
ผลของการเพิ่มปริมาณช่องว่างในกระเปาะ 
สายส่งเลือดต่อการอุดตันในวงจรไตเทียม 
โดยไม่ใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือด 

นางสาวกิตติยา  เสทธะยะ 

พยาบาลวิชาชีพ ระดับช านาญการ 

หน่วยไตเทยีม โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ 
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ความเป็นมา 

2 

การฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม Anticoagulant 

:intermittent saline flushes และ
continuos saline infusion  
 
: วธิ ีcontinuos saline infusion ป้องกนั
การอดุตนัในวงจรไตเทยีมดกีวา่วธิ ี
intermittent saline flushes 
(Zimbudzi E.,2013) 
 



ความเป็นมา (ตอ่) 

            แตเ่นือ่งจากหน่วยไตเทยีมมจี านวนเครือ่ง Infusion pump  

   ไม่เพยีงพอ ทมีบุคลากรในหน่วยไตเทยีมไดต้กลงร่วมกันใชว้ธิี
ลา้งสายวงจรดว้ยน ้าเกลอื 100 ซซีทีกุ 30 นาท ี(intermittent 
saline flushes)  โดยไม่ เพิ่มปริมาณช่องว่าง ในกระ เปาะ 
สายสง่เลอืด (วธิเีดมิ) 
 2553 2554 2555 

จ านวนการฟอกเลอืด(คร ัง้) 2,809 2998 3181 

จ านวนทีง่ดใชย้าตา้นการ
แข็งตวัของเลอืด (คร ัง้) 

728 
(26%) 

815 
(27%) 

879 
(28%) 

การอดุตนัในวงจรไตเทยีม 
(คร ัง้) 

182        
(25%) 

236 
(29%) 

228 
(26%) 
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วธิปีระเมนิการอดุตันในวงจรไตเทยีม 

หยดุเลอืดทีเ่ขา้
สายวงจรและ
ปลอ่ยน ้าเกลอื   
เขา้ไปแทนที่

เลอืด  

สงัเกตเห็นลิม่เลอืด   
คา้งอยู,่เลอืดสดี ามาก 
หรอื มลีิม่เลอืด          
ในกระเปาะ  

แรงดันใน
วงจรไตเทยีม
เปลีย่นแปลง  

เลอืดอาจไหลยอ้นเขา้ไป 

ในสาย transducer 
monitor และ/หรอื                 

เลอืดไม่สามารถไหลผา่น
เขา้ไปในกระเปาะ                 
สายสง่เลอืด 

และตวักรองไตเทยีมได ้

ไมส่ามารถ    
ท าการ        
ฟอกเลอืด
ตอ่ไปได ้
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(Changsirikunchai S., 2007,Thanakitcharu P.,2008) 
 



เมือ่เกดิการอดุตนัในวงจรไตเทยีม 
 

การฟอกเลือดหยุดชะงัก 

ผู้ป่วยอาจสูญเสียเลือด 

เปลี่ยนตวักรองไตเทยีม/สายส่งเลือด 
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กรอบแนวคดิงานวจิยั 

ปจัจยัทีก่อ่ใหเ้กดิการอดุตนัในระบบวงจรไตเทยีม  

ปจัจยัดา้นตวัผูป่้วย 
ไดแ้ก ่Hemoglobin, 

Hematocrit, Platelet, 
PT, PTT,INR  

ปจัจยัดา้นกระบวนการฟอกเลอืด ไดแ้ก ่ 

ตวักรองไตเทยีม,สายสง่เลอืด,ฟองอากาศ, 
ชอ่งวา่งในกระเปราะ,การไหลเวยีนของเลอืดไมด่,ี
การเกดิ dialysis access recirculation,การไดร้ับ
erythropoietin และมคีวามเขม้ขน้ของเลอืดสงู, 
การใหเ้ลอืดหรอืสว่นประกอบของเลอืดรวมถงึการ
ใหส้ารอาหารไขมนั (lipid infusion) ในระหวา่ง
การฟอกเลอืด, การใช ้dialysate fluid ทีม่คีา่ pH 
ต า่, อตัราการดงึน ้าปรมิาณมาก, การใช ้Heparin-

Free Dialysis, พืน้ทีผ่วิสมัผัส 
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 (Changsirikunchai S., 2007,Thanakitcharu P.,2008) 



วัตถปุระสงค ์

1. เปรยีบเทยีบการอดุตันในวงจรไตเทยีมระหวา่งการไมเ่พิม่ปรมิาณ
ชอ่งว่างในกระเปาะสายส่งเลือดและลา้งสายวงจรดว้ยน ้าเกลือ  
100 ซซี ีทกุ 30 นาทกีับการเพิม่ปรมิาณชอ่งวา่งในกระเปาะสาย 
สง่เลอืดและลา้งสายวงจรดว้ยน ้าเกลอื 100 ซซี ีทกุ 30 นาท ี

2. เปรยีบเทยีบการอดุตันในวงจรไตเทยีมระหวา่งการไมเ่พิม่ปรมิาณ
ชอ่งว่างในกระเปาะสายส่งเลือดและลา้งสายวงจรดว้ยน ้าเกลือ  
100 ซซีทีกุ 30 นาทกีับการเพิม่ปรมิาณชอ่งวา่งในกระเปาะสาย 
สง่เลอืดและลา้งสายวงจรดว้ยน ้าเกลอื 100 ซซีทีกุ 60 นาท ี
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วสัดแุละวธิกีาร 

การวจิัยแบบกึง่ทดลอง (quasi-experiment)  
โดยศกึษา ณ หน่วยไตเทยีม โรงพยาบาลนครพงิค ์จังหวดัเชยีงใหม ่ 

ระหวา่งเดอืนกนัยายนถงึเดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2556 
ผา่นการพจิารณาและรับรองจากคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิัยในมนุษยข์องรพ.นครพงิค ์ 

เมือ่วนัที ่17 กนัยายน 2556 เลขที ่ชม.๐๐๓๒.๒๐๒/๐๘๐  

เกณฑค์ดัเขา้ (inclusion criteria)  
1. ผูป่้วยไตวายระยะสดุทา้ยทีต่อ้งไดร้ับการฟอกเลอืด 
2. การฟอกเลอืดทีไ่มใ่ชย้าตา้นการแข็งตัวของเลอืด 
3. การท างานของสายสวนหลอดเลอืดหรอืเสน้เลอืดทีใ่ชส้ าหรับ     
   ฟอกเลอืดเป็นปกตดิ ีโดยสามารถเปิดอตัราการไหลของเลอืดได ้   
   ตัง้แต ่200 ซซีตีอ่นาทขีึน้ไปและไมม่กีารสะดดุหรอืการหยุดชะงัก  
   ของการไหลของเลอืด 
4. ผูป่้วยตอ้งท าการฟอกเลอืดเป็นเวลา 4 ชัว่โมงตามแผนการรักษา 
5. ผูป่้วยยนิยอมเขา้รว่มงานวจัิย 
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กลุม่ตัวอยา่ง 
•          การค านวณขนาดตัวอย่างคาดว่าจะลดการอุดตันลงรอ้ยละ 

25 ทีร่ะดับนัยส าคัญ 0.05 และอ านาจการทดสอบรอ้ยละ 90    
ตอ้งใชต้ัวอย่างต่อกลุ่มเท่ากับ 47 จงึใชจ้ านวนกลุ่มตัวอย่าง     
50 ครัง้ตอ่กลุม่ จ านวน 3  กลุม่ โดย 

 

 
กลุม่ที ่ 1 ไม่เพิม่ปรมิาณ
ช่องว่างในกระเปาะสาย
สง่เลอืดและลา้งสายวงจร
ดว้ยน ้าเกลอื 100 ซซี ี 
ทกุ 30 นาท ี
ตามแนวปฏบิตัเิดมิ 
 

N = 50 ครัง้ 
 

กลุม่ที ่3 เพิม่ปรมิาณ
ชอ่งวา่งในกระเปาะสาย
สง่เลอืดทัง้สองกระเปาะ
จนต า่กวา่ขอบสายสง่
เลอืดดา้นในกระเปาะ
ประมาณ 4-5 ซม.และ
ลา้งสายวงจรดว้ยน ้า
เกลอื 100 ซซี ี 
ทกุ 60 นาท ี

N = 50 ครัง้ 

กลุม่ที ่2 เพิม่ปรมิาณ
ชอ่งวา่งในกระเปาะสาย 
สง่เลอืดทัง้สองกระเปาะจน
ต า่กวา่ขอบสายสง่เลอืด
ดา้นในกระเปาะประมาณ  
4-5 ซม.และลา้งสายวงจร
ดว้ยน ้าเกลอื 100 ซซี ี 
ทกุ 30 นาท ี 
 

N = 50 ครัง้ 

คัดผูป่้วยเขา้กลุม่ที ่1 สลับกบั
กลุม่ที ่2 แบบ 1:1   

จนครบกลุม่ละ 50 ครัง้ 



เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจัิย 

แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล 
ได้แก่  อายุ และ เพศ  

ข้อมูลเก่ียวกับความเจ็บป่วย ได้แก่   

การวินิจฉัยโรคหลัก  

ข้อมูลเก่ียวกับการฟอกเลือด ได้แก่ ชนิด vascular access, อัตราไหล       
ของเลือด, ชนิดตัวกรองไตเทียม, ปริมาณการดึงน ้า ,จ านวนคร้ังที่          
ฟอกเลือด, จ านวนคร้ังที่ได้รับเลือด, จ านวนคร้ังที่เกิดการอุดตัน ผลการ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการก่อนการฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียมในช่วง         
ที่ศึกษา ได้แก่ ฮีโมโกลบิน, ฮีมาโตคริต,  เกล็ดเลือด 
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สถติทิีใ่ชใ้นงานวจัิย 

1. ขอ้มลูทั่วไปใชส้ถติพิรรณนา 

2. ขอ้มลูเชงิปรมิาณทีแ่จกแจงปกตริะหวา่ง 3 กลุม่ดว้ยการ
ทดสอบ one way ANOVA  

3. ขอ้มลูเชงิปรมิาณทีแ่จกแจงไมป่กตดิว้ยการทดสอบ  

    Kruskal-Wallis และ Dunn’s multiple comparisons  

4. ขอ้มลูเชงิคณุภาพทดสอบ chi-square และ Bonferroni 
adjustment for multiple comparisons  

 

 โดยก าหนดความแตกตา่งอยา่งมนัียส าคญัทางสถติทิี ่0.05  
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สถติทิีใ่ชใ้นงานวจัิย (ตอ่) 

5. เปรยีบเทยีบสดัสว่นความเสีย่ง (crude odds ratio: OR)  
ตอ่การเกดิการอดุตนัในวงจรไตเทยีมระหวา่งกลุม่ที ่1 และ 2 
กบัระหวา่งกลุม่ที ่1 และ 3 

6. เปรยีบเทยีบสดัสว่นความเสีย่ง (adjusted odds ratio:  
adj OR) ตอ่การเกดิการอดุตนัในวงจรไตเทยีมระหวา่งกลุม่ที ่1 
และ 2 กบัระหวา่งกลุม่ที ่1 และ 3 โดยปรับดว้ยจ านวนครัง้ 
ทีฟ่อกเลอืด  

7. เปรยีบเทยีบการลดความเสีย่งตอ่การเกดิการอดุตนัในวงจร 
ไตเทยีมระหวา่งกลุม่ที ่1 และ 2 กบัระหวา่งกลุม่ที ่1 และ 3 
(absolute risk reduction: ARR)  
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ข้อมลู* กลุ่มท่ี 1(n=50) กลุ่มท่ี 2(n=50) กลุ่มท่ี 3(n=50) p-value 
เพศ ชาย 26 (52.0) 24 (48.0) 26 (52.0) 0.899 
อาย ุ(ปี) 60.4  11.0 57.3  15.7 58.0  17.3 0.567 

 Double lumen catheter (DLC) 41 (82.0) 42 (84.0) 36 (72.0) 

อตัราไหลของเลือด (ซีซี/นาที) 238.0  34.3 251.0  48.9 252.0  49.4 0.222 

  (ค่าต า่สดุ-ค่าสูงสุด) (200-300) (200-350) (200-350) 
ชนิดตวักรองไตเทียม NA 

   Hemoflow F7 50 (100) 43 (86.0) 37 (74.0) 
   Elisio210HR & HDF100S - 7 (14.0) 13 (26.0) 
จ านวนครัง้ท่ีฟอกเลือด  4.0 [1, 10.3] 4.5 [1.8, 153.3] 28.0 [2, 920.3] 0.003 
  (ค่าต า่สดุ-ค่าสูงสุด) (1-19) (1-1,279) (1-1,291) 
ปริมาณการดึงน ้า (ซีซี) 2000  

[1238, 3225] 
2450  

[1475, 3500] 
2400  

[1475, 2925]  
0.615 

  (ค่าต า่สดุ-ค่าสูงสุด) (200-5,500) (300-5,000) (300-5,000) 

ผลการศกึษา 
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ข้อมลู* กลุ่มท่ี 1(n=50) กลุ่มท่ี 2(n=50) กลุ่มท่ี 3(n=50) p-value 

จ านวนครัง้ท่ีได้รบัเลือด 7 (14.0) 15 (30.0) 9 (18.0) 0.121 

Hemoglobin (g/dL) 8.8  1.8 8.7  1.1 9.0  1.2 0.538 

  ค่าต า่สดุ-ค่าสูงสุด 3.7-12.7 6.7-11.9 6.7-11.9 

Hematocrit (%) 27.5  5.5 27.2  3.4 27.9  3.8 0.722 

  ค่าต า่สดุ-ค่าสูงสุด 12.4-38.7 22.1-37.8 21.2-37.8 

Platelet (K/uL) 189.4  92.8 160.4  93.5 153.4  72.6 0.093 

  ค่าต า่สดุ-ค่าสูงสุด 30.5-441 40-532 14.1-353 

ผลการศกึษา (ตอ่) 
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กลุ่มท่ี 1 
(n=50) 

กลุ่มท่ี 2 
(n=50) 

กลุ่มท่ี 3 
(n=50) 

p-value 

การอดุตนั 12 (24.0%) 3 (6.0%) 1 (2.0%) 0.001 

การอดุตนั(เฉพาะHemoflow F7) 12/50  
(24%) 

3/43  
(7%) 

1/37  
(3%) 

0.005 

Crude Odds ratio (95%CI) 1.0 0.202  
(0.053, 0.768) 

0.065  
(0.008, 0.519) 

Adjusted Odds Ratio (95%CI) 1.0 0.201  
(0.047, 0.853) 

0.064  
(0.007, 0.600) 

Absolute risk reduction (ARR) 18.0%  
(4.5, 31.6) 

22%  
(9.5, 34.5) 

ผลการศกึษา (ตอ่) 
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สรปุผลงานวจัิย 

1. การเพิม่ปรมิาณชอ่งวา่งในกระเปาะสายสง่เลอืดและลา้งสาย
วงจรดว้ยน ้าเกลอื 100 ซซี ีทกุ 30 นาทแีละ ทกุ 60 นาท ี

สามารถลดการอดุตนัไดม้ากกวา่การลา้งสายดว้ยวธิเีดมิ 

2. การเพิม่ปรมิาณชอ่งวา่งในกระเปาะสายสง่เลอืดและลา้งสาย

วงจรดว้ยน ้าเกลอื 100 ซซี ีทกุ 30 นาทแีละ 60 นาท ี
สามารถลดความเสีย่งตอ่การอดุตันไดร้อ้ยละ 18 และ 22 
ตามล าดบัเมือ่เทยีบกบัวธิเีดมิ 

3. เมือ่เพิม่ปรมิาณชอ่งวา่งในกระเปาะสายสง่เลอืดแลว้สามารถ
เลือ่นระยะเวลาในการลา้งสายวงจรดว้ยน ้าเกลอืออกไปไดถ้งึ  

     60 นาท ี
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ประโยชนท์ีไ่ดจ้ากการศกึษา 

1. สามารถน ามาเป็นแนวปฏิบัตใินการดูแลผูป่้วยที่ท าการ  
ฟอกเลอืดดว้ยเครือ่งไตเทยีมทีง่ดการใชย้าตา้นการแข็งตัว
ของเลือดได ้โดยการเพิ่มปริมาณช่องว่างในกระเปาะ     
สายส่งเลือดและลา้งสายวงจรดว้ยน ้ า เกลือ 100 ซีซ ี     
ทกุ 60 นาท ี

2. ผูป่้วยท าการฟอกเลอืดครบตามแผนการรักษา 

3. ลดการดงึน ้าระหวา่งการฟอกเลอืด 

4. ลดการสญูเสยีเลอืด 

5. ลดเวลา 

6. ลดภาระงาน 

7. ลดคา่ใชจ้า่ย 

 

 

 

 

 

 

 

17 



ขอ้จ ากัดและขอ้เสนอแนะ 

 ผลการศกึษาในครัง้นีม้ขีอ้จ ากดั 

    เนื่องจากว่ามีการศึกษาเฉพาะการใชต้ัวกรองไตเทียมชนิด 
synthetic hollow fiber dialyzer เทา่นัน้ มงีานวจัิยทีศ่กึษาแลว้
พบวา่ชนดิของตวักรองไตเทยีมไมม่ผีลในการเพิม่อัตราการเกดิ
การอดุตนัในวงจรไตเทยีม  (Brunet P., et al. 2011)  

 หากหน่วยงานใดใชต้วักรองไตเทยีมหลายชนดิ 

    อาจท าการศกึษาเปรยีบเทยีบชนดิของตัวกรองไตเทยีมตอ่การ
เกดิการอดุตันในวงจรไตเทยีมในผูป่้วยไม่ใชย้าตา้นการแข็งตัว
ของเลอืด 

 เพือ่ลดอคตใินงานวจัิย  

   อาจใชก้ลุม่ตวัอยา่งรายเดยีวกนัท าการศกึษา cross over  
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กติตกิรรมประกาศ 
 

 นพ.วริัช พนัธพ์านชิ ผูอ้ านวยการ รพ.นครพงิค ์ 

 นพ.เศรษฐพล ปัญญาทอง อายรุแพทยโ์รคไต รพ.นครพงิค ์

 พญ.นันทยิา ตณัฑชณุห ์บรรณาธกิารพทุธชนิราชเวชสาร  

    รพ.พทุธชนิราช พษิณุโลก 

 คณุยรุภรณ์ ขา่ยสวุรรณ หวัหนา้หน่วยไตเทยีม รพ.นครพงิค ์

 เจา้หนา้ทีห่น่วยไตเทยีมโรงพยาบาลนครพงิค ์

 คณะกรรมการวจัิยโรงพยาบาลนครพงิค ์

 อาจารยจั์กรภพ ธาตสุวุรรณ คณะพยาบาลศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

 นักสถติ ิพทุธชนิราชเวชสาร  
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