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ค ำแนะน ำส ำหรับ ผู้ป่วย ที่ได้รับกำรฟอกเลือด 
 ผู้ป่วยต้องรายงานให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฟอกเลือดทราบโดยไม่ปิดบังเกี่ยวกับอาการของโรค COVID-19 หรือการ

สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย COVID-19 ก่อนเข้ารับการฟอกเลือด 

 ผู้ป่วยควรควบคุมอาหารไม่ให้มีสารน้้าและเกลือแร่ต่าง ๆ เกินมาก เนื่องจากผู้ป่วยอาจมีอาการของโรค   

COVID-19 หรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่เป็น COVID-19 ท้าให้ต้องส่งผู้ป่วยไปตรวจ nasopharyngeal swab และรอผล

การตรวจ ซึ่งอาจต้องเลื่อนการฟอกเลือดของผู้ป่วยออกไปชั่ วคราว  รวมทั้งในกรณีที่ผลการตรวจเป็นบวกต่อเชื้อ     

SARS-CoV-2 virus ท้าให้จ้าเป็นต้องรับผู้ป่วยไว้ในโรงพยาบาลซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการหาเตียงหลายวัน 

 ผู้ป่วยและครอบครัว ควรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้ออย่างเคร่งครัด (เช่น การใส่หน้ากากอนามัย  

การท้าความสะอาดมือ การรักษาระยะห่าง การงดกิจกรรมรวมกลุ่มทุกรูปแบบรวมทั้งการรับประทานอาหารกับ           

คนนอกบ้าน) ทั้งเมื่ออยู่ที่บ้าน และเมื่อมารับการฟอกเลือด 

ผู้ป่วยควรได้รับการฟอกเลือดในศูนย์ฟอกเลือดเพียงแห่งเดียว 

ผู้ป่วยควรเดินทางมาฟอกเลือดโดยพาหนะส่วนตัว 

ผู้ป่วยไม่ควรมีผู้ติดตามหรือมีผู้ติดตามน้อยที่สุด 

ผู้ป่วยต้องสวม surgical mask ให้กระชับ (+ face shield)  ตลอดเวลาระหว่างอยู่ในห้องฟอกเลือด 

ผู้ป่วยไม่ควรรับประทานอาหารระหว่างการฟอกเลือด 
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ค ำแนะน ำส ำหรับ medical staffs ในศูนย์ท่ีให้บริกำรกำรฟอกเลือด 

 Medical staffs ทุกคนต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกคร้ังที่มีอาการของโรค COVID-19 หรือมีความเสี่ยง

สูงจากการสัมผัสผู้ป่วยโรค COVID-19 และหยุดการปฏิบัติงานในศูนย์ฟอกเลือดเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะได้รับการยนืยนั

ว่าไม่มีการติดเชื้อก่อโรค COVID-19 

 Medical staffs ทุกคนต้องสวม surgical mask ให้กระชับ (+ face shield) ในระหว่างปฏิบัติงานเพื่อลดความ

เสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อที่อาจเกิดขึ้นได้ ในกรณีที่ต้องอยู่กับผู้ป่วยเป็นเวลานาน อาจใช้ N95 หรือ double mask (หน้ากาก

ผ้าทับบนหน้ากากอนามัย) 

 Medical staffs ทุกคนต้องท้าความสะอาดมือหลังสัมผัสผู้ป่วยและสิ่งแวดล้อมรอบตัวผู้ป่วยทุกครั้ง   

 งดการประชุมเป็นกลุ่มหรือรับประทานอาหารร่วมกันทั้งในและนอกสถานที่ท้างาน 

 ถ้าเป็นไปได้ให้เดินทางมาท้างานโดยรถส่วนตัว 

 

ค ำแนะน ำส ำหรับศูนย์ท่ีให้บริกำรกำรฟอกเลือด 
 ควรแนะน้าให้ medical staffs และผู้ป่วยทุกรายฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 

 มีระบบตรวจคัดกรองผู้ป่วยและ medical staffs ทุกคนก่อนเข้าศูนย์ฟอกเลือดตามค้าแนะน้าด้านล่าง 

 ถ้าเป็นไปได้ควรจัดแบ่งรอบการท้างานของ medical staffs และผู้ป่วยในแต่ละรอบให้แยกจากกันเพื่อป้องกัน

การระบาดของโรคไปสู่รอบอื่น ในกรณีที่มีการระบาดของโรค COVID-19 เกิดขึ้นในรอบนั้น 

พิจารณาลดรอบการฟอกเลือดผู้ป่วยจาก 3 คร้ังต่อสัปดาห์เหลือ 2 คร้ังต่อสัปดาห์ โดยค้านึงถึงอันตรายที่อาจจะ

เกิดจากการลดรอบการฟอกเลือดของผู้ป่วยลงและความเสี่ยงที่ผู้ป่วยจะติดโรค COVID-19 จากการเดินทางมาฟอกเลือด

ด้วย 

พิจารณาการใช้ single-use dialyzer ในผู้ป่วย COVID-19 ทุกราย 

อาจพิจารณาให้ค้าแนะนะผู้ป่วยไตวายเร้ือรังระยะสุดท้ายให้เร่ิมการล้างไตด้วยวิธี peritoneal dialysis  
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กำรตรวจคัดกรองผู้ป่วยก่อนเข้ำห้องฟอกเลือด เพื่อค้นหำผู้ป่วยที่มีควำมเสี่ยงสูงต่อโรค COVID-19 หรือ PUI 
(patient under investigation) 
อาการและอาการแสดง  ผู้ป่วยที่สงสัยมีการติดเชื้อโรค COVID-19 ได้แก่ ผู้ป่วยที่มีอาการอย่างน้อยหนึ่งอย่าง ดังต่อไปนี้   

- ให้ประวัติว่ามีไข้/วัดอุณหภูมิกายได้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป 

- มีอาการทางเดินหายใจเฉียบพลันใน 14 วันที่ผ่านมา เช่น ไอ น้้ามูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส 

หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หายใจล้าบาก จากปอดอักเสบ (pneumonia) 

- มีผื่นขึ้น หรือ ถ่ายเหลว หรือ ตาแดง  

ปัจจัยเสี่ยง  14 วันก่อนวันเร่ิมป่วย มีประวัติอย่างน้อยหนึ่งอย่าง ดังต่อไปนี้ 

- มีประวัติเดินทางไปในสถานที่ชุมนุมชน หรือ สถานที่ที่มีการรวมตัวของกลุ่มคน เช่น สถานบันเทิง ตลาดนัด 

ห้างสรรพสินค้า สถานพยาบาล สถานกักกันโรค หรือ ขนส่งสาธารณะ ที่มีรายงานผู้ป่วยยืนยันโรค COVID-

19 หรือ การรับประทานอาหารกันเป็นกลุ่ม 

- มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย COVID-19 ได้แก ่ 

o การสัมผัสร่างกายโดยตรงหรือสิ่งแวดล้อมหรือสารคัดหลั่ง (ถูกไอจามรด) 

o พูดคุยใกล้ชิดในระยะห่างน้อยกว่า 1 เมตร (ถ้าไอ ใช้ระยะ 2 เมตร) โดยไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย 

นานมากกว่า 5 นาที 

o อยู่ใกล้กันในระยะห่างน้อยกว่า 1 เมตร (ถ้าไอ ใช้ระยะ 2 เมตร) โดยไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย นาน

มากกว่า 15 นาที 

o อยู่ในห้องเดียวกันที่อากาศไม่ถ่ายเท นานมากกว่า 15 นาที 

o อยู่ในห้องเดียวกันที่มีการท้าหัตถการ aerosol-generating procedure ได้แก่ การใส่ท่อช่วยหายใจ 

การกู้ชีพ หรือ การพ่นยาขยายหลอดลม โดยไม่ได้สวม PPE ที่เหมาะสม 

- แพทย์ผู้ตรวจรักษาสงสัยว่าผู้ป่วยเป็น COVID-19 เช่น กรณีเกิดการระบาดเป็นวงกว้าง ผู้ป่วยอาจมีอาการ

ทางเดินหายใจเฉียบพลัน โดยที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยงชัดเจน 
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กำรปฏิบัติต่อผู้ป่วยท่ีมีควำมเสี่ยงสูงก่อนเข้ำรับกำรฟอกเลือดที่ห้องล้ำงไต   
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กำรปฏิบัติของบุคลำกรทำงกำรแพทย์ต่อผู้ป่วยฟอกเลือดที่เป็น high risk contact หรือ PUI  (อยู่ระหว่างรอผล 

swab ที่ D0, 7 after first contact และ D14 after last contact) 

- ควรระวังและปฏิบัติกับผู้ป่วยเสมือนผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงเป็น COVID-19 

- ควรรับผู้ป่วยไว้ในโรงพยาบาลถ้าท้าได้ ในกรณีที่ไม่สามารถรับผู้ป่วยไว้ในโรงพยาบาลได้ให้ท้าการฟอกเลือด

ให้กับผู้ป่วยในห้องแยก (ในห้องความดันลบถ้าเป็นไปได้) หรือห้องที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ในกรณีที่ไม่มี

ห้องแยกให้ท้าการย้ายผู้ป่วยไปฟอกเลือดในรอบสุดท้ายโดยเลือกบริเวณที่ห่างไกลจากผู้ป่วยรายอ่ืนๆและมี

อากาศถ่ายเทสะดวก หรือย้ายผู้ป่วยไปฟอกเลือดรอบพิเศษที่ไม่มีผู้ป่วยรายอ่ืนๆ  และให้ผู้ป่วยกักตัวอยู่ที่

บ้านอย่างถูกต้อง โดยให้ผู้ป่วยและคนในบ้านเดียวกันสวม surgical masks และเว้นระยะห่างกับคนใน

ครอบครัวจนกว่าจะครบ 2 สัปดาห์หรือเมื่อ swab D14 after last contact ให้ผลลบ 

- ถ้าเป็นไปได้ พิจารณาลดจ้านวนรอบต่อสัปดาห์ของการล้างไตของผู้ป่วย 

- ผู้ป่วยต้องสวม surgical mask ตลอดเวลาที่อยู่ในศูนย์ฟอกเลือด  

- เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลผู้ป่วย แพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาลและบุคลากรอ่ืนๆ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา (ใช้ 

N95 respirator + face shield ในกรณีที่ต้องอยู่กับผู้ป่วยนานกว่า 30 นาที ) , หมวกคลุมผม , และ 

disposable gloves 

- ควรจ้ากัดเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และผู้ป่วยในรอบนั้น ๆ ไม่ให้ปะปนกับรอบอ่ืน 

- ถ้าผล swab เป็นบวก ให้พิจารณารับผู้ป่วยไว้ในโรงพยาบาล 

- ในส่วนผู้ป่วยที่ฟอกเลือดที่อยู่เตียงติดกันในระยะ 2 เมตร (สัมผัสนาน 4 ชั่วโมงต่อครั้งมาตลอด) ให้รอผล 

swab ของผู้ป่วยรายแรก (index case) ในวันนั้นหรือวันถัดไป ถ้าผล swab เป็นลบ ให้พิจารณาท้าการฟอก

เลือดเหมือนเดิม แต่ถ้าผล swab ของผู้ป่วยรายแรก เป็นบวก ให้ถือปฏิบัติผู้ป่วยที่อยู่เตียงติดกันนั้นเป็น

ผู้ป่วย high risk หรือ PUI โดยต้องส่งผู้ป่วยไป swab ทันทีเช่นกันและปฏิบัติตามค้าแนะน้านี้ต่อไป 
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กำรปฏิบัติของบุคลำกรทำงกำรแพทย์ต่อผู้ป่วยฟอกเลือดที่เป็น COVID-19 

- รับผู้ป่วยไว้ในโรงพยาบาลและให้ท้าการฟอกเลือดให้กับผู้ป่วยในห้องแยกความดันลบ ในกรณีที่ไม่มีห้องแยก

ให้ท้าการฟอกเลือดให้ผู้ป่วยใน cohort ward โดยใช้ portable RO ในกรณีที่อาการหนักอาจพิจารณาล้าง

ไตด้วยวิธี continuous renal replacement therapy หรือ peritoneal dialysis 

- ถ้าเป็นไปได้ พิจารณาลดจ้านวนรอบต่อสัปดาห์ของการล้างไตของผู้ป่วย 

- ผู้ป่วยต้องสวม surgical masks (+ face shield) ตลอดเวลาที่ถูกรับไว้ในโรงพยาบาล 

- เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลผู้ป่วย แพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาลและบคุลากรอ่ืนๆ ใส่ full PPE ได้แก่ N95 respirator 

ร่วมกับ face shield, เสื้อกาวน์กันน้้า ร่วมกับ surgical hood หรือ ชุด coverall, หมวกคลุมผม, double 

disposable gloves, shoe covers ในช่วงเวลาที่ต้องสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย 

 

ระดับควำมเสี่ยงและค ำแนะน ำของ medical staff และผู้ป่วยท่ีอยู่ร่วมรอบฟอกเลือดในกรณีที่สัมผัสกับ

ผู้ป่วยฟอกเลือดที่เป็น COVID-19  (ส่วนใหญ่เป็นการทราบภายหลังว่า คนใกล้ชิดที่อยูบ่้านเดียวกันเป็น COVID-19 

ในช่วง 1-2 สัปดาห์ที่ผา่นมา ลกัษณะการสัมผสั คือ medical staff และผูป้่วยรายอื่นจะอยู่ในห้องฟอกเลือดเดียวกับ

ผู้ป่วย 1 - 4 ชั่วโมงต่อวันเปน็เวลาหลายวันแล้ว ระหว่างนั้นมีการแทงเข็มหรือน้าผู้ป่วยเข้าเครื่องฟอกเลือดและถอนเข็ม

น้าผูป้่วยออกจากเคร่ืองฟอกเลือดใช้เวลาไม่เกิน 15 นาที ร่วมกับวัดความดนัเลือดทุกครึ่งชั่วโมง) 

  ในกรณีที่ medical staff สวม surgical mask และ face shield สัมผัสกับผู้ป่วย COVID-19 ที่สวมหรือไม่สวม 

surgical mask ในระยะเวลาสั้นกว่า 15 นาที  ให้ถือว่า medical staff มีความเสี่ยงต่้า ไม่จ้าเป็นต้อง swab และสามารถ

กลับมาท้างานได้ตามปกติ (ยกเว้นแต่ medical staff รายนั้นมีอาการของโรค COVID-19 ภายใน 1 สัปดาห์หลังสัมผัส

ผู้ป่วยให้ส่งไป swab ทันที)  

  ในกรณีที่ medical staff สวม surgical mask (+ face shield) สัมผัสกับผู้ป่วย COVID-19 ที่สวม surgical 

mask (+ face shield) นานมากกว่า 15 นาที หรือสัมผัสผู้ป่วยที่ไม่ได้สวม surgical mask หรือสวมผิดวิธี นานมากกว่า 

15 นาที ให้ถือว่า medical staff มีความเสี่ยงปานกลางถึงสูงตามล้าดับ ให้ส่ง medical staff รายนั้นไป swab ภายหลัง

สัมผัสผู้ป่วยทันที และที่ 7 วัน หลังสัมผัสครั้งแรกและ 14 วันหลังคร้ังสัมผัสสุดท้าย ถ้ามีความเสี่ยงปานกลาง ให้ปฏิบัติงาน

ได้แต่ให้หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้อ่ืนจนกว่าจะครบ 14 วันและผล swab เป็นลบ ถ้ามีความเสี่ยงสูงให้หยุดท้างาน
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ร่วมกับกักตัวอยู่ที่บ้านอย่างถูกวิธีเป็นเวลา 14 วัน จนผล swab ของ medical staff รายนั้นเป็นลบ จึงให้กลับมาท้างาน

ใหม่ได้ (ยกเว้นแต่ medical staff รายนั้นมีอาการของโรค COVID-19 ภายใน 1 สัปดาห์หลังสัมผัสผู้ป่วยให้ส่งไป swab 

ทันที) 

 ในกรณีที่ medical staff ไม่ได้สวม surgical mask สัมผัสกับผู้ป่วย COVID-19 ที่สวมหรือไม่สวม surgical 

mask ให้ถือว่า medical staff มีความเสี่ยงสูง ให้ส่ง medical staff รายนั้นไป swab ภายหลังสัมผัสผู้ป่วยทันที และที่  

7 วัน หลังสัมผัสครั้งแรกและ 14 วันหลังครั้งสัมผัสสุดท้าย และให้หยุดท้างานร่วมกับกักตัวอยู่ที่บ้านอย่างถูกวิธีเป็นเวลา 

14 วัน จนผล swab เป็นลบ จึงให้กลับมาท้างานใหม่ได้ (ยกเว้นแต่ medical staff รายนั้นมีอาการของโรค COVID-19 

ภายใน 1 สัปดาห์หลังสัมผัสผู้ป่วยให้ส่งไป swab ทันที)   

ในส่วนของผู้ป่วยรายอ่ืนที่ฟอกเลือดอยู่เตียงติดกันในระยะ 2 เมตร แม้ว่าจะใส่ mask แต่เนื่องจากมีการสัมผัส

กับผู้ป่วยที่เป็น index case นาน 4 ชั่วโมงต่อวันเป็นเวลาหลายวันแล้ว  ให้ส่งผู้ป่วยไป swab และรอจนกว่าผลจะออก  

เมื่อผลออกให้ปฏิบัติตามค้าแนะน้าผู้ป่วย high risk, PUI หรือ COVID-19 ข้างต้น 

 

ระดับควำมเสี่ยงของผู้ป่วยฟอกเลือดและค ำแนะน ำในกรณีที่สัมผัสกับ medical staff ที่เป็น COVID-19 

(ส่วนใหญ่เป็นการทราบภายหลงัว่า medical staff ที่เป็น COVID-19 รายนัน้ไปยังสถานที่เสีย่งหรืออยู่ใกล้ชิดกับคนที่เป็น 

COVID-19 ที่อยู่บ้านเดียวกนัในช่วง 1-2 สัปดาห์ที่ผา่นมา และลักษณะการสัมผัส คือ medical staff อยู่ในห้องฟอกเลือด

เดียวกับผู้ป่วยหรือผู้ร่วมงานอ่ืน 4 - 8 ชั่วโมงต่อวันเปน็เวลาหลายวันแลว้ ระหว่างนั้นมีการแทงเข็มหรือน้าผู้ป่วยเข้าเครื่อง

ฟอกเลือดและถอนเข็มน้าผู้ป่วยออกจากเคร่ืองใช้เวลาไม่เกิน 15 นาที ร่วมกับวัดความดันเลือดทุกคร่ึงชั่งโมงและอาจมี

การพูดคุยหรือรับประทานอาหารกับผู้ร่วมงาน) 

 ในกรณีที่ medical staff ที่เป็น COVID-19 สวม surgical mask + face shield สัมผัสกับผู้ป่วยหรือผู้ร่วมงาน

ซึ่งใส่ mask + face shield น้อยกว่า 15 นาที ให้ถือว่าผู้สัมผัสมีความเสี่ยงต่้า ไม่จ้าเป็นต้องไป swab และมาท้างานได้

ตามปกติหรือมาฟอกเลือดได้ตามปกติ  โดยให้สังเกตอาการของโรค COVID-19 ภายใน 1 สัปดาห์  

 ในกรณีที่ medical staff ที่เป็น COVID-19 สวม surgical mask + face shield สัมผัสกับผู้ป่วยหรือผู้ร่วมงาน

ซึ่งใส่ mask + face shield นานมากกว่า 15 นาที หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้ใส่ surgical mask ให้ถือว่าผู้สัมผัสใกล้ชิดใน

ระยะ 1-2 เมตรมีความเสี่ยงปานกลางหรือสูงตามล้าดับ ให้ส่งผู้ที่สัมผัส medical staffs ที่เป็นโควิด-19  ไป swab 
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ภายหลังสัมผัสทันที และที่ 7 วันหลังสัมผัสครั้งแรกและ 14 วันหลังสัมผัสครั้งสุดท้าย ถ้ามีความเสี่ยงปานกลาง ให้

ปฏิบัติงานได้แต่ให้หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้อ่ืนจนกว่าจะครบ 14 วัน  ถ้ามีความเสี่ยงสูงให้หยุดท้างานร่วมกับพร้อมทั้ง

กักตัวที่บ้านอย่างถูกวิธี 14 วันที่บ้าน จนกว่าผล swab จะเป็นลบ  ในส่วนของผู้ป่วยที่สัมผัสนั้นให้แยกไปฟอกเลือดตาม

ค้าแนะน้าผู้ป่วย high risk หรือ PUI ด้านบนจนผล swab เป็นลบ 

หมายเหตุ ภายหลังจากการแยกผู้ป่วย COVID-19 (ทั้งผู้ป่วยฟอกเลือดและ medical staff) และผู้สัมผัสเสี่ยงปานกลาง

และสูง ออกจากศูนย์ฟอกเลือดแล้ว ให้ท้าความสะอาดบริเวณเตียงและสิ่งแวดล้อมของผู้ป่วยรายนั้นด้วยน้้ายาฆ่าเชื้อและ

ท้าความสะอาดสถานที่ตามค้าแนะน้าของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขพร้อมทั้งระบายอากาศในบริเวณนั้น  

ก่อนที่จะรับผู้ป่วยรอบใหม่เข้าท้าการฟอกเลือดโดยไม่ให้ผู้ป่วยรอบใหม่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยรอบที่สัมผัสกับผู้ป่วย 

COVID-19  ในกรณีที่ medical staffs สวม surgical mask + face shields และผู้ป่วยใส่ mask อย่างถูกวิธี ร่วมกับ 

บุคลากรท้าความสะอาดมือหลังสัมผัสผู้ป่วยและสิ่งแวดล้อมรอบตัวผู้ป่วยทุกครั้ง  เมื่อมีผู้ป่วย COVID-19 ในศูนย์ฟอก

เลือด จะท้าให้ความเสี่ยงต่อโรค COVID-19 ของผู้สัมผัสโรคเป็นความเสี่ยงต่้า  ซึ่งไม่มีความจ้าเป็นจะต้องปิดรอบหรือปิด

ศูนย์ฟอกเลือดนั้น  แต่ควรท้าการแยกและกักตัวผู้ป่วยหรือ medical staff ที่สัมผัสหรือเป็นโรค COVID-19 ตาม

ค้าแนะน้าข้างต้น 

 

กำรส่งต่อผู้ป่วยไปยงัโรงพยำบำลที่มีศักยภำพสูงข้ึน (Tertiary care) 

- ผู้ป่วยเร่ิมมี room air oxygen saturation ต่้ากว่า 96% และไม่ใช่สาเหตุจากสารน้้าและเกลือเกิน 

- ผู้ป่วยที่มีอาการและผล chest X-ray สงสัยว่าจะเป็นปอดอักเสบรุนแรง 

- ผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนหรือโรคร่วมที่ทางศูนย์ฟอกเลือดไม่สามารถให้การดูแลรักษาได้ 
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ข้อบ่งชี้ของกำรส่งผู้ป่วย COVID-19 กลับไปฟอกเลือดยังศูนย์ฟอกเลือดเดิมของผู้ป่วยเม่ือผู้ป่วยอำกำรดีขึ้น 

- ผู้ป่วยอาการไม่รุนแรงและหายจากอาการของโรค COVID-19 ภายหลังจากเริ่มมีอาการ 3 สัปดาห์ โดยไม่

จ้าเป็นต้องตรวจหาเชื้อ SARS-CoV-2 ด้วยวิธี RT-PCR ซ้้า  

- ในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการหนัก เช่น ต้องใช้ high flow oxygen หรือถูกรับไว้ใน ICR หรือต้องใช้เครื่องช่วย

หายใจ อาจให้สังเกตอาการต่อไปจนครบ 4 สัปดาห์ภายหลังจากเริ่มมีอาการ โดยไม่จ้าเป็นต้องตรวจหาเชื้อ 

SARS-CoV-2 ด้วยวิธี RT-PCR ซ้้า 

- ผู้ป่วยกลุ่มที่ได้รับยากดภูมิหรือ steroid หรือเป็นผู้ป่วยกลุ่ม immunocompromised host ให้สังเกต

อาการต่อไปจนครบ 4 สัปดาห์ภายหลังจากเริ่มมีอาการ และควรส่งตรวจ nasopharyngeal swab หาเชื้อ 

SARS-CoV-2 ด้วยวิธี RT-PCR ซ้้า และส่งผู้ป่วยกลับไปฟอกเลือดที่เดิมเมื่อค่า Ct > 30 

 

 


