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คําแนะนําในการดูแลตนเองสําหรับผูปวยลางไตทางชองทองและผูดูแล
กรณีการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุใหม 2019
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สามารถแพรจากคนสูคนได สําหรับผูปวยทีไ่ ดรับการลางไตทางชองทอง (PD) มี
ความเสีย่ งที่จะเกิดอาการรุนแรงจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ดังนั้นเพื่อปองกันตัวทานจากการติดเชื้อ COVID-19 จึงตองลด
ความเสีย่ งตอการติดเชื้อ โดยลดการมารพ. ทีไ่ มจําเปน ยกเวนมีภาวะแทรกซอน เชน การติดเชื้อในชองทอง (peritonitis) อาจทํา
การปรึกษาโดยระบบทางไกล (Telehealth) และปฏิบตั ิตัวอยางเครงครัด ตามคําแนะนําแยกตามประเภทผูปวย (รูปที่ 1)
1. นิยามผูปวย
ก. ผูปวยทั่วไป หมายถึงผูปวย PD ที่ไมเขาเกณฑ “บุคคลเกณฑเสี่ยง” และไมไดติดเชื้อไวรัส COVID-19
ข. ผูปวยกลุมเสี่ยง หมายถึงผูปวย PD ที่เขาเกณฑเสี่ยงตองสอบสวนโรคของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข หรือมี
สมาชิกในบานหรือมีผูดูแล (caregiver) ติดเชื้อ COVID-19 จําเปนตองทําการแยกตนเองออกจากผูอื่น (selfquarantine) และเขารับการตรวจยืนยันการติดเชื้อไวรัส COVID-19
ค. ผูปวยติดเชื้อไวรัส COVID-19 หมายถึงผูปวยที่มหี รือไมมีอาการการติดเชื้อ แตตรวจพบเชื้อ COVID-19 อาจเปนผูปวย
ที่แพทยอนุญาติใหระวังสังเกตุอาการที่บาน
หรือออกมาพักฟนที่บานหลังไดรับการรักษาตัวชวงแรกที่โรงพยาบาล
จําเปนตองกักบริเวณตนเองออกจากผูอื่น (self-isolation)
ง. “บุคคลเกณฑเสี่ยง”ตองสอบสวนโรค เมื่อมีประวัติไขหรือวัดอุณหภูมิกายไดตั้งแต 37.2 oC (วัดที่รักแร) หรือ 37.5 oC
(วัดใตลิ้น) ขึ้นไป รวมกับอาการของระบบทางเดินหายใจอยางใดอยางหนึ่ง (ไอ เจ็บคอ น้ํามูกไหล หายใจเร็ว หายใจ
เหนื่อย หรือหายใจลําบาก) และมีประวัติในชวง 14 วัน กอนวันเริ่มมีอาการตามเกณฑสอบสวนโรค กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข* (อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาติดตามขอมูลทีท่ ันสมัยไดจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ทานสามารถทําการประเมินความเสี่ยงของตนเองดวยแบบคัดกรอง ที่ https://cmsdm.net/Self-Screening/) คือ
ง1) มีการเดินทางไปหรือมาจากประเทศ หรือ อาศัยอยูในพื้นที่ที่มีการรายงานการระบาดตอเนื่องของ COVID-19
ง2) เปนผูประกอบอาชีพที่สัมผัสใกลชดิ กับนักทองเที่ยวที่มาจากพื้นที่ที่มีรายงานการระบาดตอเนื่องของ COVID-19
ง3) มีประวัติใกลชิดหรือสัมผัสเสี่ยงสูง กับผูปวยยืนยัน COVID-19 ตามแนวทางการเฝาระวังและสอบสวนโรค
ง4) เปนบุคลากรทางการแพทยและเจาหนาที่สาธารณสุขที่สัมผัสกับผูปว ยยืนยัน หรือสารคัดหลั่งจากระบบทางเดิน
หายใจของผูปวยสงสัย หรือยืนยัน COVID-19 โดยไมไดใสอุปกรณปอ งกันตนเองที่เหมาะสม
ง5) มีประวัตไิ ปในสถานที่ที่ประชาชนหนาแนนที่พบผูปวยยืนยันในชวงเวลาเดียวกันตามที่คณะกรรมการโรคติดตอ
จังหวัดประกาศ
ง6) มีสมาชิกในบานหรือมีผดู ูแล (caregiver) ติดเชื้อ COVID-19
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รูปที่ 1: แสดงแผนผังการปฏิบตั ิตวั ของผูปวย PD ตามความเสี่ยงตอการติดเชื้อไวรัส COVID-19
2. ขอปฏิบัติตนทั่วไปสําหรับผูปวย PD และผูดูแล เพื่อปองกันตนเองจากการติดเชื้อ COVID-19
ก. หมั่นลางมือ 6 ขั้นตอน ตามที่ไดเรียนมา หามลัดหรือขามขั้นตอน โดยลางดวยน้ําและสบู หรือน้ํายาลางมือชนิดที่มี
สวนผสมของแอลกอฮอล 70% ขึ้นไป
ก1) กรณีที่ไมมสี ิ่งสกปรกติดอยู สามารถใชน้ํายาแอลกอฮอล 70% ลางมือได
ก2) กรณีที่มีคราบสกปรกติดอยู ใหลางดวยน้ําและสบู อยางนอย 20 วินาที (กรณีนี้ใชแอลกอฮอลไมไดผล)
ข. อยาสัมผัสบริเวณใบหนา ตา จมูก ปาก (หากยังไมไดลางมือ) เนื่องจากเชื้อที่ติดมาที่มือจะเขาสูร างกายโดยตรง
ค. สวมหนากากอนามัยเสมอ โดยเฉพาะเมื่อมีความจําเปนตองออกนอกบาน มาโรงพยาบาล หรือมีผูอื่นเขามาในหอง
สวนตัว หรือออกไปในพื้นที่รวมของบานที่มีผูอื่นใชรวม
ง. ควรสังเกตอาการตัวเอง ตัวผูดูแล และสมาชิกภายในครอบครัวอยางสม่ําเสมอ พิจารณาวัดอุณหภูมิรางกายวันละครั้ง
(ถาทําได) ออกกําลังกาย นอนพักผอนใหเพียงพอ งดทานน้ําเย็น และพยายามรักษารางกายใหอบอุน
จ. เวนระยะหางจากบุคคลอื่น อยางนอย 1 เมตร หรือประมาณหนึ่งชวงแขน หลีกเลี่ยงการสนทนาประจันหนา (face-toface) งดพบปะ เยี่ยมเยียน และเขาใกลคนทีม่ ีอาการปวย หรือบุคคลเกณฑเสี่ยงตองสอบสวนโรค โดยเด็ดขาด แต
หางเลี่ยงไมได ตองเวนระยะหางอยางนอย 2 เมตร
ฉ. จํากัดสมาชิกในบานที่เกี่ยวของกับการดูแลรักษาผูป วย PD เชน กําหนดผูปวย 1 คน/ญาติ 1 คน
ช. ไมใชสิ่งของหรืออุปกรณเครื่องใชรว มกับผูอื่น เชน จาน ชาม ชอนสอม แกวน้ํา ผาเช็ดตัว โทรศัพท คอมพิวเตอร เปนตน
ซ. ผูปวย ผูดแู ล และผูที่อยูในชายคาบานเดียวกัน ควรอยูแตในบาน งดการเดินทางออกนอกบานโดยที่ไมจําเปน หลีกเลีย่ ง
การไปในที่สาธารณะ แหลงชุมชนที่มีคนมารวมกลุมกัน อากาศไมถายเท หรือที่ที่มีการใชสิ่งของรวมกัน เชน การ
ประกอบพิธีทางศาสนา การประชุม สัมมนา การเดินทางตางประเทศ หรือจัดกิจกรรมตางๆ
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ฌ. ผูปวย ผูดแู ล และญาติ (รวมถึงญาติที่รับ-สงผูปวยและญาติที่ซักลางทําความสะอาด) ควรรับการฝกอบรม ใหสามารถใช
อุปกรณปองกันตัวไดอยางถูกตอง เชน การใส การถอดหนากากอนามัย และการทําลายทิ้ง
ญ. ควรจัดทําตัวเลขจํานวน เวชภัณฑตาง ๆ ที่แตละครอบครัวมี เพื่อการประเมินศักยภาพของแตละครอบครัว และควร
จัดลําดับวาใครควรใชบาง ควรมีอุปกรณในการทําแผล เปลี่ยนถายน้าํ ยา น้ํายา และยาที่ใชประจํา เพียงพออยางนอย 1
เดือน เผื่อสถานการณฉุกเฉิน งดกระบวนการจัดสงในประเทศ หรือภายในจังหวัด
ฎ. ติดตามขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ COVID-19 และคําแนะนําเพิ่มเติมจากรัฐบาลและแพทย-พยาบาลผูด ูแล
ฏ. หากมีอาการผิดปกติ เชน ไอ จาม มีไข ปวดกลามเนื้อปวดตัว หายใจเหนื่อย เขาเกณฑเสี่ยงตองสอบสวนโรค ใหปฏิบัติ
ตาม “ขอ 3” แตหากมีภาวะแทรกซอนเชน peritonitis (น้ํายาขุน ไข ปวดทอง) น้ํายาไมไหล เขาหรือออก น้ําทวมปอด
ใหรีบโทรประสานงานกับพยาบาล PD กอนเดินทางมาโรงพยาบาลและปฏิบตั ิตาม “ขอ 5”
3. ขอปฏิบัติตนเมื่อเปนผูปวยกลุมเสี่ยง
ก. ใหปฏิบัติตาม “ขอ 2” อยางเครงครัด
ข. แยกตนเองออกจาก “บุคคลเกณฑเสี่ยง” หรือผูที่ติดเชื้อ COVID-19 ที่อาศัยภายในบานเดียวกันอยางเด็ดขาด อยาง
นอย 2 สัปดาห (14 วัน) แมวาบุคคลนั้นยังไมมีอาการแตอาจมีเชื้อและสามารถแพรเชื้อได โดยแยกบริเวณที่อยูอาศัย
แยกหอง หลีกเลีย่ งการอยูใกลชิด ไมไปเขาเยีย่ ม แยกหองน้ํา ของใช ไมรับประทานอาหารรวมกัน รวมทั้งรายงานแพทย
และพยาบาล PD วามีสมาชิกในบานเปนบุคคลเกณฑเสีย่ งหรือผูทตี่ ดิ เชื้อ COVID-19
ค. ในกรณีที่ผดู ูแลเปน “บุคคลเกณฑเสี่ยง” หรือผูทตี่ ิดเชื้อ COVID-19 ซึ่งอาจจําเปนตองเปลี่ยนผูดูแล ใหรีบแจงแพทย
และพยาบาลผูด ูแลทันที เพื่อรวมวางแผนการปรับการดูแลรักษาอยางเหมาะสม
ง. เพิ่มการทําความสะอาดบริเวณทีพ่ ักอาศัยบอยขึ้น โดยเฉพาะในตําแหนงที่มีการสัมผัสบอยๆ เชน โตะ ลูกบิดประตู
สวิตชไฟ พื้นโตะ มือจับตางๆ โทรศัพท คียบอรด โถสวม กอกน้ํา อางน้ํา ผามาน ผาปูเตียง ผาขนหนู เปนตน
จ. ใหทําการแจงแพทย หรือ พยาบาลผูดูแลใหรับทราบทางโทรศัพทเพื่อฟงคําแนะนํากอนเดินทางไปโรงพยาบาลเสมอ ควร
รายงานอยางซื่อตรง และปฏิบตั ิตามคําแนะนําอยางเครงครัด เพื่อใหแพทยและพยาบาลสามารถใหคาํ แนะนําทานได
อยางถูกตอง
ฉ. หามเดินทางมาโรงพยาบาลโดยทีย่ ังไมไดแจงใหแพทย หรือพยาบาลทราบ ยกเวนเปนเหตุฉุกเฉิน เนือ่ งจากโรงพยาบาล
ไดจัดเตรียมสถานที่เฉพาะสําหรับการตรวจเชื้อ COVID-19 และอาจตองมีการเตรียมการเพิ่มเติม
ช. กรณีที่แพทยหรือพยาบาลแนะนําใหมาโรงพยาบาล กรุณาสวมหนากากอนามัยเสมอ (กรณีทไี่ มสามารถจัดหาไดจริง ๆ
สามารถใสหนากากผาได) และปฏิบัติตาม “ขอ 5”
ซ. ไมแนะนําใหหยุดทําหรือลดการทํา PD ยกเวนไดรับคําแนะนําโดยแพทยโรคไต
ฌ. หากมีขอสงสัยใดๆ สามารถโทรสอบถามไดที่โรงพยาบาลที่ทานไปรับการรักษา หรือสายดวนกรมควบคุมโรค โทร
1422
4. ขอปฏิบัติตนเมื่อเปนผูปวยติดเชื้อไวรัส COVID-19
4.1 ลักษณะของบานพักอาศัยที่เหมาะสม บานหรือที่พักอาศัยของผูติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในชวงที่ตองกักตนเอง ควรมี
ลักษณะดังนี้ (มิฉะนั้น อาจตองหาสถานที่อื่นที่เหมาะสม)
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ก. มีผจู ัดหาอาหารและของใชจําเปนใหได ไมตองออกไปจัดหานอกบานดวยตนเอง
ข. อยูอาศัยตามลําพังหรือรวมกับผูอื่นโดยมีหองสวนตัว
ค. ผูที่อยูอาศัยรวมบานสามารถปฏิบตั ิตามคําแนะนําเรื่องสุขอนามัยและการแยกจากผูปวยได
ง. สามารถติดตอกับโรงพยาบาลและเดินทางมาโรงพยาบาลไดสะดวก
4.2 การปฏิบัติตนเองในระหวางกักตนเอง
ก. ไมใหบุคคลอื่นมาเยี่ยมในหองระหวางกักตัว ยกเวนผูดูแลที่ผานการฝกฝนปองกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19
ข. อยูในหองสวนตัวตลอดเวลา หลีกเลี่ยงการอยูใกลชิดกับบุคคลอื่นในที่พักอาศัย โดยเฉพาะผูสูงอายุ เด็กเล็ก ผูปวยโรค
เรื้อรังตาง ๆ ขณะที่อยูในหองสวนตัวควรสวมหนากากอนามัยตลอดเวลา หากยังมีอาการไอจามเปนระยะๆ หยุดไปในที่
สาธารณะจนกวาจะครบกําหนดการแยกตัว 14 วันหลังจากเริม่ ปวยหรือมีอาการของการติดเชื้อไวรัส COVID-19
ค. หมั่นถูมือดวยแอลกอฮอลเจลหรือลางมือดวยสบูและน้ํา (หากมือเปรอะเปอน) เปนประจํา โดยเฉพาะ 1) ภายหลังสัมผัส
น้ํามูก น้ําลาย เสมหะ ขณะไอ จาม หรือหลังจากถายปสสาวะหรืออุจจาระ 2) กอนสัมผัสจุดเสีย่ งที่มผี อู ื่นในบานใชรวม
กัน เชน ลูกบิดประตู ราวบันได มือจับ ตูเย็น เปนตน
ง. หากจําเปนตองเขาใกลผูอื่นตองสวมหนากากอนามัยและอยูหางอยางนอย 1 เมตร หรือประมาณหนึ่งชวงแขน หากไอ
จามไมควรเขาใกลผูอื่นหรืออยูหางอยางนอย 2 เมตร
จ. หากไอจามขณะทีส่ วมหนากากอนามัยอยูไมตองเอามือมาปดปาก เนื่องจากมืออาจเปรอะเปอน หากไอจามขณะที่ไมได
สวมหนากากอนามัยใหใชแขนหรือศอกปดปากจมูก
ฉ. นอนพักผอนมากๆ ในหองที่อากาศไมเย็นเกินไป และมีอากาศถายเทสะดวก งดดืม่ น้ําเย็นจัด
ช. ใชหองน้ํา หองสวมแยกจากผูอื่น หากจําเปนตองใชรวมกัน ใหใชเปนคนสุดทาย ใหปดฝาชักโครกกอนกดน้ําทําความ
สะอาดโถสวมสุขภัณฑหรือพื้นที่ที่อาจเปอนเสมหะ น้ํามูก อุจจาระ ปสสาวะหรือสารคัดหลั่งดวยผลิตภัณฑฟอกขาว
ความเขมขน 0.5% (ตารางที่ 1)
ซ. แยกสิ่งของสวนตัว ไมใชรวมกับผูอื่น เชน จาน ชาม ชอนสอม แกวน้ํา ผาเช็ดตัว โทรศัพท คอมพิวเตอร เปนตน
ฌ. ไมรวมรับประทานอาหารกับผูอื่น ถารับอาหารจากนอกบานหรือเตรียมอาหารในบานบริเวณที่มีผอู ื่นอยู ควรใหผอู ื่น
จัดหามาให แลวแยกรับประทานคนเดียว
ญ. หากมีอาการปวยเกิดขึ้นใหมหรืออาการเดิมมากขึ้น เชน ไขสูง ไอมาก เหนื่อย แนนหนาอก หอบ หายใจไมสะดวก เบื่อ
อาหาร ใหรีบโทรศัพทติดตอเพื่อมาโรงพยาบาลทันที เพราะโรคนี้อาจมีอาการรุนแรงมากขึ้นในชวงสัปดาหที่ 2 ของความ
เจ็บปวยได หรือมีภาวะแทรกซอนจากการทํา PD เชน peritonitis (น้ํายาขุน ไข ปวดทอง) น้ํายาไมไหล เขาหรือออก น้ํา
ทวมปอด ใหรีบโทรประสานงานกับพยาบาล PD กอนเดินทางมาโรงพยาบาล การเดินทางมาโรงพยาบาล ไมใชรถ
สาธารณะ ใหใชรถยนตสวนตัวและใหเปดหนาตางรถยนตไวเสมอหรือขอรถพยาบาลมารับระหวางโทรติดตอโรงพยาบาล
ฎ. หากมีขอสงสัยใดๆ สามารถโทรสอบถามไดที่โรงพยาบาลที่ทานไปรับการรักษา หรือสายดวนกรมควบคุมโรค โทร
1422
5. การปฏิบัตติ นเมื่อมาเขารับบริการในโรงพยาบาลและหลังมาเขารับบริการในโรงพยาบาล
ก. ควรสวมหนากากอนามัยทุกครั้งขณะเดินทางและตลอดเวลาที่อยูในโรงพยาบาล
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เลี่ยงที่มีคนแออัดและการเดินทางดวยระบบขนสงสาธารณะ
เวนระยะหางจากผูป วยรายอื่น 2 เมตรเพื่อความปลอดภัย ทั้งในจุดที่ นั่งรอตรวจ รอเจาะเลือด และรอรับยา
ถาเขาขายเปน “บุคคลเกณฑเสี่ยง” ใหแจงแพทยหรือพยาบาล PD กอนเขาศูนย PD เพื่อรับการคัดกรองที่เหมาะสม
หลังรับบริการเสร็จใหรีบกลับที่พกั ทันที
เมื่อกลับถึงบาน ใหรีบทําความสะอาดรางกายและสระผมใหสะอาด แตระมัดระวังไมใหแผลชองทางออกสายเปยกน้ํา
ควรแยกอยูที่บาน (self-isolation) เพื่อลดการรับ/แพรเชื้อตอ
สังเกตุอาการตาม “บุคคลเกณฑเสี่ยง” หากมีอาการดังกลาวใหทําการแจงแพทยหรือพยาบาล PD ใหรับทราบทาง
โทรศัพทเพื่อฟงคําแนะนํากอนเดินทางไปโรงพยาบาลและปฏิบตั ิตามคําแนะนําอยางเครงครัด

6. การกําจัดน้ํายา PD และอุปกรณทําแผล
การกําจัดน้ํายา PD และอุปกรณทาํ แผลสําหรับผูปวย PD ทั่วไปใหปฏิบัติตามที่ไดเรียนมาอยางเครงครัด สําหรับการปฏิบัติใน
ผูปวยที่ติดเชื้อ COVID-19 หรือ “บุคคลเกณฑเสี่ยง” ใหใชแนวทางการกําจัดน้ํายา PD ในผูปวยที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ดังนี้
ก. ผูดูแลผูปวยที่ตดิ เชื้อ COVID-19 หรือ “บุคคลเกณฑเสี่ยง” ควรสวมหนากากอนามัย (แนะนําใหเลือกใชหนากากเกรด
N95) และถุงมือยางทุกครั้งที่ทําการกําจัดน้ํายา PD
ข. แนะนําใหเทน้ํายา PD ที่ถายออกมาแลว ทิ้งลงในชักโครก ในขณะปลอยน้ํายา พยายามอยายกถุงสูง เพื่อปองกันการ
กระเซ็นของน้ํายา PD เทผลิตภัณฑฟอกขาว ความเขมขน 0.5% (ตารางที่ 1) ลงในชักโครกโดยปลอยทิ้งไว 30 นาที จึง
กดทิ้งได กอนกดน้ํายาทิ้งควรปดฝาชักโครกเพื่อลดการกระเซ็นของน้ํายา PD ในชักโครก
ค. ถุงลางไตที่กําจัดน้าํ ยาแลว แนะนําใหตัดปากถุง นําถุงมาทําความสะอาดดวย ผลิตภัณฑฟอกขาว ความเขมขน 0.5%
(ตารางที่ 1) แชทิ้งไวประมาณ 30 นาที แลวทิ้งน้ําที่ผานการแชถุงน้ํายาในชักโครก
ง. นําถุงที่ผานการฆาเชื้อแลว ใสถุงแดง สําหรับขยะติดเชื้อ ปดปากถุงใหมิดชิดและเก็บไว 72 ชั่วโมง จากนั้นจึง รวบรวมสง
โรงพยาบาลใกลบาน และทางโรงพยาบาลนําไปกําจัดเปนขยะมูลฝอยติดเชื้อตอไป
จ. อุปกรณทําแผล เชนสําลี ผากอซ และสิ่งทีส่ ัมผัสกับน้ํายา PD ของผูปวยควรใสถุงแดง และกําจัดเปนขยะมูลฝอยติดเชื้อ
ตอไป ของใช อื่น ๆ เชน โตะ กรรไกร ทีส่ ัมผัสกับน้ํายา PD ของผูปวยควรเช็ดทําความสะอาดผลิตภัณฑฟอกขาว ความ
เขมขน 0.5% (ตารางที่ 1) โดยไมตองเช็ดน้ําตาม เปนตน
7. การทําความสะอาดบานและการเลือกใชน้ํายาฆาเชื้อทั่วไป
ก. หองที่ผูปวยใชทํา PD ควรใช hydrogen peroxide ในการทําความสะอาดพื้นผิวหอง
ข. ถาเห็นสิ่งเปรอะเปอนชัดเจนควรลางดวยน้ําและสบูหรือผงซักฟอกจนสะอาด ทําความสะอาดซ้ําดวย alcohol-based
hand rub (70% isopropyl alcohol) หรือสารทีเ่ ปน potent oxidizer ตามเหมาะสม (ตารางที่ 1) การฆาเชื้อจะ
ไดผลดีควรมีระยะเวลาสัมผัสชวงระหวาง 30 วินาทีไปจนถึง 10 นาทีขึ้นกับสารที่ใช
ค. ควรปดกั้นบริเวณพื้นที่ที่จะทําความสะอาด ผูที่ทําความสะอาดควรสวมใสอุปกรณปองกันตนเองที่เหมาะสม
ง. เลือกใชอุปกรณทําความสะอาดทีม่ ีดามจับ ทําความสะอาดพื้นผิวโดยการใชผาชุบน้ํายาเช็ด ไมควรฉีดพนดวยเครื่องฉีด
แรงดันเพราะจะทําใหเชื้อโรคฟุงกระจาย
จ. เปดประตู หนาตาง ใหอากาศระบายไดดี
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ฉ. หมั่นทําความสะอาดบริเวณที่พักอาศัย โดยเฉพาะในตําแหนงที่มีการสัมผัสบอยๆ เชน โตะ ลูกบิดประตู สวิตชไฟ พื้นโตะ
มือจับตางๆ โทรศัพท คียบอรด โถสวม กอกน้ํา อางน้ํา เปนตน
ช. ผาที่ใชแลวควรซักที่น้ําอุณหภูมิ 70oC เปนเวลาอยางนอย 25 นาที
ซ. ฆาเชื้ออุปกรณทําความสะอาดที่ตอ งนํากลับมาใชใหม
ฌ. กําจัดขยะติดเชื้ออยางถูกตองและเหมาะสม
8. การทําความสะอาดบานและการเลือกใชน้ํายาฆาเชื้อทั่วไปสําหรับผูปวย PD กลุมเสี่ยงและผูปวยที่ติดเชื้อ COVID-19
8.1 สารทําความสะอาดและน้ํายาฆาเชื้อ เชื้อไวรัสสามารถอยูบนพื้นผิวของวัตถุตาง ๆ เปนเวลา 1-3 วัน จึงตองทําความ
สะอาดและฆาเชื้อพื้นผิวที่อาจสัมผัสปนเปอนเชื้อไวรัส COVID-19 เลือกใชน้ํายาฆาเชื้อที่มีประสิทธิภาพในการทําลายเชื้อ ดังนี้
ก. ผลิตภัณฑฟอกขาว (ความเขมขน 0.05%) แนะนําใหใชกับพื้นผิวทั่วไป
ข. ผลิตภัณฑฟอกขาว (ความเขมขน 0.5%) แนะนําใหใชกับพื้นผิวสัมผัสน้ํามูก น้ําลาย เสมหะ สารคัดหลัง่ ของผูปวย เชน
หองสุขา โถสวม
ค. แอลกอฮอล (70%) แนะนําใหใชกับพื้นผิวที่เปนโลหะ
ง. น้ํารอนอุณหภูมิ 70oC และผงซักฟอกในครัวเรือน แนะนําใหใชกับวัสดุผา ที่อาจปนเปอนเชื้อไวรัส เชน เสื้อผา ผามาน
ผาปูที่นอน
8.2 แนวทางในการทําความสะอาด
ก. ควรปดกั้นบริเวณพื้นที่หรือพื้นผิว ที่ปนเปอนเชื้อกอนดําเนินการทําความสะอาดและฆาเชื้อ เพื่อปองกันไมใหบุคคลที่ไม
เกี่ยวของสัมผัสกับเชื้อ
ข. ควรสวมใสอุปกรณปองกันสวนบุคคล (PPE) ที่เหมาะสม ขณะทําความสะอาดพื้นที่หรือพื้นผิวที่ปนเปอ นเชื้อ ระหวางทํา
ความสะอาด หากถุงมือชํารุดเสียหายมีรอยรั่ว ใหถอดถุงมือออก และสวมถุงมือคูใหมทันที ควรกําจัดและทิ้ง PPE แบบ
ใชแลวทิ้งหลังจากทําความสะอาดเสร็จสิ้น ในกรณีที่ใชแวนตา Goggles ควรทําการฆาเชื้อหลังการใชแตละครั้ง และควร
ลางมือดวยสบูและน้ําทันทีหลังจากถอด PPE
ค. เลือกใชอุปกรณทําความสะอาดทีม่ ีดามจับ เพื่อสัมผัสโดยตรงกับพืน้ ผิวใหนอยที่สุด
ง. เปดประตู หนาตาง เพื่อการระบายอากาศ เมื่อใชน้ํายาฆาเชื้อหรือผลิตภัณฑฟอกขาว
จ. ทําความสะอาดพื้นดวยน้ํายาฆาเชือ้ หรือผลิตภัณฑฟอกขาวที่เตรียมไว
ฉ. เช็ดทําความสะอาด บริเวณที่มีการสัมผัสบอยๆ (เชน ปุมกด ราวจับ ลูกบิดประตู ที่วางแขน พนักพิงที่นั่ง โตะ รีโมท
คียบอรด สวิตชไฟ เปนตน) เปดประตูหนาตางใหอากาศถายเท
ช. ทําความสะอาดหองน้ํา รวมถึงสุขภัณฑ และพื้นผิวในหองน้ํา โดยการราดผลิตภัณฑฟอกขาวทิ้งไวอยางนอย 15 นาที
แลวลางทําความสะอาดพื้นอีกครั้งดวยผงซักฟอก หรือน้ํายาลางหองน้ําตามปกติ
ซ. เช็ดพื้นผิวทั้งหมดที่อาจปนเปอนดวยผลิตภัณฑฟอกขาวหรือ 70% แอลกอฮอล ตามความเหมาะสมของวัสดุ
ฌ. ซักทําความสะอาด ผามาน/ผาหม/ผาปูเตียง/ผาขนหนู เปนตน ดวยผงซักฟอกในน้ําที่อุณหภูมิ 70 oC เปนเวลาอยางนอย
25 นาที
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ญ. ทิ้งอุปกรณทําความสะอาดที่ทําจากผาและวัสดุดูดซับ เชน ผาถูพื้น ผาเช็ด หลังจากทําความสะอาดและฆาเชื้อในแตละ
พื้นที่ โดยสวมถุงมือ และนําอุปกรณทิ้งใสถุงขยะติดเชื้อ รัดปากถุงใหมิดชิด
ฎ. ทําการฆาเชื้ออุปกรณทําความสะอาดที่ตองนํากลับมาใชใหม โดยการแชในผลิตภัณฑฟอกขาว
ฏ. ทําความสะอาดถังถูพื้น โดยแชในผลิตภัณฑฟอกขาวหรือลางในน้ํารอน
ฐ. การทําความสะอาดพื้นผิว ใหใชผาชุบน้ําหมาด ๆ ไมควรพนดวยสเปรยเนื่องจากจะเปนการสรางละอองทําใหเสมหะ
น้ํามูก น้ําลายที่ตกอยูบนพื้นผิวฟุงกระจายขึ้นมาได ควรหลีกเลี่ยงการสรางละอองในระหวางการทําความสะอาด ควร
ใชวิธีการเช็ดอยางตอเนื่องเมื่อทําความสะอาดพื้นหรือพื้นผิวในแนวนอนแทน
ฑ. แยกถุงขยะตางหาก ขยะที่อาจปนเปอนเสมหะ น้ํามูก สารคัดหลั่งอื่นๆ เชน หนากากอนามัย กระดาษทิชชู เปนตน
รวมทั้งขยะจากการทํา PD (ยกเวนน้ํายา PD) ใหทิ้งในถุงพลาสติก เทน้ํายาผลิตภัณฑฟอกขาว ความเขมขน 0.5% ลงใน
ถุงเพื่อฆาเชื้อกอนแลวผูกปากถุงใหสนิทกอนทิ้งรวมกับขยะทั่วไป หลังจากนั้นตองลางมือดวยน้ําและสบูทุกครั้ง
9. คําแนะนําการปฏิบัตทิ างเลือกการจัดหาเวชภัณฑการทํา PD ทางเลือก (กรณีขาดแคลนแอลกอฮอล 70%)
9.1 การทําความสะอาดโตะหรือตัวหนีบ
ก. พิจารณาใชน้ํายาทําความสะอาดทางเลือก (ตารางที่ 1) ทําความสะอาดโตะหรือตัวหนีบ ไดแก
ก1) ผลิตภัณฑฟอกขาว เชน ยี่หอ Haiter® หรือ Clorox® ผสมน้าํ ยาใหไดความเขมขนสุดทาย 0.5%
ก2) ผงซักฟอก ผสมในน้ํารอน 70oC
ก3) เดทตอลชนิดใชกับผิวหนัง (4.8% chloroxylenol) ผสมน้ํายา 1 สวนในน้ํา 39 สวน
ก4) สบูเหลว ชนิดบรรจุขวดและมีคณ
ุ สมบัตฆิ าเชื้อ (liquid anti-septic soap) ไมควรซื้อสบูเหลวมาเติมเมื่อหมด ถา
จําเปนตองใชขวดเดิมซ้าํ ใหฆาเชื้อขวดดวยการตมอยางนอย 1 นาที
ข. ใชผาหรือสําลีชุบน้ํายาทําความสะอาดดังกลาว ทําความสะอาดพื้นผิว 2-3 รอบ
ค. ใชผาแหงที่สะอาด (ผาสาลู/ผาออม) เช็ดใหแหง
9.2 การทําความสะอาดมือ รอบที่สาม (กรณีขาดแคลนแอลกอฮอล 70%)
ก. พิจารณาใชน้ํายาทําความสะอาดทางเลือกทําการลางมือไดแก
ก1) สบูเหลว ชนิดบรรจุขวดและมีคณ
ุ สมบัตฆิ าเชื้อ (liquid anti-septic soap) ไมควรซื้อสบูเหลวมาเติมเมื่อหมด ถา
จําเปนตองใชขวดเดิมซ้าํ ใหฆาเชื้อขวดดวยการตมอยางนอย 1 นาที
ก2) เดทตอลชนิดใชกับผิวหนัง (4.8% chloroxylenol) มีตรามงกุฎฟา ผสมน้าํ ยา 1 สวนในน้ํา 39 สวน
ก3) Isopropanol gel (60-80%)
ข. กอนลาง มือตองแหง มิฉะนั้นความเขมขนของน้ํายาทําความสะอาดจะเจือจางดวยน้าํ บนฝามือ
ค. ถาฟอกดวยสบูเหลว ฟอกมือใหครบ 6 ขั้นตอน ตามที่ไดเรียนมา หามลัดหรือขามขัน้ ตอน เปนระยะเวลาอยางนอย 20
วินาที ลางฟองสบูออกดวยน้ําสะอาด เช็ดมือใหแหงดวยผาสะอาดหรือทําใหแหงโดยเครื่องเปาลมรอน หามถูมือขณะทํา
ใหแหงเนื่องจากเชื้อที่รูขุมขนจะเคลื่อนตัวออกมาทางผิวหนัง
ง. ถาใชน้ํายาทําความสะอาดทางเลือก ใหหยดน้ํายาบนฝามืออยางนอย 3 ซีซี ฟอกมือ 6 ขั้นตอนอยางนอย 20 วินาที รอ
จนกวามือจะแหง ไมตองเช็ดมือซ้าํ
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9.3 การทําความสะอาดผิวหนังบริเวณชองทางออก (exit site)
ก. พิจารณาใชน้ํายาทําความสะอาดทางเลือกทําการลางมือ ไดแก
ก1) สบูเหลวชนิดบรรจุขวดและมีคณ
ุ สมบัติฆาเชื้อ (liquid anti-septic soap) ไมควรซื้อสบูเ หลวมาเติมเมือ่ หมด ถา
จําเปนตองใชขวดเดิมซ้าํ ใหฆาเชื้อขวดดวยการตมอยางนอย 1 นาที
ก2) เดทตอลชนิดใชกับผิวหนัง (4.8% chloroxylenol) ผสมน้ํายา 1 สวนในน้ํา 39 สวน
ก3) น้ํายา chlorhexidine หรือ น้ํายา 10% povidone iodine
ก4 น้ําเกลือนอรมลั ลางแผล (0.9% NaCl)
ก5) หลีกเลี่ยงน้ํายาที่มสี วนผสมของผลิตภัณฑฟอกขาวเนื่องจากจะระคายชองทางออกได
ข. ทําความสะอาด exit site ใชคีมปลอดเชื้อคีบสําลี ชุบน้ํายาทําความสะอาด เช็ดรอบ ๆ ขอบ exit site วนออกรัศมีกวาง
2 นิ้ว เช็ด 2 ครั้ง รอใหน้ํายาแหง
ค. ใชน้ําเกลือนอรมัล เช็ดชิดรอบโคนสายแลววนออกนอกในทิศทางเดียวกัน และเช็ดสาย Tenckhoff ตั้งแตโคนจนถึง
ประมาณ 3-4 นิ้วจากชองทางออก จนหมดคราบน้ํายา สําลีกอนสุดทายควรเปนสําลีหมาด
เอกสารอางอิง
1) คณะกรรมการกํากับดูแลรักษาโควิด-19. แนวทางการดูแลรักษาและการใชยาตานไวรัส กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
[อินเตอรเน็ต].กรุงเทพฯ: กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข; [ปรับปรุง 30 มีนาคม 2563; เขาถึงเมื่อ 30 มีนาคม 2563]. เขาถึงไดจาก:
http://dmsic.moph.go.th/index/detail/8072
2) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. แนวทางการทําความสะอาดฆาเชื้อในสถานที่ที่ไมใชสถานพยาบาล โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ
คําแนะนําการปฏิบัติการแยกตัวที่บาน (home isolation) สําหรับผูปวยโควิด-19 (COVID-19) [อินเตอรเน็ต]. 2563 [เขาถึงเมื่อ 2 เม.ย. 2563].
เขาถึงไดจาก: https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/file/g_other/G41.pdf
3) Brown E, Arteaga JD, Chow J, Dong J, Liew A, Perl J. ISPD: strategies regarding COVID-19 in PD patients. ISPD Guideline
Committee [Internet]; 2020 [cited 2020 March 30]. Available from https://ispd.org/wp-content/uploads/ISPD-PDmanagement-in-COVID-19_ENG.pdf
4) Information for Screening and Management of COVID-19 in Outpatient Dialysis Facility. American Society of Nephrolgy
[Internet]. 2020 [cited 2020 March 11]. Available from: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
5) Ti LK, Ang LS, Foong TW, Ng BSW. What we do when a COVID-19 patient needs an operation: Operating room preparation
and guidance. Canadian Journal of Anesthesia [Internet]. 2020 [cited 2020 March 11]; Available from:
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s12630-020-01617-4.pdf
6) Peng WHP, Ho PL, Hota SS. Outbreak of a new coronavirus: What anesthetists should know. British Journal of Anesthesia
[Internet]. 2020. [cited 2020 March 11]; Available from: https://bjanaesthesia.org/article/S0007-0912(20)30098-2/pdf
7) Center of disease control and prevention [Internet]. Environmental Cleaning and Disinfection Recommendations, Interim
Recommendations for US Community Facilities with Suspected/Confirmed Coronavirus Disease 2019 (COVID-19); [cited 2020
march 30]. Available from: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-cov/community/organizations/cleaning-disinfection.html
8) เถลิงศักดิ์ กาญจนบุษย. ตําราแนวปฏิบตั ิการลางไตทางชองทองในพระสังฆราชูปถัมภ. กรุงเทพฯ: คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย;
2556.
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ตารางที่ 1: ประเภทน้ํายาทําความสะอาดและวิธีใช สําหรับผูป วย PD
ชื่อสารสําคัญ
เอธิลแอลกอฮอล
(Ethyl alcohol) หรือ ไอโซโพ
รพิลแอลกอฮอล
(Isopropyl alcohol)

ความเขมขน
ขั้นต่ําในการ
ฆาเชื้อ
70%

ผลิตภัณฑฟอกขาว หรือ
คลอรีนน้ํา (Sodium
hypochlorite)

0.1%

ไฮโดรเจนเปอรออกไซด
(Hydrogen peroxide)

0.5%

เบนซาลโคเนียม คลอไรด
(Benzalkonium chloride
หรือ Akyl dimethyl benzyl
ammonium chloride)

0.05%

คลอโรไซลินอล
(Chloroxylenol)

0.12%

ตัวอยางผลิตภัณฑ

ขอควรระวัง
ไมแนะนําใหเจือจาง

ความปลอดภัยตอ
ผิวหนังและชองทาง
ออกของสาย
ไมระคายเคืองผิวหนัง

มีกลิน่ ฉุน กัดกรอนผิวแสตนเลสได
เจือจางกอนใช เชน
 สูตรเจือจาง (0.05%) ผสมน้ํายา 1 สวนในน้ํา 99 สวน
 สูตรมาตรฐาน (0.5%) ผสมน้าํ ยา 1 สวน ในน้ํา 9 สวน

ปวดแสบปวดรอน
บริเวณผิวหนังที่
สัมผัส

อาจนํามาเจือจางได (เชน ผสมน้ํายาเขมขน 3.0% ใน
อัตรา 1 สวน กับน้ํา 5 สวน) ใชทันทีหลังผสม ทิ้งไว 1
นาที กอนลางออก ควรเก็บในภาชนะปดสนิทไมโดนแสง

ไมระคายเคืองผิวหนัง

เจือจางและตรวจสอบความเขมขน กอนใช
(หากความเขมขนไมเทากัน หามผสมน้ําดวยอัตราสวน
เดียวกัน)

ระคายเคืองผิวหนัง

เจือจางกอนใชงาน ตามคําแนะนํา เชน
 ใชทําความสะอาดพืน้ ผิว ใหเจือจางในอัตราสวนน้ํายา
1 สวน ผสมน้ํา 39 สวน
 ใชกับผิวหนัง ตองเจือจางลงใหเหมาะสม เชน ใชลาง
แผล ใหเจือจางน้ํายาในอัตราสวน 1:20 หรือถาใชเพือ่
อนามัยของรางกาย ใหเจือจาง 1:40
ใชทันทีหลังผสม
ไมแนะนําใหเจือจาง
พื้นผิวติดสีเขม
หามใชกับโลหะ

อาจระคายเคืองผิวถา
ผสมความเขมขนไม
ถูกตอง

ไฮเตอร เขมขน 6.0%

สวนใหญ เขมขน 3.0%
เดทตอล (Dettol)
รุน Hygiene multi-use
disinfectant ไมมีมงกุฎ
สีฟา (เขมขน 2.4%) ใชฆาเขือ้ โรค
ได แตไมสามารถใชกับผิวหนัง

เดทตอล (Dettol) รุน Antiseptic disinfectant
มีมงกุฎสีฟา (เขมขน 4.8%)
โพวิโดนไอโอดีน
(Povidone iodine)

1%
ของไอโอดีน

ไมระคายเคืองผิวหนัง

หมายเหตุ: ดัดแปลงจากตัวอยางผลิตภัณฑฆาเชือ้ ตามพืน้ ผิวที่ฤทธิ์ทาํ ลายเชื้อโควิด-19 ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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รายนามคณะทํางาน ในนามสมาคมโรคไตแหงประเทศไทย
1) ศ.นพ.เถลิงศักดิ์ กาญจนบุษย
คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2) ผศ.นพ.พงศศักดิ์ ดานเดชา
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
3) พญ.ปยะธิดา จึงสมาน
โรงพยาบาลบานแพว
4) นพ.มนตชัย ศิริบํารุงวงศ
โรงพยาบาลเลิดสิน
5) พญ.ศรินยา บุญเกิด
คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี
6) นพ.สัจจะ ตติยานุพันธวงศ
โรงพยาบาลชัยภูมิ
7) พญ.กัตติกา หาลือ
โรงพยาบาลพะเยา
8) พญ.ชัญชนา บุญญไกร
โรงพยาบาลตากสิน
9) พญ.อุไรวรรณ ปริญญาศิริ
โรงพยาบาลสงขลา
10) น.อ.หญิง พญ.ดวงกมล วงษสวรรค โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
11) นพ.ธนาวุธ ลิ่มเล็ก
โรงพยาบาลกระบี่
12) นพ.ธานี เอี่ยมศรีตระกูล
วิทยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติจฬุ าภรณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
13) พญ.ธิติยา พัววิไล
โรงพยาบาลราชวิถี
14) นพ.โสฬส จาตุรพิศานุกูล
คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
รายนามคณะทํางาน ในนามสมาคมพยาบาลโรคไต
1) นางสุชาดา บุญแกว
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม
2) นางดรุณี จันทรเลิศฤทธิ์
สมาคมพยาบาลโรคไต
3) นางสาวนิภา อัยยสานนท
คณะแพทยศาสตรศิรริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
4) พ.ต.อ.หญิง นพมาศ ขําสมบัติ
โรงพยาบาลตํารวจ
5) นางสุนทรี เพิ่มพูลสวัสดิ์
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
6) นางสุภร บุษปวนิช
โรงพยาบาลสงขลานครินทร
7) นายปกานต ปธานราษฎร
สมาคมพยาบาลโรคไต
8) นางสาวปยาภรณ โทวันนัง
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย
รายนามคณะทํางานกิตติมศักดิ์
1) ศ.นพ.ดร.เกรียงศักดิ์ วารีแสงทิพย
2) นพ.วิศิษฎ ประสิทธิศิริกุล
3) นพ.ปานเทพ คณานุรักษ
4) พญ.วรางคณา พิชัยวงศ
5) ภญ.กนิษฐา เตรียมอมรวุฒิ

สมาคมโรคไตแหงประเทศไทย
สถาบันบําราศนราดูร
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย

คําแนะนําผูป้ ่ วย PD กรณีการระบาด COVID-19 แก้ไขวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

