
แนวปฏบิัตทิ ี่ 1.4: ข้อห้ามสัมบูรณ์สาํหรับกรล้างไตทางช่องท้อง (Not graded) 
ㆍผู้ ป่วยตอ่ไปนีห้้ามทํา PD โดยเด็ดขาด 
ก. ผู้ ป่วยท่ีมีผนงัหน้าท้องเปิด ไม่สามารถค้างนํา้ในช่องท้องได้ (omphalocele uละ gastroschisis)
และไม่สามารถแก้ไขได้ ตอบมา 13 ไม่ระบเุอกสารเพิม่ 4

ความเหน็เกี่ยวกับเอกสารแนบ: ใบรับรองแพทย์ (ไมร่ะบเุฉพาะทาง และ/หรือศลัยแพทย์) และ/หรือ รูปถ่าย 
ข. ผู้ ป่วยท่ีพิสจูน์พบวา่มีพงัผืดภายในช่องท้องรุนแรง ตอบมา 13 ไม่ระบเุอกสารเพ่ิม 3

ความเหน็เกี่ยวกับเอกสารแนบ: ใบรับรองแพทย์ และ/หรือ ใบ op note (ศลัยแพทย์ หรือ nephro) หรือ 
imaging (กว้างหรือเฉพาะท่ีละเอียด) 
ค. ผู้ ป่วยท่ีได้รับการตรวจยืนยนัวา่สญูเสียการทํางานของเย่ือบผุนงัช่องท้องจากพงัผืด (documented

loss of peritoneal function from fibrosis) ตอบมา 13 ไม่ระบเุอกสารเพ่ิม 3
ความเหน็เกี่ยวกับเอกสารแนบ: adequacy และ/หรือ modified PET และ/หรือ imaging และ/หรือ 
laparoscope 

ง. ผู้ ป่วยท่ีมีสภาพจิตบกพร่องอย่างรุนแรง ท่ีไม่สามารถควบคมุอาการได้ และอาจกระทบตอ่การรักษาด้วย
การทํา PD (ได้รับการยืนยนัจากจิตแพทย์) ตอบมา 4

ความเหน็เกี่ยวกับเอกสารแนบ: ใบรับรองจิตแพทย์ และ/หรือ วีดีโอ 
จ. ผู้ ป่วยท่ีมีช่องทางติตตอ่ระหวา่งช่องท้องกบัซอ่งปอด(pleuroperitoneal fistula) ท่ีไม่สามารถผ่าตดั
แก้ไข่ได้ ตอบมา 13 ไม่ระบเุอกสารเพิม่ 4

ความเหน็เกี่ยวกับเอกสารแนบ: pleural fluid analysis และ/หรือ ใบรับรองแพทย์ระบวุา่ผ่าไม่ได้ (ศลัยแพทย์ 
หรือ CVT) และ/หรือ CXR และ/หรือ peritoneography
ฉ. ผู้ ป่วยท่ีมีไส้เล่ือนบริเวณหน้าท้องถงุอณัฑะ ท่ีไม่สามารถผ่าตดัแก้ไขไต้ (inoperable abdominal wall

hernia หรือ inguinal hernia) ตอบมา 13 ไม่ระบเุอกสารเพ่ิม 2
ความเหน็เกี่ยวกับเอกสารแนบ: ใบรับรองแพทย์ (ไมร่ะบเุฉพาะทาง/ศลัยแพทย์วา่ผ่าไม่ได้/มีความเส่ียงกบัการ
ผ่าตดั) และ/หรือ รูป และ/หรือ recurrent ให้เลย

แนวปฏบิัตทิ ี่ 1.5: ข้อห้ามสัมพัทธ์สาํหรับการทาํ PD (Not graded)
ㆍผู้ ป่วยตอ่ไปนี ้แนะนําให้ทํา PD ด้วยความระมดัระวงั หรือพิจารณาการทํา PD เป็นลําตบัรองลงไป 

ก. มีส่ิงแปลกปลอมในช่องท้องก่อนเร่ิมทําการวางสาย น้อยกวา่ 1 เดือน อาทิ ได้รับการผ่าตดัใสห่ลอดเลือด
เทียมในช่องท้อง หรือใส ่ventriculoperitoneal shunt ไม่ได้ถามเพราะค่อนข้างชดั
ข. มีไส้เล่ือนขนาดเลก็ หรือมีช่องทางติดตอ่ระหวา่ง ช่องท้องกบัซอ่งปอด หรือกบัถงุอณัฑะ ท่ียงัไม่ได้รับ 
การแก้ไข เหมือนท่ีกลา่วไว้ข้างต้น 

วาระที� 3.1 ข้อเสนอการพิจารณา PD



ค. มีนํา้หนกัมากกวา่ 90 กก หรือดชันีมวลกาย (BMI) มากกวา่ 35 กก./ตร.ม.ไม่ได้ถามเพราะคอ่นข้างชดั  
ง. มีโรคลําไส้อกัเสบติดเชือ้รือ้รัง เซน่ recurrent diverticulitis ไม่ได้ถามเพราะคอ่นข้างชดั 
จ. รอยโรคผิวหนงัเรือ้รังท่ีผนงัช่องท้องและผิวหนงั บริเวณตําแหน่งท่ีจะใสส่าย ตอบมา 13 ไม่ระบเุอกสารเพิม่ 

2 ไม่เห็นด้วย 1 
ความเหน็เกี่ยวกับเอกสารแนบ: ใบรับรองแพทย์ (ไมร่ะบเุฉพาะทาง/ผิวหนงั ระบดุ้วยวา่รักษาไม่ได้ ระบวุา่
รักษามา 3 เดือนไม่ดีขึน้) และ/หรือ รูป 
ฉ. มีท่อเช่ือมตอ่จากในช่องท้องสูภ่ายนอก อาทิ gastrostomy, colostomy หรือ ileostomy  ตอบมา 13 ไม่
ระบเุอกสารเพ่ิม 4 

ความเหน็เกี่ยวกับเอกสารแนบ: รูป และ/หรือ ใบรับรองแพทย์ (ไม่ระบเุฉพาะทาง/ศลัยแพทย์ ไม่ต้องหรือต้อง
ระบวุา่ปิดไม่ได้) 
ช. มีภาวะทพุโภชนาการขัน้รุนแรง และยงัไม่ได้รับการแก้ไข ตอบมา 9 ไม่เห็นด้วย 3 ไม่เอาเอกสารเพ่ิม 1 

ความเหน็เกี่ยวกับเอกสารแนบ: หลากหลายมาก ยงัตกลงกนัไม่ได้ 
ซ. มีก้อนขนาดใหญ่ในช่องท้อง หรือมีอวยัวะในช่องท้องโต จนไม่สามารถทําการรักษาด้วย PD ได้  
อย่างเพียงพอ ตามมาตรฐานท่ีกําหนด ตอบมา 13 ไม่ระบเุอกสารเพิม่ 4 

ความเหน็เกี่ยวกับเอกสารแนบ: รูป และ/หรือ imaging ท่ีระบขุนาด และ/หรือ ใบแพทย์ระบวุา่เป็นมะเร็ง (ต้อง
มีแผนการรักษาแนบ) เป็น ADPKD มีระบขุนาดไต 
ณ. ไม่มีผู้ดแูล/ญาติ ช่วยในการทํา PD ในกรณีท่ีผู้ ป่วย ไม่สามารถทํา PD ได้ด้วยตนเอง เช่น อมัพาตแบบ 
ทัง้ตวั พกิารทางสายตา (ได้รับการยืนยนัจากจกัษุแพทย์) พิการแขนหรือมือทัง้สองข้าง หรือมี ความ 
บกพร่องด้านสติปัญญา (mental retardation ต้องมีเอกสารรับรองการประเมินของจิตแพทย์/กมุารแพทย์
พฒันาการเด็ก/นกัจิตวทิยา) 

ความเห็นเก่ียวกบัเอกสารแนบ 
- ความพกิาร  Hemiplegia และ Paraplegia หรือพกิารแขนหรือมอื: ใบรับรองแพทย์  

(ไม่ระบเุฉพาะทาง) และ/หรือ รูป และ/หรือ วีดีโอ และ/หรือ ความเห็นพยาบาลพีดีวา่เป็นอปุสรรค 
- ความพกิารทางสายตา: ใบรับรองจกัษุแพทย์ และ/หรือ เนือ้หาระบวุา่มีผลตอ่ชีวิตประจําวนั และ/

หรือ ความเหน็พยาบาลพีดีวา่เป็นอปุสรรค 
- ความบกพร่องทางสตปัิญญา: ใบรับรองแพทย์ (ไม่ระบ/ุNeuro/จิตเวช/ไต) และ/หรือ ความเหน็

พยาบาลพีดีวา่เป็นอปุสรรค 
- ไม่มีผู้ด ูแล/ญาต  ิช่วยในการทาํพ ีด :ี ใบรับรองนกัสงัคมสงเคราะห์ และ/หรือ บคุคลากรสายอืน่ท่ี

เทียบเท่า และ/หรือ พยาบาลพีดี 



แนวปฏบิัตทิ ี่ 29: แนวทางการหยุดทาํ PD ชั่วคราวและถาวร  
แนวปฏบิัตทิ ี่ 29.1:คาํแนะนําในการเปลี่ยนวิธ ีการบาํบัดทดแทนไตแบบถาวร  
ㆍ แนะนําให้ผู้ ป่วยตอ่ไปนีไ้ด้รับการพิจารณาเปล่ียนการบําบดัทดแทนไตจากการทํา PD เป็นการทํา HD 

ได้แก ่
ก. ผู้ ป่วยท่ีมีผนงัหน้าท้องเปิด ไม่สามารถค้างนํา้ในช่องท้องได้ และไมส่ามารถแก้ไขได้ เหมือนข้อท่ีกลา่วมา
ข้างต้น 
ข. ผู้ ป่วยท่ีพิสจูน์ พบวา่มีพงัผืดภายในช่องท้องรุนแรงจนไม่สามารถทํา PD ได้เพียงพอ โดยมีหลกัฐาน 
การตรวจพบจากภาพถ่ายทางรังสี หรือพบจากการเปิดผ่าตดั เหมือนข้อท่ีกลา่วมาข้างต้น 
ค. ผู้ ป่วยท่ีมีช่องทางติดตอ่จากช่องท้องสูซ่อ่งอก (pleuroperitoneal leak) จนกระทบการหายใจ ท่ีไม ่
สามารถแก้ไขได้ เหมือนข้อท่ีกลา่วมาข้างต้น  
ง. มีการผ่าตดันําลําไส้ หรือกระเพาะอาหารมาวางนอกช่องท้องแบบถาวร เหมือนข้อท่ีกลา่วมาข้างต้น 
จ. มี peritonitis ท่ีดือ้ตอ่การรักษา หรือมี abscessโดยมีหลกัฐานการตรวจพบจากภาพถา่ยทางรังสี หรือ 
พบจากการเปิดผ่าตดั ท่ีไม่สามารถแก้ไข่ได้ด้วยการผา่ตดัและการให้ยาปฏิชีวนะ ตอบมา 9 ไม่เหน็ด้วย 1 ไม่
ระบเุอกสารแนบ 4 

ความเหน็เกี่ยวกับเอกสารแนบ: resistant peritonitis จะเอาก่ีครัง้ ถ้า peritonitis หลายครัง้จะเอาก่ีครัง้ ถ้า
เป็น abscess ท่ีแก้ไม่ได้ ขอใบรับรองแพทย์ (ศลัยแพทย์) 

ฉ. ผู้ ป่วยท่ีมีนํา้ยา PD ร่ัว ทัง้ท่ีสงัเกตเห็นได้ภายนอก หรือร่ัวเซาะผ่านชัน้ใต้ผิวหนงั ท่ีไม่สามารถแก้ไขได้ 
ด้วยการผ่าตดัและการรักษาประดบัประคอง เหมือนข้อท่ีกลา่วมาข้างต้น 
ช. ผู้ ป่วยท่ีได้รับการตรวจยื่นยนัวา่ได้รับการทํา PD ไม่เพียงพอตามมาตรฐานท่ีกําหนด แม้วา่จะทํา PD  
อย่างสมํ่าเสมอ และทําการปรับคําสัง่การรักษาให้ผู้ ป่วยอย่างเหมาะสมแล้ว (dialysis inadequacy:  
confirmed by weekly total Kt/V <1.7) ตอบมา 9 ไมร่ะบเุอกสารแนบ 4 
ความเห็นเก่ียวกบัเอกสารแนบ: ผล adequacy และ/หรือ อาการท่ีเข้าได้กบัภาวะดงักลา่ว 
ซ. ผู้ ป่วยท่ีมีปัญหาในการควบคมุสมดลุของสารนํา้ในร่างกาย แม้จะได้รับการทํา PO อย่างสม่ําเสมอ 
รวมทัง้ปรับคําสัง่การรักษาให้เหมาะสมกบัผู้ ป่วยควบคมุเกลือ/อาหาร นํา้ด่ืมอย่างเต็มท่ี และการใช้ 
ยาขบัปัสสาวะในขนาดสงูแล้วก็ตาม โดยแนะนําให้มีผลการตรวจทางห้องปฏิบติัการท่ียืนยนัการวินิจฉยั 
การเส่ือมของเย่ือผนงับชุ่องท้อง (ศกึษาเพ่ิมเติมได้จากแนวทางปฏิบติัท่ี 17) ตอบมา 9 ไม่ระบเุอกสารแนบ 2 

ความเหน็เกี่ยวกับเอกสารแนบ:  
ผลของการควบคมุไม่ได้คือ บวมเรือ้รัง นอนรพ ด้วยภาวะนี ้ความดนัสงุ และ/หรือ 
ใช้ 2.5 และ 4.25 มากกวา่ 2 และ 1 ถงุตอ่วนั และ/หรือ 



ใบรับรองนกักําหนดอาหาร/โภชนากร/พยาบาล และ/หรือ 
Modified PET 

ฌ. ผู้ ป่วยท่ีมีสติปัญญา หรือสภาพจิตบกพร่องอย่างรุนแรงจนไม่สามารถดําเนินการทํา PD ได้ด้วยตนเอง  
และไม่มีผู้ดแูลญาติ ช่วยเหลือ (Unable to train or perform PD: psychological problems  
limiting PD performance, loss of mechanical skills, decreased mental/medical capacity  

without support from caregivers) เหมือนข้อท่ีกลา่วมาข้างต้น  
 

แนวปฏบิัตทิ ี่ 29.2:คาํแนะนําในการหยุดการทาํ PD ชั่วคราว 
ㆍแนะนําให้ถอดสาย peritoneal catheter ออกชัว่คราว แตส่ามารถพิจารณากลบัมาทํา PD ใหม่ 
หลงัจากพยาธิสภาพท่ีทําให้ต้องหยดุการทํา PD ชัว่คราวนัน้ได้รับการแก้ไขแล้ว (1C) คือ 
ก. ผู้ ป่วย refractory, relapsing, catheter‐related, melioidosis หรือ fungal peritonitis (1C) (ศกึษา 
เพิ่มเติมในแนวปฏิบติัท่ี 16) 

ข. ผู้ ป่วยท่ีมี inner‐cuff infection 
ค. ผู้ ป่วยท่ีมี persistent exit‐site infection, tunnel infection หรือ extensive cellulitis ท่ีไมต่อบสนอง 
ตอ่ยาปฏิชีวนะ 

ง. ผู้ ป่วยท่ีมีนํา้ยา PD ร่ัว ทัง้ท่ีสงัเกตเห็นได้ภายนอกหรือร่ัวเขาะผ่านชัน้ใต้ผิวหนงั ท่ีไม่สามารถแก่ไขได้ด้วย 
การรักษาประดบัประคอง 

จ. มีใส้เล่ือน หรือมีช่องทางติดตอ่ระหวา่งช่องท้องกบัช่องปอด หรือกบัถงุอณัฑะ ท่ีไม่สามารถแก้ไขได้ 
ด้วยการรักษาประดบัประคอง 

ฉ. ผู้ ป่วยท่ีจําเป็นต้องผ่าตดัช่องท้องทัง้เฉียบพลนั หรือ 
แบบนดัลว่งหน้า รวมทัง้การผ่าตดัสอดสายอาหารผ่านทางกระเพาะ หรือลําไส (gastroduodenostomy) 

หรือนําลําไส้ หรือกระเพาะอาหารมาวางนอกช่องท้องแบบชัว่คราว 
ช. ผ่าตดันําส่ิงแปลกปลอมใสเ่ข้าไปในช่องท้อง เช่น การผ่าตดัฝังหลอตเลือดเทียมในช่องท้อง หรือ 
ใส ่ventriculoperitoneal shunt 


