
1. ช่ือผลงาน/โครงการพฒันา/นวตักรรม: PMK Infant Peritoneal Dialysis set 

2. ค าส าคัญ:     ลา้งไตทางช่องทอ้งในเด็กเล็กและทารก, acute peritoneal dialysis, neonate, infant 

3. สรุปผลงานโดยย่อ 

           เดิมอุปกรณ์ท่ีใชล้า้งไตทางช่องทอ้ง (peritoneal dialysis, PD) ในทารกแรกเกิดเป็นอุปกรณ์ส าเร็จรูป (PD-Paed 

system, บริษทั Fresenius Medical Care) ซ่ึงตอ้งใชก้บัน ้ายาลา้งไต (dialysate fluid) ท่ีจ  าเพาะกบัอุปกรณ์ของบริษทัเอกชน 

แต่ดว้ยอุปสรรคของการจดัหาส่ิงอุปกรณ์และราคาท่ีสูง หน่วยไตเด็กจึงไดคิ้ดประดิษฐอุ์ปกรณ์การลา้งไตทางช่องทอ้ง

ส าหรับทารกแรกเกิดและเด็กเล็กท่ีมีน ้าหนกัตวันอ้ยกวา่ 10 กิโลกรัม โดยไดพ้ฒันาและปรับปรุงใหเ้หมาะสมจนสามารถ

น ามาใชรั้กษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ปลอดภยั และประหยดักวา่อุปกรณ์ส าเร็จรูป 

4. หน่วยงานเจ้าของผลงาน : หน่วยโรคไต กองกุมารเวชกรรม รพ. พระมงกุฎเกลา้ 

5. ช่ือ-นามสกุลของสมาชิกในทมี 

1) พ.อ. คงกระพนั ศรีสุวรรณ    

2) พ.ท.หญิง จนัทร์ธิดา สุบุญ 

3) พ.ท.หญิง สาล่ี ใจโปร่ง 

4) พ.ต.หญิง สุวมิล หม่ืนเศษ 

5) ร.อ.หญิง นิภาวรรณ สมนวลตาด 

6. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ 

 การบ าบดัทดแทนไต (renal replacement therapy) ในภาวะไตบาดเจบ็เฉียบพลนั (acute kidney injury, AKI) 

ส าหรับทารกแรกเกิดและเด็กเล็กเม่ือมีขอ้บ่งช้ี ดว้ย PD จดัเป็นวธีิท่ีเหมาะสมถา้ไม่มีขอ้หา้ม และสามารถใหก้ารรักษาได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ เดิมไดใ้ชอุ้กรณ์ส าเร็จรูปท่ีน าเขา้จากต่างประเทศโดยบริษทัเอกชน ซ่ึงมีราคาต่อหน่วยท่ีสูงและเกิด

ความขาดแคลนจากการจดัหาและน าเขา้ส่ิงอุปกรณ์ ท าใหเ้กิดปัญหาเม่ือจ าเป็นตอ้งท า PD ในทารกแรกเกิดท่ีมี AKI ทาง

หน่วยไตเด็ก กองกุมารเวชกรรม เล็งเห็นถึงความส าคญัของปัญหาดงักล่าว จึงไดป้ระยกุตเ์อาชุดอุปกรณ์การลา้งไตทางช่อง

ทอ้งแบบ CAPD และอุปกรณ์การใหส้ารละลายทางหลอดเลือดและการบนัทึกปริมาตรสารน ้าเขา้ออกจากร่างกายท่ีมีอยู ่ มา

ประกอบเป็นชุดอุกรณ์การท า PD ส าหรับเด็กเล็กและทารกแรกเกิด (PMK Infant Peritoneal Dialysis set) 

7. เป้าหมาย/วตัถุประสงค์ 

1) เพื่อน าไปใชรั้กษาเด็กเล็กและทารกแรกเกิดท่ีมี AKI และจ าเป็นตอ้งไดรั้บการรักษาดว้ย PD 

2) เพื่อใหผู้ป่้วยไดรั้บการรักษาอยา่งมีประสิทธิภาพและปลอดภยั 



3) ลดค่าใชจ่้าย ส่งผลดีต่อครอบครัวและประเทศชาติ 

4) เป็นตน้แบบใหแ้ก่หน่วยงานอ่ืนน าไปใชใ้นการดูแลผูป่้วย 

8. กจิกรรมพฒันา 

1) ทดลองต่ออุปกรณ์ PD ซ่ึงประกอบดว้ย volumetric set, extension tube, three-way stopcock, syringe และ urine 

container 

2) ปรับปรุงความยาวของสายอุปกรณ์และปริมาตรของน ้ายาใน set จนกระทัง่ไดค้วามยาวของสายอุปกรณ์ท่ี

เหมาะสม 

3) จดัท ามาตรฐานการต่อชุดอุปกรณ์ PD ส าหรับเด็กเล็กและทารกแรกเกิด 

4) ติดตามผลลพัธ์การรักษา 

9. การประเมินผลการเปลีย่นแปลงและผลลพัธ์ 

ผลลพัธ์ทางตรง   

1) ใหก้ารรักษา PD ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเหมือนอุปกรณ์ส าเร็จรูปท่ีน าเขา้จากต่างประเทศ 

2) ผลการรักษาและภาวะแทรกซอ้น 

 ผลจากการรวบรวมขอ้มูลการรักษาตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2550 – ตุลาคม พ.ศ. 2564 มีผูป่้วยเด็กเล็กและ

ทารกท่ีไดรั้บการรักษาดว้ย PMK Infant Peritoneal Dialysis set รวม 68 ราย พบการติดเช้ือในช่องทอ้งท่ี

สัมพนัธ์กบัการลา้งทางช่องทอ้ง (PD-related peritonitis) 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.4  (เทียบกบัขอ้มูลการติด

เช้ือในต่างประเทศเฉล่ียร้อยละ 3 – 8.81,2) และเสียชีวติ 41 ราย คิดเป็นร้อยละ 60.3 (เทียบกบัขอ้มูลการติด

เช้ือในต่างประเทศเฉล่ียร้อยละ 20 – 76.91,2) โดยมีสาเหตุการเสียชีวติจากโรคพื้นฐานของผูป่้วย 

 ไม่พบการเกิดภาวะแทรกซอ้นรุนแรง เช่น ล าไส้อุดตนั (bowel obstruction) หรือล าไส้ทะลุ (bowel 

perforation) จากการใชอุ้ปกรณ์ 

3) ลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายของชุดอุปกรณ์จาก 1,980 บาทต่อชุด เหลือเพียง 681 บาทต่อชุด 

4) ไดรั้บการยอมรับและน าไปใชโ้ดยหน่วยงานอ่ืน ท าใหส้ามารถช่วยรักษาชีวติผูป่้วยไดม้ากข้ึน 

ผลลพัธ์ทางออ้ม  

1) เจา้หนา้ท่ีไดมี้โอกาสใชค้วามคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละท างานกนัเป็นทีมในการพฒันาและแกไ้ขปัญหาจากการ

ปฏิบติังาน น าไปสู่การสร้างวฒันธรรมการท างานขององคก์รในการสร้างสรรคน์วตักรรมใหม่ๆ 

2) สร้างช่ือเสียงใหแ้ก่องคก์ร น ามาซ่ึงความภาคภูมิใจของสมาชิกในองคก์ร 

10. บทเรียนทีไ่ด้รับ 



อุปกรณ์ PD set ท่ีพฒันาข้ึนมา สามารถน าไปใชรั้กษาผูป่้วยไดจ้ริงและใหผ้ลลพัธ์เป็นท่ีน่าพอใจ แต่หน่วยงานยงั

เห็นโอกาสในพฒันาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการรักษา โดยไดมี้การพฒันาเพิ่มเติมดงัน้ี 

1) ทดลองการใชเ้คร่ืองควบคุมการใหย้าและสารละลายทางหลอดเลือดมาใชใ้นการก าหนดปริมาณของ dialysate fluid 

ในกรณีท่ีไม่มี volumetric set ส าหรับเด็กเล็ก ซ่ึงสามารถน ามาใชท้ดแทนไดเ้ป็นอยา่งดี 

2) จดัท าส่ือการสอนในรูปแบบ VDO clip เพื่อน าไปใชฝึ้กอบรมบุคลากร จากเดิมท่ีใชแ้ผนภาพ ท าใหเ้กิดการเรียนรู้

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

QR code ส าหรับส่ือการสอน 

 

 

 

 

11. การติดต่อกบัทมีงาน: พ.ท.หญิง สาล่ี ใจโปร่ง   เบอร์โทรศพัท ์082-615-9539b  E-mail: salyja@hotmail.com 
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