
 

 

 
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 

เรื่อง  แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ฉบับที่ 7 
วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 

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

ตามที่ได้มีรายงานการระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)     
ในพ้ืนที่หลายจังหวัดตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา เพ่ือให้การควบคุมและป้องกันการระบาดของโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  และคณะแพทยศาสตร์เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงขอก าหนดแนวทางปฏิบัติส าหรับผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยอ้างอิงจาก
ค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ที่ 3 / 2564 สั่ง ณ วันที่ 
22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 และประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 3 ประกาศ ณ วันที่  
17 มีนาคม พ.ศ.2564 ดังต่อไปนี้ 
 

1. ส าหรับผู้ที่มีประวัติเดินทางมาจากพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี 
สมุทรปราการ สมุทรสาคร และ/ หรือมีปัจจัยเสี่ยงตามเอกสารคัดกรอง ก่อนเข้ารับบริการ  

 
1.1 กรณีท่ีมีการนัดหมายเข้ารับบริการหรือท าหัตถการไว้ล่วงหน้า (elective case)  

รวมถึงการมารับยาเคมีบ าบัด 
1.1.1 ลงทะเบียนและกรอกข้อมูลในระบบแอพพลิเคชั่น CM-CHANA 

และรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพ้ืนที่  
1.1.2 ปฏิบัติตามแนวทางการสังเกตอาการด้วยตนเองอย่างใกล้ชิด (self-monitoring) โดยเคร่งครัด

เป็นเวลา 14 วัน นับจากวันที่เดินทางออกจากพ้ืนที่ดังกล่าว  
1.1.3 ให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ด้วยวิธี RT-PCR ภายใน 48 ชั่วโมงก่อนเข้ารับ

บริการ โดยให้รอผลการตรวจ ณ ที่พักของตนเอง หรือที่ห้องตรวจคัดกรองโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ า 
1.1.3.1 หากผลตรวจพบเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ให้เข้าสู่กระบวนการรักษาโรค COVID-19 
1.1.3.2 หากผลตรวจไม่พบเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 และไม่มีอาการทางระบบทางเดินหายใจ  

(ท่ีไม่เก่ียวข้องกับภาวะหรือโรคท่ีเป็นอยู่เดิม) จึงจะสามารถเข้ารับบริการหรือท าหัตถการ 
ที่มีการนัดหมายไว้ดังกล่าวได้ กรณีเป็นผู้ป่วยมารับยาเคมีบ าบัดสามารถไปรับบริการที่
หน่วยให้ยาเคมีบ าบัด (one day chemotherapy) ได ้

1.1.4 ผู้มารับบริการต้องแสดงหลักฐานว่าได้ปฏิบัติตามข้อ 1.1.1 และ 1.1.3 ครบถ้วน 
ก่อนเข้ารับบริการหรือท าหัตถการที่มีการนัดหมายไว้ดังกล่าว 

1.1.5 หากมีอาการไข้ และ/หรืออาการทางระบบทางเดินหายใจ ให้ติดต่อสถานพยาบาลหรือ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้ที่พักอาศัยทันที เพ่ือเข้ารับการตรวจรักษา และพิจารณาตรวจหาเชื้อ
ไวรัส SARS-CoV-2 ซ้ าอีกครั้ง 



 

 

1.1.6 หากผู้เข้ารับบริการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเกิน 5 วัน ให้ท าการตรวจหาเชื้อไวรัส 
SARS-CoV-2 ด้วยวิธี RT-PCR อีกครั้ง ณ วันที่ 5-7 นับจากวันที่เดินทางออกจากพ้ืนที่ดังกล่าว 
 

1.2 กรณีท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือฉุกเฉิน (urgency or emergency case)  
1.2.1 ให้ผู้มารับบริการเข้ารับบริการที่ห้องแยกความดันลบที่ได้จัดเตรียมไว้ 

แพทย์และพยาบาลที่สวมชุดป้องกันจะท าการรักษาเบื้องต้นกรณีฉุกเฉิน 
1.2.2 ลงทะเบียนและกรอกข้อมูลในระบบแอพพลิเคชั่น CM-CHANA 

และรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพ้ืนที่  
1.2.3 ท าการตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ด้วยวิธีการตรวจแอนติเจน  

จากตัวอย่างที่เก็บจากโพรงจมูก (nasopharyngeal swab) 
1.2.3.1 หากผลตรวจให้ผลบวก ให้ท าการตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ด้วยวิธี RT-PCR  

เพ่ือยืนยันอีกครั้ง โดยให้ปฏิบัติเสมือนเป็นผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค  
(patient under investigation - PUI) ตามแนวทางที่ก าหนดไว้ 

1.2.3.2 หากผลตรวจให้ผลลบ และไม่มีอาการทางระบบทางเดินหายใจ (ท่ีไม่เก่ียวข้องกับภาวะหรือ
โรคที่เป็นอยู่เดิม) จึงจะสามารถย้ายออกจากห้องแยกความดันลบ 
เพ่ือเข้ารับการรักษาในพ้ืนที่ห้องฉุกเฉินหรือห้องผ่าตัดตามปกติ 

1.2.4 หากมีอาการไข้ และ/หรืออาการทางระบบทางเดินหายใจ ให้ปฏิบัติตามแนวทางการดูแลผู้ป่วย
เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) ที่ก าหนดไว้ 

1.2.5 หากผู้เข้ารับบริการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเกิน 5 วัน ให้ท าการตรวจหาเชื้อไวรัส 
SARS-CoV-2 ด้วยวิธี RT-PCR อีกครั้ง ณ วันที่ 5-7 นับจากวันที่เดินทางออกจากพ้ืนที่ดังกล่าว 

1.3 กรณีมารับบริการแบบผู้ป่วยนอก 
1.3.1 ขอความร่วมมือให้รับยาเดิมทางไปรษณีย์ โดยทางห้องตรวจผู้ป่วยนอกจะเป็นผู้แจ้ง 

ให้ผู้มารับบริการทราบล่วงหน้าก่อนถึงวันนัดหมาย 
1.3.2 หากเดินทางมาถึงโรงพยาบาลฯ หรือที่จุดคัดกรองห้องตรวจผู้ป่วยนอกแล้ว ให้ท าการตรวจหา

เชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ด้วยวิธี RT-PCR ที่ห้องคัดกรองโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ าให้เสร็จสิ้น 
ก่อนเข้าพ้ืนที่อาคารของโรงพยาบาลฯ มิฉะนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าพ้ืนที่ดังกล่าว 
1.3.2.1 หากผลตรวจพบเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ให้เข้าสู่กระบวนการรักษาโรค COVID-19 
1.3.2.2 หากผลตรวจไม่พบเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 และไม่มีอาการทางระบบทางเดินหายใจ  

(ท่ีไม่เก่ียวข้องกับภาวะหรือโรคท่ีเป็นอยู่เดิม) จึงจะสามารถเข้ารับบริการได้ 
1.3.3 กรณีผู้มารับบริการไม่ประสงค์จะรับการตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ให้ทางจุดคัดกรอง 

แจ้งผู้มารับบริการให้ไปรับบริการที่ห้องคัดกรองโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ าเพ่ือรับยาเดิม  
หากผู้มารับบริการประสงค์จะพบแพทย์ ให้แพทย์จากห้องตรวจผู้ป่วยนอกที่ท าการนัดหมาย
เป็นผู้ท าการตรวจรักษาและสั่งยา หรือใช้ระบบบริการการแพทย์ทางไกล (telemedicine) ของ
โรงพยาบาลฯ 

  



 

 

1.3.4 หากผู้มารับบริการเข้าไปพบแพทย์ในห้องตรวจโรคของห้องตรวจผู้ป่วยนอกแล้ว ให้ท าการตรวจ
รักษาและจ าหน่ายออกโดยเร็ว งดการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและการตรวจพิเศษ 
ที่ไม่จ าเป็น โดยทั้งผู้มารับบริการ แพทย์ และเจ้าหน้าที่ห้องตรวจต้องสวมหน้ากากอนามัย 
(surgical mask) ตลอดเวลาที่ท าการตรวจรักษา  

ทั้งนี้หลังจากตรวจที่ห้องตรวจนั้นๆ แล้วเสร็จ ให้ส่งไปท าการตรวจหาเชื้อไวรัส  
SARS-CoV-2 ด้วยวิธี RT-PCR ที่ห้องคัดกรองโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ าก่อนจ าหน่ายออกทุกราย 

1.3.5 ผู้มารับบริการตามข้อ 1.3.2 - 1.3.4 ต้องลงทะเบียนและกรอกข้อมูลในระบบแอพพลิเคชั่น 
CM-CHANA และรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพ้ืนที่ 

 
2. ส าหรับผู้ที่มีประวัติเดินทางมาจากพ้ืนที่อ่ืนนอกเหนือจากข้อ 1 และไม่มีปัจจัยเสี่ยงตามเอกสารคัดกรอง 

ก่อนเข้ารับบริการ ให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้ารับบริการ ล้างมือบ่อยๆ และปฏิบัติตาม 
แนวทางการสังเกตอาการด้วยตนเองอย่างใกล้ชิด (self-monitoring) โดยเคร่งครัด 

 

เอกสารคัดกรองก่อนเข้ารับบริการ แนวทางการรับยาทางไปรษณีย์ แนวทางการแยกตัวเอง  
(self-quarantine) และแนวทางการสังเกตอาการด้วยตนเองอย่างใกล้ชิด (self-monitoring) ดังเอกสารแนบ  

 
ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2564 ทั้งนีห้ากประกาศโรงพยาบาลมหาราช

นครเชียงใหม่ฉบับใดมีเนื้อหาขัดแย้งกับประกาศฉบับนี้ ให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน 
 
 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2564 
 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์นเรนทร์   โชติรสนิรมิต) 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 



 

 

เอกสารแนบ 1 
 

เอกสารคัดกรองส าหรับผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาตัว และ/หรือท าหัตถการ 
ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) อันเป็นโรคติดต่ออันตราย 
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข จึงมีความจ าเป็นตอ้งก าหนดมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว  
ทางโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่จึงขอความร่วมมือจากท่านในการให้ข้อมูลดังต่อไปนี้ตามจริง 

เดินทางมาจาก อ าเภอ.....................................จงัหวัด............................................ประเทศ……………....................……… 

1.  มี  ไม่ม ี อาการไข้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซยีส หรือมีประวตัิเป็นไขภ้ายใน 14 วัน โดยไม่ทราบสาเหต ุ
  หรือไมส่ามารถอธิบายได้จากพยาธิสภาพของโรค ณ ขณะนั้น 

2.  มี  ไม่ม ี ประวัติปญัหาระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีเสมหะมากขึ้น คัดจมูก มีน้ ามูก  
  สูญเสียการได้กลิ่น หายใจเร็ว หอบเหนื่อย หรือหายใจล าบาก ภายใน 14 วัน 

3.  มี  ไม่ม ี ประวัติเดินทางกลับมาจากต่างประเทศโดยไมไ่ดเ้ข้าระบบกักกันโรค ภายใน 28 วัน  
4.  มี  ไม่ม ี ประวัติอยู่อาศยัหรือเดินทางจากพืน้ท่ีที่มีรายงานการระบาดภายใน 14 วัน 
5.  มี  ไม่ม ี ประวัติอยู่อาศยัร่วมกับผู้ที่เดินทางกลับมาจากพ้ืนท่ีที่มีรายงานการระบาดภายใน 14 วัน 
6.  มี  ไม่ม ี ประวัตสิัมผัสหรือใกล้ชิดผูป้่วยท่ีได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค COVID-19 ภายใน 28 วัน 
7.  มี  ไม่ม ี ประวัตไิปสถานที่ท่ีมีการชุมนุม หรือมีผู้คนรวมตัวกันอยูเ่ป็นจ านวนมากอย่างน้อย 20 คน  

  โดยไม่มมีาตรการคดักรองหรือตรวจวัดอุณหภมูิ หรือผู้ป่วยไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย 
หมายเหตุ พื้นที่ที่มีรายงานการระบาด หมายถึง พื้นที่ควบคุมสูงสดุและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสงูสุด ตามประกาศของศูนย์บรหิาร
สถานการณ์โควดิ-19 (ศบค.) ร่วมกับข้อมูลจากหน่วยควบคุมและปอ้งกันโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล ณ วันนั้น 

หากท่านมีการปกปดิข้อมูลหรือใหข้้อมูลเท็จ และท าให้บุคคลอื่นติดเช้ือไวรัสดังกล่าว จะถูกแจ้งความด าเนินคดี  
มีโทษตามกฎหมายมาตรา 31 มาตรา 34 มาตรา 50 และมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญตัิโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 

 

ลงช่ือ .................................................... ผู้ป่วย   ลงช่ือ .................................................... ผู้แทนผู้ป่วย 

(.......................................................................)   (................................................................................) 

เกี่ยวข้องเป็น..............................................ของผู้ป่วย 

      ลงช่ือ .............................................................. พยาน 

      (.................................................................................) 

 
  

ติด Sticker 

แพทย์ลงความเห็น     ไมต่้องการตรวจคัดกรอง Antigen / RT-PCR      ต้องการตรวจคดักรอง Antigen / RT-PCR 

วันท่ีท าการซักประวตัิ...................................... ได้รับการเก็บตัวอย่างส่งตรวจเรยีบร้อยแล้ว 
 
ลงช่ือ ................................................... แพทย์ ลงช่ือ.................................................พยาบาล 

(.......................................................................) (.....................................................................) 



 

 

เอกสารแนบ 2 

แนวทางการรับยาทางไปรษณีย์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 

  



 

 

เอกสารแนบ 3 
 
ค าแนะน าส าหรับการแยกตัวเอง (self-quarantine) ของผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเพื่อสังเกตการเริ่มป่วย ณ ที่พักอาศัย  

 
 ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ปฏิบัติดังนี้ 

1. หยุดเรียน หยุดงาน นอนแยกห้อง ไม่ออกไปนอกบ้าน ไม่เดินทางไปที่ชุมชนหรือที่สาธารณะอย่างน้อย 
14 วัน นับจากวันที่เดินทางออกจากพ้ืนที่ระบาดหรือวันสุดท้ายที่สัมผัสผู้ป่วยยืนยันโรค COVID-19  

2. หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดบุคคลอื่น หากมีความจ าเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัย และอยู่ห่างประมาณ  
1 – 2 เมตร หรืออย่างน้อยประมาณหนึ่งช่วงแขน 

3. วัดไข้ ทุกวัน หากมีไข้ มากกว่าหรือเท่ากับ 37.5 องศาเซลเซียส ร่วมกับ มี น้ ามูก ไอ เจ็บคอ  
ให้ติดต่อเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลใกล้บ้าน  

4. รับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ ปรุงสุก สะอาด และแยกจากผู้อื่น จนกว่าอาการจะหายเป็นปกติและ
พักผ่อนให้เพียงพอ 

5. ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อ่ืน เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว แกว้น้ า หลอดดูดน้ า 
6. หน้ากากอนามัย กระดาษทิชชูที่ใช้แล้วทิ้งในถุงพลาสติก ปิดปากถุงให้สนิทก่อนทิ้ง และท าความสะอาด

มือด้วยแอลกอฮอล์เจล 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. หากมีอาการเจ็บป่วย เช่น ไข้สูง เหนื่อยมากขึ้น แน่นหน้าอก หอบ หายใจไม่สะดวก กินไม่ได้ 

ให้รีบมาโรงพยาบาลทันทีโดยสามารถแจ้งที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-937000 
 

หมายเหตุ  ในกรณีที่ผู้ป่วยสัมผัสใกล้ชิดเป็นมารดาให้นมบุตร ยังสามารถให้นมบุตรได้เนื่องจากปริมาณไวรัสที่ผ่าน
ทางน้ านมมีน้อยมาก แต่มารดาควรสวมหน้ากากอนามัยและล้างมืออย่างเคร่งครัดทุกครั้งก่อนสัมผัสหรือ
ให้นมบุตร 

 
  



 

 

 เอกสารแนบ 4 
 

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 

 


