
 
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 

เรื่อง  แนวทางปฏิบัติแบบแผนผังสำหรับการตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ก่อนเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยใน  
ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ฉบับท่ี 2 

วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
***************************** 

 
ตามที่ได้มีรายงานการระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในพื้นที่หลาย

จังหวัดตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา เพื่อให้การควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2 019  ใ น โ ร งพย าบาลมหา ร าชนคร เ ช ี ย ง ให ม่  แ ล ะคณะแพทยศาสต ร ์ เ ป ็ น ไป อย ่ า ง ม ี ป ร ะส ิ ท ธ ิ ภ า พ  
โดยที่โรงพยาบาลยังสามารถให้บริการได้อย่างเหมาะสมตามมาตรฐาน จึงขอกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับการตรวจหาเชื้อ
ไวรัส SARS-CoV-2 ก่อนเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยใน ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยอ้างอิงจากข้อกำหนด ออก
ตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (ฉบับที่ 23) ประกาศ ณ วันที่ 15 
พฤษภาคม พ.ศ.2564 ดังต่อไปนี้ 

 

1. ยกเลิกประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติแบบแผนผังสำหรับการตรวจหาเชื้อไวรัส 
SARS-CoV-2 ก ่อนเข ้ าร ับการร ักษาแบบผ ู ้ป ่ วยใน  ท ี ่ โ รงพยาบาลมหาราชนครเช ียงใหม ่  ฉบ ับท ี ่  1 
วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

2. ให้พิจารณาทำการตรวจหาเชื ้อไวรัส SARS-CoV-2 ด้วยวิธ ี RT-PCR ก่อนเข้าร ับการรักษาแบบผู ้ป ่วยใน  
ในกรณตี่อไปนี้ และปฏิบัติตามข้อ 6-8 ต่อไป 
2.1 ผู้ที่มีประวัติเสี่ยงตามเอกสารคัดกรองข้อใดข้อหนึ่ง 
2.2 ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (patient under investigation – PUI) 
2.3 ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่จำหน่ายออกจากสถานพยาบาลไม่เกิน 14 วัน 
2.4 ผู้ป่วยที่ไม่สามารถให้ประวัติได้ หรือซักประวัติไม่ได้ เช่น สมองเสื่อม พูดจาสับสน มีอาการทางจิตเวช 

3. กรณีเข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัดในกรณีฉุกเฉินรวมถึงผู้ป่วยหมดสติ (emergency) กรณีเร่งด่วน (urgency) 
กรณีไม่เร่งด่วนแต่มีความจำเป็น (time-sensitive) และ elective ให้ปฏิบัติตามข้อ 11 

4. การตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ก่อนเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในของผู้ป่วยอายุรกรรม และกุมารเวชกรรม ให้
พิจารณาตามปัจจัยเสี่ยงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และปฏิบัติตามข้อ 11 
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5. ผู้มารับบริการที่ต้องได้รับยากดภูมิ (เช่น เคมีบำบัด) หรือรังสีรักษา ให้ปฏิบัติตามประกาศโรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ได้รับยากดภูมิหรือรังสีรักษา ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ฉบับที่ 1 
ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

6. การตรวจหาเชื ้อไวรัส SARS-CoV-2 ด้วยวิธ ี RT-PCR ก่อนเข้าร ับการร ักษาแบบผู ้ป ่วยใน สามารถทำได้ 
ภายใน 48 ชั่วโมง (อนุโลมไม่เกิน 72 ชั่วโมง) ก่อนถึงวันนัดหมายเข้ารับการรักษา ที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน หรือ
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพ่ือลดระยะเวลาและความแออัดจากการตรวจและรอผลการตรวจ 
6.1 กรณีไม่ได้ทำการตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 มาก่อน ให้ทำการตรวจด้วยวิธี RT-PCR ณ วันที่มารับบริการ 

6.1.1 ผู้ป่วยที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เดินได้ ให้ไปรับการตรวจ ณ ห้องตรวจคัดกรองโรคติดต่ออุบัติใหม่
อุบัติซ้ำ (EID complex) ระหว่างเวลา 9.00-15.30 น. โดยขอความร่วมมือให้ไปถึงห้องตรวจ 
ก่อนเวลา 9.00 น.   

6.1.2 ผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ต้องใช้ล้อเข็นหรือเปลนอน ให้ไปรับการตรวจ  
ณ จุดบริการ ด้านข้างอาคารเฉลิมพระบารมี ระหว่างเวลา 14.30-15.30 น. 

6.2 การรอผลตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 กรณีมารับการตรวจที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 
6.2.1 ให้รอผลตรวจ ณ ที่พักอาศัย (จะทราบผลภายใน 72 ชั่วโมง) หากผลตรวจเป็นลบ  

ทางโรงพยาบาลจะติดต่อให้เข้ารับการรักษาต่อไป 
6.2.2 หากไม่สามารถรอผลตรวจ ณ ที่พักอาศัยได้ ให้ปฏิบัติตามข้อ 7-8 ต่อไป 

6.3 หากมีการตัดสินใจทำการตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 หลังจากรับผู้ป่วยไว้ที่หอผู้ป่วยแล้ว ให้พิจารณา 
ทำการตรวจตามสถานที่ในข้อ 6.1 ก่อน หากทำไม่ได้และผู้ป่วยไม่มีประวัติเสี ่ยง อนุโลมให้ทำการตรวจใน  
พื้นที่แยกของหอผู้ป่วยได้ กรณีผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจ ให้พิจารณาเก็บตัวอย่างเสมหะด้วยการดูดเสมหะ
แบบระบบปิด (closed suction) แทนการเก็บตัวอย่างจากโพรงจมูก (nasopharyngeal swab)  

6.4 ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) ให้ปฏิบัติตามแนวทางที่ได้จัดเตรียมไว้โดยเฉพาะ 

7. ผู้ทีมี่ประวัติเสี่ยงตามเอกสารคัดกรอง รวมถึงผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI)  และผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ที่จำหน่ายออกจากสถานพยาบาลไม่เกิน 14 วัน หากยังไม่ทราบผลตรวจเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 
ให้พิจารณารับไว้ที่หอผู ้ป่วยโรคปอด (นิมมานเหมินทร์-ชุติมา) หรือหอผู ้ป่วยวิกฤตในบริเวณที่จัดเตรียมไว้ 
เป็นลำดับแรก ตามข้อบ่งชี้และความรุนแรงของการเจ็บป่วย  

8. ผู้ที่ไม่มีประวัติเสี่ยงตามเอกสารคัดกรอง แต่มีความจำเป็นต้องทำการตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ก่อนเข้ารับ
การรักษา หากยังไม่ทราบผลตรวจ ให้พิจารณารับไว้ในหอผู้ป่วยบริเวณที่จัดเตรียมไว้ โดยให้มีระยะห่างจากผู้ป่วย
อ่ืนๆ ไม่น้อยกว่า 1 เมตร หากผลตรวจออกมาเป็นลบ สามารถย้ายผู้ป่วยมายังพ้ืนที่ปกติของหอผู้ป่วยได ้

9. ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่จำหน่ายออกจากสถานพยาบาลนานกว่า 14 วัน และไม่มีอาการ
ของระบบทางเดินหายใจ (ท่ีไม่เก่ียวข้องกับโรคประจำตัวหรือภาวะที่เป็นอยู่เดิม) สามารถเข้ารับบริการและรับไว้ใน
หอผู้ป่วยได้ตามปกต ิโดยไม่ต้องทำการตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ก่อน 
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10. การใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal protective equipment – PPE) ให้เป็นดุลยพินิจของหัวหน้าหรือ
ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานนั้นๆ โดยให้พิจารณาตามคำแนะนำในการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลของโรงพยาบาล 
(ฉบับปรับปรุง) วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

11.  แนวทางปฏิบัติแบบแผนผัง สำหรับการตรวจการตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 และการรับผู้ป่วยไว้รักษาในหอ
ผู้ป่วยสำหรับกรณีต่างๆ ดังนี้ 

11.1 กรณีเป็นภาวะฉุกเฉินทางอายุรกรรม และกุมารเวชกรรม ที่รักษาโดยไม่ต้องผ่าตัดหรือทำหัตถการทางการแพทย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีประวัตเิสีย่ง* ให้พิจารณาทำ Rapid Ag + RT-PCR ที่ ER / EID complex 

Admit โรคปอด† หรือหอผู้ป่วยที่โรงพยาบาลจดัไว้ให ้

ผล rapid Ag เป็นลบ ผล rapid Ag เป็นบวก 

Admit โรคปอดหรือหอผู้ป่วยที่มหี้อง negative 
pressure ที่ รพ. จัดไว้ให ้

ทราบผล RT-PCR 

ผลบวก ผลลบ 

เข้าสู่กระบวนการ 
รักษา COVID-19 

 

admit โรคปอดหรือหอผู้ป่วยท่ีมหี้องแยก 
หรือย้ายไปหอผู้ป่วยวิกฤต zone แยก 
และ swab RT-PCR ซ้ำในวันท่ี 5-7 

ถ้าครบ 14 วันยังไม่จำหน่าย 
ให้ย้ายไปหอผู้ป่วย zone ปกติ และ 
self-monitoring ต่อจนครบ 14 วัน 

ถ้าจำหน่ายก่อนครบ 14 วัน 
ให้ self-quarantine ต่อ  

ณ ท่ีพักอาศัย จนครบ 14 วัน 

ผลลบ 



4 
 

† หมายเหตุ:  
• สำหรับผู้ป่วยกุมารเวชกรรมที่มีอายุน้อยกว่า 10 ปี หรือผู้ป่วยที่ไมส่ามารถช่วยเหลือตนเองได้ ควรมผีูป้กครองหรือญาติเฝา้ไข้ในระหว่างที่ 

admit โรคปอด เพื่อรอผล RT-PCR ในกรณีที่ไม่มผีู้ปกครองหรือญาติเฝา้ไข้ ให้ admit ที่หอผู้ป่วยสามัญที่มหี้องแยกที่โรงพยาบาลจดัไว้ให ้
• สำหรับผู้ป่วยกุมารเวชกรรมที่มีอายุตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป และช่วยเหลอืตนเองได้ดี สามารถ admit โรคปอดได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีผู้ปกครอง

หรือญาตเิฝ้าไข ้
 

11.2 กรณีเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่จำหน่ายจากสถานพยาบาลไม่เกิน 14 วัน 
 

รอผล RT-PCR 

ผลบวก ผลลบ หรือค่า ct > 35 

ย้ายไปโรคปอดหรือพื้นที่ท่ี รพ.จัดไว้ให้ 

พิจารณาทำ RT-PCR ที่ ER / EID complex 

ให้ admit โรคปอดหรือพื้นทีท่ี่มหีอ้ง 
negative pressure ที่โรงพยาบาลจัดไว้ให ้

ย้ายไปหอผู้ป่วย zone แยก จนครบ 14 วัน นับจากวันท่ี
จำหน่ายจากโรงพยาบาลด้วยเรื่อง COVID-19  

หากครบ 14 วันแล้วยังไม่จำหน่าย ให้ย้ายมา zone ปกต ิ
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11.3 กรณีเป็นโรคทางศัลยกรรมที่ต้องผ่าตัดฉุกเฉิน (emergency และ urgency) ซักประวัติไม่ได้หรือไม่สมบูรณ์ตั้งแต่ต้น 
 
 
 
 
 
 
 

    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emergency or urgency surgery ซักประวติัไม่ได้ต้ังแต่ต้น 

Rapid antigen test 

รอผลไม่ได้ รอผลได้ 

ผ่าตัด Act as PUI ผลบวก ผลลบ 

Admit หอผู้ป่วยโรคปอดหรือหอผู้ป่วย ที่ รพ จัดไว้ให้ 
ผลออก 

ผลบวก ผลลบ 

Admit หอผู้ป่วยโรคปอด
หรือหอผู้ป่วยที่ รพ จัดไว้

ให้ และรอผล rt-PCR 

Admit หอผู้ป่วยโรคปอด 

รอผล rt-PCR 

ผลบวก ผลลบ 

Admit หอผู้ป่วยโรคปอดหรือ 

หอผู้ป่วยที่ รพ จัดไว้ให ้ 

 

ผ่าตัดเคส COVID19 

กลับ Admit หอผู้ป่วยโรคปอดหรือหอ
ผู้ป่วยที่ รพ จัดไว้ให้ และรอผล rt-PCR 

 

ผ่าตัดปกติ 
 

ตรวจ rt-PCR ซ้ำวันที่ 5-7 
หลังมีประวัติเสี่ยง กรณีที่
พ้นวิกฤตจาก SCCU ย้ายไป
รอตรวจที่ หอผู้ป่วยโรคปอด 

ผลลบ ผลบวก 

Admit หอผู้ป่วย (Zone แยก) หรือ หอผู้ป่วยวิกฤต กรณีผู้ป่วยวิกฤตตามสาย (zone แยก) 
Admit หอผู้ป่วย โรคปอดหรือ 

หอผู้ป่วยที่ รพ จัดไว้ให้  

 

*ซกัประวตัิเสี่ยง 

 

มี 

Admit หอผู้ป่วย (Zone แยก) 

ไม่มี 

รอผล rt-PCR 

ผลบวก ผลลบ 

Admit หอผู้ป่วยโรคปอดหรือ
หอผู้ป่วยที่ รพ จัดไว้ให้ 

 

ย้ายไป admit หอผู้ป่วย (zone ปกติ) 
หรือหอผู้ป่วยวิกฤตตามสาย  
กรณีผู้ป่วยวิกฤต 

ถ้าจำหน่ายก่อนครบ 14 วัน 
ให้ self-quarantine ต่อ ณ ที่พักอาศัย
จนครบ 14 วัน 

ถ้าครบ 14 วันยังไม่จำหน่าย 
ให้ย้ายไป zone ปกติและ self-monitoring 

ต่อจนครบ 14 วัน 

Admit SCCU ห้อง negative room zone แยกที่ รพ 
จัดไว้ให้ (กรณีผู้ป่วยวิกฤต) 

Admit SCCU ห้อง negative room  

zone แยกที่ รพ จัดไว้ให้ (กรณีผู้ป่วยวิกฤต) 
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11.4 กรณีเป็นโรคทางศัลยกรรมที่ต้องผ่าตัดเร่งด่วน ไม่ฉุกเฉิน (urgency ซักประวัติได้และรอผล RT-PCR ได้)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urgency 

ตรวจ rapid Ag และ rt-PCR ระหว่างรอผลAdmit หอผู้ป่วยโรคปอด หรือ Admit 

SCCU ห้อง negative room zone แยกที่ รพ จัดไว้ให้ (กรณีผู้ป่วยวิกฤต) 
 

ผ่าตัด Covid-19 

Rt-PCR ผลบวก 

ผลลบ 

Admit หอผู้ป่วยโรคปอด
หรือหอผู้ป่วยที่ รพ จัด

ไว้ให้ 

 

admit หอผู้ป่วย 
(zone ปกติ) 
และผ่าตัดปกติ 

ผลยังไม่ออกแต่ต้องผ่าตัด 

กลับหอผู้ป่วยโรคปอด หรือ SCCU ห้อง negative room 
zone แยกที่ (กรณีผู้ป่วยวิกฤต) รอผล rt-PCR 

*ซักประวตัิเสีย่ง 
 

มี ไม่มี 

ตรวจ rt-PCR ซ้ำวันที่ 5-7 หลังมีประวัติเสี่ยง กรณีที่พ้น
วิกฤต ย้ายไปรอตรวจที่ หอผู้ป่วยโรคปอด 

ผลลบ ผลบวก 

Admit หอผู้ป่วย (Zone แยก) หรือ หอผู้ป่วย
วิกฤต กรณีผู้ป่วยวิกฤตตามสาย (Zone แยก) 

Admit หอผู้ป่วยโรคปอดหรือ
หอผู้ป่วย ที่ รพ จัดไว้ให้  

 

ถ้าจำหน่ายก่อนครบ 14 วันให้ self-
quarantine ต่อ ณ ที่พักอาศัยจน
ครบ 14 วัน 

ถ้าครบ 14 วันยังไม่จำหน่ายให้ ย้ายไป 
zone ปกติและ self-monitoring ต่อจน
ครบ 14 วัน 

Rapid Ag ผลลบ Rapid Ag ผลบวก 

ผ่าตัดปกติ 

ผลบวก 

Admit หอผู้ป่วยโรคปอดหรือหอผู้ป่วย
ที่ รพ จัดไว้ให้ 

 

Rt-PCR ผลลบ 
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11.5 กรณีท่ีต้องผ่าตัดหรือทำหัตถการไม่เร่งด่วนฉุกเฉิน ซักประวัติได้ (time-sensitive และ elective) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* ประวัติเสี่ยงตามเอกสารคัดกรองหมายเลข 1 

ถ้าจำหน่ายก่อนครบ 14 วัน
ให้ self-quarantine ต่อ ณ 
ที่พักอาศัย จนครบ 14 วัน 

มีผลตรวจ rt-PCR มาจาก รพ อื่น
ภายใน 48-72 ชั่วโมง 

ไม่มีผลตรวจ rt-PCR มา  
ให้มาตรวจที่ EID complex 

ผลลบ 

swab RT-PCR ซ้ำในวันที่ 
5-7 

 

กลับบา้นได้ รอผลทีบ่้าน กลับบา้นไม่ได ้รอผลที่ รพ.  

ผลลบ 

Admit หอผู้ป่วยโรคปอด ผลลบ
ผ่าตัดปกติ 

ถ้ามีประวัติเสี่ยง* ข้อใดข้อหนึ่ง และจำเปน็ต้องผา่ตัดให้ผู้ป่วยทำการตรวจ rt-PCR 

ถ้าครบ 14 วันยังไม่จำหน่าย 
ให้ย้ายไปหอผู้ป่วย zone ปกติ และ  
self-monitoring ต่อจนครบ 14 วัน 

ผลลบ 
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12. การปฏิบัติอื่นใดนอกเหนือจากแนวทางที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ เช่น การตรวจ RT-PCR ในผู้ป่วยนัดหมาย 
มาทำการผ่าตัดหรือหัตถการที ่ไม่มีประวัติเสี ่ยง และไม่เข้าเกณฑ์ข้อ 2-5 ให้เป็นดุลยพินิจของผู ้อำนวยการ  
หรือรองผู้อำนวยการที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น 

เอกสารคัดกรองก่อนเข้ารับบริการ และคำแนะนำในการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลของโรงพยาบาล  
ดังเอกสารแนบ  

ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2564 ทั้งนีห้ากประกาศโรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม่ฉบับใดมีเนื้อหาขัดแย้งกับประกาศฉบับนี้ ให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน  
 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2564 
 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์นเรนทร์   โชติรสนิรมิต) 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 
  



9 
 

เอกสารแนบ 1 
 

เอกสารคัดกรองสำหรับผู้ป่วยท่ีต้องเข้ารับการรักษาตัว และ/หรือทำหัตถการ 

ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 

เนื ่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ ์ใหม่ (COVID-19) อันเป็นโรคติดต่ออันตราย 

ตามประกาศกระทรวงสาธารณส ุข จ ึงม ีความจ ําเป ็น ต้องก ําหนดมาตรการในการป ้องก ันการแพร ่ระบาดของโรคด ังกล ่าว  

ทางโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่จึงขอความร่วมมือจากท่านในการให้ข้อมูลดังต่อไปนี้ตามจริง 

เดินทางมาจาก อําเภอ.....................................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 มีน้ำมูก  

  จมูกไมไ่ดไ้ด้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หอบเหนื่อย หรือหายใจลาํบาก ภายใน 14 วัน 

3.  มี  ไม่ม ี อาการไข้ ร่วมกับอาการผื่นข้ึน ตาแดง ถ่ายเหลว ภายใน 14 วัน โดยไม่ทราบสาเหตุ  

4.  มี  ไม่ม ี ประวัติเดินทางกลับมาจากต่างประเทศโดยไมไ่ดเ้ข้าระบบกักกันโรค ภายใน 28 วัน  

5.  มี  ไม่ม ี ประวัตสิัมผัสหรือใกล้ชิดผูป้่วยท่ีได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค COVID-19 ภายใน 14 วัน 

6.  มี  ไม่ม ี ประวัติอยู่อาศยัหรือเดินทางจากพ้ืนท่ีที่มีรายงานการระบาดภายใน 14 วัน ซึ่งได้แก่  

  พ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบรุี ปทุมธานี และสมุทรปราการ)   

  สำหรับพ้ืนที่ในจังหวัดเชียงใหม่ ให้ติดตามข่าวสารจากประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 

7.  มี  ไม่ม ี ประวัติอยู่อาศยัร่วมกับผู้ที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่ท่ีมีรายงานการระบาดตามข้อ 4 ภายใน 14 วัน 

8.  มี  ไม่ม ี ประวัตไิปสถานที่ท่ีมีการชุมนุม หรือมีผู้คนรวมตัวกันอยูเ่ป็นจํานวนมากตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป  

 โดยผู้ป่วยไม่ได้สวมหนา้กากอนามยั ภายใน 14 วัน 

9.  มี  ไม่มี           แรงงานต่างด้าว (ให้พิจารณาร่วมกับข้ออื่นๆ) 

หากท่านมีการปกปดิข้อมูลหรือใหข้้อมูลเท็จ และทําให้บุคคลอื่นติดเช้ือไวรัสดังกล่าว จะถูกแจ้งความดาํเนินคดี  

มีโทษตามกฎหมายมาตรา 31 มาตรา 34 มาตรา 50 และมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญตัิโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 

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

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

 

 

 

แพทย์ลงความเห็น     ไมต่้องการตรวจคัดกรอง Antigen / RT-PCR      ต้องการตรวจคัดกรอง Antigen / RT-PCR 

วันที่ทำการซักประวัติ...................................... ได้รับการเก็บตัวอย่างส่งตรวจเรียบร้อยแล้ว 
 

ลงชื่อ ................................................... แพทย์ ลงชื่อ.................................................พยาบาล 

(.......................................................................) (.....................................................................) 

ติด Sticker 



10 
 

 
 
เอกสารแนบ 2   คำแนะนำในการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (personal protective equipment – PPE) ฉบับปรับปรุง 6 พฤษภาคม 2564 

* เม่ือมีความจำเป็น, ** 1) กาวนก์ันน้ำเต็มตัว หรือ 2) กาวน์ VRE/CRE สวมทับด้วยกาวน์กันนำ้ครึ่งตัว, ‡ กรณีทำความสะอาด cohort ward สามัญ/ICU ใหส้วม cover all,  

† หากมีโอกาสสัมผัสสารคัดหลั่งจากระบบทางเดินหายใจของผู้ปว่ย จากการพูดคุยหรือตรวจร่างกายบริเวณใบหนา้และลำคอใกล้ชิด เช่น ห้องตรวจ ENT Eye อายรุกรรม กุมารเวชกรรม เป็นต้น ให้สวม face shield หรือ goggles   

 

† 


