
 
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 

เรื่อง  แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้มารับบริการแบบผู้ป่วยนอก ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ฉบับท่ี 1 
วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

***************************** 
 
  ตามที่ได้มีรายงานการระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)     
ในพ้ืนที่หลายจังหวัดตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา เพ่ือให้การควบคุมและป้องกันการระบาดของโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  และคณะแพทยศาสตร์เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงขอก าหนดแนวทางปฏิบัติส าหรับผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยอ้างอิงจาก
ข้อก าหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (ฉบับที่  22) 
ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2564 และค าสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 40/2564 ประกาศ ณ 
วันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2564 ดังต่อไปนี้ 

 

1. ยกเลิกประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้มารับบริการที่โรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม่ ฉบับที่ 9 วันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2564 

2. ยกเลิกการตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ในผู้ทีม่ารับบริการแบบผู้ป่วยนอก ทั้งก่อนและหลังเข้ารับบริการ 
ยกเว้นผู้ที่เข้ารับการผ่าตัด ท าหัตถการทางการแพทย์ หรือรับยาเคมีบ าบัดแบบผู้ป่วยนอก ให้ปฏิบัติตาม
แนวทางของโรงพยาบาลที่ได้จัดท าไว้โดยเฉพาะ 

3. ผู้มารับบริการทุกคนจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้ารับบริการ ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่าง 
และปฏิบัติตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน และมาตรการต่างๆ ของทางโรงพยาบาลโดยเคร่งครัด  
หากไม่ปฏิบัติตาม ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการงดให้บริการ 

4. ผู้มารับบริการที่มอีาการไข้ หรือมีประวัติไข้ ≥ 37.5 องศาเซลเซียส ร่วมกับ มีอาการทางระบบทางเดินหายใจ
(เช่น ไอ น้ ามูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจล าบาก) 
จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในอาคารของโรงพยาบาล ขอให้ไปรับบริการที่คลินิกโรคติดเชื้อในระบบ
ทางเดินหายใจ (URI clinic) หรือห้องฉุกเฉิน ตามข้อบ่งชี้และแนวทางปฏิบัติของโรงพยาบาล 

5. ผู้มารับบริการที่เข้าข่ายผู้ป่วยสอบสวนโรค (patient under investigation) ที่มีความจ าเป็นต้องเข้ารับ 
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตรวจทางรังสีวิทยา หรือการตรวจพิเศษอ่ืนๆ ให้ปฏิบัติตามแนวทางในการ
ดูแลผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวของทางโรงพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้ก าหนดไว้ 

6. ขอความร่วมมือผู้มารับบริการที่อาการคงที่รับยาเดิมทางไปรษณีย์ จนกว่าสถานการณ์การระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะคลี่คลาย โดยทางห้องตรวจผู้ป่วยนอกจะเป็นผู้แจ้งให้ 
ผู้มารับบริการทราบล่วงหน้าก่อนถึงวันนัดหมาย 



7. บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการให้บริการผู้ป่วย รวมถึงลิฟท์โดยสาร ต้องมีมาตรการเว้นระยะห่าง  
ป้องกันไม่ใหเ้กิดความแออัดของผู้มารับบริการในบริเวณอาคารหรือในลิฟท์โดยสาร  
จนเสี่ยงต่อการแพร่กระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   

8. การแต่งกายของบุคลากรในการให้บริการผู้ป่วยนอก ให้สวมหน้ากากอนามัย (surgical mask) ตลอดเวลา 
ในการให้บริการ แนะน าให้สวมกระจังหน้า (face shield) หรือ แว่นตา (goggles) ร่วมด้วยในกรณีที่มีโอกาส
สัมผัสสารคัดหลั่งระบบทางเดินหายใจของผู้ป่วย เช่น ห้องตรวจหู คอ จมูก (ENT) ห้องตรวจตา (EYE)    
ห้องตรวจอายุรกรรม ห้องตรวจกุมารเวชกรรม เป็นต้น หลีกเลี่ยงการถอดอุปกรณ์ป้องกันโดยไม่จ าเป็น หรือ
ใช้มือสัมผัสส่วนใดส่วนหนึ่งของใบหน้าและดวงตาโดยไม่ได้ล้างมือ รักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด 

9. การใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากข้อ 8 ให้เป็นดุลยพินิจของหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชา
ของหน่วยงานนั้นๆ โดยให้ปฏิบัติตามค าแนะน าในการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลของโรงพยาบาล  
วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2563 

เอกสารคัดกรองก่อนเข้ารับบริการ แนวทางการรับยาทางไปรษณีย์ และค าแนะน าในการใช้อุปกรณ์
ป้องกันส่วนบุคคลของโรงพยาบาล ดังเอกสารแนบ  

ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ทั้งนี้ หากประกาศโรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม่ฉบับใดมีเนื้อหาขัดแย้งกับประกาศฉบับนี้ ให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน 

 
จึงประกาศมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 

 
ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 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 ี ประวัตสิัมผัสหรือใกล้ชิดผูป้่วยท่ีได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค COVID-19 ภายใน 28 วัน 

 

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 าในการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (personal protective equipment – PPE) ฉบับปรับปรุง 6 พฤษภาคม 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
* เม่ือมีความจ าเป็น, ** 1) กาวนก์ันน  าเต็มตัว หรือ 2) กาวน์ VRE/CRE สวมทับด้วยกาวน์กันน  าครึ่งตัว, ‡ กรณีท าความสะอาด cohort ward สามัญ/ICU ใหส้วม cover all,  
† หากมีโอกาสสัมผัสสารคัดหลั่งจากระบบทางเดินหายใจของผู้ปว่ย จากการพูดคุยหรือตรวจร่างกายบริเวณใบหนา้และล าคอใกล้ชิด เช่น ห้องตรวจ ENT Eye อายรุกรรม กุมารเวชกรรม เป็นต้น ให้สวม face shield หรือ goggles   

 

† 


