


• โรคไตวายเรือ้รังระยะสุดท้าย 

•  (End stage renal disease:ESRD)  
• คือกลุม่อาการของโรคท่ีเกิดจากไตไมท่ างานและไมส่ามารถคืนสูส่ภาพเดิมได้ 

ผู้ ป่วยจะมีอาการซีด เหน่ือยง่าย ผิวหนังแห้ง เบื่ออาหาร คล่ืนไส้อาเจียน 
ความดันโลหติสูง บวมและเหน่ือยหอบ ถ้าเป็นมากขึน้ ก็จะซมึลง ชกั หมดสติ
และเสียชีวติในที่สดุ 





การรักษาผูป่้วยไตวายระยะสุดทา้ย 
• การบ าบดัทดแทนไต (Renal replacement therapy) 

• 1. การผ่าตดัเปลี่ยนไต Renal transplant 

• 2.การฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม Hemodialysis 

• 3.การล้างไตทางหน้าท้องอย่างถาวร Continuous Ambulatory 
Peritoneal Dialysis (C.A.P.D.) 



ขอ้บ่งช้ีของการักษาผูป่้วยไตวายเร้ือรังดว้ยวิธีการลา้งทางช่องทอ้งอยา่งถาวร 
(C.A.P.D.)  
• 1. เป็นโรคไตวายเรือ้รังระยะสดุท้าย 
• 2. เย่ือบชุ่องท้องปกติไมมี่พงัผืดติดยดึและไมมี่ช่องติดตอ่ระหวา่งช่องท้องกบัทรวงอก 
• 3. ผนงัช่องท้องแข็งแรง ไมมี่ใส้เลื่อน (ถ้ามีใส้เลื่อน ต้องผ่าตดัแก้ไขก่อน) 
• 4. ร่างกายแข็งแรง พอที่จะรับการผ่าตดัฝังทอ่ถาวรทางหน้าท้องได้ 
• 5. สามารถท าเองได้หรือมีญาติใกล้ชิดอยา่งน้อย 1 คนให้ความช่วยเหลือเม่ือผู้ ป่วยมี

ปัญหาทางสขุภาพไมส่ามารถท า CAPD ได้ 
• 6. ไมมี่ปัญหาทางเศรษฐกิจ 
• 7. ผู้ ป่วยและญาติต้องยอมรับวิธีการของ CAPD และให้ความร่วมมือดี 
• 8. ผู้ ป่วยท่ีมีปัญหาในการรักษาด้วยการฟอกเลือด 



ขอ้หา้มในการท าการลา้งไตทางช่องทอ้งอยา่งต่อเน่ือง 

• 1.มีภาวะที่ขดัขวางการไหลของน า้ยาล้างไต เช่น เคยได้รับการผ่าตดัช่องท้องและเกิดผงัผืด
ภายในช่องท้อง 

• 2.ผู้ ป่วยที่มีIleostomy,Nephrostomy,Ileal conduit ภาวะเหลา่นีอ้าจมี
ความเสี่ยงของการเกิดการติดเชือ้ในช่องท้อง 

• 3. ผู้ ป่วยที่มีภาวะปวดเรือ้รัง Degenerative disc disease อาจมีอาการแย่ลงเมือ่
เร่ิมใส่น า้ยาล้างไตเข้าช่องท้อง 

• 4.มีการติดเชือ้ที่ผิวหนงัทางหน้าท้อง 
• 5.น า้หนกัตวัในผู้ ป่วยที่มีน า้หนกัตวัมากกว่า 100 กิโลกรัม มกัไม่สามารถล้างไตทางหน้า

ท้องได้เพียงพอ โดยเฉพาะเมื่อไม่มีการท างานของไตเหลือ(Residual renal 
function) 

• 6. ผู้ ป่วยมีความผิดปกติของล าไส้ 
• 7. ในผู้ ป่วยที่มี abdominal prosthesis ควรรออย่างน้อง 6 สปัดาห์ ก่อนการเร่ิม

ล้างไตทางช่องท้อง 





CAPD  
(Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis) 

 

คอื การลา้งไตทางชอ่งทอ้งทีเ่กดิขึน้ตลอดเวลา 24 
ชม./วัน และ 7 วัน/สปัดาห ์โดยผูป่้วยสามารถท า

กจิวัตรประจ าวันตา่งๆ ไดต้ามปกต ิ 

 



Peritoneal Dialysis 



วธิกีารมาตรฐานของ CAPD 

• ผูป่้วยจะใสน่ ้ายาลา้ง
ไตปรมิาณ 1-2 ลติรใน
ชอ่งทอ้ง วนัละ 4-6 
วงจร  

• การท า CAPD 1 วงจร 
ประกอบดว้ย 

  - ระยะใสเ่ขา้ (Fill) 
  - ระยะคา้ง (Dwell) 
  - ระยะปลอ่ยออก 

(Drain) 



FILL PHASE 

Dianeal 

empty 

drain 

bag 

fluid flow 

to patient 

drain line  

clamped 

~ 5-10 min. 



DWELL PHASE 
Dianeal 

empty 

empty 

drain 

bag 

no flow 

in or out 

~ 4 – 8 hr. 



DRAIN PHASE 

fluid flow  to 

drain bag 

by gravity 

Dianeal 

empty 

fill line 

clamped 

waste  

products 

~ 20 –30 mins 



กลไกของ Solute Transport 

• Osmosis (การซมึผ่าน)  
 คือ การเคล่ือนที่ของตัวท าละลายจากที่ที่มีความเข้มข้นน้อยไปที่ที่มีความเข้มข้น

มาก 

• Diffusion (การแพร่ผ่าน)  
 คือ การเคล่ือนที่ของสารละลายจากที่ที่มีความเข้มข้นมากไปที่ที่มีความเข้มข้นน้อย 

• Convection (การน าพา)  
 คือ การน าสารออกจากร่างกาย โดยอาศัยคุณสมบตัใินการละลายของสารนัน้ในตัว

ท าละลาย 

• Ultrafiltration (การกรองน า้)  
 คือ การดงึน า้ส่วนเกนิออกจากร่างกายผ่านทาง เยื่อบุช่องท้องโดยอาศัยสารที่มี

คุณสมบตัใินการดูดน า้ 



Diffusion 

ความเขม้ขน้มาก ความเขม้ขน้นอ้ย 



Osmosis  

น ้ามาก น ้านอ้ย 



ปจัจยัทีม่ผีลตอ่ Solute Transport 

• คณุสมบตัขิองเยือ่บชุอ่งทอ้ง 

• พืน้ทีผ่วิ (Peritoneum Surface Area) 

• ความแตกตา่งของความเขม้ขน้สารละลายใน
พลาสมาและน ้ายาลา้งไต 

• ขนาดโมเลกลุของสารละลาย 

• รปูแบบการลา้งไต, ปรมิาณ และ% ความเขม้ขน้
ของน ้ายาลา้งไต 



ส่วนประกอบของน า้ยาล้างไต 
Composition of Standard PD Solutions 

• Dextrose (%)   1.5,2.5,4.25 

• Sodium (mEq/L)  132 

• Potassium (mEq/L)           0 

• Calcium (mEq/L)  2.5 - 3.5 

• Magnesium (mEq/L)  0.5 - 1.5 

• Lactate (mEq/L)   35 - 40 

 



Osmotic Agent - Glucose 

Dextrose monohydrate concentration  

or dextrose anhydrous concentration 
 

1.5%   Dextrose corresponds to 1.36% Glucose          
(Normal) 

2.5%   Dextrose corresponds to 2.26% Glucose          
(Middle) 

4.25% Dextrose corresponds to 3.86% Glucose  

         (Strong) 
 



การดูดซึมกลูโคสจากน า้ยาล้างไต
Glucose Uptake in PD  

มีการดดูซมึน า้ตาลกลโูคสประมาณ60-80%  เม่ือใสไ่ว้ในร่างกายประมาณ 6 
ชัว่โมง 

      -  4.25% = 45-60 gm of glucose absorbed 

– 2.5%   = 24-40 gm of glucose absorbed 

– 1.5%   = 15-22 gm of glucose absorbed 

ดังนัน้เม่ือใช้เวลาที่ใส่ไว้ในร่างกายสัน้ลง การดูดซมึกลูโคสกจ็ะลดลง
ไปด้วย 



Twinbag 
Exchange 



Twinsbag System Configuration 

1. - Twinsbag 1.5% 

Dextrose 2000 cc 
ใช้มากที่สุด สามารถดึงน า้และนา้ของ

เสียออกจากร่างกายได้อย่างพอเหมาะ 

 - Twinsbag 2.5% 

Dextrose 2000 cc  

      ใช้เมื่อน ้าในร่างกายมากกว่าน ้าหนัก
ท่ีคาดหวัง บางครั งจะใช้ร่วมกับ 

1.5% เพ่ือให้ดึงน ้าออกจากน ้าออก

จากร่างกายได้มากขึ น   

       - Twinsbag 4.25% 

Dextrose 2000 cc 

      ใช้เมื่อมีน ้าเกินมาก แต่ร่างกายจะ
ถูกดึงน ้ามากเกินไป อาจเกิดภาวะ

ความดันโลหิตต่้าได้ 



3. Mini cap Disconnect Cap  

จุกปิดสีขาว 

2. Extended life PD transfer set 

สายต่อกับถุงน ้ายา 

  

4. Outlet port clamp 

ตัวหนีบสีน ้าเงิน 



1. Prepare Supplies  เตรียมอุปกรณ์ 

1.เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม 
2.ปิดพดัลมและหน้าต่าง 
3.สวมผ้าปิดปากและจมูก 
4.ล้างมือให้สะอาดตามขัน้ตอน 
5.เตรียมโต๊ะเปล่ียนน า้ยาให้สะอาดเช็ดโต๊ะด้วย

alcohol70 %โดยเช็ดไปทางเดียวกันและเช็ดขอบ
โต๊ะเช็ดทุกครัง้ที่ต้องเปล่ียนน า้ยา 

6.ตรวจสอบสภาพถุง ดูวันหมดอายุ  เปอร์เซน็ต์ ปริมาณ 
ทดสอบการร่ัวซมึของถุงน า้ยา 

7.แยกสายของถุงน า้ยาออก ตรวจสอบสายและข้อต่อต่างๆ 
แล้วน าถุงเปล่าวางในภาชนะที่เตรียมไว้โดยให้ต ่ากว่า
ระดับช่องท้อง 



2. Connect to Twinsbag 

8.ตัวหนีบสีน า้เงนิ (outlet port clamp)มาหนีบสาย
น า้ยาเข้า 

9.หกัแท่งสีเขียวของถุงน า้ยาใหม่แขวนถุงน า้ยาใหม่ไว้บนเสา 

10.(กรณีถนัดมือขวา)ใช้มือซ้ายจับสายท่อล้างไต(mini 
transfer)ให้อยู่ระหว่างนิว้หวัแม่มือและนิว้ชีแ้ล้วน า
น า้ยาใหม่ไว้ระหว่างนิว้ชีแ้ละนิว้กลางของมือข้างเดียวกัน 

11.ใช้มือขวาหมุนจุกสีขาว(minicap)ของกับสาย
Transfer ออก และดงึจุกยางออก 

12.ต่อปลายสายรูปตัวYเข้ากับสาย mini transfer แล้ว
ใช้มือขวาหมุนเกลียวให้สนิท 

 



3.Drain 

13.คลายเกลียวสายmini transfer 

เพ่ือปลอ่ยน า้ยาออกจากช่องท้องลง 

ถงุน า้ยาทิง้จนหมดแล้วปิดเกลียว 

 

 
 

  



4. Flush 

 14.ปลดตวัหนีบสีน า้เงินจากน า้ยาถงุใหม ่ให้
น า้ยาจากถงุใหมไ่หลลงถงุน า้ยาท่ีปลอ่ยออก
ประมาณ 

   5 วินาที (นบั1-5)แล้วน าตวัหนีบสีน า้เงินมาหนีบสาย
น า้ยาปลอ่ยออก 

 



5. Fill 

16.คลายเกลียวสาย mini transfer 
แล้วให้น า้ยาไหลเข้าช่องท้องจนหมด ปิด
เกลียวและน า ตวัหนีบสีน า้เงินมาหนีบ
สายน า้ยาปลอ่ยเข้า 



6.Cap off  

17.ล้างมือให้สะอาดตามขัน้ตอนหรือล้างมือด้วยalcoholเม่ือ
ล้างมือเสร็จห้ามจบัสิ่งอ่ืนๆเช่น ผม เสือ้ผ้า 

18.เปิดซองจกุปิดสีขาว(mini cap)ใหม่  ตรวจสอบน า้ยาฆา่เชือ้
ว่ามีความสมบรูณ์หรือไม่ 

19.มือซ้ายจบัสาย สีฟ้าของmini transfer  

     และใช้มือขวาปลดสายน า้ยาออก 
20.น าจกุปิดสีขาวใหม่มาปิดสาย mini   transfer หมนุเกลียว

ให้สนิท 
21.ชัง่น า้หนกัน า้ยาท่ีปลอ่ยออกและตรวจด ูน า้ยาว่ามีสีผิดปกติ

หรือไม่ 
22.บนัทกึน า้ยาและเวลาการปลอ่ยเข้า-ออก 

 



Twin Bag 

1 
2 

3 

4 

อุปกรณ์ในการเปล่ียนน า้ยา 



การตรวจถงุน ้ายา 

ตรวจถงุน า้ยาใหม่
ทกุคร ัง้กอ่นใช ้

 % 

 ปรมิาณ 

 วนัหมดอาย ุ

 ความขุน่ใส 

 จกุสเีขยีว 



เวลาในการเปลีย่นน ้ายา 

กลางวัน เยน็ ก่อนนอน เช้า 



   

การก าจัดน ้ายาทีป่ลอ่ยออกจากชอ่งทอ้ง 



การเตรยีมสถานทีเ่ปลีย่นน ้ายา 

1) สะอาด, แหง้, ไมม่ ี
ฝุ่ น 

2) มพีืน้ทีเ่ป็นสดัสว่น
และพืน้ทีปิ่ด 

3) ไมม่สีตัวเ์ลีย้ง 

4) ปิดพดัลม 











ปริมาณน ้าท่ีรับประทานไดต่้อวนั  
• การล้างไตทางช่องท้องแตล่ะครัง้ เมื่อใสน่ า้เข้าไป 2000 ml จะชัง่รวมถงุและสาย

ยางอยูท่ี่ประมาณ  2000 ml 
ใน 6 - 8 ชม.ตอ่มา เม่ือถ่ายน า้ออก จะต้องมากกว่า 2000 ml  เช่น 2200 ml  

 

• เม่ือท าการหกัลบกนั 2200 -2000 จะได้ก าไรน า้ท่ีออกมา 200 ml เมือรวมกนั 
4 ครัง้ จะได้ 800 ml 
ก็น่าจะเป็นน า้ท่ีเรากินเข้าไปตอ่ 1 วนั 

• ปริมาณก าไร + ปริมาณปัสสาวะ + ( 200-300 cc เหง่ือ) = น า้ออก  

• น า้ท่ีทานได้ = น า้ท่ีออก 



วิธีการอุ่นน ้ายา  
• ควรใช้ความร้อนแห้ง 

• ไมค่วรปลดตวัหุ้มปากถงุออกก่อนอุน่น า้ยา 

• 1. วางถงุน า้ยาบนกระเป๋าท าความร้อนไฟฟ้า 

• 2. วางถงุน า้ยาไว้ในเตียงก่อนนอน 

• 3. วางให้ถกูแสงแดด 



ค าแนะน าหลงัวางสาย 

กจิกรรมที่ควรเล่ียง เหตุผล 

กจิกรรมที่เพิ่มแรงดันในช่องท้องเช่นยกน า้หนัก น า้ยาร่ัว  

อุ้มเดก็อ่อน เล่น กับสัตว์เลีย้ง อาจเกดิการดงึรัง้สายโดยบงัเอญิ 

เกาผิวหนังบริเวณช่องทางออกของสาย ตดิเชือ้บริเวณช่องทางออกของสาย 

สวมเสือ้หรือกางเกงที่คับเกนิไป กดทบับริเวณช่องทางออกของสาย 

โรยแป้งบริเวณช่องทางออกของสาย ตดิเชือ้บริเวณช่องทางออกของสาย 

ป้ายหรือทายาที่แพทย์ไม่ได้แนะน า ตดิเชือ้และระคายเคืองบริเวณช่องทางออก
ของสาย 

ว่ายน า้หรือแช่น า้ตามแหล่งน า้ธรรมชาต ิ 
ยกเว้นน า้ทะเล 

ตดิเชือ้บริเวณช่องทางออกของสาย 

เกร็งกล้ามเนือ้หน้าท้องเช่น sit-up บาดเจบ็บริเวณช่องทางออกของสาย 

เล่นกีฬาที่มีการกระแทกอย่างรุนแรง บาดเจบ็บริเวณช่องทางออกของสาย 



HomeChoice 
Exchange 



Disposable / Cassette 

Disposable Cassette,  No fluids enter the HomeChoice - Single use only 

     Two types -  

 Normal Mode Adult Set   Total Volume ~ 40mL 

 Low Fill Mode Paediatric Set  Total Volume ~ 17mL 



เคร่ืองล้างไตทางช่องท้องอตัโนมตัิ  
(HomeChoice) 

เป็นการรักษาแบบใหม ่สามารถท าได้เองท่ีบ้าน 

ขณะท่ีนอนหลบั (NIPD) 



ผู้ป่วยไม่ต้องปล่อยน ้ายาเข้า/ออกเอง  
ไม่ต้องช่ังตวงน ้ายาเอง  
โดยใช้เคร่ืองดังกล่าวล้างไตแทน 





1.การตดิเชือ้ในชอ่งทอ้ง  

คอื การอกัเสบของเยือ่บผุนงัชอ่งทอ้ง 

ปัญหาที่พบบ่อยในผู้ป่วย CAPD 



สาเหตขุองการตดิเชือ้ในชอ่งทอ้ง 

ชอ่งทางทีเ่ชือ้โรคสามารถปนเป้ือนเขา้สูช่อ่งทอ้งได ้



การป้องกนัไมใ่หเ้กดิการปนเป้ือนเชือ้โรคท าอยา่งไร? 

สาเหตขุองการตดิเชือ้ในชอ่งทอ้ง 



อาการของการตดิเชือ้ในชอ่งทอ้ง 

• 1.1 น า้ยาท่ีปลอ่ยจะขุ่นไมใ่สเป็นประกาย 
อาจมีเย่ือลอยออกมาด้วย 

• 1.2 มีไข้เกินกวา่ 37.8 C (โดยการใช้
ปรอทวดัไข้) 

• 1.3 อาจมีอาการปวดเสียดในช่องท้อง
หรือท้องเสียซึง่ไมใ่ช่จากอาหาร  

• 1.4 น า้ยาขณะปลอ่ยออกมามีปริมาณ
น้อยกว่า 50-70% ของจ านวนท่ีใสเข้าไป
ติดต่อกนั  2 ชดุของการใสน่ า้ยา 





เกณฑ์การวนิิจฉัย ดูอาการ 2 ใน 3 ข้อ 

1. มีอาการปวดท้อง กดเจ็บบริเวณหน้าท้อง และ Rebound 
tenderness 

2. น า้ยา Dialysate ขุ่น หรือมีเม็ดเลือดขาวมากกว่า 
100 ตัวต่อไมโครลิตรหรือลบ.มิลลิลิตร ร่วมกับการ
พบ Neutrophil มากกว่าร้อยละ 50 % 

3. ตรวจพบเชือ้ก่อโรคจากการย้อมแกรมหรือเพาะเชือ้ 



แนวทางการปฏิบัติเม่ือผู้ป่วยตดิเช้ือระยะทีผู้่ป่วยอยู่ทีบ้่าน  

1. เม่ือผู้ ป่วยมีน า้ยาขุน่ ให้โทรแจ้งพยาบาลที่หน่วยไตเทียม  
2. ให้ผู้ ป่วยท าการล้างไตทางช่องท้องด้วยน า้ยา 1.5 % dextrose
โดย ใส่น า้ยาเข้าและปล่อยออกทนัทโีดยไม่ต้องค้างท้อง 
ตดิต่อกัน 2-3 รอบ 

3. ให้ผู้ ป่วยน าน า้ยาถุงแรกที่ขุ่น มาท่ีห้องไตเทียมให้เร็วที่สดุ โดย
หกัพบัสายน า้ยาท่ีตอ่จากถงุหา่งจากถงึน า้ยาพอประมาณ แล้ว
ใช้หนงัยางมดัให้แน่น ป้องกนัไมใ่ห้น า้ยาไหลย้อนกลบัและน า
อปุกรณ์เปลี่ยนน า้ยาของตนเองมาด้วย 
 



แนวทางการรักษา  

1. เม่ือมาถึงโรงพยาบาลผู้ ป่วยต้องน าน า้ยา ท่ีขุน่มาให้พยาบาลตรวจ  
2. พยาบาลจะเก็บน า้ยาสง่ตรวจหาเชือ้โรค  
3. ถ้าพบเชือ้โรค แพทย์จะสัง่ยาฆา่เชือ้ผสมในน า้ยาผู้ ป่วยในถงุน า้ยาเวลา
ก่อนนอนทกุวนัเป็นเวลา 14-21 วนั 

โดยยาฆา่เชือ้ท่ีให้เร่ิมต้นคือ 

Cefazolin 1 gm IP+ Ceftazidime 1 gm IP 
Loading + ผสมใน PD fluid รอบสดุท้ายของวนั  
4. เม่ือได้ผลเพาะเชือ้แล้ว ให้ปรับยาฆา่เชือ้ตามความไวของยา  



แนวทางการรักษา (ต่อ) 

4. ผู้ ป่วยอาจจะต้องนอนพกัรักษาตวัท่ีโรงพยาบาล 
หรือน าน า้ยาไปรับการผสมยาท่ีโรงพยาบาล หรือสถานี
อนามยัใกล้บ้าน  

5. พยาบาลจะนดัผู้ ป่วยเพ่ือมาฟังผลการตรวจ เชือ้และ
ประเมินอาการซ า้อีกใน 7 วนั 

 



 

แนวทางการป้องกนัการเกดิการตดิเช้ือในเยือ่บุช่องท้อง  
 
• การเปลี่ยนน า้ยาท่ีถกูวิธี สิง่แวดล้อมท่ีไมเ่สี่ยงตอ่การติด
เชือ้ เช่น ไมมี่สตัว์อยูใ่นห้องขณะเปลี่ยนน า้ยา ปิดพดัลม 
สถานท่ีสะอาดไมมี่ฝุ่ น เป็นต้น 

• สอนการแก้ปัญหาเบือ้งต้นเม่ือสายร่ัว สายหลดุ สายขาด 
ผู้ ป่วยจะต้องมารพ.เพ่ือเปลี่ยนสายตอ่และอาจจะต้องให้ยา
ปฏิชีวนะ โดยแนะน าให้ผู้ ป่วยหยดุปลอ่ยน า้ยาเข้าออกทนัที 
ปิดclamp และโทรแจ้ง PD nurse ทนัที 
 



 
แนวทางการป้องกนัการเกดิการตดิเช้ือในเยือ่บุช่องท้อง (ต่อ)  
 
• ดแูลและป้องกนัการติดเชือ้ของบริเวณทางออกของสายหน้าท้อง
หรือถ้าเกิดการติดเชือ้ ก็ต้องดแูลอยา่งถกูต้องครบถ้วน เพื่อ
ป้องกนัการติดเชือ้สูช่่องท้อง 

• ดแูลและป้องกนัการติดเชือ้จากทางอื่น ๆ เช่น ระวงัไมใ่ห้ท้องผกู 
ระวงัท้องเสีย หรือถ้ามีการติดเชือ้ในร่างกายหรือกระแสเลือดต้อง
รักษาให้หายขาด เป็นต้น 
 



ความแตกตา่งระหวา่งน ้ายาทีขุ่น่ 
กบัทีเ่ป็นวุน้ 

น า้ยาขุน่ น า้ยาเป็นวุน้ 



วุน้ คอือะไร? 



ปวด บวม แดง มนี า้เหลอืงหรอืหนองไหลออกมา 

2. อาการของการตดิเชือ้ทีแ่ผลหนา้ทอ้ง 
Exit site infection  



การตดิเชือ้ทีแ่ผลหนา้ทอ้ง  
 

ท าใหเ้กดิการตดิเชือ้ในชอ่งทอ้งได ้



แผลทีด่ ี

แผลทีผ่ดิปกต ิ





การดแูลแผลหนา้ทอ้ง 



Non infection 

–Hernia 
– genital edema 
–  leakage 
–Bloody dialysis fluid 
–Ultrafiltration failure 
– Solution flow pain 
–Catheter  obstruction 
–Malnutrition 

 



Hernia ไส้เลื่อน 

• สาเหตุ 
  เกิดจากการท่ีล าไส้เคลื่อนตวัออกนอกช่องท้องผา่นผนงัหน้าท้อง 
หรือกล้ามเนือ้กระบงัลมท่ีออ่นแอ เน่ืองจาก High intraabminal pressure 
โดยอบุตัิการณ์มกัเกิดในผู้ ป่วยท่ีท า CAPD มาเป็นระยะเวลานาน 
 

• การรักษา 
   แนะน าให้ผา่ตดัแก้ไข โดยในระยะเวลาหลงัผา่ตดั 2-3 สปัดาห์แรก 
อาจพิจารณาฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียมหรือล้างทางช่องท้องโดยให้
ผู้ ป่วยอยูใ่นท่านอนราบ และใช้น า้ยาน้อยกวา่ปกติ 



genital edema 

• สาเหตุ 
1. อาจเกดิจาก soft tissue อ่อนแอจงึท าให้ dialysate ไหลผ่านเข้าไปจาก
ต าแหน่งที่แทงสาย cathether  
1. Genital abnormallity 
2. สาย cathether ท าให้ soft tissue  ฉีกขาด 

 
 การรักษา 
1. ลด pressure ในช่องท้อง เช่น ลดปริมาณน า้ยาค้างท้อง แต่เพิ่มรอบใน

การเปล่ียนน า้ยาขึน้ 
2. เยบ็ซ่อมแซม soft tissue  หรือเปล่ียนต าแหน่ง cathether 



Dialysate Leak 

• สาเหตุ 

      เกิดจากการเพิ่มขึน้ของ intraabdominal pressure หรือ
การท่ีเร่ิมเปลี่ยนถ่ายน า้ยาก่อน tissue growth ท่ี cuff 

 

• การป้องกัน 

1.   มีช่วงระยะเวลาพกัท้อง 10-14 วนัหลงัวางสาย 

2. ถ้าจ าเป็นต้องท า dialysis ทนัที ต้องใช้แบบ  low volume 
และท าในท่านอน 

 



Bloody dialysate fluid 

• สาเหตุ 
1. Menstruation พบได้ในช่วงท่ีมีประจ าเดือน 
2. Intraperitoneal hemorrhage จากการยกของหนกั การถกูกระทบ

กระแทกบริเวณช่องท้อง 
 การรักษา 
1. เปลี่ยนน า้ยาเข้าออก 1-2 cycle เร็วๆ 
2. ใช้หมอนทรายกดท้องหรือประคบด้วยน า้แข็ง 
3. ผ่าตดัเพ่ือเย็บซอ่ม 

 



Ultrafiltration failure 

• UF failure  เป็นภาวะท่ีประกอบด้วย fluid overload  ร่วมกบัปริมาตรของ 
ultrafiltration   น้อยกวา่  400 มล. จากการตรวจด้วย  modified peritoneal 
equilibration test [PET] 

สาเหตุ 
• 1. membrane vascularity เพ่ิมขึน้ตามระยะเวลาท่ีท า peritoneal dialysis  

• 2. พืน้ท่ีผิวของ peritoneal membrane ลดลงซึง่มกัเกิดจาก adhesion หรือใย
พงัผืดและรอยแผลเป็นท่ีพบหลงัจากเกิด peritonitisท่ีรุนแรง 

• 3. มีภาวะ lymphatic absorption(ประเมินจากการลดลง dextran  -70 หรือ 
albumin จากน า้ยาในช่องท้อง) 

• 4.aquaporin deficiency  มีความผิดปกติของ water transport 
 



– การแก้ไข 

1. การเฝ้าตดิตาม  น า้หนัก   ความดันโลหติ  หน้าที่ของไตที่เหลืออยู่  ปริมาณปัสสาวะในแต่
ละวัน   และการท า PET test เป็นระยะๆ เพื่อปรับเปล่ียนการรักษาตัง้แต่แรกเกิดปัญหา 

2. ด้านโภชนาการและการจ ากัดเกลือ 

3. ประคับประครองหน้าที่ของไตที่เหลืออยู่  เช่น หลีกเล่ียงการใช้ยาแก้ปวด  การใช้สารทบึ
รังสี เป็นต้น 

4. การใช้ยาขับปัสสาวะ เพื่อให้มีปริมาณปัสสาวะที่เหมาสม 

5. การให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการรักษา 

6. การควบคุมระดับน า้ตาลในเลือดให้เหมาะสม 

7. การถนอม peritoneal  membrane  function   เช่น ป้องกันการเกิด peritonitis  การเลือกใช้
น า้ยา dialysis ที่เหมาะสม 

 

 

Ultrafiltration failure 



Solution flow pain 

– สาเหตุ 

1.  การปล่อยน า้ยาไหลเข้า-ออกเร็วเกินไป(Jet effect)  

2. ความเป็นกรดของน า้ยา dialysate 

3. Hypertonic glucose solution(Glucose reaction) 

4. น า้ยา dialysate เก่าหรือหมดอายุ 

5. Cathether migration 

6. อุณหภมิูของน า้ยา 



– การแก้ไข 

1. ปล่อยน า้ยาไหลเข้า-ออกให้ช้าลง 

2. อุ่นน า้ยา dialysate ก่อนเปล่ียน 

3. หลีกเล่ียงการใช้ Hypertonic solution 

4. เตมิ NaHCO3 ใน dialysate 
 

 

Solution flow pain 



Catheter  obstruction 

สาเหตุ 

1. Constipation : ให้ผู้ ป่วยทานยาระบาย และแนะน าให้ออกก าลงักาย 
2. พงัผืดในช่องท้อง (Sclerosing adhesion) : ผ่าตดัใหม่เพ่ือ revise หรือ

ฝังสายใหม ่

3. Catheter Migration : ผา่ตดัใหมเ่พื่อ revise หรือฝังสายใหม่ 

4. Movement:แนะน าให้ผู้ ป่วยกระตุ้นให้ท ากิจวตัรประจ าวนัด้วยตนเอง
ให้มากท่ีสดุ และออกก าลงักายเป็นประจ า 



Malnutrition 

สาเหตุ 
1. การได้รับสารอาหารที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่เพียงพอ   
- การเบื่ออาหาร  คล่ืนไส้อาเจียน 
- การมีโรคร่วมเช่น  เบาหวาน โรคหัวใจ 
 การเปล่ียนแปลงของขบวนการเผาผลาญสารอาหารและพลังงานใน

ร่างกาย 
- การเปล่ียนแปลงฮอร์โมน เช่น ฮอร์โมนอนิซูลนิ 
- เลือดมีภาวะเป็นกรด 
2. การสูญเสียสารอาหารในน า้ยาล้างช่องท้อง 

 



แนวทางแก้ไข 
• 1. ให้ความรู้ วตัถปุระสงค์ หลกัการของการให้โภชนะบ าบดั 

• 2. แนะน าผู้ ป่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารอยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไป 

• 3. แนะน าปริมาณอาหารและชนิดอาหารท่ีควรกินในแตล่ะวนั 

• 4. แนะน าอาหารท่ีควรหลีกเล่ียง 

• 5. ติดตามประเมินภาวะทพุโภชนาการเป็นระยะ 

Malnutrition 



การสงัเกตภาวะน ้าเกนิ 

1) ตรวจดอูาการบวมบรเิวณใบหนา้, 
มอืและเทา้ 

2) ช ัง่น า้หนกั 

3) วดัความดนัโลหติ 



การควบคมุความดนัโลหติ 

พยายามควบคมุความดนัโลหติใหอ้ยูใ่นภาวะปกต ิ



ผลการด าเนินงาน ปี 2556(ราย) ปี  2557( ราย) ป2ี558 (ราย) 

จ านวนผูป้่วย ESRD 182 137 200 

ขึน้ทะเบียน RRT ไม่มขี้อมูล 38          68      

คนไข้วางสายCAPD รายใหม ่ - 20         49 

คนไข้เดิมรับย้ายจากแมข่่าย - 16 5 

เปลี่ยน MODE - - 3 

PERITONITIS - 5 9 

EXIT SITE INFECTION - - - 

DEAD - 8 15 

คนไข้ CAPD ท่ียงัคงรักษาอยู ่

(รายเก่า+รายใหม)่ 

- 28 64 

การเยี่ยมบ้านก่อน/หลงัวางสาย - - 13 



จ านวนผู้ป่วย CAPD 

อ.สนัทราย 
อ.แมแ่ตง 
อ.พร้าว 
อ.เชียงดาว 
อ.ดอยสะเก็ด 
อ.แมริ่ม 

8  
8  

 

3  

จ านวนผู้ ป่วย 
CAPD ปี 2559 

(ข้อมลู ณ.วนัที่ 
16 ก.ย.2558) 
แยกตามอ าเภอ
เครือขา่ย 

35  

2 2 





เบอร์โทรศพัท ์CAPD clinic 
• เปิดทกุวนั 8.00-16.00 น. 

• จนัทร์-พธุ New case training 

• พธุเช้า  : complication in CAPD patients 

• ศกุร์เช้า : follow up case CAPD 

 

• เบอร์ติดต่อ  

• 053-921199 ตอ่ 135 (ห้อง CAPD) 




