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ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง

1 ออกจากบ้านเมื่อจ าเป็น 
หากออกนอกบ้าน เว้นระยะห่างจากผู้อ่ืนอย่างน้อย 1-2 เมตร

ใช้รถสาธารณะที่จ าเป็นเท่านั้น ถ้าเป็นไปได้ ท างานที่บ้าน หลีกเลี่ยงการ
เดินทางไปยังพื้นที/่ประเทศเสี่ยง หรือ การไปเยี่ยมผู้ป่วย หรือ การเข้าไป
ในพื้นที่ที่มีคนแออัด หนาแน่น พื้นที่ปิด หรือการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย

2 สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา เมื่ออยู่นอกบ้าน
โดยศึกษาขั้นตอนการสวมและถอดหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี 

3 ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกฮอลลท์ุกครั้ง อย่างน้อย 20 วินาที 
* ก่อนรับประทานอาหาร           * หลังใช้ส้วม
* ก่อนใส่หน้ากากอนามัย            * ก่อนและหลังถอดหน้ากากอนามัย
* หลังจากไอ จาม * หลังสัมผัสจุดเสี่ยงที่มีผู้ใช้งานสาธารณะ           

เช่น กลอนลูกบิดประตู ราวบันได
* ก่อนสัมผัสบริเวณใบหน้า โดยเฉพาะดวงตา จมูก ปาก

4 ท าความสะอาดและฆ่าเชื้อบริเวณพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อยๆ เช่น ลูกบิด
ประตู โต๊ะ เก้าอี้

5 รักษาสุขอนามัย รับประทานอาหารร้อน/ปรุงสุกใหม่ๆ เมื่อรับประทาน
อาหารร่วมกับผู้อื่นใช้ช้อนกลางส่วนตัว หรือ นั่งแยกรับประทานอาหาร 
แยกส ารับ แยกของใช้ส่วนตัว ไม่ควรใช้ร่วมกับผู้อื่น

6

ดัดแปลงท่ีมาจาก: สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข



ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง

7

รับประทานยารักษาโรคประจ าตัวเป็นประจ า สม่ าเสมอ
หากไม่มีอาการผิดปกติ ติดต่อขอรับยาทางไปรษณีย์ หรือ ให้ญาติมารับยา
แทนได้ ยกเว้น ในผู้ป่วยฟอกเลือดหรือล้างไตทางช่องท้อง ควรมาเจาะ
เลือด ตรวจติดตาม อย่างน้อยทุก 3-6 เดือน

8

แนะน าให้ออกก าลังกายที่ความหนักปานกลางในระยะเวลาสะสมอย่างน้อย
150 นาทีต่อสัปดาห์ หรือในระดับที่เหมาะสมกับสภาพของหัวใจและ
หลอดเลือดและความทนทานด้านกายภาพของร่างกายแต่ละบุคคล

9

10

ถ้ามีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ ามูก จมูกไม่ได้กลิ่น ล้ินไม่รับรส หอบเหนื่อย หรือ 
อาการผิดปกติอื่นๆ ควรไปตรวจ คัดกรอง รักษาที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์ต้น
สังกัดใกล้บ้านทันที

เมื่อผู้ป่วยมารับบริการที่โรงพยาบาลดังต่อไปนี้ จะได้รับการคัดกรองค้นหา
การติดเชื้อโควิด-19 ก่อน ซึ่งท่านอาจไม่ได้รับความสะดวกในการรับบริการ
* ก่อนรับการรักษานอนในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
* ก่อนเข้ารับการท าหัตถการ เช่น การใส่สายสวนเข้าหลอดเลือดด าส าหรับ
ฟอกเลือด การเย็บไหมที่สายสวนหลอดเลือดด าส าหรับฟอกไต
* ก่อนเข้ารับการผ่าตัด เช่น การใส่สวยสวนหลอดเลือดด าก่ึงถาวรส าหรับฟอก
เลือด การใส่สายล้างไตทางช่องท้อง เป็นต้น

11 ควรได้รับการฉีดวัคซันป้องกันไวรัสตับอักเสบบี หากยังไม่มีภูมิคุ้มกัน
ควรได้รับวัคซีนวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ทกุปี
ควรได้รับวัคซีนโควิด-19

ดัดแปลงท่ีมาจาก: สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข



ติดต่อขอรับยา
ทางไปรษณีย์

1. เมื่อมาโรงพยาบาล แจ้งแพทย์ 
พยาบาล แล้วติดต่อช่อง 10 ชั้น 1 
อาคารส าเภาทอง

2. โทรศัพท์ เบอร์ 02-5284567 
ต่อห้องตรวจที่เคยมารับบริการ

3. Add Line: PNKMED
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1

ต้องรายงานความผิดปกติของตนเองหากมีอาการของโรคโควิด-19 และ
ประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโรคโควิด-19 ก่อนเข้ารับการฟอกเลือด

2

ควรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดย
การรักษาระยะห่าง สวนหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ ทั้งที่อยู่ที่บ้านและ
มารับการฟอกเลือด

3

4

แนะน าให้จ ากัดปริมาณน้ าดื่ม รวมถึงน้ าในอาหารและเครื่องดื่ม ประมาณ 
500 ถึง 800 มิลลิลิตร/วัน ร่วมกับพิจารณาปริมาณปัสสาวะที่เหลืออยู่ และ
น้ าหนักตัวของผู้ป่วย

ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และ/หรือ กระบังหน้า 
(Face shield) ตลอดเวลาระหว่างรับการฟอกเลือด

5

ผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

ไม่ควรรับประทานอาหารระหว่างรับการฟอกเลือด

6 ควรได้รับการฟอกเลือดในศูนย์ฟอกเลือดเพียงแห่งเดียว

7 ควรเดินทางมาฟอกเลือดโดยพาหนะส่วนตัว ถ้าเป็นไปได้

8 ไม่ควรมีผู้ติดตามหรือมีผู้ติดตามมาที่ศูนย์ฟอกเลือดให้น้อยที่สุด

ดัดแปลงท่ีมาจาก: สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย และสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย
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1

ให้ล้างไตทางช่องท้องต่อไป ควรท าในห้องแยก (ถ้ามี) และจ ากัดสมาชิก
ในบ้านในการดูแลผู้ป่วย เช่น ผู้ป่วย 1 คน ต่อ ญาติผู้ดูแล 1 คน

2

ควรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดย
การรักษาระยะห่าง สวนหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ ทั้งที่อยู่ที่บ้านและ
ออกนอกบ้าน

3

4

หมั่นล้างมือ 6 ขั้นตอนตามที่ได้เรียนมา ห้ามลัดหรือข้ามขั้นตอน โดยล้าง
ด้วยน้ าและสบู่ หรือ น้ ายาล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกฮอลล์ 70% ขึ้นไป

แนะน าให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าอย่างถูกต้องและตลอดเวลา5

6

อย่าสัมผัสบริเวณใบหน้า ตา จมูก ปาก (หากยังไม่ได้ล้างมือ) 

7 งดการเดินทางออกนอกบ้านโดยทีไ่ม่จ าเป็น หลีกเลี่ยงการไปในที่สาธารณะ 

8 หลีกเลี่ยงการเดินทางมาโรงพยาบาล โดยไม่จ าเป็น เน้นรับค าปรึกษาผ่านทาง
โทรศัพท์หรือการติดต่อส่ือสารทาง Telemedicine แทนการมาโรงพยาบาล 
ยกเว้นพยาบาล PD แนะน าให้มาหรือมีความจ าเป็นรีบด่วน และควรเข้าระบบ
การคัดกรองของโรงพยาบาลก่อนมาที่ห้อง PD ดัดแปลงท่ีมาจาก: สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย

ผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง

ผู้ป่วย ผู้ดูแล และผู้ที่อยู่ชายคาบ้านเดียวกัน ควรเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน
โควิด-19 ทุกราย ยกเว้นมีข้อห้ามทางการแพทย์



ข้อปฏิบัติเมื่อติดโรคโควิด-19

1

2

ตั้งสติให้ดี ประเมินอาการ ระดับความรุนแรงของตนเอง ว่าอยู่กลุ่มผู้ป่วย
สีเขียว หรือ สีเหลือง หรือ สีแดง

เตรียมบัตรประจ าตัวประชาชน บัตรแพ้ยา (ถ้ามี) ยารับประทานประจ า 
โทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้พร้อมอุปกรณ์สายชาร์จ หน้ากากอนามัย และ 
เจลแอลกฮอลล์

3 ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ผู้ป่วยล้าง
ไตทางช่องท้อง และผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไต ต้องติดต่อเข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาล ห้ามแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) เด็ดขาด

4 สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา แยกของใช้ส่วนตัว งด
ใกล้ชิดคนในครอบครัวหรือบุคลลอื่น แจ้งและแนะน าให้คนใกล้ชิดไป
ตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19

5 ผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง 
และผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไตให้โทรศัพท์แจ้งมายังโรงพยาบาลที่ตน
ได้รับการรักษากับอายุรแพทย์โรคไตอยู่ว่าติดโควิด-19 เพื่อประสานเข้ารับ
การรักษาต่อไป (ในผู้ป่วยฟอกเลือดให้โทรศัพท์แจ้งศูนย์ฟอกเลือดด้วย)



ข้อปฏิบัติเมื่อติดโรคโควิด-19

6

7

ถ้ามีเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนปลายนิ้ว ให้วัดระดับออกซิเจนในเลือด
ถ้าน้อยกว่า 96% ถือว่ามีความผิดปกติ และ
ถ้าอยู่ระหว่าง 96-100% ให้ลองท าการออกก าลังกาย เพื่อตรวจหา
ภาวะออกซิเจนต่ า ขณะออกก าลังกาย (Exercise-induced hypoxia) หาก
ระดับออกซิเจนก่อนและหลังออกก าลังกายต่างกัน ≥ 3% ถือว่าผลบวก ให้
แจ้งผลการตรวจให้เจ้าหน้าที่ แพทย์ พยาบาลทราบ

หากมีอาการฉุกเฉินให้โทรเรียก 1669 ทุกวันได้ตลอด 24 ชั่วโมง

9

8

10

ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ผู้ป่วยล้างไต
ทางช่องท้อง และผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไตควรได้รับการรับประทาน
ยาต้านไวรัส ฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) โดยเริ่มให้ยาเร็วที่สุด

แจ้งแพทย์ พยาบาลทุกครั้งเมื่อแรกรับรักษานอนในโรงพยาบาลเกี่ยวกับ
อาการความผิดปกติของตน ประวัติสัมผัสโควิด-19 โรคประจ าตัว ยารักษาที่
รับประทานประจ า ประวัติการแพ้ยา (รวมถึงประวัติประจ าเดือนและการ
ตั้งครรภ์ในผู้หญิง และวันสุดท้ายของการฟอกเลือดในผู้ป่วยฟอกเลือด)

รับประทานยาเดิมอย่างสม่ าเสมอ ไม่ขาดยา หากมีไข้ให้รับประทานยาลดไข้
พาราเซตามอลได้ ถ้าไม่มีประวัติแพ้ยา



ผูป่้วยโรคไต
ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ผู้ได้รับการบ าบดัทดแทนไต 
(ทั้งการฟอกเลือด หรือ ล้างไตทางช่องท้อง) และ
ผู้ได้รับการปลูกถ่ายไตควรได้รบัวัคซีนโควิด-19

หลังวัคซีนโควิด-19 ยังสามารถติดเชื้อโควิด-19 ได้ 
แตล่ดความรุนแรงของโรค ลดการแพร่เชื้อ 
ลดระยะเวลานอนโรงพยาบาล และ
ลดอัตราการเสียชีวิต

ควรได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เป็น
ประจ าทุกปี โดยเว้นระยะฉีดห่างจากวัคซีน
โควิด-19 อย่างน้อย 2-4 สัปดาห์

ผู้ได้รับการปลูกถา่ยไตแนะน าใหร้ับการฉีดวัคซีน
โควิด 19 ได้เมื่อพ้น 1 เดือนหลังผ่าตดัและมี
อาการคงที่แลว้ หรือเมื่อพ้น 1 เดือนหลังได้รับการ
รักษาภาวะปฏิเสธ โดยปรึกษาแพทย์ผู้ดแูลก่อน

ผู้ที่เคยมีประวัติโรคโควิด-19 มาก่อนควรได้รับ
วัคซีนโควิด-19 โดยเว้นระยะห่างจากการตดิเชื้อ
ไปอย่างน้อย 3 เดือน

ท่ีมา: ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย, กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
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แบบคัดกรองและใบยินยอม
รับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19


