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ข้อมูลค ำแนะน ำส ำหรับผู้ป่วยโรคไตในช่วงโควิด-19 นี้ได้รวบรวม
องค์ควำมรู้ รูปภำพ ข้อมูลมำจำกหลำกหลำยสถำบัน ผู้จัดท ำ โดย
มิได้มีเจตนาเป็นเพื่อการค้า ธุรกิจ เชิงพาณิชย์ แสวงหาผลก าไร 
ชื่อเสียง แต่เป็นข้อมูลที่เผยแพร่ให้ผู้ป่วยโรคไต ญำติผู้ดูแลผู้ป่วย 
และครอบครัวช่วยในกำรตัดสินใจ รับทรำบข้อปฏิบัติ และเป็น
เครื่องมือส่งเสริมคุณภำพกำรบริกำรด้ำนสุขภำพที่เหมำะสม ณ องค์
ควำมรู้ที่มี ในปัจจุบัน ซึ่งอำจเปลี่ยนแปลงได้ในอนำคต ไม่ใช่ 
ข้อบังคับของกำรปฏิบัติ ผู้ใช้สำมำรถปฏิบัติแตกต่ำงจำกค ำแนะน ำนี้ 
ได้ โดยใช้วิจำรณญำณ ซึ่งเป็นที่ยอมรับอยู่บนพื้นฐำนหลักวิชำกำร 
สภำวะโรค ปัจจัยจำกตัวผู้ป่วยหรือญำติ ข้อจ ำกัดของสถำนที่และ
ทรัพยำกร หรือมีเหตุผลที่สมควรอื่น ๆ รวมทั้งสำมำรถน ำไปเผยแพร่
เพื่อประโยชน์ในกำรดูแลรักษำผู้ป่วย COVID-19 ในประเทศไทยให้มี
ระบบที่มีมำตรฐำนต่อไป
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รู้จักโรคโควิด-19
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Coronavirus Disease 2019: COVID-19
ค ำอ่ำนภำษำอังกฤษ: โค-วิด-นำย-ทีน
ค ำอ่ำนภำษำไทย: โค-วิด-สิบ-เก้ำ หรือ โค-หวิด-สิบ-เก้ำ
ชื่อภำษำบำลี: โควิโท

โรคติดต่ออันตราย
ล ำดับที่ 14 ตำม
พระรำชบัญญัติ

โรคติดต่อ พ.ศ. 2558

อาการของโรคโควิด-19
ไข้ ไอ มีน้ ำมูก เจ็บคอ 
ไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส

หำยใจเร็ว หำยใจเหนื่อย
ตำแดง ผื่น ถ่ำยเหลว

ปอดอกัเสบ
ปอดบวม

หายใจลม้เหลว

ไตวายฉบัพลนั

ตาแดง น า้ตาไหล
มีขีต้า เจ็บตา

ผ่ืนแดงนนูแบน
ผ่ืนแดงคลา้ยลมพษิ

กำรติดต่อ
จำกคนสู่คนผ่ำนทำง

ละอองเสมหะจำกกำรไอ 
จำม น้ ำมูก น้ ำลำย

หรือ ติดต่อผ่ำนกำรสัมผัสพื้นผิวที่มีปนเปื้อนสำรคัดหลั่ง
แล้วมำสัมผัสตำ จมูก ปำก

ที่มำ: 1. ประกำศกระทรวงสำธำรณสขุ เรื่อง 
ช่ือและอำกำรส ำคัญของโรคติดต่ออันตรำย (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓

2. มติเถรสมำคม มติที่ ๒๗๙/๒๕๖๔ เรื่อง กำรใช้ช่ือ "โรคโควิด" เป็นภำษำบำลี
3. กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข
4. โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ สภำกำชำดไทย 1
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รวมค าแนะน า
การปฏิบัติตัว
ช่วงโควิด-19
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ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง

1 ออกจำกบ้ำนเมื่อจ ำเป็น 
หำกออกนอกบ้ำน เว้นระยะห่างจำกผู้อ่ืนอย่างน้อย 1-2 เมตร

ใช้รถสำธำรณะที่จ ำเป็นเท่ำนั้น ถ้ำเป็นไปได้ ท ำงำนที่บ้ำน หลีกเลี่ยงการ
เดินทางไปยังพื้นที/่ประเทศเสี่ยง หรือ กำรไปเยี่ยมผู้ป่วย หรือ กำรเข้ำไป
ในพื้นที่ที่มีคนแออัด หนาแน่น พื้นที่ปิด หรือกำรอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย

2 สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา เมื่ออยู่นอกบ้าน
โดยศึกษำขั้นตอนกำรสวมและถอดหน้ำกำกอนำมัยอย่ำงถูกวิธี (ดูหน้ำ 26-29)

3 ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกฮอลลท์ุกครั้ง อย่ำงน้อย 20 วินำที 
* ก่อนรับประทำนอำหำร           * หลังใช้ส้วม
* ก่อนใส่หน้ำกำกอนำมัย            * ก่อนและหลังถอดหน้ำกำกอนำมัย
* หลังจำกไอ จำม * หลังสัมผัสจุดเสี่ยงที่มีผู้ใช้งำนสำธำรณะ           

เช่น กลอนลูกบิดประตู รำวบันได
* ก่อนสัมผัสบริเวณใบหน้ำ โดยเฉพำะดวงตำ จมูก ปำก

4 ท าความสะอาดและฆ่าเชื้อบริเวณพื้นผิวที่มีกำรสัมผัสบ่อยๆ เช่น ลูกบิด
ประตู โต๊ะ เก้ำอ้ี (ดูหน้ำ 33-38)

5 รักษำสุขอนำมัย รับประทำนอำหำรร้อน/ปรุงสุกใหม่ๆ เมื่อรับประทำน
อำหำรร่วมกับผู้อื่นใช้ช้อนกลางส่วนตัว หรือ นั่งแยกรับประทานอาหาร 
แยกส ำรับ แยกของใช้ส่วนตัว ไม่ควรใช้ร่วมกับผู้อื่น

6

ดัดแปลงท่ีมำจำก: สมำคมโรคไตแห่งประเทศไทย และกรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข
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ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง

7

รับประทานยารักษำโรคประจ ำตัวเป็นประจ ำ สม่ าเสมอ
หำกไม่มีอำกำรผิดปกติ ติดต่อขอรับยำทำงไปรษณีย์ (ดูหน้ำ 41-42) หรือ 
ให้ญำติมำรับยำแทนได้ ยกเว้น ในผู้ป่วยฟอกเลือดหรือล้ำงไตทำงช่องท้อง 
ควรมำเจำะเลือด ตรวจติดตำม อย่ำงน้อยทุก 3-6 เดือน

8

แนะน ำให้ออกก าลังกายที่ควำมหนักปำนกลำงในระยะเวลำสะสมอย่ำงน้อย
150 นาทีต่อสัปดาห์ หรือในระดับที่เหมำะสมกับสภำพของหัวใจและ
หลอดเลือดและควำมทนทำนด้ำนกำยภำพของร่ำงกำยแต่ละบุคคล

9

10

ถ้ามีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ล้ินไม่รับรส หอบเหนื่อย หรือ 
อาการผิดปกติอื่นๆ ควรไปตรวจ คัดกรอง รักษำที่โรงพยำบำลตำมสิทธิ์ต้น
สังกัดใกล้บ้ำนทันที

เมื่อผู้ป่วยมำรับบริกำรที่โรงพยำบำลดังต่อไปนี้ จะได้รับการคัดกรองค้นหา
การติดเชื้อโควิด-19 ก่อน ซึ่งท่ำนอำจไม่ได้รับควำมสะดวกในกำรรับบริกำร
* ก่อนรับกำรรักษำนอนในโรงพยำบำลพระนั่งเกล้ำ
* ก่อนเข้ำรับกำรท ำหัตถกำร เช่น กำรใส่สำยสวนเข้ำหลอดเลือดด ำส ำหรับ
ฟอกเลือด กำรเย็บไหมที่สำยสวนหลอดเลือดด ำส ำหรับฟอกไต
* ก่อนเข้ำรับกำรผ่ำตัด เช่น กำรใส่สวยสวนหลอดเลือดด ำก่ึงถำวรส ำหรับฟอก
เลือด กำรใส่สำยล้ำงไตทำงช่องท้อง เป็นต้น

11 ควรได้รับกำรฉีดวัคซันป้องกันไวรัสตับอักเสบบี หำกยังไม่มีภูมิคุ้มกัน
ควรได้รับวัคซีนวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ทกุปี
ควรได้รับวัคซีนโควิด-19

ดัดแปลงท่ีมำจำก: สมำคมโรคไตแห่งประเทศไทย และกรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข
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1

ต้องรายงานความผิดปกติของตนเองหำกมีอำกำรของโรคโควิด-19 และ
ประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโรคโควิด-19 ก่อนเข้ารับการฟอกเลือด

2

ควรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันกำรติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดย
กำรรักษำระยะห่ำง สวนหน้ำกำกอนำมัย ล้ำงมือบ่อยๆ ทั้งที่อยู่ที่บ้ำนและ
มำรับกำรฟอกเลือด

3

4

แนะน ำให้จ ากัดปริมาณน้ าดื่ม รวมถึงน้ ำในอำหำรและเครื่องดื่ม ประมำณ 
500 ถึง 800 มิลลิลิตร/วัน ร่วมกับพิจำรณำปริมำณปัสสำวะที่เหลืออยู่ และ
น้ ำหนักตัวของผู้ป่วย

ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และ/หรือ กระบังหน้ำ (Face 
shield) ตลอดเวลำระหว่างรับการฟอกเลือด

5

ผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

ไม่ควรรับประทำนอำหำรระหว่ำงรับกำรฟอกเลือด

6 ควรได้รับกำรฟอกเลือดในศูนย์ฟอกเลือดเพียงแห่งเดียว

7 ควรเดินทางมำฟอกเลือดโดยพาหนะส่วนตัว ถ้าเป็นไปได้

8 ไม่ควรมีผู้ติดตามหรือมีผู้ติดตามมาที่ศูนย์ฟอกเลือดให้น้อยที่สุด

ดัดแปลงท่ีมำจำก: สมำคมโรคไตแห่งประเทศไทย และสมำคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย
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1

ให้ล้างไตทางช่องท้องต่อไป ควรท ำในห้องแยก (ถ้ำมี) และจ ำกัดสมำชิก
ในบ้ำนในกำรดูแลผู้ป่วย เช่น ผู้ป่วย 1 คน ต่อ ญำติผู้ดูแล 1 คน

2

ควรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันกำรติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดย
กำรรักษำระยะห่ำง สวนหน้ำกำกอนำมัย ล้ำงมือบ่อยๆ ทั้งที่อยู่ที่บ้ำนและ
ออกนอกบ้ำน

3

4

หมั่นล้างมือ 6 ขั้นตอนตำมที่ได้เรียนมำ ห้ำมลัดหรือข้ำมขั้นตอน โดยล้ำง
ด้วยน้ ำและสบู่ หรือ น้ ำยำล้ำงมือทีม่ีส่วนผสมของแอลกฮอลล์ 70% ขึ้นไป

แนะน ำให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าอย่างถูกต้องและตลอดเวลา5

6

อย่าสัมผัสบริเวณใบหน้า ตา จมูก ปาก (หำกยังไม่ได้ล้ำงมือ) 

7 งดกำรเดินทำงออกนอกบ้านโดยทีไ่ม่จ าเป็น หลีกเลี่ยงกำรไปในที่สำธำรณะ 

8 หลีกเลี่ยงกำรเดินทำงมาโรงพยาบาล โดยไม่จ าเป็น เน้นรับค ำปรึกษำผ่ำนทำง
โทรศัพท์หรือกำรติดต่อส่ือสำรทำง Telemedicine แทนกำรมำโรงพยำบำล 
ยกเว้นพยำบำล PD แนะน ำให้มำหรือมีควำมจ ำเป็นรีบด่วน และควรเข้ำระบบ
กำรคัดกรองของโรงพยำบำลก่อนมำที่ห้อง PD ดัดแปลงท่ีมำจำก: สมำคมโรคไตแห่งประเทศไทย

18

ผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง

ผู้ป่วย ผู้ดูแล และผู้ที่อยู่ชำยคำบ้ำนเดียวกัน ควรเข้ำรับการฉีดวัคซีนป้องกัน
โควิด-19 ทุกรำย ยกเว้นมีข้อห้ำมทำงกำรแพทย์
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ที่มำ: กรมอนำมัย คู่มือกำรกักตัวส ำหรับผู้สัมผสัใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด-19 ฉบับประชำชน มิถุนำยน 2564
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ติดต่อขอรับยา
ทางไปรษณีย์

1. เมื่อมำโรงพยำบำล แจ้งแพทย์ 
พยำบำล แล้วติดต่อช่อง 10 ชั้น 1 
อำคำรส ำเภำทอง

2. โทรศัพท์ เบอร์ 02-5284567 
ต่อห้องตรวจที่เคยมำรับบริกำร

3. Add Line: PNKMED
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เครื่องวัดปริมาณ
ออกซิเจนปลายนิ้ว

และชุดตรวจคัดกรอง
โรคโควิด-19

Antigen Test Kit
(ATK)

สาธิตวิธีการใช้ Antigen Test Kit 
https://youtu.be/X_OfLRfGQeE
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https://youtu.be/X_OfLRfGQeE?fbclid=IwAR0LLC4KOyWw-swtomnQOxYqaRnUZ7vW56OhPM4Fe7uV-XL_amUogbQGRLI


ที่มา: กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

Scan Here
สแกน ทีนี่้
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การใช้เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว
และปรอทวัดไข้แบบดิจิทัล
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รวมช่องทาง
การติดต่อ

หาเตียงโควิด-19
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สายด่วนโควิด-19
เบอร์โทรศัพท์
ติดต่อที่ส าคัญ
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รวมค าแนะน า
การปฏิบัติตัว

เมื่อติดโรคโควิด-19
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ข้อปฏิบัติเมื่อติดโรคโควิด-19

1

2

ตั้งสติให้ดี ประเมินอาการ ระดับความรุนแรงของตนเอง ว่ำอยู่กลุ่มผู้ป่วย
สีเขียว หรือ สีเหลือง หรือ สีแดง (ดูหน้ำ 95-96)

เตรียมบัตรประจ ำตัวประชำชน บัตรแพ้ยำ (ถ้ำมี) ยำรับประทำนประจ ำ 
โทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้พร้อมอุปกรณ์สำยชำร์จ หน้ำกำกอนำมัย และ 
เจลแอลกฮอลล์

3 ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ผู้ป่วยที่ได้รับกำรฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ผู้ป่วยล้ำง
ไตทำงช่องท้อง และผู้ป่วยที่ได้รับกำรปลูกถ่ำยไต ต้องติดต่อเข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาล ห้ามแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) เด็ดขาด
(ดูกำรพิจำรณำแยกกักตัวที่บ้ำนที่หน้ำ 98-106 ประกอบ)

4 สวมหน้ากากอนำมัยหรือหน้ำกำกผ้ำตลอดเวลำ แยกของใช้ส่วนตัว งด
ใกล้ชิดคนในครอบครัวหรือบุคลลอื่น แจ้งและแนะน าให้คนใกล้ชิดไป
ตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19

5 ผู้ป่วยที่ได้รับกำรฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ผู้ป่วยล้ำงไตทำงช่องท้อง 
และผู้ป่วยที่ได้รับกำรปลูกถ่ำยไตให้โทรศัพท์แจ้งมายังโรงพยาบาลที่ตน
ได้รับกำรรักษำกับอำยุรแพทย์โรคไตอยู่ว่ำติดโควิด-19 เพื่อประสำนเข้ำรับ
กำรรักษำต่อไป (ในผู้ป่วยฟอกเลือดให้โทรศัพท์แจ้งศูนย์ฟอกเลือดด้วย)
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ข้อปฏิบัติเมื่อติดโรคโควิด-19

6

7

ถ้ำมีเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนปลายนิ้ว ให้วัดระดับออกซิเจนในเลือด
ถ้ำน้อยกว่า 96% ถือว่ำมีควำมผิดปกติ และ
ถ้ำอยู่ระหว่ำง 96-100% ให้ลองท ำกำรออกก ำลังกำย (ดูหน้ำ 108 ประกอบ)
เพื่อตรวจหำภาวะออกซิเจนต่ า ขณะออกก าลังกาย (Exercise-induced 
hypoxia) หำกระดับออกซิเจนก่อนและหลังออกก ำลังกำยต่ำงกัน ≥ 3% ถือ
ว่ำผลบวก ให้แจ้งผลกำรตรวจให้เจ้ำหน้ำที่ แพทย์ พยำบำลทรำบ

หำกมีอาการฉุกเฉินให้โทรเรียก 1669 ทุกวันได้ตลอด 24 ชั่วโมง

9

8

10

ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ผู้ป่วยที่ได้รับกำรฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ผู้ป่วยล้ำงไต
ทำงช่องท้อง และผู้ป่วยที่ได้รับกำรปลูกถ่ำยไตควรได้รับกำรรับประทาน
ยาต้านไวรัส ฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) โดยเริ่มให้ยาเร็วที่สุด

แจ้งแพทย์ พยาบาลทุกครั้งเมื่อแรกรับรักษำนอนในโรงพยำบำลเกี่ยวกับ
อำกำรควำมผิดปกติของตน ประวัติสัมผัสโควิด-19 โรคประจ ำตัว ยำรักษำที่
รับประทำนประจ ำ ประวัติกำรแพ้ยำ (รวมถึงประวัติประจ ำเดือนและกำร
ตั้งครรภ์ในผู้หญิง และวันสุดท้ำยของกำรฟอกเลือดในผู้ป่วยฟอกเลือด)

รับประทานยาเดิมอย่างสม่ าเสมอ ไม่ขาดยา หำกมีไข้ให้รับประทำนยำลดไข้
พำรำเซตำมอลได้ ถ้ำไม่มีประวัติแพ้ยำ
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รวมค าแนะน า
วัคซีนโควิด-19

ส าหรับผู้ป่วยโรคไต
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ผูป่้วยโรคไต
ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ผู้ได้รับกำรบ ำบดัทดแทนไต 
(ทั้งกำรฟอกเลือด หรือ ล้ำงไตทำงช่องท้อง) และ
ผู้ได้รับกำรปลูกถ่ำยไตควรได้รบัวัคซีนโควิด-19

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

ควรได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เป็น
ประจ ำทุกปี โดยเว้นระยะฉีดห่ำงจำกวัคซีน
โควิด-19 อย่างน้อย 2-4 สัปดาห์

ผู้ได้รับการปลูกถา่ยไตแนะน ำใหร้ับการฉีดวัคซีน
โควิด 19 ได้เมื่อพ้น 1 เดือนหลังผ่ำตดัและมี
อำกำรคงที่แลว้ หรือเมื่อพ้น 1 เดือนหลังได้รับกำร
รักษำภำวะปฏิเสธ โดยปรึกษำแพทย์ผู้ดแูลก่อน

ผู้ที่เคยมีประวัติโรคโควิด-19 มาก่อนควรได้รับ
วัคซีนโควิด-19 โดยเว้นระยะห่างจำกกำรตดิเชื้อ
ไปอย่างน้อย 3 เดือน

ท่ีมำ: รำชวิทยำลัยอำยุรแพทย์แห่งประเทศไทย, กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข
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แบบคัดกรองและใบยินยอม
รับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19
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ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
โควิด-19

รพ.พระนั่งเกล้า
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ขอขอบคุณ
กรมควบคุมโรค กรมอนำมัย, กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
กระทรวงสำธำรณสุข, สสส., สปสช, เพจ ไทยรู้สู้โควิด

สมำคมโรคไตแห่งประเทศไทย
สมำคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย

หน่วยไต กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลพระน่ังเกล้า

โรงพยำบำลพระนั่งเกล้ำ
โรงพยำบำลรำชวิถี

โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ สภำกำชำดไทย
คณะแพทยศำสตร์ โรงพยำบำลรำมำธิบดี

ศูนย์กำรแพทย์ปัญญำนันทภิกขุ ชลประทำน

ศูนย์โควิด-19 นนทบุรี
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนนทบุรี

เพจ Drama Addict, จักรทิพย์คนท ำงำน, ไทยรัฐ นิวสโ์ชว์
กลุ่ม ปตท., กรุงเทพธุรกิจ, ไทยพีบีเอส, ชมรมอัสสัมชัญพัฒนำ
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