
 

ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 
เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ก่อนเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยใน 

ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ฉบับท่ี 2 
วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2565 

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

ตามที่ได้มีการประกาศให้โรคโควิด-19 เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565  เพื่อให้การ
ควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา  2019 ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และคณะ
แพทยศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่โรงพยาบาลยังสามารถให้บริการได้อย่างเหมาะสมตาม  มาตรฐาน จึงขอ
กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับการตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ก่อนเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในที่โรงพยาบาลมหาราช
นครเชียงใหม่ โดยอ้างอิงจากแนวทางเวชปฏิบัติ การวิินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยกระทรวงสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้  

 
1. ให้พิจารณาทำการตรวจหาเชื ้อไวรัส  SARS-CoV-2 ด้วยวิธ ี ATK ก่อนเข้ารับการรักษาแบบผู ้ป ่วยใน 

ในกรณีต่อไปนี้ และปฏิบัติตามข้อ 2-4 ต่อไป 
1.1 ผู ้ป่วยที ่นัดหมาย (elective case) เข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัดหรือทำหัตถการทางการแพทย์  

ในห้องผ่าตัด (operating room) และต้องใช้การระงับความรู้สึกแบบทั่วไป (general anesthesia) 
หรอืการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วน (regional anesthesia) โดยทีมวิสัญญีแพทย์และ วิสัญญีพยาบาล 

1.2 ผู้ป่วยที่เข้ารับการทำหัตถการที่ต้องใกล้ชิดกับทางเดินหายใจ เช่น หัตถการทางโสต ศอ นาสิกวิทยา 
(ENT) หรือจักษุวิทยา (Eye) ในห้องผ่าตัดหรือห้องทำหัตถการ เป็นต้น 

1.3 ผู้ป่วยที่เข้ารับการตรวจและทำหัตถการทางรังสีวิทยาที่ต้องให้ยากล่อมประสาทในขนาดสูง เช่น ผู้ป่วย
กุมารเวช เป็นต้น 

1.4 ผู้ป่วยที่ไม่สามารถให้ประวัติได้ หรือซักประวัติไม่ได้ เช่น สมองเสื่อม พูดจาสับสน มีอาการทางจิตเวช 
1.5 ผู้มารับบริการที่ต้องได้รับยากดภูมิ (เช่น เคมีบำบัด เป็นต้น) หรือรังสีรักษา  
1.6 ผู้ป่วยท่ีไม่มีอาการและต้องได้รับการรักษาหรือการทำหัตถการทางการแพทย์ดังต่อไปนี้ 

1.6.1 Bronchoscopy 
1.6.2 Pulmonary function test รวมไปถึงการทำ spirometry 



 

1.6.3 Upper GI Endoscopy รวมไปถึงการทำ Endoscopic ultrasound (EUS), Endoscopic 
retrograde cholangiopancreaticography (ERCP), Percutaneous endoscopic 
gastrostomy (PEG)  

1.6.4 Transesophageal echocardiography 
1.6.5 Cardiac catheterization รวมไปถึง การทำ electrophysiologic study และ device 

therapy 
1.6.6 Bronchial artery embolization 
1.6.7 Endobronchial brachytherapy 
1.6.8 Vaginal delivery 
1.6.9 Endonasal dacryocystorhinostomy (DCR) 
1.6.10 Tracheostomy 
1.6.11 Fiberoptic laryngoscopy 
1.6.12 Rigid nasal endoscopy 
1.6.13 Stroboscopy 
1.6.14 หัตถการประเมินและบำบัดการกลืน 

2. การตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ด้วยวิธี ATK ก่อนเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยใน สามารถทำได้ ภายใน 
48 ชั่วโมง ก่อนถึงวันนัดหมายเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลใกล้บ้านหรือโรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม่ เพื่อลดระยะเวลาและความแออัดจากการตรวจและรอผลตรวจ 

3. การตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ควรทำเพียง 1 ครั้งต่อการเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในแต่ละครั้ง การ
ตรวจซ้ำควรพิจารณาทำเมื่อมีเหตุจำเป็นเท่านั้น เช่น มีอาการของ COVID-19 ขณะนอนโรงพยาบาล หรือ
เมื่อมีการระบาดในหอผู้ป่วย เป็นต้น ไม่ควรทำการตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ซ้ำหลายๆ ครั้ง ก่อนทำ
หัตถการในผู้ป่วยที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยงใหม่หรืออาการที่เข้าได้กับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เกิดขึ้นใน
ระหว่างพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 

4. กรณีเข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัด 
4.1 ในกรณีฉุกเฉินรวมถึงผู้ป่วยหมดสติ (emergency) กรณีเร่งด่วน (urgency) หรือกรณีไม่เร่งด่วนแต่มี

ความจำเป็น (time-sensitive) ให้ตรวจหาเชื้อ กรณีผล ATK เป็นลบสามารถผ่าตัดได้ตามปกติ กรณี
ผล ATK เป็นบวกให้ทำ Rapid RT-PCR และผ่าตัดแบบผู้ป่วย COVID-19  

  - กรณคี่า ct ของ Rapid RT-PCR มากกว่าหรือเท่ากับ 30 หลังผ่าตัดให้อยู่หอผู้ป่วยปกติ  
  - กรณีค่า ct ของ Rapid RT-PCR น้อยกว่า 30 หลังผ่าตัดให้อยู่หอผู้ป่วยแยกโรคที่โรงพยาบาล

จัดสรรไว้ให้ หรือบริเวณแยกผู้ป่วยหากไม่สามารถย้ายไปยังหอผู้ป่วยแยกโรคท่ีโรงพยาบาลจัดสรรได้ 
4.2 ในกรณีผู้ป่วยที่นัดหมาย (elective) ตรวจพบเชื้อให้เลื่อนการผ่าตัดไปก่อน อย่างน้อย 5 วันนับจาก

วันที่พบเชื้อ สำหรับกรณีใช้การระงับความรู้สึกเฉพาะที่ (local anesthesia) และอย่างน้อย 10 วัน
นับจากวันที ่พบเชื ้อ สำหรับกรณีใช้การระงับความรู ้สึกแบบทั่วไป (general anesthesia) หรือ
การระงับความรู้สึกเฉพาะส่วน (regional anesthesia) 



 

 
เกณฑ์การคัดแยกความเร่งด่วนของผู้ป่วยท่ีต้องผ่าตัด 

ความเร่งด่วน คำนิยาม 

Emergency 
  การผ่าตัดที่เร่งด่วนฉุกเฉิน ต้องได้รับการผ่าตัดทันที 

หากผู้ป่วยไม่ได้รับการผ่าตัดจะเป็นอันตรายต่อชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร 

Urgency 
การผ่าตัดที่เร่งด่วน ต้องได้รับการผ่าตัดภายใน 6 ถึง 24 ชั่วโมง 
หากไม่ได้รับการผ่าตัดอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตหรือเกิดภาวะทุพพลภาพ 

Time-sensitive 
การผ่าตัดแบบนัดหมายล่วงหน้า แต่ควรผ่าตัดภายใน 4 ถึง 6 สัปดาห์ 
การเลื่อนผ่าตัดอาจทำให้ผลการรักษาของโรคแย่ลง 

Elective 
การผ่าตัดแบบนัดหมายล่วงหน้า ไม่เร่งด่วน 
การเลื่อนการผ่าตัดไม่มีผลต่อผลลัพธ์การรักษาของโรค 

 
5. การให้บริการผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ครบกำหนดรักษาตัวแล้ว ให้ปฏิบัติตามประกาศ

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ที่ครบกำหนดรักษาตัวที่จะมารับบริการที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ฉบับที่ 2 วันที่ 16 ตุลาคม 
พ.ศ. 2565 

6. การใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal protective equipment - PPE) ให้เป็นดุลยพินิจของหัวหน้า 
หรือผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานนั้นๆ โดยให้พิจารณาตาม แนวทางปฏิบัติในการสวมอุปกรณ์ป้องกันและ
การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย COVID-19 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ฉบับที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 

7. การปฏิบัติอ่ืนใดนอกเหนือจากแนวทางที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ เช่น การตรวจ RT-PCR ในผู้ป่วยที่ไม่มี
ข้อบ่งชี้ข้างต้นให้เป็นดุลยพินิจของผู้อำนวยการ ผู้ตรวจการบริหาร หรือรองผู้อำนวยการที่ได้รับมอบหมาย
เท่านั้น 

ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั ้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2565 และอาจมีการเปลี่ยนแปลง
แนวทางปฏิบัติทีเ่หมาะสมกับสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ทั้งนี้หากประกาศคณะแพทยศาสตร์ 
และโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ฉบับใดมีเนื้อหาขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี้ ให้ถือปฏิบัติตาม
ประกาศฉบับนี้ 
 

        จึงประกาศมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน  
 
                                   ประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2565 

    
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์นเรนทร์ โชติรสนิรมิต) 
            ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 


