
 

ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 
เรื่อง  แนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทีค่รบกำหนดรักษาตัวหรือกักตัว  

ทีจ่ะมารับบริการที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ฉบับท่ี 1   
วันที ่27 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

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

ตามท่ีได้มีรายงานการระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างต่อเนื่อง 
เพื่อให้การควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และคณะ
แพทยศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่โรงพยาบาลยังสามารถให้บริการได้อย่างเหมาะสมตามมาตรฐาน จึงขอ
กำหนดแนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ครบกำหนดรักษาตัวหรือกักตัว ที่จะมารับ
บริการที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยอ้างอิงจากแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อ
ในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยกระทรวงสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง วันที่ 2 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2564 และประกาศร่วมองคกรวิชาชีพทางการแพทย เรื่องการกลับเข้าสู่สังคมของผู้ป่วยโควิด-19 หลังครบกำหนด
รักษาหรือกักตัว วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้ 

 
1. ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (COVID-19) ที่ครบกำหนดรักษาตัวหรือกักตัว หมายถึง ผู้ป่วยที่มีผลตรวจหา

เชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ antigen test kit ให้ผลบวก และเคยเข้าสู่ระบบการรักษาใน
สถานพยาบาล สถานกักกันชุมชน (community isolation) หรือแยกกักตัวที่บ้าน (home isolation) จนครบระยะเวลา
ตามท่ีกำหนดในแนวทางการรักษา และถูกจำหน่ายออกจากระบบการรักษาแล้ว 

2. การย้ายผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ออกจากหอผู้ป่วยโรคปอด หรือหอผู้ป่วยเฉพาะโรค (cohort ward)  
ไปยังหอผู้ป่วยอื่นของโรงพยาบาล หลังครบกำหนดรักษาตัวหรือกักตัว ให้ปฏิบัติดังนี้ 
2.1 กรณีผู้ป่วยที่ไม่มีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำและไม่มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรง เมื่อทำการรักษาในห้องแยกความดันลบหรือหอ

ผู้ป่วยเฉพาะโรคจนครบ 10 วัน นับจากวันที่มีอาการหรือวันที่ตรวจพบเชื้อ (กรณีไม่มีอาการตั้งแต่แรก) เมื่ออาการ
ทางคลินิกดีขึ้นแล้ว สามารถย้ายไปหอผู้ป่วยอื่นของโรงพยาบาลได้ตามปกติ  
โดยไม่ต้องทำการตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ซ้ำ 

2.2 กรณีผู้ป่วยที่มีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำและมีภาวะแทรกซ้อนรุนแรง เช่น ปอดอักเสบที่ต้องใช้ออกซิเจน เมื่อทำการรักษา
ในห้องแยกความดันลบหรือหอผู้ป่วยเฉพาะโรคจนครบ 20 วัน นับจากวันที่มีอาการหรือวันที่ตรวจพบเชื้อ  
(กรณีไม่มีอาการตั้งแต่แรก) เมื่ออาการดีขึ้นแล้ว สามารถย้ายไปหอผู้ป่วยอื่นของโรงพยาบาล  
โดยไม่ต้องทำการตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ซ้ำ ยกเว้นเป็นผู้ป่วยดังต่อไปนี้ 

- ผู้ป่วยมะเร็งที่กำลังได้รับเคมีบำบัด  
- ผู้ที่ได้รับการเปลี่ยนหรือปลูกถ่ายอวัยวะ  



- ผู้ป่วยภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องจากโรคทางพันธุกรรมบางชนิด เช่น DiGeorge syndrome,  
Wiskott-Aldrich syndrome เป็นต้น 

- ผู้ป่วยเอดส์ที่ยังไม่ได้รับยาต้านไวรัสและมี CD4 cell counts < 200/mm3 
- ผู้ที่ได้รับ high-dose corticosteroids (เทียบเท่ากับprednisolone ≥20 มก.ต่อวันติดต่อกัน 

นาน ≥ 2 สัปดาห์), alkylating agents, antimetabolites, transplant-related immunosuppressive 
drugs, cancer chemotherapeutic agents ที่กดภูมิคุ้มกันอย่างมาก, tumor-necrosis (TNF) blockers 
เป็นต้น  

ให้ตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ซ้ำ ก่อนย้าย เมื่อค่า cycle threshold (ct) > 30 จึงจะย้ายผู้ป่วยได้ 

3. ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ครบกำหนดรักษาตัวหรือกักตัว ที่จะเข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัด 
หรือทำหัตถการ ให้ปฏิบัติดังนี้ 
3.1 กรณีเข้ารับการผ่าตัดหรือทำหัตถการทางการแพทย์นอกห้องผ่าตัด รวมถึงการผ่าตัดหรือทำหัตถการทางการแพทย์

ในห้องผ่าตัด (operation room) และใช้การระงับความรู้สึกแบบเฉพาะที่ (local anesthesia) 
หากเคยเข้าสู่ระบบการรักษาจนครบ 10 วัน (ผู้ป่วยที่ไม่มีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำและไม่มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรง) หรือ 
20 วัน (ผู้ป่วยที่มีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำและมีภาวะแทรกซ้อนรุนแรง) นับจากวันที่มีอาการหรือวันที่ตรวจพบเชื้อ  
(กรณีไม่มีอาการตั้งแต่แรก) และจำหน่ายออกจากระบบการรักษาแล้ว สามารถให้การรักษาได้ตามปกติ  
โดยไม่ต้องทำการตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-COV-2 ซ้ำก่อนทำการรักษา 

3.2 กรณีเข้ารับการผ่าตัดหรือทำหัตถการทางการแพทย์ในห้องผ่าตัด (operation room) และต้องใช้การระงับ
ความรู้สึกแบบทั่วไป (general anesthesia) หรือการระงับความรู้สึกทางช่องน้ำไขสันหลัง (spinal anesthesia) 
โดยทีมวิสัญญีแพทย์และวิสัญญีพยาบาล 
3.2.1 ผู้ป่วยที่ไม่มีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำและไม่มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรง หากเข้าสู่ระบบการรักษาครบ 10 วัน  

แต่ยังไม่ถึง 14 วัน นับจากวันที่มีอาการหรือวันที่ตรวจพบเชื้อ (กรณีไม่มีอาการตั้งแต่แรก) ให้เลื่อนการผ่าตัด
หรือทำหัตถการจนกว่าจะครบระยะเวลา 14 วัน จึงจะสามารถทำการผ่าตัดหรือทำหัตถการตามปกติได้  
โดยไม่ต้องทำการตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-COV-2 ซ้ำ แต่หากมีความจำเป็นต้องทำการผ่าตัดหรือทำหัตถการ
ในช่วงเวลาดังกล่าว (ระหว่าง 10 - 13 วัน) ให้ปฏิบัติตามแนวทางการผ่าตัดและทำหัตถการในผู้ติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ของทางโรงพยาบาล 

3.2.2 ผู้ป่วยที่มีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำและมีภาวะแทรกซ้อนรุนแรง เช่น ปอดอักเสบที่ต้องใช้ออกซิเจน เมื่อทำการ
รักษาในห้องแยกความดันลบหรือหอผู้ป่วยเฉพาะโรคจนครบ 20 วัน นับจากวันที่มีอาการหรือวันที่ตรวจ 
พบเชื้อ (กรณีไม่มีอาการตั้งแต่แรก) เมื่ออาการดีขึ้นแล้ว สามารถทำการผ่าตัดหรือทำหัตถการได้ตามปกติ 
โดยไม่ต้องทำการตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ซ้ำ ยกเว้นเป็นผู้ป่วยดังต่อไปนี้ 

- ผู้ป่วยมะเร็งที่กำลังได้รับเคมีบำบัด  
- ผู้ที่ได้รับการเปลี่ยนหรือปลูกถ่ายอวัยวะ  
- ผู้ป่วยภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องจากโรคทางพันธุกรรมบางชนิด เช่น DiGeorge syndrome,  

Wiskott-Aldrich syndrome เป็นต้น 
- ผู้ป่วยเอดส์ที่ยังไม่ได้รับยาต้านไวรัสและมี CD4 cell counts < 200/mm3 
- ผู้ที่ได้รับ high-dose corticosteroids (เทียบเท่ากับprednisolone ≥20 มก.ต่อวันติดต่อกัน 

นาน ≥ 2 สัปดาห์), alkylating agents, antimetabolites, transplant-related 
immunosuppressive drugs, cancer chemotherapeutic agents ที่กดภูมิคุ้มกันอย่างมาก, 
tumor-necrosis (TNF) blockers เป็นต้น  



ให้ตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ซ้ำ ก่อนทำการผ่าตัดหรือทำหัตถการ  
เมื่อค่า cycle threshold (ct) > 30 จึงจะสามารถทำการผ่าตัดหรือทำหัตถการได้ตามปกติ  
แต่หากมีความจำเป็นต้องทำการผ่าตัดหรือทำหัตถการเมื่อค่า cycle threshold (ct) < 30 ให้ปฏิบัติตาม
แนวทางการผ่าตัดและทำหัตถการในผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของทางโรงพยาบาล 

4. การรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทีค่รบกำหนดรักษาตัวหรือกักตัว เข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยใน 
ที่หอผู้ป่วยของโรงพยาบาล ให้ปฏิบัติดังนี้ 
4.1 กรณีไม่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ หรือใช้เครื่องช่วยหายใจ หรือให้ออกซิเจนขนาดสูง (high flow oxygen)  

หากเคยเข้าสู่ระบบการรักษาจนครบ 10 วัน (ผู้ป่วยที่ไม่มีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำและไม่มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรง) หรือ 
20 วัน (ผู้ป่วยที่มีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำและมีภาวะแทรกซ้อนรุนแรง) นับจากวันที่มีอาการหรือวันที่ตรวจพบเชื้อ (กรณี
ไม่มีอาการตั้งแต่แรก) และจำหน่ายออกจากระบบการรักษาแล้ว สามารถรับไว้ที่หอผู้ป่วยได้ตามปกติ  
โดยไม่ต้องทำการตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-COV-2 ซ้ำก่อนรับไว้รักษา 

4.2 กรณีท่ีต้องใส่ท่อช่วยหายใจ หรือใช้เครื่องช่วยหายใจ หรือให้ออกซิเจนขนาดสูง (high flow oxygen) หรือต้องทำ
การรักษาที่ทำให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝอยละออง (เช่น การพ่นยา ดูดเสมหะบ่อยๆ เป็นต้น) 
4.2.1 หากเคยเข้าสู่ระบบการรักษาและถูกจำหน่ายแล้ว แต่ยังไม่ถึง 14 วัน นับจากวันที่มีอาการหรือวันที่ 

ตรวจพบเชื้อ (กรณีไม่มีอาการตั้งแต่แรก) ให้รับไว้รักษาท่ีหอผู้ป่วยโรคปอด หอผู้ป่วยเฉพาะโรค  
หรือห้องแยกความดันลบ จนครบระยะเวลา 14 วันจึงสามารถย้ายออกไปหอผู้ป่วยอ่ืนได้  
โดยไม่ต้องทำการตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-COV-2 ซ้ำ 

4.2.2 หากพ้นระยะเวลา 14 วัน (ผู้ป่วยที่ไม่มีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำและไม่มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรง) 
หรือ 20 วัน (ผู้ป่วยที่มีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำและมีภาวะแทรกซ้อนรุนแรง) นับจากวันที่มีอาการหรือวันที่ตรวจ
พบเชื้อ (กรณีไม่มีอาการตั้งแต่แรก) สามารถรับไว้ที่หอผู้ป่วยของโรงพยาบาลได้ตามปกติ  
โดยไม่ต้องทำการตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-COV-2 ซ้ำ 

5. ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ครบกำหนดรักษาตัวหรือกักตัว ที่จะมารับบริการแบบผู้ป่วยนอก  
ให้ปฏิบัติตามประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้มารับบริการแบบผู้ป่วยนอก  
ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ฉบับที่ 3 วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564 

6. ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทีค่รบกำหนดรักษาตัวหรือกักตัว ทีจ่ะมารับยากดภูมิ (เช่น เคมีบำบัด)  
หรือรังสีรักษา ให้ปฏิบัติตามประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ได้รับยากดภูมิ 
หรือรังสีรักษา ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ฉบับที่ 1 ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

7. ไม่แนะนำให้ทำการตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ด้วยวิธีตรวจแอนติเจน ในผู้ที่มีประวัติเคยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
หรือ โควิด-19 (COVID-19) ทุกกรณี 

8. การใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal protective equipment – PPE) ให้เป็นดุลยพินิจของหัวหน้าหรือ
ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานนั้นๆ โดยให้พิจารณาตามคำแนะนำในการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลของโรงพยาบาล 
(ฉบับปรับปรุง) วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2564 
 



9. การปฏิบัติอ่ืนใดนอกเหนือจากแนวทางท่ีกำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ การตรวจ RT-PCR ซ้ำทุกครั้งก่อนทำหัตถการ 
ในผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ครบกำหนดรักษาตัวหรือกักตัว เป็นต้น  
ให้เป็นดุลยพินิจของผู้อำนวยการ ผู้ตรวจการบริหาร หรือรองผู้อำนวยการที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น 

ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ทั้งนี้หากประกาศโรงพยาบาลมหาราช
นครเชียงใหม่ฉบับใดมีเนื้อหาขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี้ ให้ถือปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้  
 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
 

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์นเรนทร์   โชติรสนิรมิต) 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 

  



เอกสารแนบ 1   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   

 

† 


