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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง มาตรฐานการให้บริการการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในสถานพยาบาล
อาศัย อํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญ ญัติสถานพยาบาล
พ.ศ.๒๕๔๑ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญ ญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัด สิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคําแนะนําของคณะกรรมการสถานพยาบาลออกประกาศกําหนด
มาตรฐานการให้บริการการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในสถานพยาบาลไว้ ดังต่อนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) เรื่อง มาตรฐาน
การให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในสถานพยาบาล
ข้อ ๒ ในประกาศฉบับนี้
“การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis)” หมายความถึง การรักษาผู้ป่วยโดยวิธีการ
กรองของเสีย หรือสารพิษจากเลือดโดยให้เลือดจากหลอดเลือดของผู้ป่ว ยผ่านเข้าไปในท่อฝอย ซึ่งมี
เป็น จํานวนมากในตัว กรองเลือด (Dialyser) เพื่อให้ข องเสีย หรือสารพิษในเลือดซึมผ่านผนังท่อฝอย
ออกไปในน้ํายาที่หล่ออยู่รอบนอกของท่อฝอยในตัวกรองเลือด
ข้อ ๓ ผู้ รั บ อนุ ญ าตและผู้ ดํ า เนิ น การสถานพยาบาล จะต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบหรื อ จั ด ให้ มี
ผู้ประกอบวิชาชีพเป็นผู้รับผิดชอบในการให้บริการการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ดังนี้
(๑) ผู้ประกอบวิชาชีพ เวชกรรมที่ได้รับวุฒิบัต รหรือหนังสืออนุมัติจากแพทยสภา ในสาขา
อายุรศาสตร์โรคไต หรือสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต หรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ได้ผ่านการอบรม
การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมจากสถาบันที่คณะกรรมการสถานพยาบาลรับรอง
(๒) ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ที่ได้ผ่านการอบรมการฟอกเลือด
ด้ ว ยเครื่ อ งไตเที ย มจากสถาบั น ที่ ค ณะกรรมการสถานพยาบาลรั บ รอง โดยมี สั ด ส่ ว นไม่ น้ อ ยกว่ า
๑ คน ต่อผู้ป่วยที่รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ๔ คน ในแต่ละช่วงเวลาและมีพยาบาลวิชาชีพ
เป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานร่วมด้วยในสัดส่วนเดียวกัน
นอกจากผู้รับอนุญาตและผู้ดําเนิน การสถานพยาบาลต้องจัด ให้มีบุคลากรตามวรรคหนึ่งแล้ว
ควรจัดให้มีนักโภชนาการ นักจิตวิทยา เพื่อให้คําแนะนํา ปรึกษาในการดูแลผู้ป่วย
ข้อ ๔ ผู้ประกอบวิชาชีพ ตามข้อ ๓ (๑) และข้อ ๓ (๒) จะต้องเป็น ผู้ดูแลและรักษา
ผู้ป่วยและดําเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ในการให้บริการการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ให้เป็นไปตาม
หลักวิชาการและข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
ข้อ ๕ ผู้รับอนุญาตและผู้ดําเนินการสถานพยาบาลที่จะให้บริการการฟอกเลือดด้วยเครื่อง
ไตเทียม จะต้องจัดให้มีสถานที่ สิ่งแวดล้อม และสิ่งอํานวยความสะดวก ดังต่อไปนี้
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(๑) มีขนาดของห้องบริการฟอกเลือดที่สัมพัน ธ์กับจํานวนเตียงและอุปกรณ์แ ละพื้นที่ใช้สอย
เหมาะสมในการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน โดยมีพื้นที่ไม่ต่ํากว่าสี่ตารางเมตรต่อหนึ่งจุดบริการ โดยส่วนที่
แคบที่ สุ ด ไม่ น้ อ ยกว่ า ๑.๘ เมตร เพื่ อ ให้ มี พื้ น ที่ ส ามารถช่ ว ยเหลื อ และเคลื่ อ นย้ า ยผู้ ป่ ว ยฉุ ก เฉิ น
ได้โดยสะดวก ทั้งนี้พื้นที่ดังกล่าวไม่รวมพื้นที่เตรีย มน้ําบริสุทธิ์ พื้น ที่ล้างตัวกรอง ห้องพักผู้ปฏิบัติงาน
ห้องเก็บของ ห้องน้ํา ทางเดิน เป็นต้น
(๒) มีระบบไฟฟ้าและแสงสว่างสํารอง
(๓) จัดให้มีบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการชันสูตรที่ได้มาตรฐานและสามารถทําการตรวจวิเคราะห์
ผลการชันสูตรได้เท่าที่จําเป็นเป็นอย่างน้อย
ข้อ ๖ ผู้รับอนุญาตและผู้ดําเนินการสถานพยาบาลที่จะให้บริการการฟอกเลือด ด้วยเครื่องไตเทียม
ต้องจัดให้มีเครื่องมือและอุปกรณ์ในจํานวนที่เพียงพอ ดังนี้
(๑) เครื่องไตเทียมที่ได้มาตรฐาน พร้อมทั้งหนังสือคู่มือประจําเครื่อง เกณฑ์การทําความสะอาด
และการทะนุบํารุงเครื่อง โดยถ้าเป็นฉบับภาษาอังกฤษ ต้องมีฉบับภาษาไทยด้วย
(๒) ระบบทําน้ําบริสุท ธิ์ที่ได้มาตรฐาน (Water Treatment System) เช่น Reverse
Osmosis, Deionizer พร้อมเกณฑ์การทําความสะอาดระบบน้ําและควบคุมคุณ ภาพของน้ําบริสุท ธิ์
อยู่ตลอดเวลา
(๓) ตัวกรองเลือด ในกรณีที่จะนําตัวกรองเลือดมาใช้ซ้ํา (Dialyzer Reprocessing) จะต้อง
มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด
(๔) เครื่องมือและยาในการปฏิบัติการกู้ชีพ อย่างน้อยจะต้องมี
(ก) อุปกรณ์ในการปฏิบัติการกู้ชีพ ที่พ ร้อมจะใช้งาน ได้แ ก่ Self inflating bag
(Ambu bag), Laryngoscope, Endotracheal tube ขนาดต่าง ๆ, Oral Airway
(ข) ยาสําหรับช่วยชีวิตฉุกเฉิน ได้แก่ Adrenalin injection, Sodium Bicarbonate
injection, Calcium Chloride/Gluconate injection, Glucose
(ค) ออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ในการให้ออกซิเจนแก่ผู้ป่วย
(ง) เครื่องดูดเสมหะ
(จ) รถเข็นสําหรับกู้ชีพฉุกเฉิน
ข้อ ๗ ผู้รับอนุญ าตและผู้ดําเนิน การสถานพยาบาลต้องจัด ให้มีร ะบบควบคุมการติด เชื้ อ
ดังนี้
(๑) ห้องให้บริการฟอกเลือด ต้องเป็นเขตกึ่งปลอดเชื้อ
(๒) การใช้และปฏิบัติงานในเขตห้องบริการฟอกเลือดถูกต้องตามหลักการมาตรฐานการควบคุม
การติดเชื้อ
(๓) มาตรฐานการดูแลทําความสะอาดห้อง อุปกรณ์ เครื่องใช้และสิ่งอํานวยความสะดวก
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ข้อ ๘ ในการให้บริการการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมทุกครั้ง ต้องจัดให้มีการลงทะเบียน
และบันทึกข้อมูลของผู้ป่วยระหว่างที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีการการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมทุกราย
ข้อ ๙ สถานพยาบาลจะต้องได้รั บความยิน ยอมจากผู้ ป่ว ยก่อ นให้ บริก ารการฟอกเลือ ด
ด้วยเครื่องไตเทียมครั้งแรกทุกราย โดยสถานพยาบาลจะต้องชี้แจงขั้นตอนปฏิบัติ ผลที่อาจเกิดขึ้นจาก
การให้บ ริ การทุ ก ด้า น ให้ ผู้ป่ ว ยทราบก่ อ นให้ค วามยิน ยอม และต้อ งได้ รับ ความยิ น ยอมจากผู้ป่ ว ย
ในครั้งต่อไปทุก ๖ เดือน
กรณีฉุกเฉินซึ่งผู้ป่ว ยไม่อยู่ในภาวะที่จะให้ความยิน ยอมได้ หากเมื่อผู้ป่วยพร้อมให้ดําเนินการ
ตามวรรคหนึ่ง
ข้อ ๑๐ กรณีสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่ว ยไว้ค้างคืน ต้องมีระบบในการเคลื่อนย้าย
และส่งต่อผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน พร้อมที่จะนําส่งผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
ที่มีบริการการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมตามที่ได้มีข้อตกลงกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
ข้อ ๑๑ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบั บ นี้ ใ ห้ใ ช้ บั ง คั บ ตั้ง แต่ วั น ถัด จากวั น ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ให้ผู้รับอนุญาตและผู้ดําเนินการสถานพยาบาล ซึ่งให้บริการการฟอกเลือด
ด้วยเครื่องไตเทียมอยู่ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ดําเนินการให้ถูกต้องภายในสามร้อยหกสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔
วิทยา บุรณศิริ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

