ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เรื่อง แนวทางปฏิบัติแบบแผนผังสำหรับการตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ก่อนเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยใน
ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ฉบับที่ 6
วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
*****************************
ตามที่ได้มีรายงานการระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างต่อเนื่อง
ในพื้นที่หลายจังหวัด เพื่อให้การควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และคณะแพทยศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่โรงพยาบาลยังสามารถให้บริการได้อย่างเหมาะสม
ตามมาตรฐาน จึงขอกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับ การตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ก่อนเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยใน
ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยอ้างอิงจากคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (โควิด - 19) ที่ 10/2564 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2564 และคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่
81/2564 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ดังต่อไปนี้
1. ยกเลิกประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติแบบแผนผังสำหรับการตรวจหาเชื้อไวรัส
SARS-CoV-2 ก่อนเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยใน ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ฉบับที่ 5 วันที่ 12 กรกฎาคม
พ.ศ. 2564
2. ให้พิจารณาทำการตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ด้วยวิธี RT-PCR ก่อนเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยใน ในกรณี
ต่อไปนี้ และปฏิบัติตามข้อ 6-8 ต่อไป
2.1 ผู้ป่วยที่นัดหมาย (elective case) เข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัดหรือทำหัตถการทางการแพทย์ในห้องผ่าตัด
(operation room) และต้องใช้การระงับความรู้สึกแบบทั่วไป (general anesthesia) หรือการระงับความรู้สึก
ทางช่องน้ำไขสันหลัง (spinal anesthesia) โดยทีมวิสัญญีแพทย์และวิสัญญีพยาบาล
2.2 ผู้ป่วยที่เข้ารับการทำหัตถการที่ต้องใกล้ชิดกับทางเดินหายใจ เช่น หัตถการทางโสต ศอ นาสิกวิทยา (ENT)
หรือจักษุวิทยา (Eye) ในห้องผ่าตัดหรือห้องทำหัตถการ
2.3 ผู้ป่วยที่เข้ารับการตรวจและทำหัตถการทางรังสีวิทยา ที่ต้องให้ยากล่อมประสาทในขนาดสูง เช่น ผู้ป่วยกุมารฯ
2.4 ผู้ที่มีประวัติเสี่ยงตามเอกสารคัดกรองข้อใดข้อหนึ่ง
2.5 ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด (ตามเอกสารแนบ)
2.6 ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (patient under investigation – PUI)
2.7 ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่จำหน่ายออกจากสถานพยาบาลไม่เกิน 14 วัน
2.8 ผู้ป่วยที่ไม่สามารถให้ประวัติได้ หรือซักประวัติไม่ได้ เช่น สมองเสื่อม พูดจาสับสน มีอาการทางจิตเวช
2.9 การรักษาหรือการทาหัตถการทางการแพทย์ดงั ต่อไปนี ้
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2.9.1 Bronchoscopy
2.9.2 Pulmonary function test including spirometry
2.9.3 Upper GI Endoscopy including Endoscopic ultrasound (EUS),
Endoscopic retrograde cholangiopancreaticography (ERCP),
Percutaneous endoscopic gastrostomy (PEG)
2.9.4 Colonoscopy
2.9.5 Transesophageal echocardiography
2.9.6 Cardiac catheterization (adults and pediatrics)
including electrophysiologic study and device therapy
2.9.7 Tenckhoff catheter implantation
2.9.8 Lung biopsy or ablation
2.9.9 Thoracentesis and catheter aspiration
2.9.10 Chest tube placement
2.9.11 Bronchial artery embolism
2.9.12 Endobronchial brachytherapy
2.9.13 Transcatheter intervention and embolization
2.9.14 Vaginal delivery
2.9.15 Loop electrosurgical excision of cervix (LEEP)
2.9.16 Endonasal dacryocystorhinostomy (DCR)
2.9.17 Tracheostomy
2.9.18 Fiber optic laryngoscopy
2.9.19 Rigid nasal endoscopy
2.9.20 Stroboscopy
2.9.21 Procedure in Bone marrow transplant unit
2.9.22 Solid organ and Hematopoietic stem cell transplantation
3. กรณีเข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัดในกรณีฉุกเฉินรวมถึงผู้ป่วยหมดสติ (emergency) กรณีเร่งด่วน (urgency)
กรณีไม่เร่งด่วนแต่มีความจำเป็น (time-sensitive) และ elective ให้ปฏิบัติตามข้อ 11
4. การตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ก่อนเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในของผู้ป่วยอายุรกรรมและกุมารเวชกรรม ให้
พิจารณาตามปัจจัยเสี่ยงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)และปฏิบัติตามข้อ 11
5. ผู้มารับบริการที่ต้องได้รับยากดภูมิ (เช่น เคมีบำบัด) หรือรังสีรักษา ให้ปฏิบัติตามประกาศโรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ได้รับยากดภูมิหรือรังสีรักษา ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ฉบับที่ 1
ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

3

6. การตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ด้วยวิธี RT-PCR ก่อนเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยใน สามารถทำได้ภายใน 48
ชั่วโมง (อนุโลมไม่เกิน 72 ชั่วโมง) ก่อนถึงวันนัดหมายเข้ารับการรักษา ที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน หรื อโรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อลดระยะเวลาและความแออัดจากการตรวจและรอผลการตรวจ
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. โดยประสานกับ EID complex ก่อน
6.2 การรอผลตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 กรณีมารับการตรวจที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
6.2.1 ให้รอผลตรวจ ณ ที่พักอาศัย (จะทราบผลภายใน 72 ชั่วโมง) หากผลตรวจเป็นลบ ทางโรงพยาบาลจะ
ติดต่อให้เข้ารับการรักษาต่อไป
6.2.2 หากไม่สามารถรอผลตรวจ ณ ที่พักอาศัยได้ ให้ปฏิบัติตามข้อ 7-8 ต่อไป
6.3 หากมีการตัดสินใจทำหัตถการตามที่กำหนดไว้หลังจากรับผู้ป่วยไว้ที่หอผู้ป่วยแล้ว ให้พิจารณาทำการตรวจหา
เชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ตามสถานที่ในข้อ 6.1 ก่อน หากทำไม่ได้และผู้ป่วยไม่มีประวัติเสี่ยง อนุโลมให้ทำการ
ตรวจในพื้นที่แยกของหอผู้ป่วยได้ กรณีผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจ ให้เก็บตัวอย่างเสมหะด้วยการ
ดูดเสมหะระบบปิด (closed suction) แทนการเก็บตัวอย่างจากโพรงจมูก (nasopharyngeal swab)
และหากผู้ป่วยเคยได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ก่อนเข้ารับการรักษาแล้ว ไม่ต้องทำการตรวจซ้ำ
หากไม่มีปัจจัยเสี่ยงใหม่หรืออาการที่เข้าได้กับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เกิดขึ้นในระหว่างพักรักษาตัวใน
โรงพยาบาล แม้ว่าการตรวจดังกล่าวจะล่วงเลยเกิน 72 ชั่วโมงมาแล้วก็ตาม
6.4 การตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ควรทำเพียง 1 ครั้งต่อการเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในแต่ละครั้ง
การตรวจซ้ำควรพิจารณาทำเมื่อมีเหตุจำเป็นเท่านั้น เช่น ผลการตรวจสรุปไม่ได้ (inconclusive) อาการทาง
คลินิกเปลี่ยนแปลงและเข้าได้กับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นต้น ไม่ควรทำการตรวจหาเชื้อไวรัส
SARS-CoV-2 ซ้ำหลายๆ ครั้ง ก่อนทำหัตถการในผู้ป่วยที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยงใหม่หรืออาการที่เข้าได้กับโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 เกิดขึ้นในระหว่างพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
7. ผู้ทมี่ ีประวัติเสี่ยงตามเอกสารคัดกรอง รวมถึงผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) และผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ที่จำหน่ายออกจากสถานพยาบาลไม่เกิน 14 วัน
หากยังไม่ทราบผลตรวจเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ให้พิจารณารับไว้ที่หอผู้ป่วยวิกฤตในบริเวณที่จัดเตรียมไว้
หรือหอผู้ป่วยพิเศษตะวัน 5 และ 6 เป็นลำดับแรก ตามข้อบ่งชี้และความรุนแรงของการเจ็บป่วย
ควรสงวนหอผู้ป่วยโรคปอด (นิมมานเหมินทร์-ชุติมา) ไว้สำหรับรับผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) แล้ว หรือผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเท่านั้น ทั้งนี้ไม่แนะนำให้ทำการ
ตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ด้วยวิธีตรวจแอนติเจน ในผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ที่จำหน่ายออกจากสถานพยาบาลไม่เกิน 14 วัน แนะนำให้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR เท่านั้น
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8. ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด (ตามเอกสารแนบ) รวมถึงผู้ที่ไม่มีประวัติเสี่ยงตามเอกสารคัดกรอง แต่มีความ
จำเป็นต้องทำการตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ก่อนเข้ารับการรักษา หากยังไม่ทราบผลตรวจ ให้พิจารณารับไว้
ในหอผู้ป่วยบริเวณที่จัดเตรียมไว้ โดยให้มีระยะห่างจากผู้ป่วยอื่นๆ ไม่น้อยกว่า 1 เมตร ไม่จำเป็นต้องรับไว้ที่
หอผู้ป่วยพิเศษตะวัน 5 หรือ 6 หากผลตรวจออกมาเป็นลบ สามารถย้ายผู้ป่วยมายังพื้นที่ปกติของหอผู้ป่วยได้
9. ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่จำหน่ายออกจากสถานพยาบาลนานกว่า 14 วัน และไม่มีอาการ
ของระบบทางเดินหายใจ (ที่ไม่เกี่ยวข้องกับโรคประจำตัวหรือภาวะที่เป็นอยู่เดิม) สามารถเข้ารับบริการและรับไว้ใน
หอผู้ป่วยได้ตามปกติ โดยไม่ต้องทำการตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ก่อน
10. การใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal protective equipment – PPE) ให้เป็นดุลยพินิจของหัวหน้าหรือ
ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานนั้นๆ โดยให้พิจารณาตามคำแนะนำในการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลของ
โรงพยาบาล (ฉบับปรับปรุง) วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2564
11. แนวทางปฏิบัติแบบแผนผัง สำหรับการตรวจการตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 และการรับผู้ป่วยไว้รักษาในหอ

ผู้ป่วยสำหรับกรณีต่างๆ ดังนี้

5

11.1 กรณีเป็นภาวะฉุกเฉินทางอายุรกรรม และกุมารเวชกรรม ที่รักษาโดยไม่ต้องผ่าตัดหรือทำหัตถการทางการแพทย์
มีประวัตเิ สีย่ ง* ให้พิจารณาทำ Rapid Ag + RT-PCR ที่ ER / EID complex

ผล rapid Ag เป็นลบ

ผล rapid Ag เป็นบวก

ต้องการ Intensive care หรือไม่

ใช่
ให้ admit โรคปอดหรือหอผู้ป่วยที่มีห้อง
negative pressure ที่โรงพยาบาลจัดไว้ให้

ไม่ใช่
ให้ admit พิเศษ 5/6
ทราบผล RT-PCR

ทราบผล RT-PCR

เข้าสู่กระบวนการ
รักษา COVID-19

admit โรคปอด หรือหอผู้ป่วย
ที่มีห้อง negative pressure
หรือย้ายไปหอผู้ป่วยวิกฤต zone แยก
(หากพ้นวิกฤต พิจารณาย้ายไปพิเศษ 5/6)
และ swab RT-PCR ซ้ำในวันที่ 5-7

ผลบวก
อยู่ต่อจนครบ 14 วัน
ถ้าครบ 14 วันยังไม่จำหน่าย
ให้ย้ายไปหอผู้ป่วย zone ปกติ

ผลลบ

ผลบวก

ผลลบ

ผลบวก

Admit โรคปอดหรือพื้นทีท่ ี่ รพ. จัดไว้ให้

เข้าสู่กระบวนการ
รักษา COVID-19
ย้ายไปโรคปอด
หรือหอผู้ป่วยที่ รพ.จัดไว้ให้

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

admit พิเศษ 5/6 ต่อ
และ swab RT-PCR ซ้ำในวันที่ 5-7

ผลลบ
อยู่ต่อจนครบ 14 วัน
ถ้าครบ 14 วันยังไม่จำหน่าย
ให้ย้ายไปหอผู้ป่วย zone ปกติ

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

† หมายเหตุ:
• สำหรับผู้ป่วยกุมารเวชกรรมที่มีอายุน้อยกว่า 10 ปี หรือผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ควรมีผปู้ กครองหรือญาติเฝ้าไข้ในระหว่างที่
admit เพื่อรอผล RT-PCR ในกรณีที่ไม่มีผู้ปกครองหรือญาติเฝ้าไข้ ให้ admit ที่หอผู้ป่วยสามัญที่มีหอ้ งแยกที่โรงพยาบาลจัดไว้ให้
• สำหรับผู้ป่วยกุมารเวชกรรมที่มีอายุตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป และช่วยเหลือตนเองได้ดี สามารถ admit ได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีผู้ปกครอง
หรือญาติเฝ้าไข้
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11.2 กรณีเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่จำหน่ายจากสถานพยาบาลไม่เกิน 14 วัน
พิจารณาทำ RT-PCR ที่ ER / EID complex
ไม่แนะนำให้ตรวจ Antigen
ให้ admit พิเศษ 5/6 หรือโรคปอด
หรือพื้นทีท่ ี่มหี ้องแยกที่โรงพยาบาลจัดไว้ให้

รอผล RT-PCR
ผลบวก

ย้ายไปโรคปอดหรือพื้นที่ที่ รพ.จัดไว้ให้

ผลลบ หรือค่า ct > 35

ย้ายไปหอผู้ป่วย zone แยก จนครบ 14 วัน นับจากวันที่
จำหน่ายจากโรงพยาบาลด้วยเรื่อง COVID-19
หากครบ 14 วันแล้วยังไม่จำหน่าย ให้ย้ายมา zone ปกติ
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11.3 กรณีเป็นโรคทางศัลยกรรมที่ต้องผ่าตัดฉุกเฉิน (emergency และ urgency) ทีซ่ ักประวัติไม่ได้หรือไม่สมบูรณ์ตั้งแต่ต้น
Emergency or urgency surgery ที่ซักประวัติไม่ได้ตั้งแต่ต้น

Rapid antigen test

รอผลไม่ได้

รอผลได้

ผ่าตัด Act as PUI

ผลลบ

ผลบวก

ผลออก

Admit หอผู้ป่วยโรคปอดหรือหอผู้ป่วย ที่ รพ จัดไว้ให้

ผลบวก

ผลลบ

ผ่าตัดปกติ
ผ่าตัดเคส COVID19

Admit หอผู้ป่วยโรคปอด
หรือหอผู้ป่วยที่ รพ จัดไว้
ให้ และรอผล RT-PCR

*ซักประวัติเสี่ยง

มี

กลับ Admit หอผู้ป่วยโรคปอดหรือหอ
ผู้ป่วยที่ รพ จัดไว้ให้ และรอผล RT-PCR

ไม่มี
Admit SCCU ห้อง negative room

Admit SCCU ห้อง negative room zone แยกที่ รพ

Admit หอผู้ป่วยพิเศษ 5/6

จัดไว้ให้ (กรณีผู้ป่วยวิกฤต)

Admit หอผู้ป่วย (Zone แยก)

รอผล RT-PCR

รอผล RT-PCR
ผลลบ

Admit หอผู้ป่วยโรคปอดหรือ

ตรวจ RT-PCR ซ้ำวันที่ 5-7 หลังมี
ประวัติเสี่ยง กรณีที่พ้นวิกฤต
จาก SCCU ย้ายไปรอตรวจที่
หอผู้ป่วยพิเศษ 5/6

ผลบวก

Admit หอผู้ป่วย โรคปอดหรือ

ผลลบ

ผลบวก

ผลบวก

หอผู้ป่วยที่ รพ จัดไว้ให้

หรือ zone แยกที่ รพ จัดไว้ให้ (กรณีผู้ป่วยวิกฤต)

Admit หอผู้ป่วยโรคปอดหรือ

หอผู้ป่วยที่ รพ จัดไว้ให้

ย้ายไป admit หอผู้ป่วย (zone ปกติ)
หรือหอผู้ป่วยวิกฤตตามสาย
กรณีผู้ป่วยวิกฤต

ผลลบ

Admit หอผู้ป่วย 5/6 ต่อจนครบ 14 วัน หรือ หอผู้ป่วยวิกฤต (Zone แยก) กรณีผู้ป่วยวิกฤต

หอผู้ป่วยที่ รพ จัดไว้ให้
ถ้าครบ 14 วันแล้ว ยังไม่จำหน่าย
ให้ย้ายไปหอผู้ป่วย zone ปกติ

ถ้าจำหน่ายก่อนครบ 14 วัน
ให้ self-quarantine ต่อ ณ ที่พักอาศัย
จนครบ 14 วัน
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11.4 กรณีเป็นโรคทางศัลยกรรมที่ต้องผ่าตัดเร่งด่วน ไม่ฉุกเฉิน (urgency ซักประวัติได้และรอผล RT-PCR ได้)
Urgency surgery

*ซักประวัติเสีย่ ง

มี

ไม่มี
admit หอผู้ป่วย (zone แยก) รอผล RT-PCR

ตรวจ rapid Ag และ RT-PCR ระหว่างรอผลAdmit หอผู้ป่วยพิเศษ 5/6 หรือ Admit
SCCU ห้อง negative room zone แยกที่ รพ จัดไว้ให้ (กรณีผู้ป่วยวิกฤต)

ผลลบ

ผลบวก

Admit หอผู้ป่วยโรคปอดหรือ
RT-PCR ผลบวก

RT-PCR ผลลบ

ผลยังไม่ออกแต่ต้องผ่าตัด

Rapid Ag ผลบวก

ผ่าตัด Covid-19 แล้วไปรอผล RT-PCR ที่ ward

Admit หอผู้ป่วยโรคปอด

ผ่าตัดปกติ
ย้ายกลับ
zone ปกติ

หอผู้ป่วย ที่ รพ จัดไว้ให้

ผ่าตัดเคส COVID-19

Rapid Ag ผลลบ

กลับ Admit หอผู้ป่วยโรคปอด
หรือหอผู้ป่วยที่ รพ จัดไว้ให้
และรอผล RT-PCR

ผ่าตัดปกติ

กลับหอผู้ป่วยพิเศษ 5/6 หรือ SCCU ห้อง negative
room zone แยกที่ (กรณีผู้ป่วยวิกฤต) รอผล RT-PCR

หรือหอผู้ป่วยที่ รพ จัด
ไว้ให้

ผลลบ

ผลบวก

Admit หอผู้ป่วยโรคปอดหรือหอผู้ป่วย

ที่ รพ จัดไว้ให้

ตรวจ RT-PCR ซ้ำวันที่ 5-7 หลังมีประวัติเสี่ยง กรณีที่พ้นวิกฤต
ย้ายไปรอตรวจที่ หอผู้ป่วยพิเศษ 5/6

ผลบวก

Admit หอผู้ป่วยโรคปอดหรือ
หอผู้ป่วย ที่ รพ จัดไว้ให้

ผลลบ

Admit หอผู้ป่วย 5/6 ต่อจนครบ 14 วัน หรือ
หอผู้ป่วยวิกฤต (Zone แยก) กรณีผู้ป่วยวิกฤต

ถ้าครบ 14 วันยังไม่จำหน่าย
ให้ย้ายไปหอผู้ป่วย zone ปกติ

ถ้าจำหน่ายก่อนครบ 14 วันให้
self-quarantine ต่อ ณ ที่พักอาศัย
จนครบ 14 วัน
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11.5 กรณีที่ต้องผ่าตัดหรือทำหัตถการไม่เร่งด่วนฉุกเฉิน ซักประวัติได้ (time-sensitive และ elective)
ถ้ามีประวัติเสี่ยง* ข้อใดข้อหนึ่ง หรือเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือพื้นที่ควบคุมสูงสุด
(ตามเอกสารแนบ) ให้เลื่อนผ่าตัดออกไปก่อน หากไม่มีประวัติเสี่ยงให้ปฏิบัติดังนี้

แนะนำตรวจ RT-PCR ก่อนผ่าตัดภายใน 48-72 ชั่วโมง

ไม่มีผลตรวจ RT-PCR มาด้วย
ให้มาตรวจที่ EID complex

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

กลับบ้านได้ ให้รอผลที่บ้าน

ผลลบ

ผลบวก

ผลลบ

เข้าสู่กระบวนการรักษา COVID-19

* ประวัติเสี่ยงตามเอกสารคัดกรองหมายเลข 1

Admit หอผู้ป่วยปกติ ผ่าตัดปกติ
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12. การปฏิบัติอื่นใดนอกเหนือจากแนวทางที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ เช่น การตรวจ RT-PCR ในผู้ป่วยที่นัดหมาย
มาทำการผ่าตัดหรือหัตถการที่ไม่ได้ระบุไว้ ในข้อ 2-5 หรือการตรวจ RT-PCR ซ้ำทุกครั้งก่อนทำหัตถการในผู้ป่วยที่
ไม่มีปัจจัยเสี่ยงใหม่ระหว่างพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เป็นต้น ให้เป็นดุลยพินิจของผู้อำนวยการ ผู้ตรวจการบริหาร
หรือรองผู้อำนวยการที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น
รายชื่อพื้น ที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด เอกสารคัดกรองก่อนเข้ารับบริการ และ
คำแนะนำในการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลของโรงพยาบาล ดังเอกสารแนบ
ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ทั้งนี้หากประกาศโรงพยาบาลมหาราช
นครเชียงใหม่ฉบับใดมีเนื้อหาขัดแย้งกับประกาศฉบับนี้ ให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน
จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2564

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์นเรนทร์ โชติรสนิรมิต)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
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เอกสารแนบ 1
รายชื่อพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด
พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด รวมทั้งสิ้น 13 จังหวัด และ 1 อำเภอ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

กรุงเทพมหานคร
จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดนครปฐม
จังหวัดนนทบุรี
จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดยะลา
จังหวัดสงขลา
จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรสาคร
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

พื้นที่ควบคุมสูงสุด รวมทั้งสิ้น 52 จังหวัด
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

จังหวัดกระบี่
จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาแพงเพชร
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดชัยนาท
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดตรัง
จังหวัดตราด
จังหวัดนครนายก
จังหวัดนครราชสีมา

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดบุรีรมั ย์
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพิจิตร
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดยโสธร
จังหวัดร้อยเอ็ด

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

จังหวัดระนอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดราชบุรี
จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลาปาง
จังหวัดลาพูน
จังหวัดเลย
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสตูล
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสระแก้ว
จังหวัดสระบุรี

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

จังหวัดสิงห์บรุ ี
จังหวัดสุโขทัย
จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุรนิ ทร์
จังหวัดหนองคาย
จังหวัดหนองบัวลาภู
จังหวัดอ่างทอง
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุทยั ธานี
จังหวัดอุตรดิตถ์
จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอานาจเจริญ
จังหวัดตาก
(ยกเว้นอาเภอแม่สอด)
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ติด Sticker

เอกสารแนบ 2

เอกสารคัดกรองสำหรับญาติหรือผู้เข้าเยี่ยมผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาตัว และ/หรือทำหัตถการ
ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) อันเป็นโรคติดต่ออันตราย
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข จึงมีความจําเป็นต้องกําหนดมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว
ทางโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่จึงขอความร่วมมือจากท่านในการให้ข้อมูลดังต่อไปนี้ตามจริง
เดินทางมาจาก อําเภอ.....................................จังหวัด............................................ประเทศ……………....................………
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

 มี  ไม่มี

อาการไข้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีประวัติเป็นไข้ภายใน 14 วัน โดยไม่ทราบสาเหตุ
หรือไม่สามารถอธิบายได้จากพยาธิสภาพของโรค ณ ขณะนัน้
 มี  ไม่มี
ประวัติปัญหาระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีเสมหะมากขึ้น คัดจมูก มีน้ำมูก
จมูกไม่ได้ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หอบเหนื่อย หรือหายใจลําบาก ภายใน 14 วัน
 มี  ไม่มี
อาการไข้ ร่วมกับอาการผื่นขึน้ ตาแดง ถ่ายเหลว ภายใน 14 วัน โดยไม่ทราบสาเหตุ
 มี  ไม่มี
ประวัติเดินทางกลับมาจากต่างประเทศโดยไม่ได้เข้าระบบกักกันโรค ภายใน 28 วัน
 มี  ไม่มี
ประวัติสัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค COVID-19 ภายใน 14 วัน
 มี  ไม่มี
ประวัติอยู่อาศัยหรือเดินทางจากพื้นที่ที่มีรายงานการระบาดภายใน 14 วัน ซึ่งได้แก่
พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตามรายชื่อแนบในประกาศ
สำหรับพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ให้ติดตามข่าวสารจากประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
 มี  ไม่มี
ประวัติอยู่อาศัยร่วมกับผู้ที่เดินทางกลับมาจากพื้นทีท่ ี่มีรายงานการระบาดตามข้อ 4 ภายใน 14 วัน
 มี  ไม่มี
ประวัติไปสถานที่ที่มีการชุมนุม หรือมีผู้คนรวมตัวกันอยู่เป็นจํานวนมากตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป
โดยผู้ปว่ ยไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย ภายใน 14 วัน
 มี  ไม่มี
แรงงานต่างด้าว (ให้พิจารณาร่วมกับข้ออื่นๆ)
หากท่านมีการปกปิดข้อมูลหรือให้ข้อมูลเท็จ และทําให้บุคคลอื่นติดเชื้อไวรัสดังกล่าว จะถูกแจ้งความดําเนินคดี
มีโทษตามกฎหมายมาตรา 31 มาตรา 34 มาตรา 50 และมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
ลงชื่อ .................................................... ผู้ป่วย
ลงชื่อ .................................................... ผู้แทนผู้ป่วย
(.......................................................................)
(................................................................................)
เกีย่ วข้องเป็น..............................................ของผู้ป่วย
ลงชื่อ .............................................................. พยาน
(.................................................................................)

แพทย์ลงความเห็น

 ไม่ต้องการตรวจคัดกรอง Antigen / RT-PCR

 ต้องการตรวจคัดกรอง Antigen / RT-PCR

วันที่ทำการซักประวัติ......................................

ได้รับการเก็บตัวอย่างส่งตรวจเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ ................................................... แพทย์
(.......................................................................)

ลงชื่อ.................................................พยาบาล
(.....................................................................)
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เอกสารแนบ 3 คำแนะนำในการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (personal protective equipment – PPE) ฉบับปรับปรุง 6 พฤษภาคม 2564

†

* เมื่อมีความจำเป็น, ** 1) กาวน์กันน้ำเต็มตัว หรือ 2) กาวน์ VRE/CRE สวมทับด้วยกาวน์กันน้ำครึ่งตัว, ‡ กรณีทำความสะอาด cohort ward สามัญ/ICU ให้สวม cover all,
† หากมีโอกาสสัมผัสสารคัดหลั่งจากระบบทางเดินหายใจของผู้ปว่ ย จากการพูดคุยหรือตรวจร่างกายบริเวณใบหน้าและลำคอใกล้ชิด เช่น ห้องตรวจ ENT Eye อายุรกรรม กุมารเวชกรรม เป็นต้น ให้สวม face shield หรือ goggles

