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ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 
เรื่อง   แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้ท่ีเดินทางไปยังสถานที่เสี่ยง 

หรือ สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) 
************************* 

 
  ตามท่ีได้มีรายงานพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ในพ้ืนที่จังหวัด
เชียงใหม่เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา เพ่ือประสิทธิภาพในการควบคุมและป้องกันการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และคณะแพทยศาสตร์ 
จึงได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติส าหรบัผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) และ/หรือผู้ที่
มีประวัติเดินทางไปยังสถานที่และช่วงเวลาดังต่อไปนี้  
 
1. ส าหรับผู้ที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ และ/หรือมีประวัติเดินทางไปยังสถานที่เสี่ยงในช่วงวันและ
เวลาดังต่อไปนี้ 

- รถโดยสารประจ าทาง บริััทกรีนบัส เส้นทางเชียงราย - เชียงใหม่ 
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 - 15.00 น. 

- Kingsway Host and Karaoke 
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ถึงก่อนเวลา 08.00 น. ของวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 

- โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ โรงที ่6 
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 15.30 น. จนถึงเวลาปิดท าการ 

- ร้านชาบูชิ สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ 
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 15.30 น. จนถึงเวลาปิดท าการ 

- ร้านวัตสัน สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ 
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแตเ่วลา 18.45 น. จนถึงเวลาปิดท าการ 
 

1.1. มีอาการไข้ หรือมีประวัติไข้ ≥ 37.5 องศาเซลเซียส ร่วมกับ มีอาการทางระบบทางเดินหายใจ 
(เช่น ไอ น้ ามูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจล าบาก) 
1.1.1. หยุดงานและท าการแยกกัก (self-isolation) โดยทันท ี
1.1.2. รายงานผู้บังคับบัญชา และติดต่อหน่วยควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลโดยทันที  

เพ่ือเข้ารับการรักัาในโรงพยาบาล และท าการตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ที่หมายเลข
โทรศัพท์ 053-935714 (ในเวลาราชการ) 081-8852546 และ 086-1895624 (นอกเวลา
ราชการ) 
1.1.2.1. หากผลตรวจพบเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ให้เขา้สู่กระบวนการรักัาโรค COVID-19 
1.1.2.2. หากผลตรวจไมพ่บเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ให้ท าการแยกกัก (self-isolation) ณ ที่พัก

อาศัย เป็นเวลา 14 วัน นับจากวันแรกที่มีอาการป่วย 
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1.2. ไม่มีอาการไข้หรืออาการทางระบบทางเดินหายใจ 
1.2.1.รายงานผู้บังคับบัญชา และติดต่อหน่วยควบคุมและป้องกันโรคตดิเชื้อในโรงพยาบาลโดยทันที  
1.2.2.หยุดงานและท าการแยกตัว (self-quarantine) ณ ที่พักอาศัย เป็นเวลา 14 วัน นับจากวัน

สุดท้ายที่มีการสัมผัสผู้ติดเชื้อ และ/หรือเดินทางไปยังสถานที่เสี่ยง ในกรณีไม่มีสถานที่แยกตัวที่
บ้าน ให้แจ้งหน่วยควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อฯ ทีห่มายเลขโทรศัพท์ 053-935714 (ในเวลา
ราชการ) 081-8852546 และ 086-1895624 (นอกเวลาราชการ) เพื่อติดต่อขอแยกตัวใน
สถานที่ที่ทางคณะแพทยศาสตร์จัดไว้ให้ 

1.2.3.หน่วยป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อฯ จะท าการนัดหมายให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-
CoV-2 ตั้งแต่วันที่ 7 นับจากวันสุดท้ายที่มีการสัมผัสผู้ติดเชื้อ และ/หรือเดินทางไปยังสถานที่
เสี่ยง 
1.2.3.1 หากผลตรวจพบเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ให้เข้าสู่กระบวนการรักัาโรค COVID-19 
1.2.3.2 หากผลตรวจไม่พบเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ให้ท าการแยกตัว (self-quarantine)  

ณ ที่พักอาศัยต่อตามเดิมจนครบ 14 วัน 
1.2.4.หากมีอาการไข้ และ/หรืออาการทางระบบทางเดินหายใจ ให้แจ้งหน่วยควบคุมและป้องกันโรค

ติดเชื้อฯ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-935714 (ในเวลาราชการ) 081-8852546  
และ 086-1895624 (นอกเวลาราชการ) โดยทันที 

 
2. ส าหรับผู้ที่มีประวัติเดินทางไปยังสถานที่เสี่ยงในข้อ 1 แต่คนละช่วงวันเวลา หรือเดินทางไปยังสถานที่

ข้างเคียง (เช่น ห้างสรรพสินค้าเดียวกันแต่คนละร้าน โรงภาพยนตร์คนละโรง เป็นต้น) 
 
2.1. มีอาการไข้ หรือมีประวัติไข้ ≥ 37.5 องศาเซลเซียส ร่วมกับ มีอาการทางระบบทางเดินหายใจ 

(เช่น ไอ น้ ามูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจล าบาก) 
2.1.1.หยุดงานและท าการแยกกัก (self-isolation) โดยทันท ี
2.1.2.รายงานผู้บังคับบัญชา และติดต่อหน่วยควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลโดยทันที  

เพ่ือเข้ารับการรักัาในโรงพยาบาล และท าการตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ที่หมายเลข
โทรศัพท์ 053-935714 (ในเวลาราชการ) 081-8852546 และ 086-1895624 (นอกเวลา
ราชการ) 
2.1.2.1. หากผลตรวจพบเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ให้เข้าสู่กระบวนการรักัาโรค COVID-19 
2.1.2.2. หากผลตรวจไม่พบเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ให้ท าการแยกกัก (self-isolation) ณ ที่พัก

อาศัย เป็นเวลา 7 วัน นับจากวันแรกที่มีอาการป่วย และท าการติดตามอาการอย่าง
ใกล้ชิดด้วยตนเอง (self-monitoring) ต่ออีก 7 วัน 

2.2. ไม่มีอาการไข้หรืออาการทางระบบทางเดินหายใจ 
2.2.1.รายงานผู้บังคับบัญชาโดยทันที  
2.2.2.ท าการติดตามอาการอย่างใกล้ชิดด้วยตนเอง (self-monitoring) เป็นเวลา 14 วัน นับจากวัน

สุดท้าย ที่มีการเดินทางเข้าไปสถานที่ดังกล่าว 
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2.2.3.หากมีอาการไข้ และ/หรืออาการทางระบบทางเดินหายใจ ให้แจ้งหน่วยควบคุมและป้องกันโรค
ติดเชื้อในโรงพยาบาลที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-935714 (ในเวลาราชการ) 081-8852546  
และ 086-1895624 (นอกเวลาราชการ) โดยทันที 

  แนวทางการแยกตัวเอง (self-quarantine) การแยกกักตนเอง (self-isolation) และการ
ติดตามอาการอย่างใกล้ชิดด้วยตนเอง (self-monitoring) ดังเอกสารแนบ 
 
  ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2563 และอาจมีการเปลี่ยนแปลง 
ตามสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 
 
  จึงประกาศมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 
 
    ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2563 
 

                                                                          
      (รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยวัฒน์ บ ารุงกิจ) 
                 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 
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เอกสารแนบ 1 
 
แนวทางการติดตามอาการอย่างใกล้ชิดด้วยตนเอง (self-monitoring) 

 สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา โดยเฉพาะเมื่อจ าเป็นต้องพบปะกับผู้อ่ืน 
 หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ า และสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ 
 ไม่น ามือมาสัมผัสตา จมูก ปาก โดยไม่จ าเป็น 
 รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ 
 ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อ่ืน (เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ า ผ้าเชด็ตัว) 
 ไม่คลุกคลีกับผู้ป่วยโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ 
 หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด เช่น โรงภาพยนตร์ ห้างสรรพสินค้า การโดยสารการขนส่งสาธารณะ 

เช่น ขึ้นเครื่องบิน รถประจ าทาง รถไฟ รถตู้ 
 

 หากท่านรู้สึกว่ามีไข้และวัดอุณหภูมิร่างกายได้ 37.5 องศาเซลเซียส(หรือสูงกว่านี้) ร่วมกับอาการ
ทางเดินหายใจ ได้แก่ เจ็บคอ มีน้ ามูก หายใจเหนื่อยหอบ กรุณาโทรติดต่อเพ่ือขอรับค าแนะน า ที่หมายเลข
โทรศพัท์ 053-935714 (ในเวลาราชการ) 081-8852546 และ 086-1895624 (นอกเวลาราชการ) 
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เอกสารแนบ 2 
 
ค าแนะน าส าหรับการกักกันผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเพื่อสังเกตการเริ่มป่วย ณ ที่พักอาศัย (Home Quarantine) 
 
 ผู้ทีม่ีความเสี่ยงต่อการเกิดการติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ให้ปฏิบัติดังนี้ 

1. หยุดเรียน หยุดงาน นอนแยกห้อง ไม่ออกไปนอกบ้าน ไม่เดินทางไปที่ชุมชนหรือที่สาธารณะอย่างน้อย 
14 วัน นับจากวันที่เดินทางออกจากพ้ืนที่ระบาดหรือวันสุดท้ายที่สัมผัสผู้ป่วย ยืนยันโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019  

2. หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดบุคคลอ่ืน หากมีความจ าเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัย และอยู่ห่างประมาณ  
1 – 2 เมตร หรืออย่างน้อยประมาณหนึ่งช่วงแขน 

3. วัดไข้ ทุกวัน หากมีไข้ มากกว่าหรือเท่ากับ 37.5 องศาเซลเซียส ร่วมกับมี น้ ามูก ไอ เจ็บคอ  
ให้ติดต่อเข้ารบัการรักัาในสถานพยาบาลใกล้บ้าน  

4. รับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ ปรุงสุก สะอาด และแยกจากผู้อ่ืน จนกว่าอาการจะหายเป็นปกติ
และพักผ่อนให้เพียงพอ 

5. ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อ่ืน เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว แก้วน้ า หลอดดูดน้ า 
6. หน้ากากอนามัย กระดาัทิชชูที่ใช้แล้วทิ้งในถุงพลาสติก ปิดปากถุงให้สนิทก่อนทิ้ง และท าความ

สะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจล หรือน้ าและสบู่ทันที 
7. ท่านและทุกคนในบ้านควรท าความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจล หรือน้ าและสบู่บ่อยๆ 
8. ท าความสะอาดพ้ืนบริเวณท่ีพัก และเครื่องเรือน เครื่องใช้ เช่น เตียง โต๊ะ โทรศัพท์ หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ 

ห้องน้ าบรเิวณโถส้วม ด้วยน้ ายาฟอกขาว 5% โซเดียมไฮโปคลอไรท์  
(น้ ายาฟอกขาว 1 ส่วน ต่อน้ า 99 ส่วน) 

9. ท าความสะอาดเสื้อผ้า ผ้าปูเตียง ผ้าขนหนู ฯลฯ ด้วยผงซักฟอกธรรมดาและน้ า หรือซักผ้าด้วย  
น้ าร้อนที่อุณหภูมิน้ า 60 – 90 องศา 

10. เฝ้าระวังอาการเจ็บป่วยของผู้สัมผัสใกล้ชิดหรือสมาชิกในบ้าน ภายในระยะเวลา 14 วัน 
11. หากมอีาการเจ็บป่วย เช่น ไข้สูง เหนื่อยมากข้ึน แน่นหน้าอก หอบ หายใจไม่สะดวก กินไม่ได้ 

ให้รีบมาโรงพยาบาลทันทีโดยสามารถแจ้งที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-935714 (ในเวลาราชการ)  
081-8852546 และ 086-1895624 (นอกเวลาราชการ) 

 
หมายเหต ุ  ในกรณีที่ผู้ป่วยสัมผัสใกล้ชิดเป็นมารดาให้นมบุตร ยังสามารถให้นมบุตรได้เนื่องจากปริมาณ
  ไวรัสที่ผ่านทางน้ านมมีน้อยมาก แต่มารดาควรสวมหน้ากากอนามัยและล้างมืออย่างเคร่งครัด
  ทุกครั้งก่อนสัมผัสหรือให้นมบุตร 
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เอกสารแนบ 3 
 

ค าแนะน าส าหรับการแยกกักท่ีบ้าน (Home isolation) 
ส าหรับผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ทีมี่ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่พบเชื้อ 
 
 เนื่องจากการเจ็บป่วยในระยะแรก อาจยังมีเชื้อไวรัสปริมาณน้อยมากซึ่งท าให้มีโอกาสตรวจไม่พบเชื้อ 
ดังนั้น ผู้ป่วยยังมีโอกาสที่จะป่วยเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้อยู่ จึงแนะน าให้ผู้ป่วยแยกตัวที่บ้านเพ่ือ
สังเกตอาการต่อหากมีอาการมากขึ้นใน 48 ชั่วโมง เช่น ไข้สูง เหนื่อยมากขึ้น แน่นหน้าอก หอบ หายใจไม่
สะดวก กินไม่ได้ ให้รีบมาโรงพยาบาลทันที โดยสามารถแจ้งที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-935714 (ในเวลา
ราชการ) 081-8852546 และ 086-1895624 (นอกเวลาราชการ) 
 ผู้ป่วยควรปฏิบัติ  ดังนี้ 

1. หยุดเรียน หยุดงาน นอนแยกห้อง ไม่ออกไปนอกบ้าน ไม่เดินทางไปที่ชุมชนหรือที่สาธารณะอย่างน้อย 
14 วัน นับจากวันที่เดินทางออกจากพ้ืนที่ระบาดหรือวันสุดท้ายที่สัมผัสผู้ป่วย ยืนยันโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 หรือจนกว่าอาการจะหายเป็นปกติอย่างน้อย 1 วัน  

2. หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดบุคคลอื่น หากมีความจ าเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัย และอยู่ห่างประมาณ1 – 2 
เมตร หรืออย่างน้อยประมาณหนึ่งช่วงแขน 

3. วัดไข้ ทุกวัน หากมีไข้สูงให้ปฏิบัติตามข้อแนะน าข้างต้น 
4. กรณีมี น้ ามูก ไอ เจ็บคอ ให้รับประทานยาเพ่ือบรรเทาอาการตามค าแนะน าของแพทย์หรือเภสัชกร  

แต่หากอาการแย่ลงให้ปฏิบัติตามข้อแนะน าข้างต้น 
5. รับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ ปรุงสุก สะอาด และแยกจากผู้อื่น จนกว่าอาการจะหายเป็นปกติ

และพักผ่อนให้เพียงพอ 
6. ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อ่ืน เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว แกว้น้ า หลอดดูดน้ า 
7. หน้ากากอนามัย กระดาัทิชชูที่ใช้แล้วทิ้งในถุงพลาสติก ปิดปากถุงให้สนิทก่อนทิ้ง และท าความ

สะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจล หรือน้ าและสบู่ทันที 
8. ผู้ดูแลผู้ป่วยต้องสวมหน้ากากอนามัย เมื่อเสร็จภารกิจ ต้องถอดหน้ากากอนามัยลงในถังขยะ และท า

ความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจล หรือน้ าและสบู่ทันที 
9. ทุกคนในบ้านควรล้างมือบ่อยครั้งที่สุด เพื่อลดการรับและแพร่เชื้อ 
10. ท าความสะอาดพ้ืนบริเวณท่ีผู้ป่วยพัก และเครื่องเรือน เครื่องใช้ เช่น เตียง โต๊ะ โทรศัพท์ หรืออุปกรณ์

ต่าง ๆ ห้องน้ าบริเวณโถส้วม ด้วยน้ ายาฟอกขาว 5% โซเดียมไฮโปคลอไรท์ (น้ ายาฟอกขาว 1 ส่วน  
ต่อน้ า 99 ส่วน) 

11. ท าความสะอาดเสื้อผ้า ผ้าปูเตียง ผ้าขนหนู ฯลฯ ด้วยผงซักฟอกธรรมดาและน้ า หรือซักผ้าด้วยน้ าร้อน
ที่อุณหภูมิน้ า 60 – 90 องศา 

12. เฝ้าระวังอาการเจ็บป่วยของผู้สัมผัสใกล้ชิดหรือสมาชิกในบ้าน ภายในระยะเวลา 14 วัน หลังสัมผัส
ผู้ป่วย 
 

หมายเหต ุ  ในกรณีที่ผู้ป่วยสัมผัสใกล้ชิดเป็นมารดาให้นมบุตร ยังสามารถให้นมบุตรได้เนื่องจากปริมาณ
  ไวรัสที่ผ่านทางน้ านมมีน้อยมาก แต่มารดาควรสวมหน้ากากอนามัยและล้างมืออย่างเคร่งครัด
  ทุกครั้งก่อนสัมผัสหรือให้นมบุตร 
 


