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เนืองจากสถานะการณ์การระบาดของโรค COVID-19 (Coronavirus disease 2019) ทัวโลกทีมีการ
เปลียนแปลงเกิดขึนตลอดเวลา และข้อมูลทีผ่านมาแสดงให้เห็นว่าการติดเชือ SARS-CoV-2 อาจจะทําให้ผู้
ติดเชือ มีอาการ หรือไม่มอี าการจากโรค COVID-19 ก็ได้ คําแนะนําทางเวชปฏิบตั ทิ เกี
ี ยวข้องกับการรับและ
ปลูกถ่ายอวัยวะจากผูบ้ ริจาค และการสืบค้นหาโรคในผูป้ ่ วยกลุ่มนี ทังผูบ้ ริจาคและผูร้ บั บริจาคจึงต้องมีการ
ปรับเปลียนเป็ นระยะให้เหมาะสมและเกิดความปลอดภัยต่อการปลุกถ่ายอวัยวะ ทังต่อผูป้ ่ วยทีป่วยเรือรัง
บุคลากรทางการแพทย์ โดยมีการปรับเปลียนให้เหมาะสมกับสถานการณ์และทรัพยากรในประเทศไทย
คําแนะนํานี เป็ นฉบับปรับปรุงครังที 3 ภายหลังจากการติดตามข้อมูลในประเทศไทย และรวบรวมข้อมูล
ความรูท้ างวิชาการเท่าทีมี ของโรค COVID-19 (1-4)
แนวทางในการคัดกรองและเลือกผูบ้ ริจาคอวัยวะ (deceased and living donor)
พิจารณาจากทังการใช้ประวัตเิ สียงต่อการติดเชือ และการตรวจคัดกรองทางห้องปฏิบตั กิ ารร่วมกัน (1-4)
1. แนะนําให้งดการบริจาค ถ้ามีการยืนยันการติดเชือ severe acute respiratory syndrome coronavirus 2
(SARS-CoV-2) ในผูบ้ ริจาคในช่วงระยะเวลา 1 เดือนทีผ่านมา
2. แนะนําให้งดการบริจาค ในกรณีทผูี บ้ ริจาคมีความเสียงต่อการติดเชือและโรงพยาบาลของผูบ้ ริจาคไม่
สามารถทําการส่งสิงส่งตรวจจากผูบ้ ริจาคหาเชือ SARS-CoV2 ได้
ประวัตขิ อ้ ใดข้อหนึงดังต่อไปนีถือเป็ นประวัตเิ สียงของผูบ้ ริจาค (ทัง deceased and living donor) ต่อการติด
โรค COVID 19
1. มีประวัตเิ ดินทางไปยังหรือกลับมาจากพืนทีเกิดโรคทีมีการรายงานพบผูป้ ่ วย COVID-19 ใหม่ ในช่วง
อย่างน้อย 28 วันทีผ่านมา
2. ในช่วง 28 วันทีผ่านมา
a. ประกอบอาชีพทีเกียวข้องกับนักท่องเทียว สถานทีแออัด หรือติดต่อกับคนจํานวนมาก
b. ไปในสถานทีชุมชน หรือสถานทีทีมีการรวมกลุ่มคน เช่น ตลาดนัด ห้างสรรพสินค้า สถานพยาบาล
ขนส่งสาธารณะ
3. ประวัตคิ วามเสียงสูงต่อการติดเชือ SARS-CoV-2 กล่าวคือ มีประวัตสิ มั ผัสใกล้ชดิ กับผูป้ ่ วยทียืนยันว่าติด

เชือ หรือสงสัยว่าติดเชืออย่างน้อย 28 วันทีผ่านมา โดยไม่ได้ใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเองทีเหมาะสม
4. มีอาการของระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึงดังต่อไปนี ไอ นํามูก ไม่ได้กลิน หายใจเร็ว หายใจ
เหนือย หรือหายใจลําบาก หรือมีอาการอ่อนเพลียปวดเมือยตามตัว คลืนไส้อาเจียน และหรือมีประวัตไิ ข้/
หรือวัดอุณหภูมไิ ด้ตงแต่
ั 37.5°C ขึนไป หรือ มีภาวะปอดอักเสบทีไม่ทราบสาเหตุทชัี ดเจน หรือ มี
ภาพถ่ายรังสี (chest X-ray) ทีมี pulmonary infiltrate หรือมีรอยโรคในปอดทีไม่ทราบสาเหตุ ทีชัดเจน ใน
1 เดือนทีผ่านมา
แนวทางในการคัดกรองผูร้ อรับบริจาคอวัยวะ (recipient)
พิจารณาจากทังการใช้ประวัตเิ สียงต่อการติดเชือ และการตรวจคัดกรองทางห้องปฏิบตั กิ ารร่วมกัน (4-5)
1. แนะนําให้งดการรับอวัยวะจากผูบ้ ริจาค ถ้ามีการยืนยันการติดเชือ severe acute respiratory syndrome
coronavirus 2 (SARS-CoV-2) ในผูป้ ่ วยทีรอปลูกถ่ายอวัยวะในช่วงระยะเวลา 1 เดือนทีผ่านมา
2. แนะนําให้งดการรับอวัยวะจากผูบ้ ริจาค ในกรณีทผูี ้ป่วยทีรอปลูกถ่ายอวัยวะมีความเสียงต่อการติดเชือ
และโรงพยาบาลทีจะทําการปลูกถ่ายอวัยวะไม่สามารถตรวจหาเชือ SARS-CoV2 ในผูป้ ่ วยได้
ประวัตขิ อ้ ใดข้อหนึงดังต่อไปนีถือเป็ นประวัตเิ สียงของผูร้ อรับบริจาคอวัยวะ (recipient) ต่อการติดโรค COVID
19
1. มีประวัตเิ ดินทางไปยังหรือกลับมาจากพืนทีเกิดโรค ทีมีการรายงานพบผูป้ ่ วย COVID-19 ใหม่ ในช่วง
อย่างน้อย 28 วันทีผ่านมา
2. ในช่วง วันทีผ่านมา
a. ประกอบอาชีพทีเกียวข้องกับนักท่องเทียว สถานทีแออัด หรือติดต่อกับคนจํานวนมาก
b. ไปในสถานทีชุมชน หรือสถานทีทีมีการรวมกลุ่มคน เช่น ตลาดนัด ห้างสรรพสินค้า สถานพยาบาล
ขนส่งสาธารณะ
3. ประวัตคิ วามเสียงสูงต่อการติดเชือ SARS-CoV-2 กล่าวคือ มีประวัตสิ มั ผัสใกล้ชดิ กับผูป้ ่ วยทียืนยันว่าติด
เชือ หรือสงสัยว่าติดเชืออย่างน้อย 28 วันทีผ่านมา โดยไม่ได้ใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเองทีเหมาะสม
4. มีอาการของระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึงดังต่อไปนี ไอ นํามูก ไม่ได้กลิน หายใจเร็ว หายใจ
เหนือย หรือหายใจลาบาก หรือมีอาการอ่อนเพลียปวดเมือยตามตัว คลืนไส้อาเจียน และหรือมีประวัตไิ ข้/
หรือวัดอุณหภูมไิ ด้ตงแต่
ั 37.5°C ขึนไป หรือ มีภาวะปอดอักเสบทีไม่ทราบสาเหตุทชัี ดเจน หรือ มี
ภาพถ่ายรังสี (chest X-ray) ทีมี pulmonary infiltrate หรือมีรอยโรคในปอดทีไม่ทราบสาเหตุ ทีชัดเจน ใน
1 เดือนทีผ่านมา

อย่างไรก็ตาม ในกรณีทผูี ป้ ่ วยทีรอรับบริจาคอวัยวะมีความเสียงจากการสัมผัสผูท้ สงสั
ี ยว่าติดเชือ แต่ไม่

ยืนยัน โดยมีความเร่งด่วนของผูป้ ่ วยทีจําเป็ นต้องรับอวัยวะ เพือให้มโี อกาสรอดชีวติ เช่นกรณี ตับวาย หรือ
หัวใจวายทีประคองไม่ได้ดว้ ยเครืองมือ ควรปรึกษาผูเ้ ชียวชาญด้านโรคติดเชือ เพือประเมินความเสียงและ
พิจารณาตรวจหาเชือในกรณีทสงสั
ี ยว่ามีการติดเชือ และพิจารณาปลูกถ่ายอวัยวะ เป็ นราย ๆ ไป ถ้าการ
ตรวจหาเชือและติดตามอาการเป็ นระยะ ไม่พบว่ามีการติดเชือ โดยจะต้องมีเอกสารยินยอม (informed
consent) และมีการป้ องกันการติดเชือในโรงพยาบาล เพือป้ องกันการกระจายของเชือและการติดเชือของ
บุคลากรและผูป้ ่ วยในโรงพยาบาลอย่างเข้มงวด ทังก่อน ในระหว่างและหลังการปลูกถ่ายอวัยวะ
คําแนะนําเรืองการตรวจหาเชือ SARS-CoV-2
แนะนํ าให้โรงพยาบาลต้นทางของผูบ้ ริจาค ทําการตรวจหาเชือ SARS-CoV2 จากสิงส่งตรวจ 3 ตําแหน่ง
กล่าวคือ nasopharyngeal swab, oropharngeal swab และ tracheal suction ใส่ในหลอดทีมี viral transport
media ทังนีทางโรงพยาบาลต้นทาง อาจจะพิจารณาทํา pool sample ของสิงส่งตรวจ (5) กล่าวคือ เอา สารคัด
หลังทีได้จากทัง 3 ตําแหน่ง ใส่รวมลงไปในหลอดทีมี viral transport media และทําการบันทึกปริมาณ และ
ชนิดของสิงส่งตรวจ มาให้ทางศูนย์รบั บริจาคอวัยวะและ โรงพยาบาลทีรับอวัยวะทราบด้วย ทังนี ถ้าผู้บริจาค
เคยได้ถูกตรวจหาเชือ SARS-CoV-2 จากระบบทางเดินหายใจส่วนบน ในระยะไม่เกิน 3 วัน ก่อนหน้านีแล้ว
และผูบ้ ริจาคไม่มภี าวะปอดอักเสบหรือติดเชือ ก็สามารถ นําผลทีมี มาประกอบการพิจารณาเพือคัดกรอง
อวัยวะตามทีเห็นเหมาะสมได้ นอกจากนี พิจารณาเก็บเลือดเป็ น clotted blood ไว้ 2 หลอด เผือในกรณีท ี
จําเป็ นต้องใช้ตรวจคัดกรองหาหลักฐานทางการติดเชือจากภูมคิ มุ้ กันของร่างกาย (antibody test) เพิมเติม
ทังนีจากข้อมูลของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข วันที 20 เมษายน พ.ศ. 2563
ประเทศไทยมีหน่ วยงานห้องปฏิบตั กิ ารเครือข่ายทีผ่านการทดสอบความชํานาญทางห้องปฏิบตั กิ ารสําหรับทํา
การตรวจหาเชือ SARS-CoV-2 ทังสิน 173 แห่ง ทังทางภาครัฐ และเอกชน (6)

ข้อมูลจาก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
https://www3.dmsc.moph.go.th/assets/post/VW50aXRsZWQtMTItMg==.pdf#viewer.action=download

คําแนะนําเรืองการสืบค้น และวิ นิจฉัย COVID-19 ในผูป้ ่ วยทีได้รบั การปลูกถ่ายอวัยวะ
1. ความเสียงต่อการติดเชือ SARS-CoV-2 ในผูป้ ่ วยกลุ่มนี สอดคล้องกับ ความเสียงในผูป้ ่ วยทัวๆไป
กล่าวคือ
1. เดินทางไปประเทศทีมีการรายงานพบผูป้ ่ วย COVID-19 ใหม่ ในช่วงอย่างน้อย 28 วันทีผ่านมา
2. สัมผัสคลุกคลีกบั ผูป้ ่ วยทีได้รบั การยืนยัน หรือ สงสัย ว่ามีการติดเชือ SARS-CoV-2 ใน อย่างน้อย
28 วัน ทีผ่านมา
3. ทํางานทีเกียวข้องกับการสัมผัสคลุกคลีกบั ผูท้ เดิ
ี นทาง นักท่องเทียวทีมาจากประเทศ กลุ่มเสียง
หรือผูป้ ่ วยต้องสงสัยในช่วงเวลาอย่างน้อย 28 วัน ทีผ่านมา
2. ผูป้ ่ วยทีได้รบั การปลูกถ่ายอวัยวะ ทีมีความเสียงต่อการติดเชือ SARS-CoV-2 ควรได้รบั การ ตรวจวินิจฉัย
หาสาเหตุของการเจ็บป่ วย โดยแจ้งและประสานงาน กับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อย่างเร่งด่วน
3. ในกรณีท ี ผูป้ ่ วยทีได้รบั การปลูกถ่ายอวัยวะได้รบั การยืนยันวินิจฉัยว่ามีการติดเชือ COVID-19 แล้ว ควร
ได้รบั การดูแลรักษาโดยแพทย์เฉพาะทางผูเ้ ชียวชาญและป้ องกันการแพร่กระจาย เชือไปสู่ผอู้ นื ใน
โรงพยาบาล และชุมชนโดยการตรวจติดตามและการรักษาทีเหมาะสม
ข้อมูลสําคัญ (checklist) ในการ screen ผูป้ ่ วย ทังผูร้ บั (recipient) และผูบ้ ริจาค (donor) สําหรับศูนย์
รับบริจาคฯ และ พยาบาลผู้ประสานงาน
1. ประวัตเิ จ็บป่ วยในช่วง 1 เดือนทีผ่านมา โดยเฉพาะ อาการไข้ ไอ จามหรือ นํามูกไหล ของผูป้ ่ วยและคน
ใกล้ชดิ
2. ประวัตกิ ารเดินทางไปในสถานทีเสียงในช่วง 1 เดือนทีผ่านมา
3. อาชีพ (เพือประเมิน ความเสียงต่อการสัมผัสโรค)
คําแนะนําสําหรับผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะ
1. พิจารณาเลียงการอยูใ่ นสภาวะแวดล้อมทีแออัด หากจําเป็ นควรใส่หน้ากากอนามัย เลียงการจับใบหน้าและ
ล้างมือบ่อย ๆ
2. งดเดินทางไปยังโรงพยาบาล ถ้าไม่มนี ดั จําเป็ น หรือ ไปเยียมเพือนหรือญาติในโรงพยาบาล งดการอยู่
สถานทีแออัดทีไม่มลี มระบาย เช่น ผับ บาร์ ร้านนวด สนามเชียร์กฬี าในร่ม และงดการเดินทางไปยังประเทศ
ทีมีการรายงานพบผูป้ ่ วย COVID-19 ในช่วง 28 วันทีผ่านมา
3. งดเดินทางโดยใช้เรือสําราญ
4. หากมีไข้และอาการทางระบบทางเดินหายใจ ร่วมกับประวัตเิ ดินทางไปยังประเทศเสียงหรือ สัมผัสกับ
ผูป้ ่ วยโรค COVID-19 ควรรีบปรึกษาแพทย์เพือสืบค้นการติดเชือ COVID-19 โดยโทรศัพท์นัดหรือแจ้งก่อน
ล่วงหน้าถ้าเป็ นไปได้เพือลดความเสียงต่อการกระจายเชือในโรง พยาบาล และควรใส่หน้ากากอนามัยขณะรอ
พบแพทย์
5. ผูป้ ่ วยปลูกถ่ายอวัยวะทีเดินทางกลับจากประเทศทีมีการรายงานพบผูป้ ่ วย COVID-19 หรือสัมผัสใกล้ชดิ

กับผูป้ ่ วยทีมีการยืนยันโรค COVID-19 ควรแจ้งให้แพทย์ผดู้ แู ล ทราบ เพือประเมินความเป็ นไปได้ของการติด
เชือ และติดตามอาการ อย่างไรก็ตามทางโรงพยาบาล ควรทําการเลือนการนัดออกไปอย่างน้อย 28 วัน และ
หลีกเลียงการทํา elective procedure ทีไม่จาํ เป็ น ในระหว่างนี ทางทีมแพทย์และพยาบาล ควรโทรศัพท์
ติดตามอาการของผูป้ ่ วยปลูกถ่ายอวัยวะเป็ นระยะๆ
คําแนะนําสําหรับบุคลากรทางการแพทย์ทีดูแลผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะ
บุคลากรทางการแพทย์ทมีี ความเสียงจากการสัมผัสโรค ควรงดดูแลผูป้ ่ วยปลูกถ่ายอวัยวะ หลังกลับจนครบ
28วัน และหลีกเลียงการทํา elective procedure ทีไม่จาํ เป็ น ความเสียงจากการสัมผัสโรค ได้แก่ การเดินทาง
กลับจากประเทศทีมีการรายงานพบผู้ป่วย COVID-19 การสัมผัสใกล้ชดิ ผูป้ ่ วยทีติดเชือ COVID 19
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