
 
  การติดเช้ือในเยือ่บุช่องท้องที่สัมพนัธ์กบัการล้างไตทางช่องท้อง 
  (Peritoneal dialysis-related peritonitis) ปรับปรุงแกไ้ข 24 กุมภาพนัธ์ 2558   

 

Criteria Diagnosis 

ระดบั Provisional น ้ายาท่ีปล่อยออกจากช่องทอ้งขุ่น ผูป่้วยมีอาการปวด
ทอ้ง (เล็กนอ้ยจนถึงรุนแรง) ไขอ้าจมีหรือไม่มีก็ได ้
อาการอ่ืนท่ีพบไดคื้อ คล่ืนไส้ อาเจียน หนาวสัน่ ทอ้งเสีย 
ตรวจร่างกายอาจพบการกดเจบ็ทัว่ ๆ 

ระดบั Probable  น ้ายาลา้งไต ตรวจพบเมด็เลือดขาว >100 cell/mm3 และ
เป็นชนิด PMN >50 % 

ระดบั Definite  เพาะเช้ือข้ึน coagulase-negative staphylococci, S. 
aureus, streptococci, gram-negative rods 

            

          การติดเช้ือในเยือ่บุช่องทอ้งท่ีสมัพนัธ์กบัการลา้งไตทางช่องทอ้ง 
(Peritoneal dialysis-related peritonitis) มีความส าคญัเน่ืองจากเป็นสาเหตุของ
การตายถึงหน่ึงในสามของผูป่้วยท่ีลา้งไตทางช่องทอ้งในประเทศไทย และ
เป็นสาเหตุท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีทาให้ตอ้งวิธีการลา้งไตเป็น hemodialysis1 
 

อาการและอาการแสดง (Signs and symptoms) 
          ผูป่้วยมีอาการปวดทอ้ง (เล็กนอ้ยจนถึงรุนแรง) ไขอ้าจมีหรือไม่มีก็ได ้
อาการอ่ืนท่ีพบไดคื้อ คล่ืนไส้ อาเจียน หนาวสัน่ ทอ้งเสีย นา้ยาท่ีปล่อยออก
จากช่องทอ้งขุ่น (บางรายอาจไม่ขุ่นก็ได ้ดงันั้นในทางปฏิบติัผูป่้วยท่ีลา้งไต
ทางช่องทอ้งท่ีมีอาการปวดทอ้งให้นึกถึงภาวะน้ีไวเ้สมอ) การตรวจร่างกายอาจ
พบการกดเจบ็ทัว่ ๆ 
 

การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory investigations) 
 

          ควรส่งตรวจ นา้ยาลา้งไต (PD effluent) ท่ีผา่นการทิ้งไวใ้นช่องทอ้ง 
(in-dwelling) อยา่งน้อย 2 ชัว่โมง เพื่อตรวจ cell count, cell differential, gram 
strain, culture โดยควรเก็บก่อนท่ีจะให้ยาปฏิชีวนะ  
 

การรักษาแบบ empirical 
          ให้ยาปฏิชีวนะทางช่องทอ้ง (intraperitoneum) โดยยาปฏิชีวนะท่ี
ครอบคลุมเช้ือก่อโรคท่ีพบไดบ้่อยคือ ยาปฏิชีวนะท่ีแนะนาคือ cefazolin 1 g. + 
ceftazidime 1 g. ผสมใน PD Fluid ถุงแรก IP OD  
 

การรักษาแบบ specific 
          ปรับยาปฏิชีวนะตามผลเพาะเช้ือ ระยะเวลาการให้ยา ดงัน้ี  

เช้ือ ระยะเวลาการให้ยา (วนั) 

coagulase-negative staphylococci, 
streptococci 

14 

S. aureus, enterococci 21 

gram-negative rods 14-21 

polymicrobial 21 

culture negative 14 
  

          ดูอาการทางคลินิกวา่อาการ ปวดทอ้ง ไขดี้ข้ึน น ้ายาลา้งไตใสข้ึน และส่ง
ตรวจน ้ ายาลา้งไตซ ้ าท่ีวนัท่ี 3-5 เพื่อตรวจ cell count, cell differential, gram 
strain, culture วา่ดีข้ึนหรือไม่ การเอาสายท่ีใชใ้นการลา้งไตออกจะพิจารณาใน
กรณีท่ีให้ยาไป 5 วนัแลว้ไม่ดีข้ึน หรือผล culture เป็น fungal peritonitis  

 เป้าหมาย 
Incidence of PD-related peritonitis2 ไม่เกิน 1 คร้ัง/18 ราย-เดือน 

หรือไม่เกิน  <0.67 คร้ัง/ปี 
Culture negative PD-related peritonitis2 ไม่เกินร้อยละ 20 
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การติดตามการรักษา 

ตัวช้ีวดัคุณภาพ 



Warinchumrab Hospital 
Doctor’s Order Sheet 

PCT Progress note Date/time Order for one day Order for continuation 
 

Name……………………….Age…………... 
BW………….Bed………….Ward…………. 
HN…………………..AN…………………... 
Progress Note 
S……………………………………………... 
O…………………………………………….. 
A…………………………………………….. 
P……………………………………………... 
Discharge Plan……………………………… 
………………………………………………. 
 
 
 
 
Name……………………….Age…………... 
BW………….Bed………….Ward…………. 
HN…………………..AN…………………... 
Progress Note 
S……………………………………………... 
O…………………………………………….. 
A…………………………………………….. 
P……………………………………………... 
Discharge Plan……………………………… 
………………………………………………. 
 
 
 
 
Name……………………….Age…………... 
BW………….Bed………….Ward…………. 
HN…………………..AN…………………... 
Progress Note 
S……………………………………………... 
O…………………………………………….. 
A…………………………………………….. 
P……………………………………………... 
Discharge Plan……………………………… 
………………………………………………. 

  
 
⃝ admit ward อายรุกรรม ชาย/หญิง 
⃝ blood for CBC, BUN/Cr, electrolyte 

⃝ PD fluid for cell count & differential, 
gram strain, culture ก่อน start antibiotics 

⃝ consult อายรุแพทย ์ 

⃝ notify หน่วย CAPD 

 
 
⃝ low salt diet  
⃝ record V/S, I/O  
⃝ run 1.5% PD 2L x ….. cycle/day  
Medication  
⃝ cefazolin 1 g. + ceftazidime 1 g. ผสมใน PD 
Fluid ถุงแรก IP OD  
⃝ paracetamol (500) 1 tab. PO prn for 
fever/pain q 4-6 hour  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Diagnosis  
1. PD-related peritonitis  
2. ESRD on PD 
3. ………………………………………..  
Specific clinical risk  
1. Sepsis/Septic shock 
2. Volume overload/depletion  
3. Electrolyte imbalance 

Standing order: Peritoneal dialysis-related peritonitis 


