1. ชื่ อผลงาน/โครงการพัฒนา/นวัตกรรม: PMK Infant Peritoneal Dialysis set
2. คาสาคัญ: ล้างไตทางช่องท้องในเด็กเล็กและทารก, acute peritoneal dialysis, neonate, infant
3. สรุ ปผลงานโดยย่ อ
เดิมอุปกรณ์ที่ใช้ลา้ งไตทางช่องท้อง (peritoneal dialysis, PD) ในทารกแรกเกิดเป็ นอุปกรณ์สาเร็ จรู ป (PD-Paed
system, บริ ษทั Fresenius Medical Care) ซึ่ งต้องใช้กบั น้ ายาล้างไต (dialysate fluid) ที่จาเพาะกับอุปกรณ์ของบริ ษทั เอกชน
แต่ดว้ ยอุปสรรคของการจัดหาสิ่ งอุปกรณ์และราคาที่สูง
หน่วยไตเด็กจึงได้คิดประดิษฐ์อุปกรณ์การล้างไตทางช่องท้อง
สาหรับทารกแรกเกิดและเด็กเล็กที่มีน้ าหนักตัวน้อยกว่า 10 กิโลกรัม โดยได้พฒั นาและปรับปรุ งให้เหมาะสมจนสามารถ
นามาใช้รักษาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ปลอดภัย และประหยัดกว่าอุปกรณ์สาเร็ จรู ป
4. หน่ วยงานเจ้ าของผลงาน : หน่วยโรคไต กองกุมารเวชกรรม รพ. พระมงกุฎเกล้า
5. ชื่ อ-นามสกุลของสมาชิ กในทีม
1) พ.อ. คงกระพัน ศรี สุวรรณ
2) พ.ท.หญิง จันทร์ธิดา สุ บุญ
3) พ.ท.หญิง สาลี่ ใจโปร่ ง
4) พ.ต.หญิง สุ วมิ ล หมื่นเศษ
5) ร.อ.หญิง นิภาวรรณ สมนวลตาด
6. ปัญหาและสาเหตุโดยย่ อ
การบาบัดทดแทนไต (renal replacement therapy) ในภาวะไตบาดเจ็บเฉียบพลัน (acute kidney injury, AKI)
สาหรับทารกแรกเกิดและเด็กเล็กเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ ด้วย PD จัดเป็ นวิธีที่เหมาะสมถ้าไม่มีขอ้ ห้าม และสามารถให้การรักษาได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เดิมได้ใช้อุกรณ์สาเร็ จรู ปที่นาเข้าจากต่างประเทศโดยบริ ษทั เอกชน ซึ่ งมีราคาต่อหน่วยที่สูงและเกิด
ความขาดแคลนจากการจัดหาและนาเข้าสิ่ งอุปกรณ์ ทาให้เกิดปั ญหาเมื่อจาเป็ นต้องทา PD ในทารกแรกเกิดที่มี AKI ทาง
หน่วยไตเด็ก กองกุมารเวชกรรม เล็งเห็นถึงความสาคัญของปั ญหาดังกล่าว จึงได้ประยุกต์เอาชุดอุปกรณ์การล้างไตทางช่อง
ท้องแบบ CAPD และอุปกรณ์การให้สารละลายทางหลอดเลือดและการบันทึกปริ มาตรสารน้ าเข้าออกจากร่ างกายที่มีอยู่ มา
ประกอบเป็ นชุดอุกรณ์การทา PD สาหรับเด็กเล็กและทารกแรกเกิด (PMK Infant Peritoneal Dialysis set)
7. เป้ าหมาย/วัตถุประสงค์
1) เพื่อนาไปใช้รักษาเด็กเล็กและทารกแรกเกิดที่มี AKI และจาเป็ นต้องได้รับการรักษาด้วย PD
2) เพือ่ ให้ผปู ้ ่ วยได้รับการรักษาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและปลอดภัย

3) ลดค่าใช้จ่าย ส่ งผลดีต่อครอบครัวและประเทศชาติ
4) เป็ นต้นแบบให้แก่หน่วยงานอื่นนาไปใช้ในการดูแลผูป้ ่ วย
8. กิจกรรมพัฒนา
1) ทดลองต่ออุปกรณ์ PD ซึ่งประกอบด้วย volumetric set, extension tube, three-way stopcock, syringe และ urine
container
2) ปรับปรุ งความยาวของสายอุปกรณ์และปริ มาตรของน้ ายาใน set จนกระทัง่ ได้ความยาวของสายอุปกรณ์ที่
เหมาะสม
3) จัดทามาตรฐานการต่อชุดอุปกรณ์ PD สาหรับเด็กเล็กและทารกแรกเกิด
4) ติดตามผลลัพธ์การรักษา
9. การประเมินผลการเปลีย่ นแปลงและผลลัพธ์
ผลลัพธ์ทางตรง
1) ให้การรักษา PD ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพเหมือนอุปกรณ์สาเร็ จรู ปที่นาเข้าจากต่างประเทศ
2) ผลการรักษาและภาวะแทรกซ้อน
 ผลจากการรวบรวมข้อมูลการรักษาตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2550 – ตุลาคม พ.ศ. 2564 มีผปู ้ ่ วยเด็กเล็กและ
ทารกที่ได้รับการรักษาด้วย PMK Infant Peritoneal Dialysis set รวม 68 ราย พบการติดเชื้อในช่องท้องที่
สัมพันธ์กบั การล้างทางช่องท้อง (PD-related peritonitis) 3 ราย คิดเป็ นร้อยละ 4.4 (เทียบกับข้อมูลการติด
เชื้อในต่างประเทศเฉลี่ยร้อยละ 3 – 8.81,2) และเสี ยชีวติ 41 ราย คิดเป็ นร้อยละ 60.3 (เทียบกับข้อมูลการติด
เชื้อในต่างประเทศเฉลี่ยร้อยละ 20 – 76.91,2) โดยมีสาเหตุการเสี ยชีวติ จากโรคพื้นฐานของผูป้ ่ วย
 ไม่พบการเกิดภาวะแทรกซ้อนรุ นแรง เช่น ลาไส้อุดตัน (bowel obstruction) หรื อลาไส้ทะลุ (bowel
perforation) จากการใช้อุปกรณ์
3) ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของชุดอุปกรณ์จาก 1,980 บาทต่อชุด เหลือเพียง 681 บาทต่อชุด
4) ได้รับการยอมรับและนาไปใช้โดยหน่วยงานอื่น ทาให้สามารถช่วยรักษาชีวติ ผูป้ ่ วยได้มากขึ้น
ผลลัพธ์ทางอ้อม
1) เจ้าหน้าที่ได้มีโอกาสใช้ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์และทางานกันเป็ นทีมในการพัฒนาและแก้ไขปั ญหาจากการ
ปฏิบตั ิงาน นาไปสู่ การสร้างวัฒนธรรมการทางานขององค์กรในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ
2) สร้างชื่อเสี ยงให้แก่องค์กร นามาซึ่ งความภาคภูมิใจของสมาชิกในองค์กร
10. บทเรียนทีไ่ ด้ รับ

อุปกรณ์ PD set ที่พฒั นาขึ้นมา สามารถนาไปใช้รักษาผูป้ ่ วยได้จริ งและให้ผลลัพธ์เป็ นที่น่าพอใจ แต่หน่วยงานยัง
เห็นโอกาสในพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของการรักษา โดยได้มีการพัฒนาเพิ่มเติมดังนี้
1) ทดลองการใช้เครื่ องควบคุมการให้ยาและสารละลายทางหลอดเลือดมาใช้ในการกาหนดปริ มาณของ dialysate fluid
ในกรณี ที่ไม่มี volumetric set สาหรับเด็กเล็ก ซึ่ งสามารถนามาใช้ทดแทนได้เป็ นอย่างดี
2) จัดทาสื่ อการสอนในรู ปแบบ VDO clip เพื่อนาไปใช้ฝึกอบรมบุคลากร จากเดิมที่ใช้แผนภาพ ทาให้เกิดการเรี ยนรู ้
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
QR code สาหรับสื่ อการสอน
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