกาฬ
  7.  กองกลางสำาหรับช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตท่ีฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม ในโรงพยาบาลต่างๆ 
ทั่วประเทศในกรณีฉุกเฉิน และ / หรือ ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตและทางเดินปัสสาวะที่ยากไร้ตามพระราชดำาริ
ขององค์ประธาน  เป็นเงิน 3,450,920.- บาท โดยในปี พ.ศ. 2557 ช่วยเหลือเป็นค่าเดินทางและค่ารักษาโดยการ
ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำานวน 62 คน
  8. สนับสนุนหน่วยไตเทียม อาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ปีท่ี 4) เป็นเงิน 
10,000,000.- บาท

  ในการสนับสนุนการศึกษาและการวิจัยเกี่ยวกับโรคไตและทางเดินปัสสาวะ
  1. ให้ทุนศึกษาต่อในประเทศ จำานวน 71 ทุน ทุนละ 10,000.00 บาท ต่อเดือน  เป็นเวลา 2 ปี
รวมเป็นเงิน ปีละ 8,520,000.- บาท  ให้แก่
     1.1 อายุรแพทย์โรคไต จำานวน 58 ทุน
     1.2 กุมารแพทย์เวชศาสตร์โรคไต จำานวน 5 ทุน
     1.3 ศัลย์แพทย์ปลูกถ่ายอวัยวะ จำานวน 8 ทุน
  2. ให้ทุนศึกษาต่อต่างประเทศ 3 ทุน ทุนละ 2 ปี  รวมเป็นเงิน  1,394,400.- บาท แก่
      2.1 นพ.สกุจิ รกัษาสขุ อาจารยส์าขาวชิาวกักะวทิยา ภาควชิาอายรุศาสตร ์คณะแพทยศาสตร ์ 
           ศิริราชพยาบาล  ศึกษาต่อ Intervention and diagnostic Nephrology และ Perto 
          neal Dialysis ที่ มหาวิทยาลัย Cincinnati  เมือง Cincinnati มลรัฐโอไฮโอ ประเทศ 
          สหรัฐอเมริกา 



      2.2 พญ.ปิยวรรณ กิตติสกุลนาม อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ รพ.จุฬา
          ลงกรณ์  ไปฝึกอบรมเป็น Clinical research fellow ณ Division of Nephrology, Uni- 
          versity of California, San Francisco  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
      2.3 พันตรีนายแพทย์นรวีร์ พุ่มจันทน์ อายุรแพทย์โรคไต รพ.พระมงกุฎเกล้า ศึกษาเกี่ยวกับ
          งานวิจัย ในผู้ป่วยโรคไตเร้ือรังท่ีได้รับการฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม และภาวะแทรกซ้อน
          ทางโรคหลอดเลือดหัวใจในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย  ณ University of California 
          San Diego (UCSD) มลรัฐ California ประเทศสหรัฐอเมริกา
  3. ให้ทุนวิจัย จำานวน 7 ทุน  รวมเป็นเงิน 1,783,900.- บาท  แก่
           3.1 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะหินปูนที่หลอดเลือดและการเปลี่ยนแปลงของกระดูก
ที่เกิดจากภาวะพาราไทรอยด์ฮอร์โมนในเลือดสูงในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ของ พญ.วราพัฒน์ วิระยะวานิช ภาควิชา
รังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี
      3.2 ความผิดปกติของกระดูกในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการบำาบัดทดแทนไต ของ รศ.พญ.
สินี ดิษฐบรรจง สาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี
      3.3 ความสัมพันธ์ระดับของ Interleukin-6 และ Vascular endothelial growth factor  ใน
นำา้ยาล้างไตทางช่องท้องกับ peritoneal solute transport และ dialysis adequacy ของผู้ป่วยที่ล้างไตทาง
ช่องท้องแบบต่อเนื่องที่เป็นโรคเบาหวาน ของ พญ.มุกดา บุญญฤทธิพงษ์  ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
วชิรพยาบาล
      3.4 โครงการศึกษาการดำาเนินโรคและผลลัพธ์ทางคลินิกของโรคไตเรื้อรังในประชากรไทย  ของ
ผศ.ดร.พญ.อติพร อิงค์สาธิต สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
      3.5 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ดูแลผู้ป่วยเด็กไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้
รับการ  รักษาด้วยวิธีล้างไตทางช่องท้องและฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม  ของ พ.อ.อดิสรณ์ ลำาเพาพงศ์ หน่วยไต
เด็ก กองกุมารเวชกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า
      3.6 ประสิทธิภาพของยา Desmopressin Acetate  ในการลดภาวะเลือดออกภายหลังการ
ตรวจช้ินเน้ือไต ในผู้ป่วยทีมีการทำางานของไตผิดปกติ : การวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่ม ของ ผศ.พญ.รัตนา ชวนะสุนทรพจน์ 
สาขาวิชาวักกะวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
      3.7 ระบาดวิทยาและผลการรักษาภาวะไตวายเฉียบพลันในผู้ป่วยหนักในหอผู้ป่วยวิกฤต, การ
ศึกษาแบบไปข้างหน้าหลายสถาบัน ของ นพ.ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์ สาขาวิชาโรคไต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
  4. สนับสนุนจัดประชุมวิชาการ 3 รายการ จำานวนเงิน 550,000.- บาท  แก่
      4.1 ประชุมวิชาการ "Optimal care : Acute and Emegency Conditions in Pediatri Ne-
phrology" ระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2557 และโครงการไตสัญจร ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2557  
ของ ผช.ศ.นพ.พรชัย กิ่งวัฒนกุล ชมรมโรคไตเด็กแห่งประเทศไทย
      4.2 การจัดประชุมเรื่อง ความรู้การดูแลป้องกันและรักษาโรคไตสู่ประชาชน ของ รศ.นพ.
เกรียงศักดิ์ วารีแสงทิพย์ิ สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
      4.3 การจัดกิจกรรมวันไตโลก วันพฤหัสบดีที่ 2 เดือนมีนาคม 2558 (12 มีนาคม พ.ศ. 2558) 
ของ น.อ.อนุตตร จิตตินันทน์ สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย โดยเชิญมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพร่วม
  5. สนับสนุนจัดการฝึกอบรมพยาบาลไตเทียม จำานวนเงิน 1,300,000.- บาท เพ่ือให้มีมาตรฐาน
ในการดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยการฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม โดยมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกับโรงพยาบาล
ราชวิถี, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการฝึกอบรมพยาบาลไตเทียม 2 รุ่น  คือรุ่น 36 ฝึกอบรมระหว่างวันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 
ถึงวันท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557 จำานวน 34 คน และรุ่น 37 ฝึกระหว่างวันท่ี 4 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ถึง 6 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2558 จำานวน 34 คน รวมในปี 2557 ฝึกอบรมพยาบาล 68 คน โดยนับจากรุ่น 33 เป็นต้นไป เป็นการฝึกอบรม



ตามหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฎิบัติการบำาบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่อง
ไตเทียม)  
  นับรวมที่มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยได้ฝึกอบรมพยาบาลไตเทียมสำาเร็จแล้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2535 ถึง พ.ศ.2557 รวม 37 รุ่น จำานวน 1,209 คน  โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายจากผู้เข้ารับการฝึกอบรม แต่ใช้จ่ายจาก
ดอกผลทุนการกุศลสมเด็จย่าและทุนกัลยาณิวัฒนา ในมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย แทน   
 
  ในด้านการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคไต และทางเดินปัสสาวะ
  1. จัดทำาวารสารมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย เผยแพร่ความรู้เร่ืองโรคไตอย่างต่อเน่ืองปีละ 2 ฉบับ  
ในเดือนมกราคม และเดือนกรกฎาคม  โดยจัดพิมพ์ฉบับละ 17,000 เล่ม
  2. ได้ร่วมกับสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย และสถานีโทรทัศน์ TNN2 ผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อ
ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไต ชื่อรายการ “คุยกับหมอ” ออกอากาศทุกคืนวันเสาร์ เวลา 21.00 – 22.00 น.   
ทางสถานีโทรทัศน์ TNN2 (True Visions 08)       

  ในด้านการหาทุน  
  เน่ืองในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  เม่ือวันท่ี 21 ตุลาคม 
2557  “ทุนการกุศลสมเด็จย่า” ได้มอบเงินแก่มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย จำานวน 500,000.- บาท  และเนื่องใน
วันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 6 พฤษภาคม 
2557 “ทุนการกุศล กว” ได้มอบเงินแก่มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย จำานวน 500,000.- บาท สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ จำานวน 2,000,000.- บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิ
โรคไตแห่งประเทศไทย
  นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดหาทุน ได้จัดรายการโทรทัศน์ “นำา้ใจ ช่วยไต” ทางสถานี
โทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 เมื่อวันที่  23 สิงหาคม พ.ศ. 2557  ได้รายได้เป็นเงิน 14,029,567.38.- บาท และมีผู้มี
จิตกุศลบริจาคสมทบทุน มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ตลอดปี 2557 เป็นเงิน 35,510,688.78.- บาท รวมถึงเงิน
บริจาคจากโครงการปลูกถ่ายไตถวายเป็นพระราชกุศล 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เป็นเงิน 10,000,500.- บาท
  สรุปปี 2557  มีเงินบริจาคทั้งสิ้น  62,540,756.16 บาท
                 
  ด้วยพระบารมี พระเมตตาคุณและพระกรุณาธิคุณแห่ง สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิ
วัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ องค์ประธานก่อต้ัง และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
องค์ประธาน ร่วมด้วยความจงรักภักดี ความมีจิตเป็นกุศลของท่านผู้มีศรัทธาบริจาค ตลอดจนการบริจาคกำาลังกาย
และกำาลังความคิดของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการทุกท่าน ทำาให้มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย    สามารถ
ช่วยผู้ป่วยโรคไตและทางเดินปัสสาวะที่ยากไร้และด้อยโอกาส ได้พ้นทุกข์ทรมานจากโรคภัยไข้เจ็บและมีชีวิตยืนยาว
ต่อไป  ด้วยการดูแลรักษาที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ  รวมทั้งด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และการผ่าตัด
เปลี่ยนไต เป็นการรักษาและส่งเสริมทรัพยากรบุคคลที่มีค่าของครอบครัว ของสังคม และของประเทศชาติ  ได้มาก
ยิ่งขึ้น
  ในนามของผู้ป่วยตลอดจนญาติพี่น้องของผู้ป่วยที่ได้รับการอนุเคราะห์ช่วยเหลือจากมูลนิธิโรคไต
แห่งประเทศไทย ขอกราบพระบาทสำานึกในพระกรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรม
หลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  และ
ขอขอบพระคุณคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ  ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

     ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์สุพัฒน์ วาณิชย์การ
        เลขาธิการมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
             มีนาคม 2558


