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  ประกาศกองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า  

เรื่อง  แนวทางปฏิบัติในการรับนักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด เพื่อเข้ามาศึกษาวิชาเลือก  
(Elective) หรือศึกษาดูงานในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

     ................................................. 
 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  (COVID-19) ที่ด าเนิน 
มาอย่างต่อเนื่อง ท าให้ต้องชะลอการรับนักศึกษาแพทย์/แพทย์ที่เข้ามาศึกษาวิชาเลือก (Elective) หรือดูงาน
ของภาควิชา กศ.วพม.ออกไประยะหนึ่ง ปัจจุบันการระบาดเริ่มอยู่ในแนวทางที่ควบคุมได้ กศ.วพม. จึงก าหนด
แนวทางในการเปิดรับนักศึกษาแพทย์/แพทย์จากต่างสถาบันให้เข้ามาศึกษาวิชาเลือก (Elective) หรือศึกษา 
ดูงานโดยยึดถือแนวทางตามประกาศแพทยสภาร่วมกับกรมการแพทย์ เครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบัน
แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมโรคติดเชื้อ
แห่งประเทศไทย ลงวันที่ ๗ ต.ค.๖๔  และ ประกาศโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เรื่อง แนวทางการป้องกัน
โรคติดต่อของบุคลากรที่มาฝึกอบรมหรือเรียนหรือดูงานด้านบริการผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พ.ศ. 
๒๕๖๔ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑ ดังนี้  

  ๑. ภาควิชา กศ.วพม.สามารถเปิดรับนักศึกษาแพทย์/แพทย์ที่มีความประสงค์เข้ามาศึกษาวิชา
เลือก (Elective) หรือศึกษาดูงาน ได้ตั้งแต่ ๑ พ.ย. ๖๔ เป็นต้นไป โดยภาควิชาสามารถด าเนินการตาม 
ความพร้อม  

 ๒. นักศึกษาแพทย์/แพทย์ที่เข้ามาศึกษาวิชาเลือก (Elective) /หรือศึกษาดูงาน ต้องปฏิบัติ
ตามข้อก าหนดต่อไปนี้ 

  ๒.๑ ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ครบตามจ านวนที่ก าหนด ก่อนไป Elective 
นานกว่า ๑๔ วัน และไม่มีอาการใด ๆ ไม่ต้องตรวจ NP Swab/Saliva rRT-PCR for SARS-CoV-2 และไม่ต้อง
กักตัวก่อนการปฏิบัติงาน 

๒.๒ กรณีที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ไม่ครบตามจ านวนที่ก าหนด ต้องมี 
ผลการตรวจ NP Swab/Saliva rRT-PCR for SARS-CoV-2 (≤๗๒ ชั่วโมงก่อนวันปฏิบัติงาน) ไม่พบเชื้อแต่ไม่ต้อง
กักตัวก่อนการปฏิบัติงาน 

  ๒.๓ ผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน COVID-19 (non vaccinated) ต้องมีผลการตรวจ NP 
Swab/Saliva rRT-PCR for SARS-CoV-2 (≤) ๗๒ ชั่วโมงก่อนวันไปเข้าสถาบัน) ไม่พบเชื้อ และต้องเข้ารับการ
กักตัวก่อนการปฏิบัติงาน ๑๔ วัน ทั้งนี้ ภาควิชาสามารถมีสิทธิปฏิเสธผู้ที่ไม่รับวัคซีนได้ 

    ๒.๔  ผู้ที่ไม่ว่าจะได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ครบตามจ านวนที่ก าหนด ไม่ครบ
ตามจ านวนที่ก าหนด หรือไม่ได้รับวัคซีน มีอาการไข้หรือวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ ๓๗.๕ °C ขึ้นไป ไอ มีน้ ามูก เจ็บคอ 
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แนวทางปฏิบัติการรับแพทย์ประจ าบ้านเข้าฝึกอบรม การหมุนเวียนแพทย์ประจ าบ้านและแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด
ระหว่างสถาบันหลัก สถาบันรองหรือสถาบันสมทบ (Rotation) และการเรียนวิชาเลือก (Elective)  

ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(ฉบับปรับปรุง วันที่ 7 ตุลาคม 2564) 

จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งมีการระบาดรุนแรงในวงกว้าง          
เป็นระยะเวลายาวนาน ส่งผลกระทบต่อระบบบริการสุขภาพในทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานพยาบาล 
ที่มีความส าคัญในการให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยทั้งในภาวะปกติและภาวะที่มีการระบาดของโรค ในช่วงที่           
การระบาดเพ่ิมสูงขึ้นจนเป็นภาระต่อระบบบริการสุขภาพเป็นอย่างมาก ทั้งบุคลากรก็มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
เพ่ิมขึ้น ท าให้เป็นข้อจ ากัดของการฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ด้วย แนวโน้มในระยะเวลาไม่นานจากนี้          
การระบาดเริ่มอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ ประกอบกับมีความก้าวหน้าด้านการวินิจฉัยและการรักษาผู้ติดเชื้อเป็นอย่างมาก 
จึงสมควรปรับปรุงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านและแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด         
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือการระบาดในทุกระดับความรุนแรงในอนาคต 

ทั้ งนี้ เ พ่ือให้ เกิดความปลอดภัยแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติ งานและผู้ รับบริ การ                      
ในสถานพยาบาล แพทยสภาร่วมกับส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ เครือข่ายโรงพยาบาล
กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย และ           
สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย จึงได้ร่วมจัดท าแนวทางในการรับแพทย์ประจ าบ้านเข้าฝึกอบรม และเรียนรู้   
การปฏิบัติงานในสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อ ดังนี้ 

1. สถาบันฝึกอบรม 

1.1 จัดฝึกอบรมการสวมใส่ และการถอดอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อส่วนบุคคล (Personal 
protective equipment; PPE) ให้แพทย์สามารถปฏิบัติได้จนช านาญ และเลือกใช้ให้ถูกต้องกับหัตถการต่าง  ๆ      
รวมทั้งมีกระบวนการก ากับติดตามให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด (เช่น ห้ามสวมหน้ากากอนามัยในการ             
ท าหัตถการที่มีฝอยละออง แต่ให้ใช้หน้ากากชนิด N95 เป็นอย่างน้อย) 

1.2 วางระบบบริหารจัดการให้มี PPE ที่เหมาะสมกับประเภทการใช้งาน อย่างเพียงพอ พร้อมใช้งาน 
1.3 จัดสถานที่ ตลอดจนสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงาน เอ้ืออ านวยต่อการรักษาระยะห่าง         

ให้เป็นไปได้มากที่สุด 
1.4 จัดหาและบริหารวัคซีนป้องกัน COVID-19 ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์อย่างเพียงพอ 
1.5 มีกระบวนการคัดกรองการติดเชื้อในแพทย์ประจ าบ้านและแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดด้วยการ

ตรวจสอบประวัติการสัมผัสโรคและอาการอย่างสม่ าเสมอ (Active surveillance) รวมทั้งการจัดให้มีการตรวจด้วย 
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Antigen Test Kit (ATK) อาจเป็นการสุ่มตรวจตามสถานการณ์หรือการตรวจทันทีในผู้ที่มีอาการที่น่าสงสัยว่ามีการติดเชื้อ 
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดกรองด้วย ATK ที่กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ (UHosNet) ร่วมกับ
กระทรวงสาธารณสุขก าหนดขึ้น 

2. แพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด 

2.1 พึงปฏิบัติตนตามหลักการ DMHTT อย่างเข้มงวดทั้งในเวลาปฏิบัติงาน และชีวิตส่วนตัว 
ตลอดจนดูแลให้บุคคลในครอบครัว บุคคลใกล้ชิดเข้าใจ และปฏิบัติตนตามหลักการนี้อย่างเคร่งครัด 

2.2 ต้องรับวัคซีนป้องกัน COVID-19 ให้ครบถ้วนโดยเร็ว หากไม่มีข้อห้ามในการรับวัคซีน       
วัคซีนที่จะต้องได้อย่างน้อยคือ 2 เข็ม ห่างกันตามระยะเวลาที่ก าหนดส าหรับวัคซีนแต่ละชนิด และควรได้รับ
วัคซีนเข็มที่ 3 เป็นการกระตุ้นหากได้รับวัคซีนชนิดเชื้อตายมาแล้วสองเข็มนานเกิน 3 เดือนขึ้นไป ทั้งนี้วัคซีน        
เข็มกระตุ้นอาจจะเป็น adenoviral vector (วัคซีนของบริษัท AstraZeneca)  หรือ mRNA vaccine       
(วัคซีนของบริษัท Pfizer หรือ Moderna) ก็ได ้ 

2.3 ผู้ที่เคยติดเชื้อมาแล้วไม่ว่าจะเป็นก่อนหรือหลังจากได้รับวัคซีน ควรได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น 
ตามท่ีคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรมควบคุมโรคก าหนด 

3. การอบรมวิชาเลือก (Elective) 

3.1 กรณีแพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดที่ ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 
ครบตามจ านวนที่ก าหนดตั้งแต่ 14 วันขึ้นไป หรือเคยติดเชื้อ COVID-19 แต่ไม่เกิน 3 เดือน โดยทีไ่ม่มีอาการใด ๆ 
ไม่ต้องตรวจ NP swab/Saliva for SARS-CoV-2 และไม่ต้องกักตัวก่อนการปฏิบัติงาน 

3.2  กรณีแพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19   
ไม่ครบตามจ านวนที่ก าหนด หากไม่มีประวัติสัมผัสโรค และไม่มีอาการของการติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจ 
ให้ตรวจ ATK/NP swab/Saliva rRT-PCR for SARS-CoV-2 ไม่เกิน 72 ชั่วโมง หากไม่พบเชื้อไม่ต้องกักตัว        
ก่อนการปฏิบัติงาน และให้ไปติดต่อรับวัคซีนเข็มที่สองโดยเร็ว โดยจะได้วัคซีน adenoviral vector (วัคซีนของ
บริษัท AstraZeneca) หรือ mRNA vaccine (วัคซีนของบริษัท Pfizer หรือ Moderna) 

3.3 กรณีแพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19           
(non vaccinated) ต้องมีผลการตรวจ NP swab/Saliva rRT-PCR for SARS-CoV-2 (≤72 ชั่วโมง) ไม่พบเชื้อ           
และต้องเข้ารับการกักตัวก่อนการปฏิบัติงาน 14 วัน ทั้งนี้สถาบันฝึกอบรมมีสิทธิปฏิเสธผู้ที่ไม่รับวัคซีนได้ 

3.4 กรณีแพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดไม่ว่าจะได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 
ครบตามจ านวนที่ก าหนด ไม่ครบตามจ านวนที่ก าหนด หรือไม่ได้รับวัคซีน มีอาการไข้หรือวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 
37.5°C ขึ้นไป ไอ มีน้ ามูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจล าบาก ตาแดง 
ผื่น ถ่ายเหลว หรือมีประวัติเสี่ยง ในช่วง 14 วัน ก่อนไป elective ต้องตรวจ NP swab/Saliva rRT-PCR for 
SARS-CoV-2 
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• ถ้าพบว่าติดเชื้อให้ด าเนินการตามแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกัน
การติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19)               
ของกรมการแพทย์ และให้งดการ elective 

• ถ้าตรวจไม่พบเชื้อ ให้ท า rRT-PCR ซ้ าอีกครั้งหลังจากการท าครั้งแรกแล้วสามวันขึ้นไป 
ถ้าผลเป็นลบ ให้ขึ้นปฏิบัติงานได้ หรือหากไม่ท าซ้ าอาจให้พัก 3 – 5 วัน เมื่อไม่มีอาการ
แล้วจึงให้ไปปฏิบัติงานได้ โดยควรให้ผ่านการประเมินความเสี่ยงจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านโรคติดเชื้อของสถาบันฝึกอบรม 

ทั้งนี้แต่ละสถาบันสามารถก าหนดมาตรการเพ่ิมเติมตามภววิสัย  และสถานการณ์การระบาด    
ของแต่ละพ้ืนที่ได ้

4. การหมุนเวียนแพทย์ประจ าบ้านระหว่างสถาบันหลัก/สถาบันรอง/สถาบันสมทบ (Rotation) 

4.1 กรณีแพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดที่ ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 
ครบตามจ านวนที่ก าหนดตั้งแต่ 14 วันขึ้นไป หรือเคยติดเชื้อ COVID-19 แต่ไม่เกิน 3 เดือน โดยที่ไม่มีอาการใด ๆ 
ไม่ต้องตรวจ NP swab/Saliva for SARS-CoV-2 และไม่ต้องกักตัวก่อนการปฏิบัติงาน 

4.2 กรณีแพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19    
ไม่ครบตามจ านวนที่ก าหนด หากไม่มีประวัติสัมผัสโรค และไม่มีอาการของการติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจ 
ให้ตรวจ ATK/NP swab/Saliva rRT-PCR for SARS-CoV-2 ไม่เกิน 72 ชั่วโมง หากไม่พบเชื้อไม่ต้องกักตัว       
ก่อนการปฏิบัติงาน แต่ถ้ามีประวัติสัมผัสโรคหรือมีอาการ ยังไม่อนุญาตให้ขึ้นปฏิบัติงานและต้องได้รับการตรวจ
ด้วยวิธี rRT-PCR ถ้าตรวจไม่พบเชื้อ ให้ท า PCR ซ้ าอีกครั้งหลังจากการท าครั้งแรกแล้วสามวันขึ้นไป ถ้าผลเป็นลบ 
ให้ขึ้นปฏิบัติงานได้ หรือหากไม่ท าซ้ าอาจให้พัก 3 – 5 วัน เมื่อไม่มีอาการแล้วจึงให้ไปปฏิบัติงานได้ และ                              
ให้ไปติดต่อรับวัคซีนเข็มที่สองโดยเร็ว โดยจะได้วัคซีน adenoviral vector (วัคซีนของบริษัท AstraZeneca) หรือ 
mRNA vaccine (วัคซีนของบริษัท Pfizer หรือ Moderna) 

4.3 กรณีแพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 
(non vaccinated) ต้องมีผลการตรวจ NP swab/Saliva rRT-PCR for SARS-CoV-2 ไม่เกิน 72 ชั่วโมง        
ไม่พบเชื้อ และเข้ารับการกักตัวก่อนการปฏิบัติงาน 14 วัน (ไม่ต้องตรวจซ้ าหากไม่มีอาการใด ๆ) 

4.4 กรณีแพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดไม่ว่าจะที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน 
COVID-19 ครบตามจ านวนที่ก าหนด ไม่ครบตามจ านวนที่ก าหนด หรือไม่ได้รับวัคซีน มีอาการไข้หรือ           
วัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 37.5°C ขึ้นไป ไอ มีน้ ามูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือ
หายใจล าบาก ตาแดง ผื่น ถ่ายเหลว หรือมีประวัติเสี่ยง ในช่วง 14 วัน ก่อนเข้าฝึกอบรม ต้องตรวจ              
NP swab/Saliva rRT-PCR for SARS-CoV-2  

• ถ้าพบว่าติดเชื้อ ให้ด าเนินการตามแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และ
ป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     
ของกรมการแพทย์ และให้งดการปฏิบัติงานในรอบนั้น 
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• ถ้าตรวจไม่พบเชื้อ ให้ท า rRT-PCR ซ้ าอีกครั้งหลังจากการท าครั้งแรกแล้วสามวันขึ้นไป 
ถ้าผลเป็นลบ ให้ขึ้นปฏิบัติงานได้ หรือหากไม่ท าซ้ าอาจให้พัก 3 – 5 วัน เมื่อไม่มีอาการ
แล้วจึงให้ไปปฏิบัติงานได้ โดยควรให้ผ่านการประเมินความเสี่ยงจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านโรคติดเชื้อของสถาบันฝึกอบรม 

ทั้งนี้แต่ละสถาบันสามารถก าหนดมาตรการเพ่ิมเติมตามภววิสัยและสถานการณ์การระบาด    
ของแต่ละพ้ืนที่ได ้

5. การรับแพทย์ประจ าบ้านและแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดชั้นปีที่ 1 เข้าฝึกอบรมใหม่ 

5.1 กรณีแพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดที่ ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 
ครบตามจ านวนที่ก าหนดตั้งแต่ 14 วันขึ้นไป หรือเคยติดเชื้อ COVID-19 แต่ไม่เกิน 3 เดือน โดยที่ไม่มีอาการใด ๆ 
ไม่ต้องตรวจ NP swab/Saliva for SARS-CoV-2 และไม่ต้องกักตัวก่อนการปฏิบัติงาน  

5.2 กรณีแพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19   
ไม่ครบตามจ านวนที่ก าหนด หากไม่มีประวัติสัมผัสโรค และไม่มีอาการของการติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจ             
ให้ตรวจ ATK/NP swab/Saliva rRT-PCR for SARS-CoV-2 ไม่เกิน 72 ชั่วโมง หากไม่พบเชื้อไม่ต้องกักตัว        
ก่อนการปฏิบัติงาน และให้ไปติดต่อรับวัคซีนเข็มที่สองโดยเร็ว โดยจะได้วัคซีน adenoviral vector (วัคซีนของ
บริษัท AstraZeneca) หรือ mRNA vaccine (วัคซีนของบริษัท Pfizer หรือ Moderna) 

5.3 กรณีแพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดท่ีไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19                                
(non vaccinated) ก่อนเข้ารับการฝึกอบรม ต้องมีผลการตรวจ NP swab/Saliva rRT-PCR for SARS-CoV-2            
ไม่เกิน 72 ชั่วโมง ไม่พบเชื้อ และเข้ารับการกักตัวก่อนการปฏิบัติงาน 14 วัน (ไม่ต้องตรวจซ้ าหากไม่มีอาการใด ๆ) 

5.4 กรณีแพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดไม่ว่าจะที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน 
COVID-19 ครบตามจ านวนที่ก าหนด ไม่ครบตามจ านวนที่ก าหนด หรือไม่ได้รับวัคซีน มีอาการไข้หรือ           
วัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 37.5°C ขึ้นไป ไอ มีน้ ามูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือ
หายใจล าบาก ตาแดง ผื่น ถ่ายเหลว หรือมีประวัติเสี่ยง ในช่วง 14  วัน ก่อนเข้าฝึกอบรม ต้องตรวจ              
NP swab/Saliva rRT-PCR for SARS-CoV-2  

• ถ้าพบว่าติดเชื้อ ให้ด าเนินการตามแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และ
ป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)      
ของกรมการแพทย์ และให้พักการฝกึอบรมชั่วคราว 

• ถ้าตรวจไม่พบเชื้อ ให้ท า rRT-PCR ซ้ าอีกครั้งหลังจากการท าครั้งแรกแล้วสามวันขึ้นไป 
ถ้าผลเป็นลบ ให้ขึ้นปฏิบัติงานได้ หรือหากไม่ท าซ้ าอาจให้พัก 3 – 5 วัน เมื่อไม่มีอาการ
แล้วจึงให้ไปปฏิบัติงานได้ โดยควรให้ผ่านการประเมินความเสี่ยงจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านโรคติดเชื้อของสถาบันฝึกอบรม 

ทั้งนี้แต่ละสถาบันอาจก าหนดมาตรการหรือข้อยกเว้นเพ่ิมเติมตามภววิสัย  และสถานการณ์      
การระบาดของแต่ละพ้ืนที่ได้ 
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หมายเหตุ: 

1. การได้รับวัคซีนครบตามที่ก าหนด หมายถึง ได้รับวัคซีนครบสองเข็มของชนิดวัคซีนนั้น  หรือ
ต่างชนิดในกรณีเป็นการให้วัคซีนแบบไขว้ ตามที่ก าหนดโดยกรมควบคุมโรค นานกว่า 14 วัน  ตามค าแนะน า
ของแนวทางการปฏิบัติส าหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน COVID-19         

2. การได้รับวัคซีนยังไม่ครบตามที่ก าหนด หมายถึง ได้รับวัคซีนใด ๆ ที่มีใช้ในประเทศไทย          
ไม่ครบ 2 เข็ม หรือครบ 2 เข็ม แต่น้อยกว่า 14 วัน 

เอกสารประกอบ 

1. แนวทางการปฏิบัติส าหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน 
COVID-19 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ฉบับปรับปรุงวันที่ 4 ตุลาคม 2564  

2. หลักการดูแลแพทย์ประจ าบ้านอายุรศาสตร์และอนุสาขาด้านอายุรศาสตร์ในช่วงการ          
แพร่ระบาดของ COVID-19 ของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย (ฉบับปรับปรุง 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564) 

3. แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส าหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง วันที่ 4 ตุลาคม 2564 
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รูปที่ 1 แนวทางปฏิบัติส าหรับแพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 

ครบตามจ านวนที่ก าหนดตั้งแต่ 14 วันขึ้นไป หรือเคยติดเชื้อ COVID-19 แต่ไม่เกิน 3 เดือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 
ครบตามจ านวนที่ก าหนดตั้งแต่ 14 วันขึ้นไป  
หรือเคยติดเชื้อ COVID-19 แต่ไม่เกิน 3 เดือน 

ปฏิบัติงานตามปกติ โดยปฏิบัติตามหลักการ DMHTT อย่างเคร่งครัด
ทั้งในเวลาปฏิบัติงาน และชีวิตส่วนตัว 

หากไม่มีอาการ 
- ไม่ต้องตรวจ NP swab/Saliva for SARS-CoV-2 

- ไม่ต้องกักตัวก่อนการปฏิบัติงาน 
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รูปที่ 2 แนวทางปฏิบัติส าหรับแพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดได้รับวัคซีนป้องกัน COVID-19      

ไม่ครบถ้วนตามจ านวนที่ก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดได้รับวัคซีนป้องกัน COVID-19 
ไม่ครบถ้วนตามจ านวนที่ก าหนด  

ไม่มีประวัติสัมผัสโรค 

ตรวจ ATK/ 

NP swab/ 

Saliva rRT-PCR 

for SARS-CoV-2 

 ไม่เกิน 72 ชั่วโมง 

ก่อนเข้าปฏิบัติงาน      

ผล: Not Detected 

มีประวัติสัมผัสโรค 

ตรวจด้วยวิธี rRT-PCR  

 ครั้งที่ 1   

ผล: Not Detected 

ตรวจด้วยวิธี rRT-PCR  
 ครั้งที่ 2  

(หลังจากครั้งแรก 3 วันขึ้นไป)   

หากไม่ตรวจด้วยวิธี rRT-PCR  
 ครั้งที่ 2 ให้พัก 3 – 5 วัน 

ไม่มีอาการ 

ผล: Not Detected 

-  ปฏิ บั ติ ง านตามปกติ  โ ดยปฏิบั ติ ต ามหลั กการ  DMHTT            
อย่างเคร่งครัดทั้งในเวลาปฏิบัติงาน และชีวิตส่วนตัว 
- ติดต่อรับวัคซีนเข็มที่สองโดยเร็ว โดยจะได้วัคซีน  
     - adenoviral vector (วัคซีนของบริษัท AstraZeneca) หรือ  
     - mRNA vaccine (วัคซีนของบริษัท Pfizer หรือ Moderna) 
 

ผล: Detected 

รักษาตาม CPG 

ผล: Detected 

รักษาตาม CPG 
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รูปที่ 3 แนวทางปฏิบัติส าหรับแพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดที่ไม่ได้รับวัคซีนป้องกัน COVID-19 

(non vaccinated) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดที่ไม่ได้รับวัคซีนป้องกัน COVID-19 
(non vaccinated)  

ต้องตรวจ NP swab/Saliva for SARS-CoV-2 

ผล: Not Detected ผล: Detected 

รักษาตาม CPG 

กักตัวก่อนการปฏิบัติงาน 14 วัน 
(ไม่ต้องตรวจซ้ าหากไม่มีอาการใด ๆ) 
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รูปที่ 4 แนวทางปฏิบัติส าหรับแพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดที่ได้รับวัคซีนป้องกัน COVID-19 

ครบถ้วนตามจ านวนที่ก าหนดได้รับวัคซีนป้องกัน COVID-19 ไม่ครบถ้วนตามจ านวนที่ก าหนด และไม่ได้รับ

วัคซีนป้องกัน COVID-19 (non vaccinated) มีความเสี่ยงติดเชื้อ COVID-19 

 

 

 

 

 

 

แพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดที่ 
ได้รับวัคซีนป้องกัน COVID-19 ครบถ้วนตามจ านวนที่ก าหนด 

ได้รับวัคซีนป้องกัน COVID-19 ไม่ครบถ้วนตามจ านวนที่ก าหนด และ 
ไม่ได้รับวัคซีนป้องกัน COVID-19 (non vaccinated) 

หากมีอาการไข้หรือวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 37.5°C ขึ้นไป ไอ มีน้ ามูก เจ็บคอ 
ไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจล าบาก ตาแดง 

ผื่น ถ่ายเหลว หรือมีประวัติเสี่ยงในช่วง 14 วัน  
ก่อนไป Elective/เข้าฝึกอบรม 

ต้องตรวจ NP swab/Saliva rRT-PCR for SARS-CoV-2 

ผล: Not Detected ผล: Detected 

รักษาตาม CPG และงดการ 

Elective/ ปฏิบัติงานในรอบนั้น/

พักการฝึกอบรมชั่วคราว ตรวจด้วยวิธี rRT-PCR  
 ครั้งที่ 2  

(หลังจากครั้งแรก 3 วันขึ้นไป)   

หากไม่ตรวจด้วยวิธี rRT-PCR  
 ครั้งที่ 2 ให้พัก 3 – 5 วัน 

 

ไม่มีอาการ ผล: Not Detected 

ปฏิบัติงานได้ตามปกติ 
โดยควรให้ผ่านการประเมินความเสี่ยงจากแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อของสถาบันฝึกอบรม 



bbtrl'V11-:J m 1tl 'El.:J n'U L1f'l~VI~'El'lJ'El.:JtJ Amm~m1l n'EltJ1lJVI~m~ f.I'U VI~'ElV1-:J1'U~1'UtJ~ m 1~\J-:w 
ru L1-:JYW1tJ161'1'11~lJ~nnbn~1 Y-1.1"1. l!Jctt>~ m1utJ-ru\J1~f'lf.:~~ (9) " 

,",J ' 

b ~'Elil'El.:~n'U m1 bb v.~~1~tJ1VI'lJ 'El.:J L1f'llil VI~ 'El1 \Je!.:~~th tJ bb61 ~~6'!~lJ6'!~1.:~ f'l11lJD61 'ElVIJl tJ'V11-:J m 1 bb Y-~'Vl~ 
1 ~~~riuf'l611m'lJ'El.:J L1-:JY-If.I1U161 Aru~m1lJm1i'll1n11L1-:JY-If.l~tJ161'1'11~lJ.:Jn~ 1n~11 'U~D1~'lll.Jf'lf.:~~ C9loil!:>ctt>~ 
~.:!~lJ~b ~'U'll'EltJ 1 ~ri1VI'UV1 "bb'U1'V11-:!n11D'El.:!tl'U hf'l ~VIvl 'El'lJ'El.:!Uf'l611f11~lJ11Jn€lmlJVI"1~b~f.I'UVI1'ElV1.:!1'U~1'U 
u~m1~tht1 ru h.:~v.~mu161'1'11~lJ.:Jn~bn~1 Y-1.1"1. l!Jctt>~" 1'11lJ~b'U1'Vl1-:J UHosNet l'U~ ~ \il.f'l. b~ 111.:~-d'.-

" (9). bb 'U1'V11-:!n11D€l.:Jn~ hf'l~VIvi'El1'U h.:~v.~tJ1tJ1611l1'm€luf'l6llJUf'l611m~'El1 tJd 1~bbri 
' ' bbv.I'V!VD1~~1D1'U bbv.I'V!VD1~~1D1'U'El'U6'!1'll1 v.~mm61 uAmm'V11-:Jm1bbY-~'Vl~ bb6l~tJAmm~'U1 1'U~1'Um1uv.~'V!cf 

VI1'El~1'UtJ~m1~thtJ ~lJ11ln'ElmlJVI~m1t~'U VI~'El~.:J;'U ru h.:~v.~tJ1tJ161Y-~1~lJ.:~~~~n~1 " 

h uAmm1'UoU'El (9) ~m1ln'Eltl1lJVI1m~tJ'U~ V!~'ElV1-:J1'U vi''El.:~\Jnu1imlJ-lJ'Elri1VI'UVI~'El1\Jtl 
, \J 'U d.J 

ri'El'Ub oU11ln'ElmlJVI~m~tJ'U VI1'ElV1-:J1'U 
" 

h<3l vl'El.:J~VI~mn'Um16'!~1-:Jb6'!~lJ!IiJ rl'lJn'Uhf'l LV!f.l 1~-rul'A~'U COVID-19 ~1trl'U l!:l ~~lJ ... " ' 
mnn-:i1 l!J ~DV11v; VI1'ElD1~-mm1bU'U hf'l COVID-191'U'El~l'l 'Wbn'U rn b~'El'U ~1~-rum1-rm~1bb~1~'UVI1 f.l 
LV1f.I~VI~n~1'U1u-rm'El.:~bbv.I'Vl~\J1~n'Elu 'U'Eln~1ndvi''El.:~tJ5lliil'l1lJ oU'El \!J.(9).(9) - oU'El h<3l.ct bl'Ubb~ ii-lJ'Ell1'1lJ 

'V11-:Jn11bbv.I'Vl~ 1'Um1-rul'A~'U 

h<3l.C9l m11~-rul'A~'U~V1-f'l1-:!'VllJ-~VIbf.I'El1lJ'U (MMR) mh.:~u'EltJ l!J f'l~-:1 
" " 

h<3l.l!:l m11~-rul'A6il'U\J'El.:~n'Uhf'lB6'!nB16'! (Varicella) 'El~1-:JU'Elf.l l!:l f'l-r.:~ VI~'El iie-.mm1 
' 

1'111~v.~u11~!1iJrl'lln'U~'Elhf'lB6'!n~ (Varicella Ab) VI1'Elii\J1~-wim1bU'Uhf'lB6'!n~1'U'El~l'lv.I~'EllJ1mm'El.:~bbv.I'Vl~ '\J , , , 

bb61~~1 b 'U1VI~ mn'Un 111'111~iD~utJ 

... l!J.C9l.rn m11~-rul'A6iJ'U\J€l.:Jn'Uhf'llii'Uei'm6'!UtJ (hepatitis B) 'El~1-:!U'Elf.l rn f'l~-:1 VI~'El~e-.161 
n111'111~Y-ItJ11iiiliJrllJtl'U~'Elhf'lliluei'm6'!utl (anti-HBs~ 101U/ml) 

" ' 
h<3l.~ m11~-rul'A6iJ'UiJ€l.:Jrl'Uhf'lf'l'El~tJ tJ1VI'Vl~eJn VI~'Ellf'l~'UD'El.:!rl'Uhf'lf'l'El~U 

tJ1VI'Vl~eJn 1'Elm'U LV1t11~-rul'f'l~'U (tetanus-diphtheria (Td) VI1'El tetanus-diphtheria-acellula 

pertussis vaccine (Tdap) ~1'U1'U C9l f'l~-:1 mt~1'U C9lo D) 
h<3l.ct m11~-rul'A~'UD'El.:Jn'UhA1<U'VIl'V~1m1] ~1'U1'U (9) A~.:~ mt~1'U (9) tJ 

hl!:l vl'El.:J~e-.~6lm11'111~mv.~-r.:~~'Vl11-:J'Eln\Jn~mtJ1'U b ~~'El'U ri'El'UlJ11lnm.J1lJVI1m~tJ'U VI~'ElV1-:J1'U 
~.:~d Vl1nv.~um1lJ~V1\Jn~~6'!-:~~mu'U11Al'ru11A vi'€l-:~1~-rum1-rmn ~'U~'U1~tJ~~VI~'ElVI~'ElVI1tJ~ ri'El~boU1 
1ln'EltJ1lJVI~m~tJ'U VI1'ElV1-:J1'U 

\J Q.l 1.1 ..::.. .d """ J/ 
hrn bb'UUV16lmi1'U 1'U'lJ'El h<3l bb61~ hl!J bb61~\il'El'l.mtJUD1~blJ'Uf'l11lJb6'! f.l .:!n11\ilV1b'll'El ... 

COVID-19 ~1f.lvl'Ub'El.:! 1 'UbbtJU'i'J'El{lJmlJ OR Code 

rn. Uf'l611m1 'U-lJ'El (9) 'Vln'U1f.IVI1n UJ1Mul'A~'U COVID-19 f'l1U'El~1-:!U'Elf.l l!J b~lJ V11n bJii\11~-wi 
~l.Je-J6'!hf'l bb61~ 1li~'El1n11'lJ'El.:!n11~VIb:ff'El~1~UtJ'V11-:!b~'UVI1f.lh vl'El.:!~e-.16ln111'l11~ COVID-19 (rRT -PCR) 

mt~1'U1~f.l~b1611hhn'U ~l!J 'lllJ. lJ1bb6'!V1.:! LV1f.IVI1nbJ1~-rul'f'l~'U COVID-19 ~~vl'El.:!l'l11~ COVID-19 

(rRT-PCR) bb61~nnlil1 (9)~ l'U ri'El'Um1tJ511~.:~1'U 

'lJ€l1l1''Vl nwJ'JtJ ~~11ru 1-ru elective b\lY-11~ mru~~1 b U'U~'ElVI~ n6'!1'11n111ln'EltJ1lJb vhJ'U 
' " 
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