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การปลูกถ่ายไต
Kidney Ttransplantation

   การผ่าตดัปลูกถ่ายไต เป็นวิธีการรักษาที�ดีที�สุด 
สาํหรับผู้ป่วยไตวายเรื �อรังระยะที�5หรือระยะสุดท้าย 
(End stage renal disease:ESRD)ภายหลัง(End stage renal disease:ESRD)ภายหลัง
การผ่าตัด ผู้ป่วยจะมีคุณภาพชีวติทั �งร่างกายและจติใจ
ดีขึ �น เมื�อเปรียบเทียบกับการฟอกเลือดด้วยไตเทียม 
(Hemodialysis)หรือทางช่องท้อง(Peritoneal 

Dialysis)



แหล่งที�มาของไต

• ผู้บริจาคที�มีชีวติ (Living Donor)

• ผู้บริจาคสมองตาย (Deceased donor)



ผู้บริจาคที�มีชีวติ

Living Donor

• Living related donor ผู้บริจาคไตที�มีความสัมพันธ์ทาง
สายเลือดกับผู้รับบริจาคไต เช่น พ่อ แม่ ลูก พี�น้องท้องเดยีวกัน 
ลูกพี�ลูกน้อง ลุง ป้า น้า อา เป็นต้นลูกพี�ลูกน้อง ลุง ป้า น้า อา เป็นต้น

• Living non related donor ผู้บริจาคไตที�ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางสายเลือดกับผู้รับบริจาคไต เช่น สามี ภรรยา



เป้าหมายของการผ่าตดั

• ผู้ป่วยได้รับความปลอดภยัจากการผ่าตัด

• อวัยวะที�นํามาผ่าตัด มีสภาพสมบูรณ์



สิ�งแวดล้อมภายในห้องผ่าตัด

อุปกรณ์ที�ต้องเตรียม : 

 Suction ,Electrocautery units, I.V. poles 

Back table for organ perfusion. (ห้อง Donor)Back table for organ perfusion. (ห้อง Donor)

 Steriled –ice  or Slush machine (if available).     

เครื�องมือ เครื�องใช้ และอุปกรณ์ที�ใช้ร่วมในการผ่าตัด:

• Basic set up for Explor Laparotomy procedure

• Vascular  surgery instrument :  Basic vascular set 

Cooley clamp, DeBakey Forceps

• Special instruments:, Self retaining retractor











การผ่าตดันําไตจากผู้บริจาคไตที�มีชีวติ

• Explore laparotomy การผา่ตดัแบบเปิด

• Laparoscopic surgery การผา่ตดัผา่นกล้องวดิีทศัน์• Laparoscopic surgery การผา่ตดัผา่นกล้องวดิีทศัน์

• Robotic surgery การผา่ตดัโดยหุ่นยนต์ช่วยผา่ตดั



1. Identification & Verification

• ตรวจสอบความถกูต้องในการระบตุวัผู้ ป่วย(Identification) กบัญาติ ป้ายข้อมือ และเอกสาร
ทางการรักษาตา่งๆ 

บทบาทของพยาบาลเมื�อรับผู้ป่วยเข้าในห้องผ่าตัด

ทางการรักษาตา่งๆ 

• ตรวจสอบความสมบรูณ์ของเอกสารยินยอมผา่ตดั

2. การเคลื�อนย้ายผู้ป่วยด้วยความระมัดระวัง 

3. การจัดท่า และการเตรียมผ่าตัดผู้ป่วยให้ถูกข้าง

4. ตลอดเวลาที�ศัลยแพทย์ต่อเส้นเลือด ต้องดูแลให้มีความเย็นตลอดเวลา

5. Sterile technique
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Solution ที�ใช้ในการผ่าตัด

• สารนํ �าแช่แขง็ (Lactate Ringer หรือ 

Acetar)Acetar)

• นํ �ายาถนอมอวัยวะ (Eurocollin’s solution) 
ผสม 50% glucose 65 cc.



สารนํ�าแช่แขง็

นํ�ายาถนอมอวัยวะ



Back table for perfusion





Transfer



ผู้ป่วยปลูกถ่ายไต
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แผลผ่าตดัและตาํแหน่งที�จะใส่ไต

    

 ไตที�นํามาปลูกถ่ายจะถูกใส่ไว้บริเวณท้องน้อย คือ Iliac fossa 

ในชั �น Retroperitoneum เพื�อที�จะสามารถต่อ Renal ในชั �น Retroperitoneum เพื�อที�จะสามารถต่อ Renal 
artery ,Renal veinและUreter ได้โดยง่ายและสั �นที�สุด หลัง
ต่อเสร็จตาํแหน่งไตจะอยู่บริเวณที�ตรวจได้ไม่ยาก สะดวกต่อการ
ตรวจร่างกาย ,Ultrasound หรือแม้แต่ Biopsy















การต่อหลอดเลอืดไตเพื�อ

Revascularization

• Renal vein ตอ่กบั External iliac vein

• Renal artery ตอ่กบั External iliac arteryตอ่กบั 

ช่วงเวลาตั �งแตนํ่าไตที�แช่เย็นมาวางในตวัผู้ รับไต ตอ่เส้นเลือดทั �งแดง
และดําเสร็จ คลายclampจนมีเลือดมาเลี �ยงไต เรียกวา่ Relative 

warm ischemic time (RWIT)





Revascularization

• เมื�อไตได้รับเลือดมาเลี �ยง ไตจะมีสีแดงส้มอมชมพู ตงึ แน่น และ
มีขนาดใหญ่ขึ �นเล็กน้อย

• คลาํดหูลอดเลือดแดงจะรู้สึก thrill

• ถ้าไตมีช่วง cold ischemic time สั �น ไม่เกิน 24 ชั�วโมง 
โดยมากจะเหน็ปัสสาวะไหลออกมาจากท่อไต

• หลังจากต่อเสร็จแล้ว ทมีแพทย์ทางเดนิปัสสาวะ จะเข้ามาต่อท่อ
ไตกับกระเพาะปัสสาวะ  





การต่อท่อไตเข้าสู่กระเพาะปัสสาวะ

• เมื�อผู้ รับไตใส ่Tube แล้ว จะมีการใสส่ายสวนด้วย Foley cathe
no.20 ตอ่สายให้เลือด เพื�อนํานํ �าเข้า bladderโดยใช้ 0.9%NSS 
500 ml ผสม Gentamicin  160 mg500 ml ผสม Gentamicin  160 mg

• เมื�อทีมแพทย์ทางเดนิปัสสาวะจะทําการตอ่ท่อไต ให้นํานํ �าเข้าจน 
bladder full





การทาํ Ureteroneocystostomy





การใส่ Double J stent

• นํา double j stent ใสค่าไว้ในท่อไต และตอ่ท่อไตกบั bladder 

• การใส ่stent เอาไว้ มีประโยชน์ โดยจะช่วยให้ปัสสาวะไหลในช่วง• การใส ่stent เอาไว้ มีประโยชน์ โดยจะช่วยให้ปัสสาวะไหลในช่วง
หลงัผา่ตดัใหม่ๆ  ช่วยลดโอกาสการรั�วของปัสสาวะจากรอยตอ่ได้ และ
เอาออกเมื�อครบสองสปัดาห์





การปิดแผลผ่าตดั

• เมื�อเสร็จสิ �นการตอ่หลอดเลือดและท่อไตแล้ว ให้เช็ค bleeding และ
การรั�วซมึของปัสสาวะ

• ล้างแผลผา่ตดัด้วยนํ �าอุน่• ล้างแผลผา่ตดัด้วยนํ �าอุน่

• วาง drian  ไมว่างใกล้หรือตดิกบั anastomosis

• เย็บปิดชั �น sheath subcutaneous และ skin

• ปิดแผล

• Irrigate bladder จนใส





• Nurse Coordinator

• ICU NURSE

• วิสัญญีแพทย์• วิสัญญีแพทย์

• Surgeon

• Assisstance(s)

• OR nurse



Role of  OR nurse in Organ 
Harvesting Team



             Team

         Equipment 
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Harvesting team report

Package & Transfer



การเตรียมเครื�องมือและอุปกรณ์



อุปกรณ์การแพทยที์�จาํเป็น



นํ�าแขง็ปลอดเชื�อ





สิ�งแวดล้อมภายในห้องผ่าตัด

อุปกรณ์ที�ต้องเตรียม : 
 Suction(x2) ,Electrocautery units, I.V. poles 
Back table for organ perfusion.Back table for organ perfusion.

 Steriled –ice  or Slush machine (if available).     

Container with  clean ice (after organ harvesting)

เครื�องมือ เครื�องใช้ และอุปกรณ์ที�ใช้ร่วมในการผ่าตัด:
• Basic set up for Explor Laparotomy procedure
• Vascular surgery instrument :  Basic vascular set 

*Aortic clamp, Cooley clamp, DeBakey Forceps

• Special instruments:  Sternal saw, Rib spreader, Self retaining retractor, 
Mallet(300 gm.)



1. Identification & Verification
• ตรวจสอบความถกูต้องในการระบตุวัผู้ ป่วย(Identification) กบัญาติ ป้ายข้อมือ 

และเอกสารทางการรักษาตา่งๆ
• ตรวจสอบความสมบรูณ์ของเอกสารวินิจฉยัภาวะสมองตาย เอกสารแสดงความ

ข้อปฏิบัตเิมื�อรับผู้บริจาคอวัยวะเข้าในห้องผ่าตัด

• ตรวจสอบความสมบรูณ์ของเอกสารวินิจฉยัภาวะสมองตาย เอกสารแสดงความ
ยินยอมของญาติผู้บริจาคอวยัวะ (รวมถงึอวยัวะที�ต้องการบริจาค)

• เอกสารสาํคญัอื�นๆ  เชน่ บนัทกึทางการพยาบาล  บนัทกึสญัญาณชีพ รวมทั �งบนัทกึ
การให้สารนํ �าทางหลอดเลือด  ยา และผลการตรวจอื�นๆ           

2. Lines,Tubes & catheters  : การเคลื�อนย้ายผู้ ป่วยด้วยความระมดัระวงั 
3. Keep warm 
4. เตรียม tube เลือดใหที้มวิสญัญีเจาะเลือดสง่ศนูย์รับบริจาคอวยัวะ



Let’s go….



Perfusion



Preservation of Organ

ถุงชั�นที� ถุงชั�นที� 11



Preservation of Organ

ถุงชั�นที� ถุงชั�นที� 22  และ และ 33



Labeling

ชื�อ-สกลุ…….อาย…ุ….
โรงพยาบาล…………..
อวยัวะ………(ข้าง).........
วนัที�ทําผ่าตดั..........................
Clamp Time.............................
Blood Group...........................



Package & Transfer



Perioperative Nursing guideline 

for Organ Harvesting



• ทําความสะอาดและดแูลร่างกายของผู้บริจาคด้วยความเคารพนบัถือ

• ปิดแผลให้เรียบร้อย

• จดัสถานที�ที�เหมาะสม เป็นสว่นตวั บรรยากาศที�เงียบสงบ สําหรับญาติ• จดัสถานที�ที�เหมาะสม เป็นสว่นตวั บรรยากาศที�เงียบสงบ สําหรับญาติ
ผู้บริจาคในกรณีที�ต้องการญาตต้ิองการอยูก่บัร่างผู้บริจาคเป็นครั �ง
สดุท้าย

• เตรียมความพร้อมของเอกสารสําคญัตา่งๆ  เช่นป้ายข้อมือ ใบมรณบตัร    
เอกสารนําสง่ร่างผู้บริจาคไปยงัห้องเก็บศพ และเอกสารอื�นๆที�เกี�ยวข้อง
ตามวิธีปฏิบตัหิรือข้อกําหนดของโรงพยาบาล



LRKT/CDKT & Harvest Organ
การผ่าตัด นํ�ายาที�ใช้ จํานวนสารนํ�าแช่แขง็

LRKT/CDKT Eurocollin’s base solution®

ผสม 50% glucose 65 ม,.

จํานวน 1 bag

Acetar หรือ Lactate Ringer แช่แข็ง จํานวน 

1-2 bag

NSS 500 cc ระบบปิด ผสม 

Gentamycin 160 mg เพื�อใชใ้นGentamycin 160 mg เพื�อใชใ้น

การทาํ Ureteroneocystostomy

Harvest Organ Eurocollin’s base solution®

ผสม 50% glucose 65 ม,.

จํานวน 5-6 bag

Acetar หรือ Lactate Ringer แช่แข็ง จํานวน  

10-12 bag



Thank you for attention
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