แนวทางการดูแลผู.ป0วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท.ายที่ได.รับการบำบัดทดแทนไต
โดยการฟอกเลือดด.วยเครื่องไตเทียมในผู.ป0วยโควิด-19
โดยสมาคมโรคไตแหJงประเทศไทยและสมาคมโรคติดเชื้อแหJงประเทศไทย
(วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564)
คณะอนุกรรมการมาตรฐานการรักษาด2วย Hemodialysis, Continuous Renal Replacement Therapy, และ
Apheresis
1. พล.อ.ท.นพ.กลศร ภัคโชตานนท3

อนุกรรมการ

2. ศ.นพ.ขจร ตีรณธนากุล

อนุกรรมการ

3. รศ.นพ.ทวี ชาญชัยรุจิรา

อนุกรรมการ

4. พญ.สุขฤทัย เลขยานนท3

อนุกรรมการ

5. ผศ.พญ.ไกรวิพร เกียรติสุนทร

อนุกรรมการ

6. ผศ.พญ.วรางคณา พิชัยวงศ3

อนุกรรมการ

7. รศ.นพ.ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์

อนุกรรมการ

8. รศ.นพ.อาคม นงนุช

อนุกรรมการ

9. น.ต.หญิง พญ.สุรีย3 อยูRวรรณกุล

อนุกรรมการ

10. นพ.อดิศร ปทุมารักษ3

อนุกรรมการ

11. พ.ต.นพ.ธีรศักดิ์ ตั้งวงษ3เลิศ

อนุกรรมการ

12. นพ.สดุดี พีรพรรัตนา

อนุกรรมการ และเลขานุการ
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คณะทำงานรQางแนวทางการดูแลผู2ปUวยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท2ายที่ได2รับการบำบัดทดแทนไตโดยการฟอกเลือดด2วย
เครื่องไตเทียมในผู2ปUวยโควิด-19
1. นพ.วุฒิเดช โอภาศเจริญสุข

ประธาน

2. ผศ.นพ.กำธร มาลาธรรม

นายกสมาคมโรคติดเชื้อแหRงประเทศไทย และคณะทำงาน

3. พล.อ.ท.นพ.กลศร ภัคโชตานนท3

คณะทำงาน

4. ศ.นพ.ขจร ตีรณธนากุล

คณะทำงาน

5. รศ.นพ.ทวี ชาญชัยรุจิรา

คณะทำงาน

6. พญ.สุขฤทัย เลขยานนท3

คณะทำงาน

7. ผศ.พญ.ไกรวิพร เกียรติสุนทร

คณะทำงาน

8. ผศ.พญ.วรางคณา พิชัยวงศ3

คณะทำงาน

9. รศ.นพ.ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์

คณะทำงาน

10. รศ.นพ.อาคม นงนุช

คณะทำงาน

11. น.ต.หญิง พญ.สุรีย3 อยูRวรรณกุล

คณะทำงาน

12. นพ.อดิศร ปทุมารักษ3

คณะทำงาน

13. พ.ต.นพ.ธีรศักดิ์ ตั้งวงษ3เลิศ

คณะทำงาน

14. ศ.นพ.เถลิงศักดิ์ กาญจนบุษย3

คณะทำงาน

15. นพ.วิศิษฎ3 ประสิทธิศิริกุล

คณะทำงาน

16. นพ.กมล โฆษิตรังสิกุล

คณะทำงาน

17. นพ.รณชัย หลRอสุวรรณกุล

คณะทำงาน

18. นพ.วทัญ`ู พาราพิบูลย3

คณะทำงาน

19. นพ.สุรพงษ3 นเรนทร3พิทักษ3

คณะทำงาน

20. พญ.อมล สิงห3สกุล

คณะทำงาน

21. พว.สุชาดา บุญแกaว

นายกสมาคมพยาบาลโรคไตแหRงประเทศไทย และคณะทำงาน

22. พว.นันทา มหัธนันท3

คณะทำงาน

23. นพ.สดุดี พีรพรรัตนา

คณะทำงาน และเลขานุการ
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สารบัญ
- บทนำ
- หมวด 1: แนวทางการคัดกรองและจำแนกผู2ปUวยตามความเสี่ยงของการติดเชื้อ SAR-CoV-2 สำหรับ
สถานพยาบาลและหนQวยไตเทียม
- หมวด 2: แนวทางการดูแลรักษาและให2บริการฟอกเลือดผู2ปUวยโควิด-19 ที่ไมQมีอาการ (Asymptomatic COVID19)
- หมวด 3: แนวทางการดูแลรักษาและให2บริการฟอกเลือดผู2ปUวยโควิด-19 ที่มีอาการ (Symptomatic COVID-19)
- ภาคผนวก
o ภาคผนวก 1: คำแนะนำสำหรับผู5ป7วยที่มารับบริการฟอกเลือดในศูนยFไตเทียม
o ภาคผนวก 2: แนวทางการจัดตั้งหนMวยไตเทียมในโรงพยาบาลสนามสำหรับผู5ป7วยโควิด-19 (Satellite
Hemodialysis Unit)
o ภาคผนวก 3: การติดตั้งระบบน้ำเพื่อรองรับการฟอกเลือดผู5ป7วยโควิด-19 ในโรงพยาบาล
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บทนำ

ผู5ป7วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท5าย (end-stage kidney disease) ที่ได5รับการรักษาบำบัดทดแทนไตโดยเฉพาะ
อยMางยิ่งผู5ที่ได5รับการรักษาโดยการฟอกเลือดด5วยเครื่องไตเทียม (hemodialysis) ได5รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด19 เนื่องจากต5องเดินทางไปรับการฟอกเลือดที่ศูนยFไตเทียมสัปดาหFละ 2–3 ครั้ง นอกจากนี้ ผู5ป7วยโรคไตเรื้อรังระยะต5น ๆ
และผู5ป7วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท5ายทั้งที่ได5รับการฟอกเลือดหรือล5างไตทางชMองท5องหรือไมMก็ตาม ผู5ป7วยที่ได5รับการปลูกถMาย
ไต รวมทั้งผู5ป7วยโรคไตอักเสบเรื้อรังที่ได5รับยากดภูมิคุ5มกัน เปnนผู5ที่เสี่ยงตMอการเกิดโควิด-19 รุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตได5
ดังนั้นมาตรการสำคัญ คือ การปqองกันการติดเชื้อ SAR-CoV-2 ในผู5ป7วยโรคไตเรื้อรังทุกกลุMม และบริหารจัดการการบำบัด
ทดแทนไตในกรณีผู5ป7วยเปnนโรคติดเชื้อโควิด-19 แล5ว
ในชMวงที่มีการระบาดรุนแรง ผู5ป7วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท5ายที่มีข5อบMงชี้ในการรักษาโดยการบำบัดทดแทนไตราย
ใหมM ทางสมาคมโรคไตแหMงประเทศไทยแนะนำให5เริ่มการบำบัดทดแทนไตด5วยวิธีล5างไตทางชMองท5อง (peritoneal dialysis)
หากไมMมีข5อห5าม เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสผู5ป7วยที่เปnนโควิด-19 หรือผู5ป7วยกลุMมเสี่ยงอื่น จากการเดินทางไปรับการฟอก
เลือดด5วยเครื่องไตเทียมในศูนยFไตเทียม
ข5อแนะนำในการจัดการของศูนยFไตเทียมในการรองรับผู5ป7วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท5ายที่ได5รับการฟอกเลือดด5วย
เครื่องไตเทียมแบMงเปnนการดูแลกลุMมผู5ป7วยที่ยังไมMติดเชื้อ SAR-CoV-2 (หมวด 1) และกลุMมผู5ป7วยที่มีการติดเชื้อโควิด-19 แล5ว
(รูปที่ 1, หมวด 2 และ 3) ทั้งนี้ขึ้นกับสถานการณFของการระบาดและนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขหรือรัฐบาลใน
ภาพรวมของการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยข5อแนะนำที่สมาคมโรคไตแหMงประเทศไทยจัดทำขึ้นนี้
รวบรวมจากข5อแนะนำของสมาคมโรคไตในระดับนานาชาติและแนวทางการจัดการดูแลกลุMมผู5ป7วยในพื้นที่มีการระบาดของ
โรคติดเชื้อโควิด-19 ในระดับรุนแรง
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หมวด 1
แนวทางการคั ด กรองและจำแนกผู . ป 0 ว ยตามความเสี ่ ย งของการติ ด เชื ้ อ โควิ ด -19 สำหรั บ
สถานพยาบาลและหนJวยไตเทียม
คำแนะนำ 1.1
การเตรียมตัวสำหรับบุคลากรในหน9วยไตเทียม
1.1.1 บุคลากรต5องติดตามขMาวสาร สถานการณF และประกาศแนวทางปฏิบัติเพื่อเฝqาระวัง ปqองกันการแพรMกระจายเชื้อ
และการจัดการกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากกระทรวงสาธารณสุข ศูนยFบริหารสถานการณFแพรMระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และสมาคมโรคไตแหMงประเทศไทยอยMางเปnนป€จจุบัน
1.1.2 บุคลากรต5องเฝqาสังเกตอาการของตนเองอยMางสม่ำเสมอ และต5องรายงานหัวหน5าหนMวยงาน หากสงสัยวMาตนเอง
หรือผู5ใกล5ชิด (ครอบครัวหรือผู5ที่พักอาศัยรMวมกัน) มีอาการเข5าขMายโควิด-19 ให5ไปรับการตรวจและรับการรักษา
โดยเร็ว
1.1.3 จัดให5มีการฝ•กซ5อมการสวมชุด (personal protection equipment, PPE) ของบุคลากรอยMางสม่ำเสมอ และ
ติดตามประเมินอัตราการล5างมือของบุคลากรในหนMวยไตเทียมอยMางสม่ำเสมอ
1.1.4 ในกรณีมีการฟอกเลือดผู5ป7วยกลุMมเสี่ยงต5องเตรียมอุปกรณFปqองกันที่เหมาะสม ได5แกM ชุดกาวนFกันน้ำ หน5ากาก
อนามัยหรือ N95, หน5ากากปqองกันหน5า ตามเกณฑFของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
1.1.5 ควรมีการบันทึกข5อมูลการเดินทาง อาชีพ ชMองทางการติดตMอ ประวัติการรวมกลุMม (cluster history) ของเจ5าหน5าที่
ผู5ป7วย และญาติ และปรับปรุงแก5ไขให5ถูกต5องอยMางสม่ำเสมอ

คำแนะนำ 1.2
การคัดกรองผูBปDวยกลุ9มเสี่ยงและการจัดการหน9วยไตเทียมเบื้องตBน
1.2.1 มีการติดปqายประกาศเกี่ยวกับอาการของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และแนวทางปฏิบัติเบื้องต5นสำหรับผู5ป7วยที่
บริเวณทางเข5าและพื้นที่สำหรับรอ
1.2.2 มีการติดปqายประกาศแนะนำเรื่องสุขอนามัย โดยเน5นเรื่องการล5างมือและมารยาทการไอหรือจาม ที่บริเวณทางเข5า
และพื้นที่สำหรับรอ
1.2.3 วัดอุณหภูมิผู5ที่มาฟอกเลือดทุกคนกMอนและหลังการฟอกเลือด
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รูปที่ 2. แนวทางการคัดกรองโควิด-19 และการจัดการเบื้องต5นที่หนMวยไตเทียมสำหรับผู5ป7วยที่มีอาการ
1.2.4 คัดกรอง และแยกผู5ป7วยที่มีอาการของการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจตั้งแตMระยะแรก โดยควรสอบถามประวัติทาง
โทรศัพทFกMอนฟอกเลือด หรือกMอนเข5าพื้นที่หนMวยไตเทียม ดังนี้ (รูปที่ 2)
1.2.4.1 มีประวัติไข5หรือวัดอุณหภูมิได5ตั้งแตM 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ ไมMได5กลิ่น ลิ้นไมMรับรส
หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก
1.2.4.2 มีประวัติเสี่ยงในชMวง 14 วันกMอนวันเริ่มมีอาการตามข5อ 1.2.4.1 อยMางใดอยMางหนึ่ง ดังนี้
a) เดินทางไปยัง มาจาก หรืออยูMอาศัยในประเทศที่มีรายงานผู5ป7วยในชMวง 1 เดือนย5อนหลังนับจากวันที่ออก
จากพื้นที่นั้น
b) สัมผัสกับผู5ป7วยยืนยัน COVID-19
c) ไปในสถานที่ชุมนุมชนหรือสถานที่ที่มีการรวมกลุMมคน เชMน ตลาดนัด ห5างสรรพสินค5า สถานพยาบาล หรือ
ขนสMงสาธารณะที่มีรายงานผู5ป7วยยืนยัน COVID-19 ในชMวง 1 เดือนย5อนหลังนับจากวันที่ออกจากพื้นที่นั้น
d) ปฏิบัติงานในสถานกักกันโรค
1.2.4.3 ผู5ป7วยที่มีประวัติเสี่ยงและ/หรือมีอาการให5สMงไปยังสถานพยาบาลที่มีการคัดกรองการติดเชื้อไวรัส COVID19 เพื่อให5การดูแลรักษาตMอ
1.2.5 ให5ผู5ป7วยทุกรายสวมหน5ากากผ5าหรือหน5ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่รับการบริการในหนMวยไตเทียม
6

1.2.6 จัดการสอนการล5างมือที่ถูกต5องแกMผู5ป7วยและญาติ และจัดหาแอลกอฮอลF หรือสบูMสำหรับให5ผู5ป7วยล5างมือกMอนเข5า
เครื่องฟอกเลือด
1.2.7 จัดหากระดาษทิชชูและถังขยะที่เหมาะสมกรณีที่ผู5ป7วยมีอาการไอ จาม หรือสั่งน้ำมูก
1.2.8 กรณีมีการฟอกเลือดผู5ป7วยที่มีประวัติสัมผัสใกล5ชิดกับผู5ติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยยังไมMมีอาการ ให5จัดห5องแยก
หรือพื้นที่ที่เหมาะสม (เชMน พื้นที่ที่หMางหรือแยกจากผู5ป7วยรายอื่น โดยเว5นระยะหMางอยMางน5อย 1.5 – 2 เมตร)
รวมทั้งจัดการฟอกเลือดให5เปnนรอบสุดท5าย
1.2.9 พิจารณาลดรอบการฟอกเลือดของผู5ป7วยตามความสมัครใจ เพื่อลดความแออัดและความเสี่ยงตMอการติดเชื้อ
1.2.10 พิจารณาลดความแออัดของผู5ป7วยระหวMางที่รอตMอรอบการฟอกเลือด
1.2.11 ทำความสะอาดเครื่องและห5องฟอกเลือดทุกครั้งหลังเสร็จการฟอกเลือด รวมถึงทำความสะอาดอุปกรณFเครื่องใช5
สMวนกลาง เชMน โต•ะ เก5าอี้ ลูกบิดประตู บMอย ๆ
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หมวด 2
แนวทางการดู แ ลรั ก ษาและให. บ ริ ก ารฟอกเลื อ ดผู. ป0 ว ยที ่ ต ิ ด เชื ้ อ โควิ ด -19 ที ่ ไ มJ ม ี อ าการ
(Asymptomatic COVID-19)
หลักการ

1. ต5องรับผู5ป7วยกลุMมนี้ไว5รักษาในสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลสนามที่ได5รับมอบหมายให5ดูแลผู5ป7วยโควิด-19 เพื่อ
ปqองกันการแพรMกระจายเชื้อ และเฝqาระวังอาการของผู5ป7วย ตามแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และปqองกัน
การติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุข
2. ทางเลือกของการฟอกเลือดในผูป5 ว7 ยโรคติดเชื้อโควิด-19 ที่ไมMมีอาการ (รูปที่ 2)
2.1 ในสถานพยาบาลที่มีหนMวยไตเทียม สามารถฟอกเลือดในหนMวยไตเทียมที่มีการเตรียมการสำหรับฟอกเลือด
ผู5ปว7 ยโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยการจัดรอบเฉพาะสำหรับผูป5 ว7 ยกลุMมนี้
2.2 อาจฟอกเลือดในหนMวยไตเทียมสนามชั่วคราวที่จัดตั้งสำหรับฟอกเลือดผู5ป7วยโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยเฉพาะ (ดู
แนวทางการจัดตั้งหนMวยไตเทียมในโรงพยาบาลสนาม ในภาคผนวก 2)
2.3 ในกรณีที่มีผู5ป7วยที่ไมMมีอาการจำนวนมากจนสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลสนามไมMเพียงพอ อาจพิจารณารับ
ผู5 ป7 ว ยไว5 ใ นสถานพยาบาลที ่ ไ ด5 ร ั บ มอบหมายและจั ด ตั ้ ง หนM ว ยไตเที ย มเพื ่ อ รั บ การฟอกเลื อ ดผู5 ป7 ว ยกลุM ม นี้
โดยเฉพาะ (cohort hemodialysis units) เพื่อการบริหารจัดการบุคลากร และอุปกรณFเครื่องมือที่จำเปnน
สำหรับการดูแลผูป5 ว7 ยโรคติดเชื้อโควิด-19

คำแนะนำ 2.1
การบริหารบุคลากรและอุปกรณKภายในหน9วยไตเทียมสำหรับใหBบริการฟอกเลือดผูBปDวยติดเชื้อโควิด-19

2.1.1 บุคลากรในหนMวยไตเทียมต2องใช5อุปกรณFปqองกันการติดเชื้อสMวนบุคคล (PPE) สำหรับโควิด-19 (ตารางที่ 1) เสมอ
ขณะปฏิบัติงาน และควรปรับให5เหมาะสม ขึ้นกับระดับของการใกล5ชิดผู5ป7วย ระดับของการติดเชื้อ/ความเสี่ยงของ
การติดเชื้อ
2.1.2 บุคลากรในหนMวยไตเทียมต2องได5รับการฝ•กอบรมเกี่ยวกับการใช5อุปกรณFปqองกันการติดเชื้ออยMางถูกต5อง เชMน การ
ล5างมืออยMางถูกวิธี การสวมใสMหน5ากากปqองกันและหน5ากาก N95 อยMางถูกวิธีและแนบกับใบหน5าเพื่อลดโอกาสการ
ติดเชื้อ การสวมใสM PPE อยMางถูกต5อง เปnนต5น โดยอาจจัดให5มีการอบรมบุคลากรในศูนยFไตเทียมจากผู5เชี่ยวชาญ
ฝ7ายควบคุมการติดเชื้อ (infection control) ของโรงพยาบาล
2.1.3 บุคลากรในหนMวยไตเทียมต2องได5รับการฝ•กอบรมเกี่ยวกับการทำความสะอาดและการฆMาเชื้อสถานที่และอุปกรณFใน
หนMวยไตเทียม รวมทั้งการกำจัดขยะอยMางเหมาะสม
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GLOVES (Disposable)

GOWNS (Disposable)

ผ*ากันเปUVอน

หน*ากากผ*าหรือหน*ากากอนามัย

Surgical mask

หน*ากากชนิด N95

แว:นป=องกัน หรือ Faceshield

บุคลากรผู*เกี่ยวข*อง

การล*างมือแอลกอฮอล8 เจล

ตารางที่ 1. อุปกรณFปqองกันการติดเชื้อสMวนบุคคล (Personal protection equipment) สำหรับการปqองกันการแพรM
ระบาดเชื้อโควิด-19

เจ#าหน#าที่ธุรการ เจ#าหน#าที่รักษาความปลอดภัย ü
ü
บุคลากรที่สัมผัสผู#ป>วยใกล#ชิด ที่ยังไมDมีความ
ü ü
ü
เสี่ยง หรือพบวDามีการติดเชื้อ
บุคลากรที่สัมผัสผู#ป>วยที่มีความเสี่ยงตDอการติด
ü ü ü*
ü
ผู#ป>วยกลุDม low risk
เชื้อโควิด-19 สูง หรืออยูDระหวDางการสอบสวน
contact
โรค
บุคลากรทีด่ ูแลผู#ป>วยที่พบวDามีการติดเชื้อโควิด- ü ü ü**
ü ü
19
เจ#าหน#าที่ทำความสะอาด
ü
ü
ü
ü
*กรณีที่บุคลากรต#องสัมผัสใกล#ชิดผู#ป>วยที่มีความเสี่ยงติดเชื้อสูง ผู#ป>วยกลุDมเสี่ยงที่อยูDระหวDางการสอบสวนโรค (PUI) และผู#ป>วยที่ยืนยันการ
ติดเชื้อโควิด-19 นานกวDา 15 นาที ในสถานที่ปdด
**รวมทั้งบุคลากรต#องใสDหน#ากาก N95 ในกรณีที่มีการทำหัตถการที่กDอให#เกิดละอองฝอย (aerosol-generating procedures) เชDน การใสD
และถอดทDอชDวยหายใจ (endotracheal intubation/extubation), การนวดหัวใจผายปอดกู#ชีพ (cardiopulmonary resuscitation), การ
ใช#ยาพDนละอองฝอย (nebulizing medication) เปtนต#น กับผู#ป>วยที่มีโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจที่แพรDกระจายได#งDาย

2.1.4 แพทยFหัวหน5าหนMวยไตเทียม และพยาบาลหัวหน5าหนMวยไตเทียม ต2องตรวจสอบข5อมูลสถานการณFการระบาดของ
โรค ปรับแนวทางการปฏิบัติงานของหนMวยไตเทียมให5ทันสมัยอยูMเสมอ และสื่อสารกับบุคลากรในหนMวยไตเทียมให5
ปฏิบัติได5อยMางถูกต5อง
2.1.5 บุคลากร ผู5ป7วย และญาติใกล5ชิดในครอบครัว ควรได5รับการแจ5งและกระตุ5นอยMางสม่ำเสมอ ให5ปฏิบัติตัวเพื่อ
ปqองกันการติดเชื้อ SAR-CoV-2 เป{นประจำทั้งในขณะอยูQในและนอกหนQวยไตเทียม
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2.1.6 การคัดกรองความเสี่ยงและอาการของการติดเชื้อโควิด-19
ก. กรณีที่ยังมีการติดเชื้อเปnนกลุMมก5อน (cluster) สามารถสืบสวนแหลMงหรือที่มาของการติดเชื้อโควิด-19 ได5
- บุคลากรในหนMวยไตเทียมต2องได5รับการแจ5งข5อมูลแหลMงของการติดเชื้อโควิด-19 ที่เปnนป€จจุบัน อยMาง
สม่ำเสมอ โดยเฉพาะเมื่อมีข5อมูลที่เปลี่ยนแปลง
- ผู5ป7วยที่มารับบริการฟอกเลือดต2องได5รับการคัดกรองประวัติความเสี่ยงและอาการของการติดเชื้อโควิด19 อยMางน5อยทุก 1 สัปดาหF ในกรณีที่พบวMามีความเสี่ยงของการติดเชื้อ ต5องปฏิบัติตามแนวทางการดูแล
ผู 5 ป7 วยฟอกเลื อดด5 วยเครื ่ องไตเที ยม สำหรั บชM วงระยะ New Normal เพื ่ อปq องกั นการระบาดและ
แพรMกระจายของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยสมาคมโรคไตแหMงประเทศไทย (ฉบับ 5 มิถุนายน
พ.ศ. 2563)
- ไมMควรให5ญาติมารอผู5ป7วยที่บริเวณหนMวยไตเทียม
- แพทย}หัวหน2าหนQวยไตเทียม ต2องปรับเกณฑ}ของการคัดกรองประวัติความเสี่ยง และอาการของโค
วิด-19 ให2เป{นป•จจุบันอยูQเสมอ
- เมื่อตรวจพบผู5ป7วยที่ติดเชื้อหรือกลุMมก5อนติดเชื้อในศูนยFไตเทียม ต5องแจ5งฝ7ายควบคุมโรคติดเชื้อ
(infection control) ของโรงพยาบาลและกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขทันทีตามแนวทางที่
กำหนดไว5 เพื่อให5สามารถดำเนินการสอบสวนโรคได5อยMางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ข. กรณีการแพรMระบาดที่ไมMสามารถสืบสวนแหลMงหรือที่มาของการติดเชื้อโควิด-19 ได5
- ผู5ป7วยที่มารับบริการฟอกเลือดต2องได5รับการคัดกรองประวัติความเสี่ยง และอาการของโควิด-19 อยMาง
น5อยทุก 1 สัปดาหF ในกรณีที่พบวMามีความนMาจะเปnนของการติดเชื้อ ต5องปฏิบัติตามแนวทางการดูแล
ผู 5 ป7 วยฟอกเลื อดด5 วยเครื ่ องไตเที ยม สำหรั บชM วงระยะ New Normal เพื ่ อปq องกั นการระบาดและ
แพรMกระจายของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยสมาคมโรคไตแหMงประเทศไทย (ฉบับ 5 มิถุนายน
พ.ศ. 2563)
- ไมMควรให5ญาติมารอผู5ป7วยที่บริเวณหนMวยไตเทียม
- ในกรณีที่มีการแพรQระบาดใหญQ บุคลากรที่ปฏิบัติงานใกล2ชิดผู2ปUวยควรได2รับการพิจารณาให2ได2รับ
การทำ Nasal swab ตรวจหาไวรัสโควิด-19
2.1.7 การจัดสถานที่ และอัตราการปฏิบัติงานของบุคลากร สำหรับการฟอกเลือดด5วยเครื่องไตเทียม
ก. การจัดสถานที่ อุปกรณF และบุคลากรสำหรับการฟอกเลือดด5วยเครื่องไตเทียม ต5องได5รับการแยกจากกันเปnน 3
กลุMม ได5แกM ผู5ป7วยได5รับการยืนยันวMาติดเชื้อโควิด-19 ทั้งที่มีอาการและไมMมีอาการ, ผู5ป7วยที่รอสอบสวนโรคทั้ง
ที่มีอาการและไมMมีอาการ และผู5ป7วยที่ไมMพบวMามีการติดเชื้อ
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ข. ผู5ป7วยที่ได5รับการยืนยันการติดเชื้อโควิด-19 ต2องได5รับการฟอกเลือดในบริเวณที่แยกชัดเจน จากผู5ป7วยที่ไมMยัง
ไมMพบการติดเชื้อ โดยให5แยกทางกายภาพ และแยกอากาศ แตMสามารถใช5บุคลากรในกลุMมผู5ป7วยเดียวกัน
รMวมกันได5 พิจารณาขึ้นกับจำนวนผู5ป7วย ความรุนแรงของอาการ และศักยภาพของสถานพยาบาล เชMน ห5อง
แยกโรคที่มีการป™ดประตูแยกบริเวณ หนMวยไตเทียมแยกสำหรับผู5ป7วยติดเชื้อโควิด-19 หรือ ห5องปรับระบบ
อากาศแรงดันลบ
ค. ผู5ป7วยที่มีอาการนMาสงสัยของการติดเชื้อโควิด-19 และอยูMระหวMางรอผลการสอบสวนโรค ต2องได5รับการจัดการ
ฟอกเลือดแยกกับผู5ป7วยได5รับการยืนยันวMาติดเชื้อโควิด-19 และผู5ป7วยไมMติดเชื้อ โดยแยกพื้นที่ บุคลากร
อุปกรณFสำหรับผู5ป7วยแตMละรายที่รอการสอบสวนโรค จนกวMาจะได5รับการยืนยันสถานะการติดเชื้อแล5ว จึง
จำแนกผู5ป7วยไปตามกลุMมที่ได5รับการยืนยัน พิจารณาขึ้นกับจำนวนผู5ป7วย ความรุนแรงของอาการ และศักยภาพ
ของสถานพยาบาล
ง. ผู5ป7วยที่มีประวัติสัมผัสเชื้อโควิด-19 แตMไมMมีอาการ และอยูMระหวMางการสอบสวนโรค ควรได5รับการจำแนกเปnน
กลุMมที่มีความเสี่ยงสูง และต่ำ ตMอการได5รับเชื้อโควิด-19 และใช5แนวทางการปฏิบัติตัวของการกักบริเวณ
เชMนเดียวกับคนทั่วไป
- สถานที่ฟอกเลือด ให5แยกจากบริเวณผู5ป7วยฟอกเลือดทั่วไป อยMางน5อย 2 เมตร มีฉากกั้น หรือจัดให5ได5รับ
การฟอกเลือดในรอบสุดท5ายของวันที่ไมMมีผู5ป7วยฟอกเลือดทั่วไป
- ผู5ป7วยต5องใสMหน5ากากอนามัยตลอดเวลา
- บุคลากรต5องใช5อุปกรณFปqองกันสMวนบุคคล ตามที่ระบุในตารางที่ 1
- การทำความสะอาดอุปกรณF เครื่องไตเทียม และการกำจัดขยะ ให5ทำความสะอาดด5วยการเช็ดด5วยน้ำสบูM
ตามด5วยน้ำยาฆMาเชื้อมาตรฐาน ต5องแยกขยะติดเชื้อให5ชัดเจนจากขยะทั่วไป
จ. จัดอัตรากำลังพยาบาลไตเทียมและผู5ชMวยเหลือตามมาตรฐานของ ตรต. ระดับความรุนแรงของผู5ป7วย และ
สภาพพื้นที่การปฏิบัติงานในหนMวยไตเทียม และจัดแยกกลุMมผู5ปฏิบัติงานที่สัมผัสผู5ป7วยยืนยันการติดเชื้อ ผู5ป7วย
ที่อยูMระหวMางการสอบสวนโรค และผู5ป7วยไมMติดเชื้อโควิด-19 โดยให5สลับเปลี่ยนผลัดดูแลผู5ป7วยเปnนชMวงเวลา ไมQ
จำเป{นต2องกักบริเวณหลังปฏิบัติงานดูแลผู5ป7วยติดเชื้อโควิด-19 ถ5ามีการใช5อุปกรณFปqองกันการติดเชื้อสMวน
บุคคล อยMางถูกต5อง แตMยังต2องใช5อุปกรณFปqองกันการติดเชื้อในระดับปqองกันทั่วไป
2.1.8 การจำหนMายผู5ป7วยติดเชื้อโควิด-19 ออกจากกลุMมผู5ติดเชื้อ ให5กลับไปรับการฟอกเลือดด5วยเครื่องไตเทียมในหนMวย
ไตเทียมทั่วไปได5 ขึ้นอยูMกับความรุนแรงเริ่มแรก อาการป€จจุบัน โรคประจำตัวของผู5ป7วย (ตารางที่ 2) โดยไมM
จำเปnนต5องตรวจติดตามหลักฐานการพบเชื้อโดยวิธี PCR กMอนจำหนMาย เนื่องจากผลการตรวจอาจทำให5เกิดความ
สับสน คำแนะนำในป€จจุบันโดยสมาคมโรคติดเชื้อแนะนำให5พิจารณาจากอาการและอาการแสดงทางคลินิก
มากกวMาผลตรวจทางห5องปฏิบัติการ โดย
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ตารางที่ 2. การจำหนMายผู5ป7วยที่มีการติดเชื้อโควิด-19 จากสถานะการติดเชื้อ โดยอาศัยอาการและอาการแสดง
สถานะของภูมิต*านทานการติดเชื้อ
ปกติ

ระดับความรุนแรงของอาการ
ผู*ที่ไม:มีอาการ
อาการน*อย ถึงปานกลาง

อาการรุนแรง หรือวิกฤต

ต่ำ

ผู*ที่ไม:มีอาการ
ผู*ที่มีอาการ

การจำหน:ายโดยอาศัยเกณฑ8ข*อมูลระบาดวิทยา
อาการและอาการแสดง
อยDางน#อย 10 วัน หลังจากการตรวจพบเชื้อครั้งแรก
ลักษณะครบทุกข#อ ดังตDอไปนี้
1. หลังจากวันแรกที่มีอาการ อยDางน#อย 10 วัน
2. ไมDมีไข# โดยไมDใช#ยาหรือวิธีการลดไข# อยDางน#อย 24 ชม.
3. อาการดีขึ้นแล#ว เชDน ไอ หายใจเหนื่อย
ลักษณะครบทุกข#อ ดังตDอไปนี้
1. หลังจากวันแรกที่มีอาการ อยDางน#อย 10-20 วัน
2. ไมDมีไข# โดยไมDใช#ยาหรือวิธีการลดไข# อยDางน#อย 24 ชม.
3. อาการดีขึ้นแล#ว เชDน ไอ หายใจเหนื่อย
4. ปรึกษาแพทย|ผู#เชี่ยวชาญโรคติดเชื้อ หรือแพทย|ที่ดูแลด#านการควบคุม
ป~องกันติดเชื้อในพื้นที่
อยDางน#อย 10-20 วัน หลังจากการตรวจพบเชื้อครั้งแรก
ลักษณะครบทุกข#อ ดังตDอไปนี้
1. หลังจากวันแรกที่มีอาการ อยDางน#อย 10-20 วัน
2. ไมDมีไข# โดยไมDใช#ยาหรือวิธีการลดไข# อยDางน#อย 24 ชม.
3. อาการดีขึ้นแล#ว เชDน ไอ หายใจเหนื่อย
4. ปรึกษาแพทย|ผู#เชี่ยวชาญโรคติดเชื้อ หรือแพทย|ที่ดูแลด#านการควบคุม
ป~องกันติดเชื้อในพื้นที่

ก. ผู5ป7วยติดเชื้อที่ไมMมีอาการ (asymptomatic) สามารถจำหนMายได5 หากแยกตัวครบ 10 วันหลังจากการตรวจ
PCR ให5ผลบวกครั้งแรก
ข. ผู5ป7วยติดเชื้อที่มีอาการ (symptomatic) สามารถจำหนMายได5 หากแยกตัวครบ 10 วันหลังจากวันที่เริ่มมี
อาการวันแรก โดยหากผู5ป7วยยังคงมีอาการในวันที่ 10 ของการแยกตัว ควรให5แยกตัวตMอจนกวMาจะไมMมีอาการ
ติดตMอกัน 24-48 ชั่วโมง
ค. ผู5ป7วยติดเชื้อที่อยูMในภาวะวิกฤต (critically ill) หรือผู5ป7วยที่มีภูมิคุ5มกันบกพรMอง ให5แยกตัวเปnนเวลา 3 สัปดาหF
2.1.9 การระบายอากาศภายในหนMวยไตเทียม
ก. ผู5บริหารหนMวยไตเทียมควรจัดให5มีการระบายอากาศให5ได5มาตรฐาน หรือ มีอัตราการหมุนเวียนอากาศเปnน 12
เทMาของปริมาตรห5องตMอชั่วโมง (12 ACH) และมีการเติมอากาศบริสุทธิ์จากภายนอกไมMน5อยกวMา 2 เทMาของ
ปริมาตรห5องตMอชั่วโมง
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ข. การฟอกเลือดด5วยเครื่องไตเทียมสำหรับผู5ป7วยที่ได5รับการยืนยันการติดเชื้อโควิด-19 ควรทำในสถานที่ที่มี
ระบบทางเดินอากาศแยกชัดเจน จากผู5ที่ไมMมีการติดเชื้อ ได5แกM ห5องแยกโรคที่มีการป™ดประตูแยกบริเวณ หนMวย
ไตเทียมแยกสำหรับผู5ป7วยติดเชื้อโควิด-19 หรือ ห5องปรับระบบอากาศแรงดันลบ
2.1.10 การบริหารจัดการเมื่อมีผู5ป7วยยืนยันการติดเชื้อในหนMวยไตเทียม หรือผู5มีความเสี่ยงสัมผัสเชื้อ โควิด-19
ก. บุคลากรที่พบผู5ป7วยยืนยันการติดเชื้อในหนMวยไตเทียม หรือผู5มีความเสี่ยงสัมผัสเชื้อ โควิด-19 ต5องรายงาน
แพทยFหัวหน5าหนMวยไตเทียม และ พยาบาลหัวหน5าหนMวยไตเทียม
ข. แพทยFหัวหน5าหนMวยไตเทียม หรือผู5ได5รับมอบหมาย ต5องประเมินระดับความรุนแรงของอาการของโรค โควิด19 และความจำเปnนเรMงดMวนของการฟอกเลือด ให5การรักษาตามอาการเบื้องต5น และ จัดให5ผู5ป7วยได5รับการ
รักษาตามความเหมาะสม พิจารณาตามระดับความรุนแรงของโรค ศักยภาพของสถานพยาบาล และความ
พร5อมของอุปกรณF โดยเฉพาะ PPE และบุคลากร ตามข5อ 7.2-7.4 และ ตารางที่ 1
ค. แพทยFหัวหน5าหนMวยไตเทียม หรือผู5ได5รับมอบหมาย ต5องประเมินและทำการสอบสวนโรค ความเสี่ยงของผู5ที่มี
โอกาสสัมผัส หรือใกล5ชิดผู5ป7วยเปqาหมายที่ได5รับการยืนยัน หรือนMาสงสัยวMามีการติดเชื้อ โควิด-19 ทั้งในกลุMม
ผู5ป7วย และบุคลากรของหนMวยไตเทียม จำแนกออกเปnนผู5ที่มีความเสี่ยงสูง และต่ำตMอการได5รับเชื้อ เพื่อให5
ปฏิบัติตัวสำหรับการตรวจหาเชื้อและการกักบริเวณอยMางเหมาะสม
ง. ผู5ป7วยที่สัมผัสเชื้อ โควิด-19 ที่ได5รับการประเมินวMามีความเสี่ยงสูงตMอการได5รับเชื้อ ต5องได5รับการกักบริเวณเปnน
เวลา 14 วัน และควรได5รับการพิจารณาให5ยังคงได5รับการฟอกเลือดด5วยเครื่องไตเทียม ตามความเหมาะสม
และไมMเกิดภาวะแทรกซ5อนเฉียบพลันจากโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท5าย ในสถานพยาบาลที่มีศักยภาพ
บุคลากร และอุปกรณFรองรับการปqองกันการแพรMกระจายของเชื้อโรค อาจปรับให5เหมาะสมกับความสามารถ
ของผู5ป7วยที่จะดำรงชีวิต และการเดินทางไมMให5สัมผัส หรือ แพรMกระจายเชื้อให5ผู5อื่น
จ. หนMวยไตเทียมต5องไมMรับผูป5 7วยรายใหมMเข5าหนMวยไตเทียม ในขณะที่มีผู5ป7วยที่ยังอยูMในระหวMางยืนยันสถานะการ
ติดเชื้อ โควิด-19

เอกสารอBางอิง
1. มาตรฐานห+องให+บริการทางการแพทย6 (ห+องผ9าตัด ห+องผู+ป>วยหนัก ห+องฉุกเฉินและห+องไตเทียม) กองวิศวกรรมการแพทย6 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข
2. Interim Additional Guidance for Infection Prevention and Control Recommendations for Patients with Suspected or Confirmed COVID19 in Outpatient Hemodialysis Facilities | CDC (Update Dec. 17, 2020) https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/hcp/fsCOVID19-Dialysis-Facility.pdf
3. Preparing Outpatient Hemodialysis Facilities for COVID-19 (Update April 13, 2020) https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/downloads/hcp/Preparing-Dialysis-Facilities.pdf
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หมวด 3
แนวทางการดูแลรักษาและให.บริการฟอกเลือดผู.ป0วยที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่มีอาการ
(Symptomatic COVID-19)
หลักการ

ผู5ป7วยที่มีอาการ ต2องรับไว5รักษาในโรงพยาบาล
1. ในกรณีผู5ป7วยมีอาการไมMรุนแรง (ไมMมีปอดอักเสบ ไมMมีป€จจัยเสี่ยงตMอการเปnนโรครุนแรง/โรครMวมสำคัญ ภาพถMายรังสี
ปอดปกติ) สามารถฟอกเลือดในหนMวยไตเทียมที่มีการเตรียมการสำหรับฟอกเลือดผู5ป7วยติดเชื้อโควิด-19 (ตาม
คำแนะนำ 2.1 และภาคผนวก)
2. ในกรณีผู5ป7วยมีอาการรุนแรง (มีภาวะปอดอักเสบที่มี hypoxia (resting O2 saturation <96%) หรือมีภาวะลดลงของ
ออกซิเจน SpO2 ≥3% ของคMาที่วัดได5ครั้งแรกขณะออกแรง (exercise-induced hypoxemia) หรือภาพรังสีทรวงอกมี
progression ของ pulmonary infiltrates) สMวนใหญMจะได5รับการรักษาในหอผู5ป7วยวิกฤต (intensive care unit,
ICU) สามารถทำการฟอกเลือดหรือล5างไตในหอผู5ป7วยวิกฤต โดยรูปแบบ (modality) ของการฟอกเลือดขึ้นกับความ
พร5อมของทรัพยากร (facility) ของสถานพยาบาล

คำแนะนำ 3.1
แนวทางดูแลรักษาและการบำบัดทดแทนไตผูBปDวยติดเชื้อโควิด-19 ที่มีภาวะไตวายเฉียบพลัน

3.1.1 ผู5ป7วยโควิด-19 ที่มีภาวะไตวายเฉียบพลัน ควรหลีกเลี่ยงการใช5ยาในกลุMม Non-steroidal anti-inflammatory
drugs (NSAIDs) และยาลดระดับน้ำตาล metformin
3.1.2 พิจารณาการบำบัดทดแทนไตเมื่อมีข5อบMงชี้ ตามคำแนะนำที่ 1 โดย คณะอนุกรรมการกำหนดแนวทางการรักษา
ด5วยการฟอกเลือดและการกรองพลาสมา สมาคมโรคไตแหMงประเทศไทย ในคูMมือการรักษาด5วยการฟอกเลือดและ
การกรองพลาสมาสำหรับผู5ป7วยโรคไต พ.ศ. 2561
3.1.3 ผู5ป7วยโควิด-19 ที่มีข5อบMงชี้สำหรับการบำบัดทดแทนไต อาจได5รับการพิจารณาเลือกวิธีการบำบัดทดแทนไตวิธีใดวิธี
หนึ่งตามความเหมาะสม ได5แกM การฟอกเลือดชนิด intermittent hemodialysis, การฟอกเลือดชนิดเปnน ชMวง
แบบยืดระยะเวลาการฟอก (sustained low efficiency dialysis, SLED), การบำบัดทดแทนไตชนิดตMอเนื่อง
(continuous renal replacement therapy, CRRT), การล5างไตทางชMองท5อง (peritoneal dialysis) ตามความ
เหมาะสม โดยพิจารณาจากลักษณะทางคลินิก ผลการตรวจทางห5องปฏิบัติการ ข5อดีและข5อด5อยของแตMละรูปแบบ
(ตารางที่ 3) และความพร5อมของเครื่องมือและบุคลากร
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3.1.4 ผู5ป7วยโควิด-19 ที่มีลักษณะดังตMอไปนี้ควรได5รับการพิจารณาวMานMาจะได5ประโยชนFจาก วิธีการบำบัดทดแทนไตชนิด
ตMอเนื่อง (CRRT) หรือชนิดเปnนชMวงแบบยืดระยะเวลาการฟอก (SLED)
ก. ภาวะสมองบวมหรือมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะสมองบวม เชMน ภาวะตับวายเฉียบพลัน เส5นเลือดในสมองอุดตัน
เฉียบพลัน สมองขาดออกซิเจน เนื่องจากหัวใจหยุดเต5น (Hypoxic ischemic encephalopathy)
ข. ความผิดปกติทางเมตาบอลิกที่ยังเกิดตMอเนื่องที่ไมMสามารถแก5ไข ได5ด5วยวิธีการฟอกเลือดชนิดชั่วคราว ได5แกM
ภาวะเลือดเปnนกรดอยMางรุนแรง ภาวะ โพแทสเซียมในเลือดสูง
ค. ปริ ม าณสารน้ ำ ในรM า งกายเกิ น ที ่ ไ มM ส ามารถขจั ด ออกด5 ว ยการใช5 ย า หรื อ วิ ธ ี ก ารฟอกเลื อ ดชนิ ด ชั ่ ว คราว
โดยเฉพาะในผู5ป7วยที่มีน้ำสMวนเกินมากกวMา ร5อยละ 10 ของน้ำหนักเดิม
ง. มีความจำเปnนที่จะต5องควบคุมปริมาณน้ำและสมดุลกรดดMาง รวมถึงเกลือแรMในเลือดอยMางตMอเนื่อง
3.1.5 ผู5ป7วยโควิด-19 ที่ยังมีความดันโลหิตต่ำแม5จะได5รับยากระตุ5น ความดันโลหิตในขนาดสูง และ จำเปnนต5องได5รับการ
บำบัดทดแทนไตควรได5รับการพิจารณาวMานMาจะได5ประโยชนF จากวิธีการบำบัดทดแทนไตชนิดตMอเนื่อง (CRRT) หรือ
การล5างไตทางชMองท5อง (peritoneal dialysis) หมายความถึงผู5ป7วยที่จำเปnนต5องได5รับยาเหลMานี้เพื่อพยุงความดัน
โลหิต
ก. โดปามีน (dopamine) ปริมาณมากกวMา 15 ไมโครกรัม/น้ำหนักตัว (กก.)/นาที และ/หรือ
ข. เอพิ เนฟริ น (epinephrine) หรื อ นอรF เอพิ เนฟริ น (norepinephrine) ปริ มาณมากกวM า 0.1 ไมโครกรั ม/
น้ำหนักตัว (กก.)/นาที
3.1.6 ผู5ป7วยที่ได5รับการบำบัดทดแทนไตชนิดตMอเนื่อง (CRRT) ควรได5ปริมาณการขจัดน้ำ (delivered ultrafiltration
หรือ effluent flow rate) อยMางน5อย 20-25 มล./น้ำหนักตัว (กก.)/ชม. ซึ่งโดยทั่วไปควรปรับตั้งปริมาณการขจัด
น้ำ (prescribed) ultrafiltration หรือ effluent flow rate เบื้องต5นที่ 25-30 มล./น้ำหนักตัว (กก.)/ชม. แนะนำ
ให5เลือกใช5รูปแบบ CVVHD หรือ CVVHDF โดยหลีกเลี่ยงคMา filtration fraction ที่สูงกวMา 0.25 เพื่อลดโอกาส
วงจรเลือดแข็งตัว ควรพิจารณาใช5สารกันเลือดแข็งตัว ได5แกM เฮปาริน หรือซิเตรต เพื่อลดโอกาสวงจรเลือดแข็งตัว
เปnนการลดความเสี่ยงของบุคลากรที่ต5องเปลี่ยนวงจร
3.1.7 การฟอกเลือดชนิด intermittent hemodialysis ควรได5 urea reduction ratio (URR) มากกวMาร5อยละ 70 หรือ
single pool Kt/V มากกวMา 1.3 ตMอการฟอกเลือดหนึ่งครั้ง และควรฟอกเลือดอยMางต่ำ 3 ครั้งตMอสัปดาหF
3.1.8 แนะนำให5เลือกใสMสายสวนฟอกเลือด (vascular access) ที่หลอดเลือดดำ internal jugular ข5างขวามากกวMา
ตำแหนMงอื่น
3.1.9 การล5 างไตทางชM องท5 อง (peritoneal dialysis) ควรใช5 สาย flexible PD catheter ถ5 าเปn นไปได5 แนะนำให5 ทำ
ตMอเนื่องโดยใช5เครื่องอัตโนมัติ (cycler) เพื่อลดความเสี่ยงตMอบุคลากร
3.1.10 ผู5ป7วยโควิด-19 ที่มีภาวะไตวายเฉียบพลันรุนแรงควรได5รับการประเมินข5อดี ความเสี่ยง และผลเสียของการบำบัด
ทดแทนไต ทั้งกMอนการรักษาด5วยการบำบัดทดแทนไต และระหวMางที่ได5รับการบำบัดทดแทนไตอยูMเปnนระยะ
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ตารางที่ 3. เปรียบเทียบข5อดีและข5อด5อยของรูปแบบการบำบัดทดแทนไตที่เลือกใช5ในผู5ป7วยโควิด-19 ที่มีภาวะไตวาย
เฉียบพลัน
รูปแบบการบำบัด
ข*อดี
ทดแทนไต
Intermittent
• มีใช#แพรDหลาย
hemodialysis • สามารถหมุนเวียนใช#ได#กับผู#ป>วยหลายรายตDอ
(IHD)
วัน
• ลดการเกิ ด วงจรเลื อ ดแข็ ง ตั ว เนื ่ อ งจากใช#
Blood flow rate สูง
SLED or PIRRT • มีผลกระทบตDอการไหลเวียนโลหิตน#อย
• สามารถหมุนเวียนใช#ได#กับผู#ป>วยหลายรายตDอ
วัน
• ลดการเกิดวงจรเลือดแข็งตัว เนื่องจากสามารถ
ใช# Blood flow rate สูง
CRRT
• มีผลกระทบตDอการไหลเวียนโลหิตน#อย
• ควบคุมสมดุลสารน้ำได#ดีและแมDนยำ
• สามารถทำได#ข#างเตียงผู#ป>วยใน ICU
• ดู แ ลโดยพยาบาล ICU ลดจำนวนบุ ค ลากรที่
ต#องมีความเสี่ยง
PD

•
•
•
•
•

ข*อด*อย
• ไมDสามารถควบคุมสมดุลสารน้ำตDอวันได#
• ทำให#เกิดการไหลเวียนโลหิตไมDคงที่ เชDน ความ
ดันโลหิตต่ำ การเต#นหัวใจผิดปกติ เปtนต#น
• จำเปtนต#องมีพยาบาลโรคไตดูแลผู#ป>วยระหวDาง
การทำ เปtนการเพิ่มความเสี่ยงแกDบุคลากร
• ไมDมีใช#แพรDหลาย
• ยั ง ไมD ม ี ก ารศึ ก ษาและคำแนะนำในการปรั บ
ขนาดยา

• ไมDมีใช#แพรDหลาย
• ต#องใช#เครื่องเฉพาะผู#ป>วยแตDละรายตDอวัน
• แนะนำให#ใช#สารป~องกันการแข็งตัวของเลือด
เนื่องจากพบภาวะเลือดแข็งตัวงDายในผู#ป>วย โค
วิด-19 ได#บDอย
• ราคาแพง
มีใช#แพรDหลาย
• ไมD แ นะนำในผู # ป > ว ยที ่ ต # อ งนอนคว่ ำ (prone
position)
ไมDมีป…ญหาเรื่องวงจรเลือดแข็งตัว
• ความเสี่ยงตDอ peri-catheter leakage
ไมDต#องใสDสายสวนหลอดเลือด
• ต#องการบุคลากรที่มีความชำนาญในการวาง
มีผลกระทบตDอการไหลเวียนโลหิตน#อย
สาย PD catheter
ลดความเสี ่ ย งตD อ บุ ค ลากรหากใช# เ ครื ่ อ ง
อัตโนมัติ

3.1.11 พิจารณาเลือกการรักษาชนิดประคับประคองมากกวMาการบำบัดทดแทนไต ในผู5ป7วยโควิด-19 ที่มีภาวะไตวาย
เฉียบพลันรุนแรงที่มีภาวะคำแนะนำที่ 1 โดย คณะอนุกรรมการกำหนดแนวทางการรักษาด5วยการฟอกเลือด และ
การกรองพลาสมา สมาคมโรคไตแหMงประเทศไทย ในคูMมือการรักษาด5วยการฟอกเลือดและ การกรองพลาสมา
สำหรับผู5ป7วยโรคไต พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ให5ผู5ป7วยและญาติมีสMวนรMวมในการ ตัดสินใจ เพื่อวางแผนการรักษารMวมกับ
แพทยF
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3.1.12 เมื่อเกิดภาวะการระบาดของโควิด-19 อยMางรุนแรงกว5างขวาง (Surge)
ก. ควรหมั่นสำรวจปริมาณอุปกรณFเครื่องฟอกไต รวมถึงอุปกรณFที่เกี่ยวข5อง เชMนเครื่องผลิตน้ำที่มีในโรงพยาบาล
จำนวนตัวกรอง จัดทำประมาณการความต5องการและทรัพยากรที่ต5องมี
ข. ฝ•กอบรมพยาบาลไตเทียมในการปqองกันตัว การใสMชุดปqองกัน
ค. พยายามปรับวิธีการบำบัดทดแทนไตเปnน การฟอกเลือดชนิด intermittent hemodialysis, การฟอกเลือด
ชนิดเปnน ชMวงแบบยืดระยะเวลาการฟอก (Sustained Low Efficiency Dialysis, SLED) ปรับลดความถี่ ใน
การฟอกเลือด โดยเร็วเพื่อประหยัดทรัพยากร แตMต5องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู5ป7วยเปnนสำคัญเสมอ
ง. ในกรณี ที ่ ปริ มาณผู 5 ป7 ว ยมี มากเกิ นความสามารถที ่ โ รงพยาบาลจะรองรั บได5 ควรมี การปรึ กษาผู 5 บริ หาร
โรงพยาบาลรวมถึงการเตรียมแผนในการสMงตMอผู5ป7วยไปยังโรงพยาบาลที่มีความพร5อมสูงกวMา
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ภาคผนวก
ภาคผนวก 1
คำแนะนำสำหรับผู.ป0วยที่มารับบริการฟอกเลือดในศูนยlไตเทียม
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สามารถแพรMจากคนสูMคนได5 ในผู5ป7วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท5ายที่ได5รับการ
ฟอกเลือดด5วยเครื่องไตเทียม มีความเสี่ยงที่จะเกิดอาการรุนแรงจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผู5ป7วยที่ได5รับการฟอก
เลือดจึงต5องลดความเสี่ยงตMอการติดเชื้อ โดยปฏิบัติอยMางเครMงครัด ดังนี้
1. รักษาสุขอนามัย รับประทานอาหารร5อน ใช5ช5อนกลางเฉพาะบุคคล หรือรับประทานอาหารจานเดี่ยว
2. ล5างมือบMอย ๆ ด5วยแอลกอฮอลFเจล หรือน้ำ และสบูMอยMางน5อย 20 วินาที
3. ล5างมือกMอนสัมผัสบริเวณใบหน5า จมูก ปาก
4. ใช5กระดาษทิชชูป™ดปากเวลาไอ หรือจาม จากนั้นทิ้งลงในถังขยะ และล5างมือด5วยแอลกอฮอลFเจลหรือน้ำและ
สบูM
5. ทำความสะอาด และฆMาเชื้อบริเวณพื้นผิวที่มีการสัมผัสบMอย ๆ เชMน ลูกบิดประตู โต•ะ เก5าอี้ด5วยน้ำยาทำความ
สะอาด
6. อยูMบ5านในวันที่ไมMฟอกเลือด ไมMไปในที่ชุมชนหนาแนMน และไมMรMวมงานเทศกาลตMาง ๆ
7. งดเดินทางไปตMางประเทศ โดยเฉพาะอยMางยิ่งประเทศที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
8. หลีกเลี่ยงการอยูMใกล5ชิดกับผู5ป7วย รวมทั้งหลีกเลี่ยงการไปเยี่ยมผู5ป7วย
9. กรณีที่เดินทางไปยังประเทศกลุMมเสี่ยง หรืออยูMใกล5ชิดกับผู5ป7วยที่ได5รับการยืนยันวMาติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ให5แจ5งเจ5าหน5าทีห่ นMวยไตเทียมทันที
10. ถ5ามีอาการไข5 ไอ เจ็บคอ จมูกไมMได5กลิ่น หอบเหนื่อย และเข5าขMายผู5ป7วยกลุMมเสี่ยง ให5ติดตMอหนMวยไตเทียมเพื่อ
รับการคัดกรองที่เหมาะสม
11. ถ5าไมMเข5าขMายผู5ป7วยกลุMมเสี่ยง แตMมีอาการไข5 ไอ เจ็บคอ ให5แจ5งแพทยFหรือพยาบาลที่หนMวยไตเทียมกMอนเข5ารับ
การฟอกเลือด เพื่อให5คำแนะนำวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม
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ภาคผนวก 2
แนวทางการจัดตั้งหนJวยไตเทียมในโรงพยาบาลสนามสำหรับผู.ป0วยติดเชื้อโควิด-19 (Satellite
Hemodialysis Unit)
1. สถานพยาบาล
- ไมMจำเปnนต5องมีเตียงรับผู5ป7วยใน
- มีกำหนดโรงพยาบาลใกล5เคียงที่จะรับสMงตMอผู5ป7วย
2. หนQวยไตเทียม
- แพทยFหัวหน5าหนMวยไตเทียม ต5องเปnนอายุรแพทยFโรคไตหรือกุมารแพทยFโรคไตหรืออายุรแพทยFทั่วไป-กุมาร
แพทยFทั่วไปที่จบการอบรมด5านไตเทียมและได5รับประกาศนียบัตรรับรองจากราชวิทยาลัยอายุรแพทยFแหMง
ประเทศไทย และต5องมีอายุรแพทยFโรคไตเปnนที่ปรึกษา
- พยาบาลหัวหน5าหนMวยไตเทียม ต5องได5รับประกาศนียบัตรผู5เชี่ยวชาญการฟอกเลือดด5วยเครื่องไตเทียมจาก
สมาคมโรคไตและสภาการพยาบาล
3. การให2บริการ
- เป™ดให5บริการฟอกเลือดด5วยเครื่องไตเทียม 1-2 รอบตMอวัน โดยพยายามหลีกเลี่ยงการฟอกเลือดนอกเวลา
ราชการ
- ไมMต5องให5บริการ acute hemodialysis, CAPD และ CRRT
4. บุคลากร
- แพทยFผู5ดูแล ต5องเปnนอายุรแพทยFโรคไตหรือกุมารแพทยFโรคไตหรืออายุรแพทยFทั่วไป-กุมารแพทยFทั่วไปที่จบ
การอบรมด5านไตเทียมและได5รับประกาศนียบัตรรับรองจากราชวิทยาลัยอายุรแพทยFแหMงประเทศไทย และ
ต5องมีอายุรแพทยFโรคไตเปnนที่ปรึกษา
- ควรมีแพทยFอยูMในบริเวณโรงพยาบาลสนามในระหวMางที่มีการให5บริการฟอกเลือด และสามารถมาประเมิน
อาการและให5การรักษาอยMางทันทMวงที ในกรณีฉุกเฉิน
- พยาบาลผู5ให5การดูแล ต5องเปnนพยาบาลเฉพาะทางไตเทียมแตMไมMจำเปnนต5องเปnนผู5เชี่ยวชาญการฟอกเลือดด5วย
เครื่องไตเทียม โดยอัตราสMวนของพยาบาลเฉพาะทางไตเทียมตMอผู5ป7วย ไมMน5อยกวMา 1:2
- ยกเว5นในกรณีที่บุคลากรขาดแคลน สามารถปรับเปลี่ยนโดยพยาบาลผู5ให5การดูแลเปnนพยาบาลเฉพาะทางไต
เทียมโดยอัตราสMวนของพยาบาลเฉพาะทางไตเทียมตMอผู5ป7วยไมMน5อยกวMา 1:4 และมีพยาบาลทั่วไปหรือผู5ชMวย
พยาบาลชMวยดูแลเพิ่มเติมโดยอัตราสMวนของพยาบาลทั่วไปหรือผู5ชMวยพยาบาลตMอผู5ป7วยไมMน5อยกวMา 1:4
- แพทยFและพยาบาลควรผMานการฝ•กอบรมการใสMและถอดชุด PPE
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- แพทยFและพยาบาลควรผMานการฝ•กอบรมการ CPR ในผู5ป7วย โควิด-19
- ควรแบMงบุคลากรเปnนอยMางน5อย 2 ชุด ไมMให5มีการติดตMอกัน โดยแบMงขึ้นเวรกันเปnนชMวง ๆ เชMน ชุดละ 1 สัปดาหF
5. สถานที่
- ต5องมีพื้นที่หนMวยบริการเฉลี่ยไมMน5อยกวMา 4 ตารางเมตร ตMอหนึ่งหนMวยบริการ และต5องมีระยะหMางระหวMางเตียง
ไมMน5อยกวMา 1.5-2 เมตร
- ต5องมีอMางล5างมือสำหรับผู5ป7วยกMอนเข5ารับการฟอกเลือด
- มีการแยกถาดเก็บอุปกรณFและยาในเฉพาะผู5ป7วยแตMละคน
- ควรมีพื้นที่ห5องพักของพยาบาลเปnนสัดสMวน
- มีจุดเปลี่ยนชุดและอาบน้ำสำหรับพยาบาลไตเทียม
- ต5องมีเปลเข็นนอนสำหรับผู5ป7วยอยMางน5อย 1 เตียงในกรณีฉุกเฉิน
- ต5องมีระบบการควบคุมการติดเชื้อในหนMวยไตเทียม
- ต5องมีระบบการกำจัดขยะติดเชื้อ
- ควรมีระบบบำบัดน้ำเสีย
- ควรมีพื้นที่แยกเก็บของ
6. เครื่องไตเทียมและตัวกรอง
- เครื่องไตเทียมใช5วิธีเชMา และจ5างเหมาให5บริษัทดูแลเครื่อง
- ต5องมีการทำความสะอาดฆMาเชื้อพื้นผิว (surface disinfection) ของเครื่องไตเทียม เก5าอี้นั่งฟอกเลือด และ
เตียงผู5ป7วย โดยใช5 70% alcohol หลังการฟอกเลือดทันที ในผู5ป7วยทุกคนและทุกครั้ง
- ใช5ตัวกรองเลือดแบบ low flux และฟอกเลือดแบบ conventional hemodialysis
- ไมMให5ล5างตัวกรองและ blood line เพื่อนำมาใช5ซ้ำ
7. ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์
- ใช5การผลิตน้ำบริสุทธิ์ผMานระบบ portable RO machine
- ควรใช5 portable RO machine 1 เครื่องตMอกับเครื่องไตเทียม 2 เครื่อง
- ชMวง disinfection ของ hemodialysis machine ควรตMอ portable RO machine แบบ 1:1 เพื่อปqองกัน
แรงดันน้ำไมMพอ
- Portable RO machine ควรมี Pre RO filter ไมMใหญMกวMา 5 ไมครอน
- ควรติดตั้งถังเก็บน้ำดิบขนาด 1,000 ลิตร (รองรับการฟอกเลือดได5 4 station อยMางน5อย 1 รอบ)
- ต5องมีการตรวจคุณภาพน้ำบริสุทธิ์ที่ post RO filter ในครั้งแรกที่เป™ดให5บริการโดยต5องผMานเกณฑFดังนี้
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o Bacteria culture < 100 CFU/mL (โดยใช5 trypticase soy agar, tryptone glucose extract
หรือ R2A agar)
o Endotoxin < 0.25 EU/ml
o ตรวจหาสารปนเป§¨อนทางเคมีตามมาตรฐานของราชวิทยาลัยอายุรแพทยFแหMงประเทศไทย
- ต5องมีการบำรุงรักษา portable RO machine โดยการอบฆMาเชื้อเปnนประจำทุก 1-2 สัปดาหFโดยบุคลากรของ
หนMวยไตเทียม และทุก 6 เดือนโดยผMานระบบจ5างเหมาบริษัท และต5องทำกMอนกำหนดเมื่อตรวจพบ bacteria
มากกวMา 100 CFU/mL
8. อุปกรณ}และยาในการชQวยชีวิต ในกรณีที่ผู5ป7วยโควิด-19 อยูMในภาวะวิกฤตฉุกเฉินและจำเปnนต5องใสMทอM ชMวยหายใจ
แนะนำให5ทำ rapid sequence intubation และพิจารณาปรึกษาวิสัญญีแพทยF โดยหนMวยไตเทียมต5องมีอุปกรณFและ
ยาพร5อมใช5ดังตMอไปนี้
- Oxygen supply
- Self-inflating bag
- Direct laryngoscope
- Endotracheal tube and guidewire
- Oral airway
- Suction machine
- Adrenaline
- 7.5% Sodium bicarbonate
- 10% Calcium gluconate
- 50% Glucose
9. แบบบันทึกและคูQมือปฏิบัติงาน
- แบบบันทึกการฟอกเลือดด5วยเครื่องไตเทียม
o ต5องมีแบบบันทึกคำยินยอมของผู5ป7วยในการฟอกเลือดด5วยเครื่องไตเทียม (hemodialysis informed
consent) ในครั้งแรกที่มาเข5ารับบริการ
o ต5องมีการใช5แบบบันทึก hemodialysis flow chart ทุกครั้ง
o ต5องมีการใช5แบบบันทึกผู5ป7วยแรกเข5ารับบริการการฟอกเลือดด5วยเครื่องไตเทียม (ประวัติ การตรวจ
รMางกาย โดยสังเขป)
o ต5องมีการใช5 hemodialysis prescription ตั้งแตMครั้งแรกที่รับบริการ
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o ควรมีบันทึกการใช5ยาผู5ป7วย (medication record) ในครั้งแรกที่รับบริการ
- คูMมือการปฏิบัติงาน ใช5 “แนวทางการดูแลผู5ป7วยฟอกเลือดด5วยเครื่องไตเทียม สำหรับชMวงระยะ New Normal
เพื่อปqองกันการระบาดและแพรMกระจายของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)”
10. การประเมินและติดตาม
- มีการตรวจเยี่ยมโดยอายุรแพทยFโรคไตหรือกุมารแพทยFโรคไตหรืออายุรแพทยFทั่วไป-กุมารแพทยFทั่วไปที่จบ
การอบรมด5านไตเทียมและได5รับประกาศนียบัตรรับรองจากราชวิทยาลัยอายุรแพทยFแหMงประเทศไทย อยMาง
น5อยทุก 2 สัปดาหF
- ไมMต5องมีการสMงตรวจเลือด routine blood chemistry, adequacy, iron study, CKD-MBD, lipid และ
LFT
- มีผลตรวจ Anti-HIV, HBsAg, HBsAb และ Anti-HCV เมื่อแรกเข5า
- ไมMต5องมีการตรวจภาพรังสีของปอด (CXR)
- ไมMต5องมีการตรวจคลื่นไฟฟqาหัวใจ (EKG)
เอกสารอ2างอิง
1. เกณฑFและแนวทางการตรวจรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด5วยเครื่องไตเทียม ฉบับปรับปรุงป® 2557
2. Akbarialiabad H, et al., COVID-19 and maintenance hemodialysis: a systematic scoping review of
practice guidelines, BMC Nephrology (2020) 21:470
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ภาคผนวก 3
การติดตั้งระบบน้ำเพื่อรองรับการฟอกเลือดผู.ป0วยติดเชื้อโควิด-19 ในโรงพยาบาล
หลักการ
1. ผลิตน้ำบริสุทธิ์โดยใช5เครื่อง portable RO (reverse osmosis) machine
2. ฟอกเลือดแบบ conventional hemodialysis
3. Dialyzer: low flux, non-reuse
4. Hemodialysis twice a week (if possible)
5. ไมMควรเคลื่อนย5าย hemodialysis machine และ portable RO machine บMอยๆ เพื่อปqองกันการแพรMกระจาย
เชื้อ
Requirements
ห"องแยกโรค (negative pressure room)
Intensive care unit
1. รองรับผู5ป7วยได5 1 คน
2. จMายน้ำดิบผMานทางทMอน้ำของอMางล5างมือข5างเตียง
3. มีระบบ central monitor เพื่อวัด vital signs ของผู5ป7วย
4. แนะนำใช5 tele-monitor dialysis parameter เพื่อลด contact time ของ dialysis nurse
Cohort ward
1. รองรับผู5ป7วยได5ตั้งแตM 1 คน หรือมากกวMา
2. จMายน้ำดิบผMานทางทMอน้ำของอMางล5างมือ (ใช5จากอMางในห5องน้ำได5ในกรณีไมMมีอMางน้ำข5างเตียง)
3. ใช5ระบบ bedside monitor เพื่อวัด vital signs ของผู5ป7วย
4. แนะนำใช5 tele-monitor dialysis parameter เพื่อลด contact time ของ dialysis nurse
Portable RO machine
1. สามารถจMายน้ำเพื่อรองรับการฟอกเลือดได5อยMางน5อย 2 เครื่องพร5อมกัน (มากกวMา 50 LPH)
2. สายตMอทางน้ำเข5าและออกจากเครื่อง แตMละเส5นควรยาว 1.5-3 เมตร
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RO machine

Company

QuickRO
AquaUNO
RS water RO mobile
Toppure smart 60AC

Aeonmed
FMC
RenalServe
Meditop

Maximum delivery flow
(LPH)
120
50
90
90

Raw water supply
1. จMายน้ำดิบเปnนน้ำประปาที่มี chlorine อยูMแล5ว
2. ทMอจMายน้ำมีขนาดตั้งแตM ½” (4 หุน) ขึ้นไป (โดยทั่วไปจะมีขนาด 4 ถึง 6 หุน)
3. ชนิดทMอน้ำอาจเปnนทMอเหล็ก (steel pipe) หรือ PVC ก็ได5
Drain water system
1. สามารถระบายน้ำออกรวมกับระบบบำบัดน้ำของอาคารได5
2. ไมMแนะนำให5ระบายน้ำจากสายยางสูMอMางล5างมือโดยตรง เนื่องจากมี aerosol generation
3. ควรมีฝาป™ดมิดชิดระหวMางไมMใช5งาน เพื่อลดกลิ่นและปqองกันการปนเป§¨อน
4. ขนาดทMอน้ำทิ้งต5องใหญMและลึกพอให5ใสMสายยางระบายน้ำได5 2 เส5น
4. ชนิดทMอแนะนำเปnน PVC
5. มีระบบล็อกสายยางกันหลุด
Installation techniques
การติดตั้งจุดจMายน้ำดิบ
1. ตMอทางน้ำแยกเพื่อจMายน้ำดิบ โดยจุดแยกควรอยูMหลัง valve เป™ดป™ดน้ำหลัก เพื่อความสะดวกในการติดตั้ง
2. ติดตั้ง valve เป™ดป™ดทางแยกน้ำที่จะตMอเข5า portable RO machine
3. ก•อกจMายน้ำเปnนแบบตรงหรือตMอสายเพิ่มเพื่อความสะดวกก็ได5
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ทMอจMายน้ำแบบมีสายตMอ

ทMอจMายน้ำแบบตรง

4. ปลายทMอจMายน้ำติดตั้งข5อตMอชนิดตัวผู5 (male-type) ตามขาดทMอ โดยแนะน้ำให5ป™ดฝาครอบไว5ด5วย (ดังรูป)

การติดตั้งจุดเชื่อมตMอกับเครื่องผลิตน้ำ RO
1. ติดตั้งปลายสายยางรับน้ำดิบของ portable RO machine ด5วยหัวตMอชนิดตัวเมีย (female-type) โดยใช5ขนาด
เดียวกับข5อตMอที่จุดจMายน้ำดิบ
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ข5อตMอสายรับน้ำดิบ

รูปหลังมีการตMอทMอแล5ว

การติดตั้งจุดรับน้ำทิ้ง
1. ติดตั้งทMอรับน้ำทิ้งโดยเป™ดจุดรับน้ำขึ้นด5านบน
2. ติดตั้งฝาป™ดทMอรับน้ำทิ้ง หากยังมีกลิ่นแนะนำให5ทำ valve เป™ดป™ดที่ทMอน้ำทิ้งเพิ่ม

ทMอรับน้ำทิ้ง แบบเป™ดและป™ดฝา

ทMอรับน้ำทิ้งแบบเป™ดด5านบน

ทMอรับน้ำทิ้งทีมีการติดตั้ง valve เป™ดป™ด
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