
กระบวนการดูแลผูป่้วยเดก็โรคไตเร ือ้รงั 
แบบบูรณาการโดยทมีสหสาขาวชิาชพี

หน่วยโรคไตเดก็ กองกุมารเวชกรรม

โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้ 

ศูนยอ์ านวยการแพทยพ์ระมงกุฎเกลา้

กรมแพทยท์หารบก









หน่วยไตเทยีมเดก็ แห่งแรกของประเทศไทย

ใหบ้รกิารผูป่้วยเดก็โรคไตต ัง้แต ่พ.ศ. 2538



การบ าบดัทดแทนไตดว้ยเคร ือ่งฟอกเลอืด

(Acute Hemodialysis, HD)



การบ าบดัทดแทนไตดว้ยเคร ือ่งฟอกเลอืดตอ่เน่ือง

(Continuous Renal Replacement Therapy)



การลา้งไตผ่านทางชอ่งทอ้งในทารกแรกเกดิ

(Neonatal Acute Peritoneal Dialysis)



การฟอกน ้าเหลอืง

(Plasmapheresis)



เร ิม่ใหบ้รกิารลา้งไตทางชอ่งทอ้ง พ.ศ. 2532 

และเขา้รว่มโครงการ PD First (สปสช.) พ.ศ. 2551



ปลูกถา่ยไตในเดก็ทีไ่ดร้บัไตจากผูบ้รจิาคทีเ่สยีชวีติ

รายแรกของประเทศไทย พ.ศ. 2539



ศกัยภาพของหน่วยโรคไตเดก็

รพ.พระมงกฎุเกลา้

หน่วย

ไตเทยีมเดก็

พระมงกฎุเกลา้

PD First 

สปสช.

พระมงกฎุเกลา้

ปลูกถา่ยไตในเดก็

มากกวา่ 60 ราย

พระมงกฎุเกลา้

ฝึกอบรมกุมาร

แพทยโ์รคไต

พระมงกฎุเกลา้



การดูแลแบบครบวงจร

One-Stop Service

การดูแล

ผูป่้วยเดก็

โรคไตเร ือ้รงั

การฟอกเลอืด



ปัญหาและผลกระทบทีเ่กดิขึน้ต่อผูป่้วยและครอบครวั

โรคไตวายเร ือ้รงั

ภาวะแทรกซอ้นของโรค

ผูป่้วย ครอบครวัวติก

กงัวล

ผูป้กครองขาดความรู ้

ความเขา้ใจในการดูแล

ผูป่้วย

ฟอกเลอืด

ความดนัเลอืดต า่

ภาวะแทรกซอ้นอืน่ๆ

ลา้งไตทางชอ่งทอ้ง

ขณะมาตรวจตดิตามมเีวลาพบแพทยน์้อย

ผูดู้แลขาดความมัน่ใจในการดูแลผูป่้วยเดก็

รบัประทานอาหารไม่เหมาะสม

มปัีญหาสุขภาพฟัน ตดิเชือ้แทรกซอ้น

เรยีนไม่ทนัเพือ่น

ครอบครวัขาดรายได/้หย่ารา้ง
การลา้งไตทีบ่า้น มปัีญหาไม่รูป้รกึษาใคร

คณุภาพชวีติไม่ด-ีคณุคา่ในตวัเองต า่

แพทย ์กมุารแพทย ์

พยาบาลหอผูป่้วยขาด

ความมัน่ใจในการดูแล

ปลูกถา่ยไต

เสีย่งตอ่การตดิเชือ้

เจาะเลอืดตรวจระดบัยาไม่ทนั

มคีวามล่าชา้ในการรบัยา

ขาดเรยีน

มาพบแพทยบ์อ่ย ไม่มคีา่

เดนิทาง

ทานยาจ านวนมาก



การพฒันากระบวนการดูแลผูป่้วยเดก็
โรคไตเร ือ้รงัแบบบูรณาการโดย

ทมีสหสาขาวชิาชพี

วตัถุประสงคห์ลกั

เพือ่เพิม่ประสทิธผิลและประสทิธภิาพของ
กระบวนการดูแลผูป่้วยเดก็โรคไตเร ือ้รงัให้
เป็นทีย่อมรบัในระดบัประเทศ



กลยุทธห์ลกั 4 กลยุทธ ์

•พฒันาผลลพัธข์องการรกัษา

•ลดขัน้ตอนและพฒันาแนวทางการ
อ านวยความสะดวกในการใชบ้รกิาร
ของผูป่้วย

•จดัระบบบรกิารทีม่คีณุภาพและพฒันา
ใหเ้กดินวตักรรม

•พฒันาสมรรถนะบุคลากร



การใหค้ าแนะน ากอ่นเร ิม่การบ าบดัทดแทนไต



การลา้งไตผ่านทางชอ่งทอ้ง 
(Peritoneal Dialysis)



การลา้งไตผ่านทางชอ่งทอ้งในทารกแรกเกดิ

(Neonatal Acute Peritoneal Dialysis)



การลา้งไตผ่านทางชอ่งทอ้งในทารกแรกเกดิโดย 

อปุกรณด์ดัแปลง หน่วยโรคไตเดก็

(Neonatal Acute Peritoneal Dialysis Set)



ถา่ยทอดความรูท้กัษะใหก้บัพยาบาลหอผูป่้วย





จดัท า work shop การดูแลผูป่้วยลา้งไตทางชอ่งทอ้ง

แกท่มีพยาบาล กองกุมารเวชกรรม



นวตักรรม “ เตยีงนอนปรบัหวัต า่ไดใ้นกรณี

ความดนัเลอืดต า่ขณะฟอกเลอืด”



นกัก าหนดอาหาร/โภชนากรรว่มกนัดูแลผูป่้วยเด็กโรคไต



งานวจิยัพฒันาสูตรอาหารเสรมิและขนมส าหรบั

เดก็โรคไต โปรตนีคณุภาพสูง ฟอสเฟตต า่



เผยแพรง่านวจิยัดา้นโภชนาการในผูป่้วยโรคไต



ขนมส าหรบัเดก็โรคไตโปรตนีคุณภาพสูง ฟอสเฟตต า่



คูม่อือาหารส าหรบัผูป่้วยเดก็โรคไต



ทมีแพทยโ์รคกระดูกรว่มกนัดูแลผูป่้วยเดก็โรคไต



การดูแลรว่มกบัแผนกทนัตกรรม



โครงการ “ Hospital School ” 

ทัง้ผูป่้วยในและผูป่้วยนอกโรงพยาบาล



โครงการ “ Hospital School ” 

ทัง้ผูป่้วยในและผูป่้วยนอกโรงพยาบาล



โครงการ “ Hospital School ” 

ทัง้ผูป่้วยในและผูป่้วยนอกโรงพยาบาล



สรา้งชอ่งทางในการตดิตอ่สือ่สารระหวา่งทมีรกัษา

และผูป่้วยดว้ย LINE application/ Hot line



สรา้งชอ่งทางในการตดิตอ่สือ่สารระหวา่งทมีรกัษา

และผูป่้วยดว้ย LINE application/ Hot line



CAPD Clinic (วนัพุธ 0900-1200)



เสรมิสรา้งศกัยภาพใหผู้ป่้วยและครอบครวั

ทมี สู่ ผูป่้วยและครอบครวั



เสรมิสรา้งศกัยภาพใหผู้ป่้วยและครอบครวั

ผูป่้วย สู่ ผูป่้วย



Group Support



Team Support



ทมีแพทยเ์วชศาสตรค์รอบครวั

รว่มดูแลผูป่้วยเดก็โรคไต



โครงการเยีย่มบา้นเดก็โรคไตเร ือ้รงัรว่มกบัทมีสห

สาขาวชิาชพีและทมีสาธารณสุขในพืน้ที่









โครงการเยีย่มโรงเรยีนของเดก็โรคไตเร ือ้รงั



โครงการผ่าตดัปลูกถา่ยไตในเดก็ PMK 

(พ.ศ. 2539-2560)
ผ่าตดัเปลีย่นไตใหผู้ป่้วยเดก็



หอผูป่้วยโรคไต (กมุารเวชกรรม 5)



โครงการ fast tract ส าหรบัผูป่้วยปลูกถา่ยไต

1. FAST TRACK ADMISSION for Candidate KT (ER Bypass) 
2. FAST TRACK เจาะเลอืดเพือ่ตรวจระดบัยากดภมู ิtacrolimus



ใบรบัรองการเบกิจา่ยยาทีม่รีาคาสูงแกผู่ป่้วยเดก็โรคไต



ขยายองคค์วามรูก้ารดูแลรกัษาโรคไตในเดก็

ท ัง้ภายในและภายนอกสถาบนั

ครบรอบ 20 ปี ปลูกถา่ยไตในเดก็ PMK







จดัท าต าราคูม่อืการดูแลผูป่้วยเดก็โรคไตส าหรบั

แพทยเ์วชปฏบิตัแิละกุมารแพทยท์ ัว่ไป



จดัท าเวบไซตเ์พือ่เผยแพรค่วามรูเ้กีย่วกบัโรคไตในเดก็

แกบุ่คคลากรทางการแพทยแ์ละประชาชน



เสรมิสรา้งศกัยภาพใหผู้ป่้วยและครอบครวั



เสรมิสรา้งศกัยภาพใหผู้ป่้วยและครอบครวั



เสรมิสรา้งศกัยภาพใหผู้ป่้วยและครอบครวั



เสรมิสรา้งศกัยภาพใหผู้ป่้วยและครอบครวั



เสรมิสรา้งศกัยภาพใหผู้ป่้วยและครอบครวั



Kidney Kids Camp (2006-2017)



Kidney Kids Camp (2006-2017)



Kidney Kids Camp (2006-2017)



Kidney Kids Camp (2006-2017)



มติคิวามส าเรจ็ดา้นประสทิธผิลของกระบวนการ

ตวัชีว้ดั เป้าหมาย 2557 2558 2559

คณุภาพชวีติเด็ก

โรคไตเร ือ้รงั

> 60% NA NA 69.1

คณุภาพชวีติผูป้กครอง > 60% NA NA 60.5

อตัราการรอดชวีติของไตทีไ่ดร้บั
การปลกูถา่ยที่ 5 ปี

> 70% NA NA 63.3

อตัราการรอดชวีติของไตทีไ่ดร้บั
การปลกูถา่ยที่ 10 ปี

> 50% NA NA 50

อตัราความพงึพอใจของผูป่้วยและ
ผูป้กครอง (%)

> 80 79 82.2 90.8

อตัราความไม่พงึพอใจของผูป่้วย

และผูป้กครอง (%)

< 5 0 0 0



มติคิวามส าเรจ็ดา้นประสทิธผิลของกระบวนการ

ตวัชีว้ดั เป้าหมาย 2557 2558 2559

อตัราการตดิเชือ้ในชอ่งทอ้ง

ผูป่้วยทีล่า้งไตทางชอ่งทอ้ง  
(no.episode /30 patient-
month)

< 1/30 1/37 1/40 1/60

อตัราการตดิเชือ้สายสวน
หลอดเลอืด (%)

< 0.1 0 0.035 0.086

อตัราการเกดิความดนัเลอืด
ต ่าขณะฟอกเลอืด (%)

< 3 0.58 1.06 0.79

รอ้ยละของผูป่้วยโรคไตเร ือ้รงัที่

มรีะดบัซรีมัฟอสเฟตปกติ (%)
> 70 56.3 71 83
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การศกึษาคณุภาพชวีติของผูป่้วย
เด็กโรคไตเรือ้รังทีไ่ดรั้บการบ าบัดทดแทนไตใน

โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้

พญ. ปิยนุช ประจง และคณะ



องคป์ระกอบหลกัทีท่ าให้
ประสบความส าเรจ็



วสิยัทศัน์



การพฒันากุมารแพทยแ์ละพยาบาลโรคไต



การพฒันากุมารแพทยแ์ละพยาบาลโรคไต



การสรา้งเสรมิศกัยภาพบุคคลากรภายในทมีและการ

เผยแพรอ่งคค์วามรูเ้พือ่ขยายเครอืข่ายการดูแลเดก็โรคไต



การสรา้งเสรมิศกัยภาพบุคคลากรภายในทมี



การสรา้งเสรมิศกัยภาพบุคคลากรภายในทมี



มหกรรม ๗ ส และ มหกรรมคุณภาพ 
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ประจ าปี ๒๕๕๙ 

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๑๐ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา



ความเชือ่ม ัน่ในตวัสถาบนั

รบัผูป่้วยเพือ่ดูแลรกัษาตอ่



หน่วยโรคไตเดก็มแีพทยน์อกสถาบนัมาฝึกอบรมศกึษาดู

งานมากกวา่ 60 คน/ปี



หน่วยไตเทยีม โรงพยาบาลสรรพสทิธปิระสงค ์

ดูงานการดูแลผูป่้วยเดก็โรคไตแบบครบวงจร











ทมีสหสาขาวชิาชพี



การฝึกอบรมแพทยผู์เ้ชีย่วชาญ

สาขากมุารเวชศาสตรโ์รคไต



ศูนยฝึ์กอบรมพยาบาลไตเทยีม



เครอืข่ายความรว่มมอืท ัง้ภายในและ

ภายนอกองคก์ร





เครอืข่ายสนบัสนุน : ครอบครวัผูป่้วยโรคไต



เครอืข่ายสนบัสนุน : ครอบครวัผูป่้วยโรคไต



เครอืข่ายสนบัสนุน : บุคคลและภาคเอกชน









วฒันธรรมการพึง่พาตนเอง



วฒันธรรมการพึง่พาตนเอง



การตดิตามประเมนิผลด าเนินการตอ่เน่ือง

รบัการตรวจจากสถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล พ.ศ. 2559 

(Hospital Accreditation, HA)



การพฒันาคณุภาพการฝึกอบรม

แพทยเ์ฉพาะทางสาขาโรคไตเดก็อย่างตอ่เน่ือง



เพิม่ศกัยภาพการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอดสาขากมุารเวชศาสตร์
โรคไตจาก 2 ต าแหนง่เป็น 3 ต าแหนง่ตอ่ปี พ.ศ. 2559



สรา้งเครอืข่ายส่งตอ่และรว่มดูแลผูป่้วยเด็กโรคไต

เชยีงใหม่ 1 (มช.)

พษิณุโลก 2 (รพศ./มน.)

กทม. 7/2 
(รพ.พระมงกุฎเกลา้, รพ.เดก็, 

วชริพยาบาล, เอกชน)

นครปฐม 1 (รพท.)

ราชบุร ี1 (รพศ.)

กาญจนบุร ี1 (รพท.)

สมุทรสาคร 1 (เอกชน)

ลพบุร ี1 (รพท.)

นครศรธีรรมราช 1
(รพศ.)



Excellent Center for 
Pediatric Kidney 

Diseases

ศูนยแ์ห่งความเป็นเลศิ

ดา้นการบ าบดัทดแทนไต

ส าหรบัผูป่้วยเดก็


