
 
 

ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 
เรื่อง  แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้ท่ีเดินทางไปยังสถานท่ีเสี่ยงหรือสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโรค COVID-19  

ฉบับที่ 12 
วันท่ี 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

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

ตามที่ได้มีรายงานการระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ุใหม่ (COVID-19)  
ในพื้นที่หลายจังหวัดตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา เพื่อประสิทธิภาพในการควบคุมและป้องกันการ
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ุใหม่ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และคณะแพทยศาสตร์ จึงได้
ก าหนดแนวทางปฏิบัติส าหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโรค COVID-19 และ/หรือ ผู้ที่มีประวัติเดินทางไปยังสถานที่เสี่ยง 
โดยอ้างอิงจากข้อก าหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 18 ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564 และค าสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจงัหวัดเชียงใหม่ 
ที่ 18 / 2564 สั่ง ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี ้   
1. ส าหรับผู้ท่ีมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ และ/หรือมีประวัติเดินทางไปยังสถานท่ีเสี่ยงดังต่อไปน้ี 
- พื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร 
- พื้นที่จังหวัดปทมุธานี 
- พื้นที่อ าเภอแมส่อด จงัหวัดตาก 
1.1. มีอาการไข้ หรอืมีประวัติไข้ ≥ 37.5 องศาเซลเซียส ร่วมกบั มีอาการทางระบบทางเดินหายใจ 

(เช่น ไอ น้ ามูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิน่ หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจล าบาก) 

1.1.1. หยุดงานและท าการแยกกัก (self-isolation) โดยทันท ี

1.1.2. รายงานผูบ้ังคับบัญชา และติดต่อหน่วยควบคุมและป้องกันโรคติดเช้ือในโรงพยาบาลโดยทันที  

เพื่อเข้ารับการรกัษาในโรงพยาบาล และท าการตรวจหาเช้ือไวรัส SARS-CoV-2 ที่หมายเลขโทรศัพท์ 

053-935714 (ในเวลาราชการ) และ 093-6931535 (นอกเวลาราชการ) 

1.1.2.1. หากผลตรวจพบเช้ือไวรัส SARS-CoV-2 ให้เข้าสูก่ระบวนการรักษาโรค COVID-19 

1.1.2.2. หากผลตรวจไม่พบเช้ือไวรัส SARS-CoV-2 ให้ท าการแยกกัก (self-isolation) ณ ที่พักอาศัย 

เป็นเวลา 14 วัน นับจากวันแรกที่มีอาการป่วย 
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1.2. ไม่มีอาการไข้หรืออาการทางระบบทางเดินหายใจ 

1.2.1.รายงานผูบ้ังคับบัญชา และติดต่อหน่วยควบคุมและป้องกันโรคติดเช้ือในโรงพยาบาลโดยทันที  

1.2.2. หยุดงานและท าการแยกตัว (self-quarantine) ณ ที่พักอาศัย เป็นเวลา 14 วัน นับจากวันสุดท้ายทีม่ี

การสมัผสัผู้ติดเช้ือ และ/หรือเดินทางไปยังสถานที่เสี่ยง ในกรณีไม่มีสถานที่แยกตัวที่บ้าน  

ให้แจ้งหน่วยควบคุมและป้องกันโรคติดเช้ือฯ ทีท่ี่หมายเลขโทรศัพท์ 053-935714 (ในเวลาราชการ)  

และ 093-6931535 (นอกเวลาราชการ) เพื่อติดต่อขอแยกตวัในสถานที่ที่ทางคณะแพทยศาสตรจ์ัดไว้ให ้

1.2.3.หน่วยควบคุมและปอ้งกันโรคติดเช้ือฯ จะท าการนัดหมายใหเ้ข้ารับการตรวจหาเช้ือไวรัส SARS-CoV-2 

ครั้งที่ 1 ช่วงระหว่างวันที่ 3 ถึงวันที่ 5 และครั้งที่ 2 ช่วงระหว่างวันที่ 10 ถึงวันที่ 13 นับจากวันสุดท้าย

ที่มีการสัมผสัผู้ติดเช้ือ และ/หรือเดินทางไปยงัสถานทีเ่สี่ยง 

1.2.3.1 หากผลตรวจพบเช้ือไวรัส SARS-CoV-2 ให้เข้าสูก่ระบวนการรักษาโรค COVID-19 

1.2.3.2 หากผลตรวจไมพ่บเช้ือไวรัส SARS-CoV-2 ให้ท าการแยกตัว (self-quarantine)  

ณ ที่พักอาศัยต่อตามเดิมจนครบ 14 วัน นับจากวันสุดท้ายที่มีการสัมผสัผู้ติดเช้ือ และ/หรือ

เดินทางไปยงัสถานทีเ่สี่ยง 

1.2.4.หากในวันที่ประกาศฉบบันี้มผีลบังคับใช้ ได้พ้นช่วงท าการแยกตัว (self-quarantine) 14 วันไปแล้ว 

หน่วยควบคุมและปอ้งกันโรคติดเช้ือฯ จะท าการนัดหมายใหเ้ข้ารับการตรวจหาเช้ือไวรัส SARS-CoV-2 

โดยเร็วทีสุ่ด และใหห้ยุดงานจนกว่าจะทราบผลตรวจดังกล่าว หากไม่พบเช้ือไวรสั SARS-CoV-2 

สามารถกลบัมาปฏิบัตงิานได้ทันที  

1.2.5.หากมีอาการไข้ และ/หรืออาการทางระบบทางเดินหายใจ ให้แจ้งหน่วยควบคุมและป้องกันโรคติดเช้ือฯ 

ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-935714 (ในเวลาราชการ) และ 093-6931535 (นอกเวลาราชการ) ทันท ี

2. ส าหรับผู้ท่ีมีประวัติเดินทางไปยังสถานท่ีเสี่ยงดังต่อไปน้ี 
- พื้นที่กรงุเทพมหานคร  

- พื้นที่จังหวัดนนทบรุี  

- พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ 

2.1. มีอาการไข้ หรอืมีประวัติไข้ ≥ 37.5 องศาเซลเซียส ร่วมกบั มีอาการทางระบบทางเดินหายใจ 

(เช่น ไอ น้ ามูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิน่ หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจล าบาก) 

2.1.1.หยุดงานและท าการแยกกักตนเอง (self-isolation) โดยทันที 

2.1.2.รายงานผูบ้ังคับบัญชา และติดต่อหน่วยควบคุมและป้องกันโรคติดเช้ือในโรงพยาบาลโดยทันที  

เพื่อเข้ารับการรกัษาในโรงพยาบาล และท าการตรวจหาเช้ือไวรัส SARS-CoV-2 ที่หมายเลขโทรศัพท์ 

053-935714 (ในเวลาราชการ) และ 093-6931535 (นอกเวลาราชการ) 

2.1.2.1. หากผลตรวจพบเช้ือไวรัส SARS-CoV-2 ให้เข้าสูก่ระบวนการรักษาโรค COVID-19 
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2.1.2.2. หากผลตรวจไม่พบเช้ือไวรัส SARS-CoV-2 ให้ท าการแยกกัก (self-isolation) ณ ที่พักอาศัย  

เป็นเวลา 7 วัน นับจากวันแรกที่มีอาการป่วย และท าการตดิตามอาการอย่างใกล้ชิดด้วย

ตนเอง (self-monitoring) ต่ออีก 7 วัน 

2.2. ไม่มีอาการไข้หรืออาการทางระบบทางเดินหายใจ 

2.2.1.รายงานผูบ้ังคับบัญชา และติดต่อหน่วยควบคุมและป้องกันโรคติดเช้ือในโรงพยาบาลโดยทันท ี

2.2.2.หน่วยควบคุมและปอ้งกันโรคติดเช้ือฯ จะท าการนัดหมายใหเ้ข้ารับการตรวจหาเช้ือไวรัส  

SARS-CoV-2 เมื่อเดินทางกลบัมาถึงจังหวัดเชียงใหม ่

2.2.2.1. หากผลตรวจพบเช้ือไวรัส SARS-CoV-2 ให้เข้าสูก่ระบวนการรักษาโรค COVID-19 

2.2.2.2. หากผลตรวจไม่พบเช้ือไวรัส SARS-CoV-2 ให้ท าการติดตามอาการอย่างใกล้ชิดด้วยตนเอง 

(self-monitoring) เป็นเวลา 14 วัน นับจากวันสุดท้ายที่มีการเดินทางเข้าไปสถานที่ดังกล่าว 

2.2.3.หากมีอาการไข้ และ/หรืออาการทางระบบทางเดินหายใจ ให้แจ้งหน่วยควบคุมและป้องกันโรคติดเช้ือ

ในโรงพยาบาลที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-935714 (ในเวลาราชการ) และ 093-6931535  

(นอกเวลาราชการ) โดยทันท ี

บุคลากรโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และคณะแพทยศาสตร์ที่มีความเสี่ยงตามข้อ 1. และ 2. 
เมื่อเดินทางกลับมาถึงจงัหวัดเชียงใหม่แล้ว ต้องบันทกึข้อมลูในแอพพลิเคช่ัน CM-CHANA, CMU Self Health 
Check และ CMU-MED COVID-19 ให้ครบถ้วน 

แนวทางการแยกตัวเอง (self-quarantine) การแยกกกัตนเอง (self-isolation) และการติดตาม
อาการอย่างใกล้ชิดด้วยตนเอง (self-monitoring) ดังเอกสารแนบ 

 
ประกาศฉบับนี้มผีลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 และอาจมีการเปลี่ยนแปลง 

ตามสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ทั้งนีห้ากประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ฉบบัใดมเีนื้อหา
ขัดแย้งกับประกาศฉบบันี้ ให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน 

 
จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 

 
ประกาศ ณ วันที่ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์นเรนทร์   โชติรสนิรมิต) 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 
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เอกสารแนบ 1 
 

แนวทางการติดตามอาการอยา่งใกล้ชิดด้วยตนเอง (self-monitoring) 
 

• สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา โดยเฉพาะเมื่อจ าเป็นต้องพบปะกบัผูอ้ื่น 

• หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่แสมอด้วยน้ า และสบู่ หรอืแอลกอฮอล์เจลล้างมือ 

• ไม่น ามือมาสมัผสัตา จมกู ปาก โดยไม่จ าเป็น 

• รับประทานอาหารปรุงสุกใหม ่

• ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น (เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ า ผ้าเช็ดตัว) 

• ไม่คลุกคลีกบัผู้ป่วยโรคติดเช้ือระบบทางเดินหายใจ 

• หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด เช่น โรงภาพยนตร์ ห้างสรรพสินค้า การโดยสารการขนส่งสาธารณะ เช่น 
ข้ึนเครื่องบิน รถประจ าทาง รถไฟ รถตู ้

หากท่านรู้สึกว่ามีไข้ และวัดอุณหภูมิร่างกายได้ 37.5 องศาเซลเซียส(หรือสูงกว่านี้) ร่วมกับ อาการทางเดิน
หายใจ ได้แก่ เจ็บคอ มีน้ ามูก หายใจเหนื่อยหอบ กรุณาโทรติดต่อเพื่อขอรับค าแนะน าที่หมายเลขโทรศัพท์  
053-935714 (ในเวลาราชการ) และ 093-6931535 (นอกเวลาราชการ) 
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เอกสารแนบ 2 
 

ค าแนะน าส าหรับการแยกตัวเอง (self-quarantine) ของผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเพ่ือสังเกตการเริม่ป่วย ณ ท่ีพักอาศัย  
 

 ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดการติดเช้ือโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา่ 2019 ให้ปฏิบัติดังนี ้
1. หยุดเรียน หยุดงาน นอนแยกหอ้ง ไม่ออกไปนอกบ้าน ไม่เดนิทางไปที่ชุมชนหรือที่สาธารณะอย่างน้อย 

14 วัน นับจากวันที่เดินทางออกจากพื้นที่ระบาดหรือวันสุดท้ายที่สมัผสัผูป้่วยยืนยันโรคติดเช้ือไวรสั 
โคโรนา 2019  

2. หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดบุคคลอื่น หากมีความจ าเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัย และอยูห่่างประมาณ  
1 – 2 เมตร หรืออย่างน้อยประมาณหนึง่ช่วงแขน 

3. วัดไข้ ทุกวัน หากมีไข้ มากกว่าหรือเท่ากับ 37.5 องศาเซลเซียส ร่วมกบั มี น้ ามูก ไอ เจบ็คอ  
ให้ติดต่อเข้ารบัการรักษาในสถานพยาบาลใกลบ้้าน  

4. รับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ ปรุงสุก สะอาด และแยกจากผูอ้ื่น จนกว่าอาการจะหายเป็นปกติ
และพักผ่อนใหเ้พียงพอ 

5. ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว แก้วน้ า หลอดดูดน้ า 
6. หน้ากากอนามัย กระดาษทิชชูที่ใช้แล้วทิ้งในถุงพลาสติก ปิดปากถุงใหส้นิทก่อนทิ้ง และท าความสะอาด

มือด้วยแอลกอฮอลเ์จล หรือน้ าและสบู่ทันที 
7. ท่านและทกุคนในบ้านควรท าความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจล หรือน้ าและสบู่บอ่ยๆ 
8. ท าความสะอาดพื้นบรเิวณที่พัก และเครื่องเรือน เครื่องใช้ เช่น เตียง โต๊ะ โทรศัพท์ หรืออปุกรณ์ต่าง ๆ 

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

9. ท าความสะอาดเสื้อผ้า ผ้าปเูตียง ผ้าขนหนู ฯลฯ ด้วยผงซกัฟอกธรรมดาและน้ า หรือซักผ้าด้วย 
น้ าร้อนที่อุณหภูมิน้ า 60 – 90 องศา 

10. เฝ้าระวังอาการเจ็บป่วยของผูส้ัมผสัใกล้ชิดหรือสมาชิกในบ้าน ภายในระยะเวลา 14 วัน 
11.  หากมีอาการเจ็บป่วย เช่น ไข้สูง เหนื่อยมากข้ึน แน่นหน้าอก หอบ หายใจไม่สะดวก กินไม่ได้ 

ให้รีบมาโรงพยาบาลทันทีโดยสามารถแจง้ทีห่มายเลขโทรศัพท์ 053-935714 (ในเวลาราชการ)  
และ 093-6931535 (นอกเวลาราชการ) 
 

หมายเหตุ  ในกรณีที่ผู้ป่วยสัมผัสใกล้ชิดเป็นมารดาให้นมบุตร ยังสามารถให้นมบุตรได้เนื่องจากปริมาณไวรัสที่ผ่าน
ทางน้ านมมีน้อยมาก แต่มารดาควรสวมหน้ากากอนามัยและล้างมืออย่างเคร่งครัดทุกครั้งก่อนสัมผัส
หรือให้นมบุตร 
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เอกสารแนบ 3 
 

ค าแนะน าส าหรับการแยกกักตนเอง (self-isolation) ณ ท่ีพักอาศัย 
ส าหรับผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีผลตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่พบเชื้อ 

 
เนื่องจากการเจบ็ปว่ยในระยะแรก อาจยังมเีช้ือไวรัสปริมาณน้อยมากซึ่งท าให้มีโอกาสตรวจไม่พบเช้ือ ดังนั้น 

ผู้ป่วยยังมีโอกาสที่จะป่วยเป็นโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ได้อยู่ จึงแนะน าให้ผู้ป่วยแยกกักตนเอง เพื่อสังเกต
อาการต่อ หากมีอาการมากขึ้นใน 48 ช่ัวโมง เช่น  ไข้สูง เหนื่อยมากข้ึน แน่นหน้าอก หอบ หายใจไม่สะดวก กินไม่ได้ 
ให้รีบมาโรงพยาบาลทันทีโดยสามารถแจ้งที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-935714 (ในเวลาราชการ) และ 093-6931535 
(นอกเวลาราชการ) ผู้ป่วยจึงควรปฏิบัติ  ดังนี ้

1. หยุดเรียน หยุดงาน นอนแยกหอ้ง ไม่ออกไปนอกบ้าน ไม่เดนิทางไปที่ชุมชนหรือที่สาธารณะ 
อย่างน้อย 14 วัน นับจากวันที่เดินทางออกจากพื้นทีร่ะบาดหรือวันสุดท้ายทีส่ัมผัสผู้ป่วยยืนยัน 
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือจนกว่าอาการจะหายเปน็ปกติอย่างน้อย 1 วัน  

2. หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดบุคคลอื่น หากมีความจ าเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัย และอยูห่่างประมาณ  
1 – 2 เมตร หรืออย่างน้อยประมาณหนึง่ช่วงแขน 

3. วัดไข้ทุกวัน หากมีไข้สูงใหป้ฏิบัติตามข้อแนะน าข้างต้น 
4. กรณีมีน้ ามกู ไอ เจ็บคอ ใหร้ับประทานยาเพื่อบรรเทาอาการตามค าแนะน าของแพทยห์รอืเภสัชกร  

แต่หากอาการแยล่งให้ปฏิบัติตามข้อแนะน าข้างต้น 
5. รับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ ปรุงสุก สะอาด และแยกจากผูอ้ื่น จนกว่าอาการจะหายเป็นปกติ 
6. ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว แก้วน้ า หลอดดูดน้ า 
7. น าหน้ากากอนามัย กระดาษทิชชูที่ใช้แล้วทิ้งในถุงพลาสติก ปิดปากถุงให้สนทิก่อนทิง้  

และท าความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจล หรือน้ าและสบูท่ันที 
8. ผู้ดูแลผู้ป่วยต้องสวมหน้ากากอนามัย เมื่อเสร็จภารกิจ ต้องถอดหน้ากากอนามัยลงในถังขยะ  

และท าความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจล หรือน้ าและสบูท่ันที 
9. ทุกคนในบ้านควรล้างมือบ่อยครัง้ทีสุ่ด เพื่อลดการรับและแพร่เช้ือ 
10. ท าความสะอาดพื้นบรเิวณที่ผู้ป่วยพกั และเครื่องเรอืน เครื่องใช้ เช่น เตียง โต๊ะ โทรศัพท์ หรืออปุกรณ์

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

11. ท าความสะอาดเสื้อผ้า ผ้าปเูตียง ผ้าขนหนู ฯลฯ ด้วยผงซกัฟอกธรรมดาและน้ า หรือซักผ้าด้วยน้ ารอ้นที่
อุณหภูมิน้ า 60 – 90 องศา 

12. เฝ้าระวังการเจ็บป่วยของผู้สัมผัสใกล้ชิดและสมาชิกในบ้าน ภายในระยะเวลา 14 วัน หลังสัมผัสผู้ป่วย 
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หมายเหตุ   ในกรณีที่ผู้ป่วยสัมผัสใกล้ชิดเป็นมารดาให้นมบุตร ยังสามารถให้นมบุตรได้เนื่องจากปริมาณไวรัสที่ผ่าน
ทางน้ านมมีน้อยมาก แต่มารดาควรสวมหน้ากากอนามัยและล้างมืออย่างเคร่งครัดทุกครั้งก่อนสัมผัส
หรือให้นมบุตร  
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เอกสารแนบ 4 
 

CM-CHANA 

CMU  
SELF 
HEALTH  
CHECK 

CMU-MED  
COVID-19 


