
                                                          
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 

เรื่อง  แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้ได้รับยากดภูมิหรือรังสีรักษา ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ฉบับท่ี 1 
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

***************************** 
 

ตามที่ได้มีรายงานการระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพ้ืนที่
หลายจังหวัดตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา เพ่ือให้การควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  และคณะแพทยศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
โดยที่โรงพยาบาลยังสามารถให้บริการได้อย่างเหมาะสมตามมาตรฐาน จึงขอก าหนดแนวทางปฏิบัติส าหรับผู้ได้รับ
ยากดภูมิ (เช่น เคมีบ าบัด) หรือรังสีรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยอ้างอิงจากข้อก าหนด ออกตาม
ความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (ฉบับที่ 22) ประกาศ ณ วันที่  
29 เมษายน พ.ศ.2564 และค าสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 40 / 2564 ประกาศ ณ วันที่  
20 เมษายน พ.ศ.2564 ดังต่อไปนี้ 

 

1. ยกเลิกประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้มารับบริการที่โรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม่ ฉบับที่ 9 วันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2564 

2. ผู้มารับบริการทุกคนจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้ารับบริการ ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่าง 
และปฏิบัติตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน และมาตรการต่าง ๆ ของทางโรงพยาบาลโดยเคร่งครัด  
หากไม่ปฏิบัติตาม ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการงดให้บริการ 

3. ผู้มารับบริการที่มอีาการไข้ หรือมีประวัติไข้ ≥ 37.5 องศาเซลเซียส และ/หรือ มีอาการทางระบบทางเดิน
หายใจ (เช่น ไอ น้ ามูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจล าบาก) และ/
หรือมีประวัติเสี่ยงตามเอกสารคัดกรอง ให้ไปรับบริการที่คลินิกโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ (URI 
clinic) หรือห้องฉุกเฉิน ตามข้อบ่งชี้และแนวทางปฏิบัติของโรงพยาบาล 

4. การตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ก่อนรับยากดภูมิหรือรังสีรักษา เป็นดุลยพินิจของแพทย์ผู้ท าการ
รักษาและความสมัครใจของผู้มารับบริการ โดยพิจารณาจากระดับความรุนแรงของการกดภูมิคุ้มกันหลัง
รับการรักษา และความเสี่ยงของการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) รวมถึงลักษณะของผู้ป่วยและปัจจัยแวดล้อมอ่ืนๆ 

 หากแพทย์ผู้รักษาและผู้รับบริการ มีความประสงค์จะรับการตรวจหาเชื้อ SARS-CoV-2 ก่อนรับ
ยากดภูมิหรือรังสีรักษา ให้ด าเนินการต่อไปในข้อ 5 หรือ 6 

  



5. กรณีท่ีมารับเคมีบ าบัดหรือยากดภูมิ หรือรังสีรักษาแบบผู้ป่วยนอก (เช่น การให้การรักษาแบบเช้าไปเย็น
กลับ) 
5.1 พิจารณาตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ด้วยวิธี RT-PCR จากตัวอย่างที่เก็บจากโพรงจมูก  

ณ สถานพยาบาลหรือห้องปฏิบัติการในภูมิล าเนา หรือห้องคัดกรองโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ าของโรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม่ ภายใน 48 ชั่วโมง (อนุโลมให้ไม่เกิน 72 ชั่วโมง) ก่อนเข้ารับบริการ 

5.2 หากไม่ได้ท าการตรวจในข้อ 5.1 ให้พิจารณาตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ด้วยวิธีตรวจแอนติเจนจาก
ตัวอย่างที่เก็บจากโพรงจมูก ณ วันที่เข้ารับบริการที่ห้องคัดกรองโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ าของโรงพยาบาลฯ 
โดยให้รอผลตรวจ ณ ที่พักอาศัย หรือบริเวณท่ีโรงพยาบาลจัดไว้ให้  

5.3 หากผลการตรวจในข้อ 5.1 หรือ 5.2 ไม่พบเชื้อ ผู้มารับบริการสามารถรับบริการที่ห้องให้ยาเคมีบ าบัด
แบบผู้ป่วยนอก (one-day chemotherapy) หรือห้องตรวจรังสีรักษาได้ตามปกติ 

5.4 หากผลการตรวจพบเชื้อ ให้เข้าสู่กระบวนการรักษาโรค COVID-19 ตามแนวทางที่ก าหนดไว้ 
5.5 หากเป็นการรับบริการแบบไป-กลับต่อเนื่องเกิน 7 วัน ให้พิจารณาตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2  

ด้วยวิธี RT-PCR ซ้ าอีกครั้งที่วันที่ 7 หรือ 14  นับจากวันที่มารับบริการ แล้วแต่ดุลยพินิจของแพทย์ 

6. กรณีท่ีมารับเคมีบ าบัด ยากดภูมิ หรือรังสีรักษาแบบผู้ป่วยใน 
6.1 พิจารณาตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ด้วยวิธีตรวจ RT-PCR จากตัวอย่างที่เก็บจากโพรงจมูก  

ณ สถานพยาบาลหรือห้องปฏิบัติการในภูมิล าเนา หรือห้องคัดกรองโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ าของโรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม่ ภายใน 48 ชั่วโมง (อนุโลมให้ไม่เกิน 72 ชั่วโมง) ก่อนเข้ารับบริการ 

6.2 หากไม่ได้ท าการตรวจในข้อ 6.1 ให้พิจารณาตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ด้วยวิธีตรวจแอนติเจนจาก
ตัวอย่างที่เก็บจากโพรงจมูก ณ วันที่เข้ารับบริการ ที่ห้องคัดกรองโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ าของโรงพยาบาลฯ 
โดยให้รอผลตรวจ ณ ที่พักอาศัย หรือบริเวณท่ีโรงพยาบาลจัดไว้ให้ 

6.3 หากผลการตรวจในข้อ 6.1 หรือ 6.2 ไม่พบเชื้อ สามารถรับผู้ป่วยไว้ทีห่อผู้ป่วยสามัญ หอผู้ป่วยเคมีบ าบัด 
หรือหอผู้ป่วยรังสีรักษาได้ตามปกติ 
ยกเว้น ผู้ที่มีประวัติเสี่ยงตามเอกสารคัดกรอง แม้ไม่มีอาการทางระบบทางเดินหายใจ ต้องท าการ
ตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ด้วยวิธี RT-PCR และรับผู้ป่วยไว้ที่หอผู้ป่วยพิเศษตะวัน 5 หรือ 6  
จนกว่าจะทราบผลตรวจ ตามแนวทางของโรงพยาบาล 

7. การใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal protective equipment – PPE) ให้เป็นดุลยพินิจของหัวหน้า
หรือผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานนั้นๆ โดยให้พิจารณาตามค าแนะน าในการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลของ
โรงพยาบาล วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  เอกสารคัดกรองก่อนเข้ารับบริการ แนวปฏิบัติแบบแผนผัง และค าแนะน าในการใช้อุปกรณ์ป้องกัน
ส่วนบุคคลของโรงพยาบาล ดังเอกสารแนบ  
 

ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ทั้งนี้หากประกาศโรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม่ฉบับใดมีเนื้อหาขัดแย้งกับประกาศฉบับนี้ ให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน 

 
จึงประกาศมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 

 
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

 

                         
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์นเรนทร์  โชติรสนิรมิต) 

                                                               ผู้อ านวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่



เอกสารแนบ 1 
 
 

เอกสารคัดกรองส าหรับผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาตัว และ/หรือท าหัตถการ 
ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) อันเป็นโรคติดต่ออันตราย 
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข จึงมีความจ าเป็นตอ้งก าหนดมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว  
ทางโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่จึงขอความร่วมมือจากท่านในการให้ข้อมูลดังต่อไปนี้ตามจริง 

เดินทางมาจาก อ าเภอ.....................................จงัหวัด............................................ประเทศ……………....................……… 

1.  มี  ไม่ม ี อาการไข้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซยีส หรือมีประวตัิเป็นไขภ้ายใน 14 วัน โดยไม่ทราบสาเหต ุ
  หรือไมส่ามารถอธิบายได้จากพยาธิสภาพของโรค ณ ขณะนั้น 

2.  มี  ไม่ม ี ประวัติปญัหาระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีเสมหะมากขึ้น คัดจมูก มีน้ ามูก  
  จมูกไมไ่ดไ้ด้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หอบเหนื่อย หรือหายใจล าบาก ภายใน 14 วัน 

3.  มี  ไม่ม ี ประวัติเดินทางกลับมาจากต่างประเทศโดยไมไ่ดเ้ข้าระบบกักกันโรค ภายใน 28 วัน  
4.  มี  ไม่ม ี ประวัตสิัมผัสหรือใกล้ชิดผูป้่วยท่ีได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค COVID-19 ภายใน 14 วัน 
5.  มี  ไม่ม ี ประวัติอยู่อาศยัหรือเดินทางจากพ้ืนท่ีที่มีรายงานการระบาดภายใน 14 วัน ซึ่งได้แก่  

  พ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบรุี ชลบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ)   
  ส าหรับจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ อ าเภอเชียงดาว หางดง ดอยสะเก็ด แม่วาง และโลตัสรวมโชค เป็นต้น 
  พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่อาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้ติดตามข่าวสารจากประกาศของส านักงานสาธารณสุข 
  จังหวัดเชียงใหม่  

6.  มี  ไม่ม ี ประวัติอยู่อาศยัร่วมกับผู้ที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่ท่ีมีรายงานการระบาดตามข้อ 4 ภายใน 14 วัน 
7.  มี  ไม่ม ี ประวัตไิปสถานที่ท่ีมีการชุมนุม หรือมีผู้คนรวมตัวกันอยูเ่ป็นจ านวนมากตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป  

 โดยผู้ป่วยไม่ได้สวมหนา้กากอนามยั ภายใน 14 วัน 
8.  มี  ไม่มี           แรงงานต่างด้าว (ให้พิจารณาร่วมกับข้ออื่นๆ) 

หากท่านมีการปกปดิข้อมูลหรือใหข้้อมูลเท็จ และท าให้บุคคลอื่นติดเช้ือไวรัสดังกล่าว จะถูกแจ้งความด าเนินคดี  
มีโทษตามกฎหมายมาตรา 31 มาตรา 34 มาตรา 50 และมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญตัิโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 

 
ลงช่ือ .................................................... ผู้ป่วย    ลงช่ือ .................................................... ผู้แทนผู้ป่วย 
(.......................................................................)    (................................................................................) 

 เกี่ยวข้องเป็น..............................................ของผู้ป่วย 
       ลงช่ือ .............................................................. พยาน 
       (.................................................................................) 

ติด Sticker 

แพทย์ลงความเห็น     ไมต่้องการตรวจคัดกรอง Antigen / RT-PCR        ต้องการตรวจคดักรอง Antigen / RT-PCR 

วันท่ีท าการซักประวตัิ......................................  ได้รับการเก็บตัวอย่างส่งตรวจเรยีบร้อยแล้ว 
 
ลงช่ือ ................................................... แพทย์  ลงช่ือ.................................................พยาบาล 
(.......................................................................)  (.....................................................................) 



เอกสารแนบ 2 

 
 
  



เอกสารแนบ 3 

 



เอกสารแนบ 4 

ค าแนะน าในการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (personal protective equipment – PPE) ฉบับปรับปรุง 6 พฤษภาคม 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
* เม่ือมีความจ าเป็น, ** 1) กาวนก์ันน้ าเต็มตัว หรือ 2) กาวน์ VRE/CRE สวมทับด้วยกาวน์กันน้ าครึ่งตัว, ‡ กรณีท าความสะอาด cohort ward สามัญ/ICU ใหส้วม cover all,  
† หากมีโอกาสสัมผัสสารคัดหลั่งจากระบบทางเดินหายใจของผู้ปว่ย จากการพูดคุยหรือตรวจร่างกายบริเวณใบหนา้และล าคอใกล้ชิด เช่น ห้องตรวจ ENT Eye อายรุกรรม กุมารเวชกรรม เป็นต้น ให้สวม face shield หรือ goggles   

 

† 


