
 

 

 
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 

เรื่อง  แนวปฏิบัติแบบแผนผังส าหรับการดูแลผู้ป่วยท่ีมารบับริการในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 
วันท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2564 

****************************************** 
สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ที่เกิดข้ึนในต่างประเทศและในประเทศไทยนั้น 

เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทาง
โรงพยาบาลฯ ได้ออกแนวทางปฏิบัติส าหรับผูม้ารับบรกิารที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม ่ฉบับที่ 2 เมื่อวันที่ 15 
มกราคม พ.ศ. 2564 
 เพื่อให้การปฏิบัติงานเปน็ไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแจ้งแนวปฏิบัติแบบแผนผังส าหรับการดูแลผู้ป่วยที่มา 
รับบริการในโรงพยาบาลฯ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติส าหรับผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 
ฉบับที่ 2 เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564 ดังนี้.-  
1.แนวปฏิบัติแบบแผนผังส าหรบัการรับผู้ป่วยทีม่าจากพื้นทีค่วบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสงูสุด เข้ารับ
บริการแบบผูป้่วยใน  

1.1 แนวปฏิบัติแบบแผนผังส าหรับการรับผู้ป่วยทีม่ีการนัดหมายเข้ารับบรกิารหรือท าหัตถการไว้ล่วงหน้า 
(elective case) 

1.2 แนวปฏิบัติแบบแผนผังส าหรับการรับผู้ป่วยทีม่ีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือฉุกเฉิน (urgency or    
      emergency case) 
1.3 แนวปฏิบัติแบบแผนผังส าหรับการรับผู้ป่วยทีม่ารบัยาเคมบี าบัดหรอืหัตถการที่มีความจ าเปน็และไม ่

สามารถเลื่อนหรือปฏิบัติตามข้อ 1.1 ได้ 

2. แนวปฏิบัติแบบแผนผังส าหรับการดูแลผูป้่วยนอกทีม่าจากพืน้ที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดและพื้นที่ควบคุมสงูสุด 
3. แนวปฏิบัติแบบแผนผังส าหรับการดูแลผูป้่วยที่มารับบริการแบบผูป้่วยนอกแผนกอายุรกรรมทั่วไป (OPD9) 
4. แนวปฏิบัติแบบแผนผังส าหรับการดูแลผูป้่วยที่มารับบริการแบบผูป้่วยนอก ณ OPD อื่นๆ ที่ไม่ใช่ OPD 9 
5. แนวปฏิบัติแบบแผนผังส าหรับการดูแลผูป้่วยที่จะเข้ารบับรกิารแบบผูป้่วยในจาก ER 
6. แนวปฏิบัติแบบแผนผังส าหรับการดูแลผูป้่วยที่จะเข้ารบับรกิารแบบผูป้่วยในจาก OPD 
7. แนวปฏิบัติแบบแผนผังส าหรับการดูแลผูป้่วยใน เมื่อรบัผู้ป่วยเข้าไว้ในหอผู้ป่วยแล้ว 

 
ประกาศฉบับนี้มผีลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง 

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 
 

 
ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564 

(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยวัฒน์ บ ารุงกจิ) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม ่



ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม ่25/1/2564

ใหผู้ป่้วยและญาตดิ าเนินการ
•เดนิทางมาถงึจงัหวดัเชยีงใหมอ่ย่างน้อย 14 วนั ก่อนวนันดัหมาย
•ลงทะเบยีนและกรอกขอ้มลูในระบบแอพพลเิคชัน่ CM Chana และรายงานตวัต่อเจา้พนกังานในพืน้ที่
•แยกตวั ณ ทีพ่กัอาศยั 14 วนั
•นดัหมายกบัทางโรงพยาบาลผ่านหอ้งตรวจทีจ่ะเขา้รบัการตรวจนัน้ๆ เพื่อการตรวจหาเชือ้ไวรสั SARS-CoV2 
ดว้ยวธิ ีRT-PCR ในวนัที ่12-13 นบัจากวนัทีเ่ดนิทางออกจากพืน้ทีด่งักล่าว

OPD โทรแจง้ ICN เพื่อประสานส่งผูป่้วยไปยงั
EID complex เพื่อท าการตรวจ RT-PCR for SAR-CoV-2

ผล RT-PCR เป็นบวก ผล RT-PCR เป็นลบ

ICN โทรแจง้ผูป่้วยใหม้า admit หอผูป่้วย 
โรคปอดหรอืโรงพยาบาลใกลบ้า้น

ICN โทรแจง้ OPD ใหแ้จง้ผูป่้วยมา
admit ทีห่อผูป่้วยนัน้ๆ ตามปกติ

1.แนวปฏิบัติแบบแผนผังส ำหรับการรบัผูป่้วยทีม่าจากพืน้ทีค่วบคุมสงูสุดและเขม้งวด และพืน้ทีค่วบคุมสงูสุด เขา้รบั
บรกิารแบบผูป่้วยใน 

1.1แนวปฏิบัติแบบแผนผังส ำหรับการรบัผูป่้วยทีม่กีารนดัหมายเขา้รบับรกิารหรอืท าหตัถการไวล้่วงหน้า 
(elective case)



• ใหผู้ป่้วยเขา้รบับรกิารทีห่อ้งแยกความดนัลบทีไ่ดจ้ดัเตรยีมไว ้                                                                
• ลงทะเบยีนและกรอกขอ้มลูในระบบแอพพลเิคชัน่ CM-CHANA และรายงานตวัต่อเจา้พนกังานควบคุมโรคตดิต่อในพืน้ที ่                                                                             
• ท าการตรวจหาเชือ้ไวรสั SARS-CoV-2 ดว้ยวธิกีารตรวจแอนตเิจนจากตวัอย่างทีเ่กบ็จากโพรงจมกู (rapid antigen test from 

nasopharyngeal swab)

ผล rapid antigen test เป็นบวก ผล rapid antigen test เป็นลบ

แจง้ nurse 1 ตาม flow หลกัของโรคอุบตัใิหม่
Admit หอผูป่้วยโรคปอด

(หากท าการผ่าตดัใหป้ฏบิตัเิหมอืนผูป่้วย PUI)

Admit ในหอ้งแยกของ zone นัน้ๆหรอืหอผูป่้วยนัน้ๆ
(กรณีท าการผ่าตดัใหท้ าการผ่าตดัแบบผูป่้วยปกต ิและให้

ผูป่้วยสวมหน้ากาก/ลา้งมอื)

ท าการตรวจยนืยนัการตดิเชือ้ SARS-CoV-2
ดว้ยวธิ ีRT-PCR

ผล RT-PCR เป็นลบ

Admit หอผูป่้วยโรคปอดต่อ

Admit > 5 วนั Admit 72 hr – 5 วนั 
ตรวจ RT-PCR ก่อน

จ าหน่ายผูป่้วย

Admit < 72 hr

จ าหน่ายผูป่้วยตามปกติ

ผล RT-PCR เป็นบวก

ผล RT-PCR เป็นลบ

แจง้ nurse 1 ตาม flow หลกัของโรคอุบตัใิหม ่
ยา้ยผูป่้วยไปยงัหอผูป่้วยโรคปอด                  

1.แนวปฏิบัติแบบแผนผังส ำหรับการรบัผูป่้วยทีม่าจากพืน้ทีค่วบคุมสงูสุดและเขม้งวด และพืน้ทีค่วบคุมสงูสุด เขา้รบั
บรกิารแบบผูป่้วยใน 

1.2 แนวปฏิบัติแบบแผนผังส ำหรับการรบัผูป่้วยทีม่คีวามจ าเป็นเรง่ด่วนหรอืฉุกเฉิน (urgency or emergency 
case)

ผล RT-PCR เป็นบวก

หากผูป่้วยมอีาการไขแ้ละ/หรอือาการ
ทางระบบทางเดนิหายใจขณะ admit
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ลงทะเบยีนและกรอกขอ้มลูในระบบแอพพลเิคชัน่ CM-CHANA
และรายงานตวัต่อเจา้พนกังานควบคุมโรคตดิต่อในพืน้ที่

ไดร้บัการตรวจหาเชือ้ไวรสั SARS-CoV-2 ดว้ยวธิ ีRT-PCR จากสถานพยาบาลในภมูลิ าเนาภายใน 48 ชัว่โมง
ก่อนเดนิทางมา รพ มหาราชนครเชยีงใหมเ่ป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้

ใช่* ไมใ่ช่

ผลการตรวจจาก รพ. ตน้ทาง
ไม่พบเชือ้ SARS-CoV-2

Admit ผูป่้วยทีพ่เิศษตะวนั 5,6

ตรวจหาเชือ้ไวรสั SARS-CoV-2
ดว้ยวธิตีรวจ rapid antigen test

ผลเป็นลบ ผลเป็นบวก 

1.แนวปฏิบัติแบบแผนผังส ำหรับการรบัผูป่้วยทีม่าจากพืน้ทีค่วบคุมสงูสุดและเขม้งวด และพืน้ที่ควบคุมสงูสุด 
เขา้รบับรกิารแบบผูป่้วยใน 

1.3แนวปฏิบัติแบบแผนผังส ำหรับการรบัผูป่้วยทีม่ารบัยาเคมบี าบดัหรอืหตัถการทีม่คีวามจ าเป็นและไม่
สามารถเลื่อนหรอืปฏบิตัติามขอ้ 1.1 ได้

Admit > 5 วนั Admit 72 hr – 5 วนั 
ตรวจ RT-PCR ก่อน

จ าหน่ายผูป่้วย

Admit < 72 hr

จ าหน่ายผูป่้วยตามปกติ

ผล RT-PCR เป็นลบผล RT-PCR เป็นบวก

แจง้ nurse 1 ตาม flow หลกัของโรคอุบตัใิหม ่
ยา้ยผูป่้วยไปยงัหอผูป่้วยโรคปอด                  

*OPD นัน้ๆตอ้งโทรศพัทไ์ปถามผลตรวจ RT-PCT ของผูป่้วยจากตน้ทาง หากผลเป็นบวก ใหเ้ขา้รบัการรกัษาทีส่ถานพยาบาลใกลบ้า้น

หากผูป่้วยมอีาการไขแ้ละ/
หรอือาการทางระบบ
ทางเดนิหายใจขณะ 
admit
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2 แนวปฏิบัติแบบแผนผังส ำหรับการดแูลผูป่้วยนอกทีม่าจากพืน้ทีค่วบคุมสงูสุดและเขม้งวด และพื้นทีค่วบคุม
สงูสุด

กรณผีูป่้วยเดนิทางมาตรวจที ่รพ. 

กรณีผูป่้วยมาทีจุ่ดคดักรองหอ้ง
ตรวจผูป่้วยนอก (CSC)

• กรณีผูป่้วยมาพบแพทยท์ีห่อ้งตรวจ
ผูป่้วยนอก โดยไม่ผ่านจุดคดักรอง 
(CSC) เช่น ผูป่้วยนดั หรอื

• ไม่สามารถคดักรองผปู่วยได ้หมายถงึ
ผูป่้วยไปนัง่อยู่ต่อหน้าแพทยแ์ลว้

CSC โทรแจง้ ICN เพื่อประสานสง่
ผูป่้วยไปที ่EID complex

ตรวจหาเชือ้ไวรสั SARS-CoV-2 
ดว้ยวธิี RT-PCR

• จ่ายยาเดมิผูป่้วย
• หากผูป่้วยประสงคพ์บแพทย ์ใหแ้พทยห์อ้งตรวจผูป่้วย

นอกนัน้ ๆ เป็นผูต้รวจรกัษาและสัง่ยา หรอืใชร้ะบบโทร
เวชกรรม (telemedicine) ของโรงพยาบาลฯ 

• จ าหน่ายผูป่้วยจากหอ้งตรวจ EID complex 

ผล RT-PCR เป็นลบ ผล RT-PCR เป็นบวก

ICN โทรแจง้ผลผูป่้วย ICN โทรแจง้ผลผูป่้วย 
เพื่อใหผู้ป่้วย admit รกัษาต่อ
ทีส่ถานพยาบาลใกลบ้า้น

• แพทยท์ าการตรวจรกัษาและจ าหน่าย
ผูป่้วยโดยเรว็ และ

• ใหทุ้กคนในหอ้งตรวจสวมหน้ากาก
อนามยัตลอดเวลาทีท่ าการตรวจรกัษา

OPD โทรแจง้ ICN เพื่อประสานสง่
ผูป่้วยไปยงั EID clinic

ตรวจหาเชือ้ไวรสั SARS-CoV-2 
ดว้ยวธิี RT-PCR ก่อนจ าหน่าย

ผล RT-PCR เป็นลบผล RT-PCR เป็นบวก
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3. แนวปฏิบัติแบบแผนผังส ำหรับกำรดแูลผูป่้วยท่ีมารบับริการแบบผู้ป่วยนอก แผนกอายรุกรรมทัว่ไป (OPD9)

สอบถามอาการ URI/Pneumonia และ คดักรองความเสีย่งตัง้แต่จุดคดักรอง

EID complex

มอีาการ URI/ Pneumonia
พจิารณาตาม status ผูป่้วย

แจง้ว่าไม่มอีาการ URI /Pneumonia

แจง้ว่าไม่มอีาการ URI/ pneumonia

ตรวจใน zone แยกที ่OPD9
- รบี discharge จาก OPD 

มอีาการ URI /Pneumonia

มอีาการ URI

ไมม่ปัีญหาโรคอื่น มโีรคประจ าตวัไมซ่บัซอ้น

โทรปรึกษา OPD 9 

หรือ specialty นัน้ๆ

ให ้discharge ได้

หากจะนดัตดิตามผล
โรคตดิเชือ้ทางเดนิหายใจ
ภายใน 7 วนัหลงัวนิิจฉยั
ใหน้ดัมาที ่OPD URI/PUI

Re-med 2 สปัดาห์
และ discharge ได้

แจง้ผูป่้วยว่าหากครบ 2
สปัดาหแ์ลว้ยงัมอีาการ

URI ใหโ้ทรมาปรกึษาก่อน

มโีรคประจ าตวัซบัซอ้น
หรอือาการรนุแรง

ฉกุเฉิน

ไม่ฉกุเฉิน

โทรประสาน ER 
เพือ่เขา้ Negative 
pressure room

หากจ าเป็นต้องส่งคนไข้กลับขึน้ OPD อื่น ให้
โทรปรึกษาอาจารย์ปรเมษฐ์ หรือทมี IC ก่อน

Negative pressure room at ER

คดักรองซ ้าที ่“หน้าหอ้งตรวจ”

คดักรองซ ้า “ในหอ้งตรวจ”

ไปตรวจตามหอ้งตรวจนัน้ๆ

ผูป่้วยนอนเปลหรอื
emergency condition

ผูป่้วยเดนิได/้นัง่ลอ้

ผูป่้วย OPD: notify R Med ER

LAB/CXR ออกแลว้พบว่า
Late detect pneumonia

มอีาการ Pneumonia

ความเสีย่งสมัผสัโรคสงู

Complete order at zone แยก OPD 9
สง่ท า RT-PCR ที่ negative pressure ER

ความเสีย่งสมัผสัโรคต ่า

ผูป่้วย pneumonia (CAP)
• ผูป่้วย OPD หากตอ้ง F/U ภายใน 7 วนัหลงัวนิิจฉยั นดัไปที ่EID 

complex
• ผูป่้วย IPD จาก ward หลงั D/C นดั F/U OPD 9 ไดเ้ลย
• ผูป่้วย COVID นดั F/U ที ่EID clinic
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4. แนวปฏิบัติแบบแผนผังส ำหรับการดแูลผู้ป่วยท่ีมารบับริการแบบผู้ป่วยนอก ณ OPD อ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่ OPD 9

สอบถามอาการ URI/Pneumonia และ คดักรองความเสีย่งตัง้แต่จุดคดักรอง

EID complex

มอีาการ URI/ Pneumonia
พจิารณาตาม status ผูป่้วย

แจง้ว่าไม่มอีาการ URI /Pneumonia

แจง้ว่าไม่มอีาการ URI/ pneumonia

มอีาการ URI /Pneumonia

ไมม่ปัีญหาโรคอื่น มโีรคประจ าตวัไมซ่บัซอ้น

โทรปรึกษา OPD 9 

หรือ specialty นัน้ๆ

ให ้discharge ได้

หากจะนดัตดิตามผล
โรคตดิเชือ้ทางเดนิหายใจ
ภายใน 7 วนัหลงัวนิิจฉยั
ใหน้ดัมาที ่OPD URI/PUI

Re-med 2 สปัดาห์
และ discharge ได้

แจง้ผูป่้วยว่าหากครบ 2
สปัดาหแ์ลว้ยงัมอีาการ

URI ใหโ้ทรมาปรกึษาก่อน

มโีรคประจ าตวัซบัซอ้น
หรอือาการรนุแรง

ฉกุเฉิน

ไม่ฉกุเฉิน

โทรประสาน ER 
เพือ่เขา้ Negative 
pressure room

หากจ าเป็นต้องส่งคนไข้กลับขึน้ OPD อื่น ให้
โทรปรึกษาอาจารย์ปรเมษฐ์ หรือทมี IC ก่อน

Negative pressure room at ER

คดักรองซ ้าที ่“หน้าหอ้งตรวจ”

คดักรองซ ้า “ในหอ้งตรวจ”

ไปตรวจตามหอ้งตรวจนัน้ๆ

ผูป่้วยนอนเปลหรอื
emergency condition

ผูป่้วยเดนิได/้นัง่ลอ้

ผูป่้วย OPD: notify R Med ER

LAB/CXR ออกแลว้พบว่า
Late detect pneumonia

มอีาการ Pneumonia/URI

ความเสีย่งสมัผสัโรคสงู ความเสีย่งสมัผสัโรคต ่า

ผูป่้วย pneumonia (CAP)
• ผูป่้วย OPD หากตอ้ง F/U ภายใน 7 วนัหลงัวนิิจฉยั นดัไปที ่EID 

complex
• ผูป่้วย IPD จาก ward หลงั D/C นดั F/U OPD 9 ไดเ้ลย
• ผูป่้วย COVID นดั F/U ที ่EID clinic

ผูป่้วยเดนิได/้นัง่ลอ้
ผูป่้วยนอนเปลหรอื

emergency condition

OPD9 zone แยก
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* กรณพีจิารณาจะ admit ดว้ยเรือ่งสงสยั COVID หรอืดว้ย condition อื่นๆ เช่น อุบตัเิหตุ คลอด หรอืภาวะฉุกเฉินอื่นๆ
หมายเหต:ุ รงัสแีพทยจ์ะอ่าน film ใหห้ากเขยีนในใบ request ว่าสงสยั COVID-19 หรอื โทรแจง้เจา้หน้าทีห่อ้งเบอร ์33 
(35453)

5.แนวปฏิบัติแบบแผนผังส ำหรับการดแูลผู้ป่วยท่ีจะเข้ารบับริการแบบผู้ป่วยในจาก ER*

ผูป่้วยทีข่อ Refer 
มาจากภายนอก

Admit 
หอผูป่้วยตามปกติ

แจง้เป็นเคส PUI และ
Admit โรคปอด

มีประวติัเส่ียง
หรือประวติัไม่

แน่นอน

ผูป่้วยทีพ่จิารณาจะ admit 
ในโรงพยาบาล จาก ER

ไม่มีประวติัเส่ียง

Consult 
IC/(ID)

ให้การวินิจฉัย
และคดักรองประวติัเส่ียง

•ER consult resident med ER เพื่อ
ประเมนิ general medical condition
•Consult Chest Med เพื่อแนะน า 
admit location
•รงัสแีพทยจ์ะอ่าน film ใหใ้นใบ 
request หรอืโทรแจง้ จนท หอ้งเบอร์
33 (35453)

สงสยัว่าเป็น Pneumonia 
+ มี หรือไม่มี ประวตัเิสีย่ง

ไม่มปีระวตัเิสีย่ง

เขา้หอ้งแยก ER

ท า rapid antigen test for SARS-CoV-2 

ไม่มี URI/ Pneumonia
(ตอ้ง Admit เนื่องจากเงือ่นไขอื่น)

URI+ มี/ ไม่มี
ประวตัเิสีย่ง

Consult 
IC/ID

ผลเป็นบวก
ผลเป็นลบ

Admit ในหอ้งแยกหรอื zone แยกในหอผูป่้วยนัน้ๆ
• ผูป่้วยใส่ surgical mask ตลอดเวลา ยกเวน้ผูป่้วยทีใ่ส่ท่อช่วยหายใจใหใ้ชร้ะบบ close suction 

system และใช ้filter ทีม่คีุณสมบตักิรองไวรสั
• บุคลากรใส่ surgical mask with tape, face shield, กาวน์กนัน ้า

มปีระวตัเิสีย่ง
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Consult Chest MED

ผูป่้วยนอนเปลหรอื
emergency condition

ผูป่้วยเดนิได/้นัง่ลอ้

6. แนวปฏิบัติแบบแผนผังส ำหรับการดแูลผู้ป่วยท่ีจะเข้ารบับริการแบบผู้ป่วยในจาก OPD*

ผูป่้วยทีพ่จิารณาจะ admit 
ในโรงพยาบาล จาก OPD

ผูป่้วยทีข่อ Refer 
มาจากภายนอก

ให้การวินิจฉัย
และคดักรองประวติัเส่ียง

สงสยัว่าเป็น Pneumoniaไม่มี Pneumonia
(ตอ้ง Admit เนื่องจาก

เงือ่นไขอื่น)

Admit 
หอผูป่้วยตามปกติ

มีประวติัเส่ียง ไม่มีประวติัเส่ียง

Consult 
IC/(ID)

Admit โรคปอด

Negative pressure room at ER

ผูป่้วย OPD: notify R Med ER

Admit โรคปอด

ไมม่ปีระวตัเิสีย่งมปีระวตัเิสีย่ง

EID complex

RT-PCR for SARS-CoV-2

Admit 
หอผูป่้วยตามปกติ

* กรณพีจิารณาจะ admit ดว้ยเรือ่งสงสยั COVID หรอืดว้ย condition อื่นๆ เช่น นดัมาเพื่อผ่าตดั 
หมายเหต:ุ รงัสแีพทยจ์ะอ่าน film ใหห้ากเขยีนในใบ request ว่าสงสยั COVID-19 หรอื โทรแจง้เจา้หน้าทีห่อ้งเบอร ์33 
(35453)

RT-PCR for SARS-CoV-2

Admit 
หอผูป่้วยตามปกติ

มีหรือไม่มี URI
(ตอ้ง admit เนื่องจาก

เงือ่นไขอื่น)
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7. แนวปฏิบัติแบบแผนผังส ำหรับการดแูลผู้ป่วยใน เม่ือรบัผูป่้วยเข้าไว้ในหอผู้ป่วยแล้ว

คดักรองความเสีย่งทีห่อผูป่้วยอกีครัง้

ผูป่้วยทีไ่ดร้บัการ admit ในหอผูป่้วย

ไมม่คีวามเสีย่ง มคีวามเสีย่ง

ด าเนินการรกัษาตามปกติ

ซกัถามภายหลงัพบว่า
มคีวามเสีย่ง ม ีpneumonia

ทีไ่มส่ามารถแยก COVID ได้

พจิารณายา้ยไป
หอผูป่้วยโรคปอด*

Rapid test 
negative

Rapid test positive

ผูป่้วยอาการคงที่

แยกผูป่้วยในหอ้งเดีย่ว

รกัษาในหอผูป่้วยเดมิต่อ

ไมม่อีาการ URI/ 
pneumonia

แจง้ IC

พจิารณายา้ยไป
หอผูป่้วยโรคปอด*

ยา้ยไปหอผูป่้วย
โรคปอด*

แจง้ IC ในเวลา
ราชการ

Consult Chest Med (ในเวลา
ราชการ) หรอื senior CCU นอก

เวลาราชการ)

ส่ง Rapid antigen test for SARS-CoV-2

ก่อน 24.00 น. หลงั 24.00 น.

รกัษาในหอ
ผูป่้วยเดมิต่อ

ไมม่ ีpneumonia

แจง้ IC (35714) แจง้หอ้ง lab (35645)
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Resuscitate

*การยา้ยผูป่้วยจากหอผูป่้วยใดๆ
ไปยงัหอผูป่้วยโรคปอด ให ้
transfer โดยพยาบาลหอผูป่้วย
นัน้ๆ 
(เดิม เป็น OPD/ ER ในวนั 
องัคาร พฤหสั และนอกเวลา
ราชการ และเป็น ICN ในวนั
จนัทร์ พุธ ศุกร)์

ผูป่้วยอาการไม่คงที่


