
 

 
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 

เรื่อง  แนวทางปฏิบัติส าหรบับคุลากรและนักศึกษาที่จะเข้ามายังโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม ่
หรือคณะแพทยศาสตร์ ในสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 6 

วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2564 
****************************************** 

ตามที่ได้มีรายงานการระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)  
ในพื้นที่หลายจังหวัดตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา เพื่อประสิทธิภาพในการควบคุมและป้องกันการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และคณะแพทยศาสตร์ จึงได้ก าหนดแนวทาง
ปฏิบัติส าหรับบุคลากรและนักศึกษาที่จะเข้ามายังโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ หรือคณะแพทยศาสตร์  โดยอ้างอิง
จากค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 11/2564 ลงวันที่ 1 
สิงหาคม พ.ศ.2564 และประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 21 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2564 
ดังต่อไปนี้ 

 
1. ให้ยกเลิกประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติส าหรบับุคลากรและนักศึกษาที่จะเข้า

มายังโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ หรือคณะแพทยศาสตร์ ในสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรค COVID-19 
ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
 

2. ส าหรับบุคลากรที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผูต้ิดเชื้อ และ/หรือมีประวัติเดินทางจากสถานที่เสี่ยงดังต่อไปนี ้
- พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (ตามรายชื่อในเอกสารแนบท้ายประกาศ) 

เมื่อเดินทางกลับมาถึงจังหวัดเชยีงใหม่แล้ว ต้องบันทึกข้อมูลในแอปพลิเคชั่น CM-CHANA,  
CMU Self Health Check และ CMU-MED COVID-19 ให้ครบถ้วน 

2.1. มีอาการไข้ หรือมีประวัติไข้ ≥ 37.5 องศาเซลเซียส ร่วมกับ มีอาการทางระบบทางเดินหายใจ 
(เช่น ไอ น้ ามูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิน่ หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจล าบาก) 

2.1.1. หยุดงานและท าการแยกกัก (self-isolation) โดยทนัท ี
2.1.1.1. รายงานผู้บงัคับบัญชา และตดิตอ่หน่วยควบคุมและป้องกนัโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลโดยทันที  

เพื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และท าการตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ที่หมายเลข
โทรศัพท์ 053-935714 (ในเวลาราชการ) และ 093-6931535 (16.00 – 22.00 น.)  
หากผลตรวจพบเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ให้เข้าสู่กระบวนการรักษาโรค COVID-19 

2.1.1.2. หากผลตรวจไม่พบเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ให้ท าการแยกกัก (self-isolation) ณ ที่พักอาศัย เป็น
เวลา 10 วัน นับจากวันแรกที่มอีาการป่วย หรือจนกว่าจะหายป่วย โดยให้ท าการตรวจหาเชื้อ
ไวรัส SARS-CoV-2 ซ้ าที่ช่วงวันที่ 7-10 นับจากวันแรกที่มีอาการป่วย ทั้งนี้ระยะเวลาในการแยก
กักดังกล่าว ต้องไม่น้อยกว่า 14 วัน นับจากวันสุดท้ายที่สัมผสัผู้ติดเชื้อ หรือวันที่เดินทางเข้า
จังหวัดเชียงใหม่ 
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2.2. ไม่มีอาการไข้หรืออาการทางระบบทางเดินหายใจ 
ก. ส าหรับบุคลากรหรือนักศึกษาที่ได้รบัวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 แล้ว จนมีภูมิคุ้มกันระดับหนึ่ง ได้แก่  

ก.1 หลังได้รับวัคซีนประเภท inactivated ได้แก่ CoronaVac หรือ Sinopharm จ านวน 2 เข็ม  
ตามด้วย COVID-19 Vaccine AstraZeneca จ านวน 1 เข็ม เป็นเวลา 2 สัปดาห์ หรือ 
ก.2 หลังได้รับวัคซีนประเภท inactivated ได้แก่ CoronaVac หรือ Sinopharm จ านวน 2 เข็ม  
ตามด้วยวัคซีนประเภท mRNA ได้แก่ Comirnaty หรือ Moderna (mRNA-1273)  
อย่างน้อย 1 เข็ม เป็นเวลา 2 สัปดาห์ หรือ 
ก.3 หลังได้รับวัคซีน CoronaVac จ านวน 1 เข็ม ตามด้วย COVID-19 Vaccine AstraZeneca  
จ านวน 1 เข็ม เป็นเวลา 2 สัปดาห์ หรือ 
ก.4 หลังได้รับวัคซีน COVID-19 Vaccine AstraZeneca  จ านวน 2 เข็ม เป็นเวลา 2 สัปดาห์ หรือ 
ก.5 หลังได้รับวัคซีน Janssen COVID-19 Vaccine ครบ 1 เข็ม เป็นเวลา 2 สัปดาห์ หรือ 
ก.6 หลังได้รับวัคซีน COVID-19 Vaccine AstraZeneca  จ านวน 1 เข็ม ตามด้วยวัคซีนประเภท 
mRNA ได้แก่ Comirnaty หรือ Moderna (mRNA-1273) อย่างน้อย 1 เข็ม เป็นเวลา 2 สัปดาห์ หรือ 
ก.7 หลังได้รับวัคซีนประเภท mRNA ได้แก่ Comirnaty หรือ Moderna (mRNA-1273)  
จ านวน 2 เข็ม เป็นเวลา 2 สัปดาห ์
 ให้ปฏิบัติดังนี ้

2.2.1.รายงานผู้บงัคับบัญชา เพื่อรวบรวมรายชื่อส่งให้หน่วยควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล 
2.2.2. หยุดงานและท าการแยกตัว (self-quarantine) ณ ที่พักอาศัย  
2.2.3.ท าการนัดตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ผ่านระบบนัดหมายออนไลน์ทีไ่ด้จัดเตรียมไว้  

คร้ังที่ 1 วันสุดทา้ยที่สัมผัสผู้ติดเชื้อ และ/หรือวันที่เดินทางเข้าจังหวัดเชียงใหม่ หรือวันถัดมา  
และคร้ังที่ 2 วันที่ 5-7 นบัจากวนัสุดทา้ยที่สัมผัสผู้ติดเชื้อ และ/หรือเดินทางเข้าจังหวัดเชียงใหม่  
(อาจพิจารณาตรวจครั้งที่ 3 วันที่ 13-14 ขึ้นกับดุลยพินิจของอายุรแพทย์หรือกุมารแพทย์โรคติดเชื้อ)  
2.2.3.1. หากผลตรวจพบเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ให้เข้าสู่กระบวนการรักษาโรค COVID-19 
2.2.3.2. หากผลตรวจคร้ังที่ 1 ไม่พบเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ให้หยุดงาน และแยกตัวเอง ณ ที่พักอาศัย  

(self-quarantine) จนกวา่จะทราบผลตรวจครั้งที่ 2 หากผลตรวจคร้ังที่ 2 ไม่พบเชื้อไวรัส SARS-
CoV-2 จึงจะสามารถมาปฏิบัตงิานได้ โดยให้ปฏบิัติตามแนวทางการติดตามอาการอย่างใกลช้ดิด้วย
ตนเอง (self-monitoring) และกรอกข้อมูลรายงานสุขภาพผา่นระบบ CMU Self Health Check 
ทุกวัน จนครบ 14 วัน นับจากวนัสุดทา้ยที่สัมผัสผู้ติดเชื้อ หรือเดินทางเข้าจังหวัดเชียงใหม ่

2.2.4.หากมีอาการไข้ และ/หรืออาการทางระบบทางเดินหายใจ ให้แจ้งหน่วยควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อฯ  
ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-935714 (ในเวลาราชการ) และ 093-6931535 (16.00 – 22.00 น.) ทันท ี

ข. ส าหรับบุคลากรหรือนักศึกษาที่ได้รบัวัคซีนบางส่วน ได้แก่ บุคลากรที่ได้รับวัคซีนแล้ว  
แต่ไม่เข้าเกณฑ์ข้อ ก.1-7 หรือบุคลากรหรือนักศึกษาที่ไม่ได้รับวัคซีน  
 ให้ปฏิบัติดังนี ้
2.2.5. รายงานผู้บงัคับบัญชา เพื่อรวบรวมรายชื่อส่งให้หน่วยควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล  
2.2.6. หยุดงานและท าการแยกตัว (self-quarantine) ณ ที่พักอาศัย  
2.2.7. ท าการนัดตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ผ่านระบบนัดหมายออนไลน์ทีไ่ด้จัดเตรียมไว้  

คร้ังที่ 1 วันสุดทา้ยที่สัมผัสผู้ติดเชื้อ และ/หรือวันที่เดินทางเข้าจังหวัดเชียงใหม่ หรือวันถัดมา  
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และคร้ังที่ 2 วันที่ 5-7 นบัจากวนัสุดทา้ยที่สัมผัสผู้ติดเชื้อ และ/หรือเดินทางเข้าจังหวัดเชียงใหม่  
(อาจพิจารณาตรวจครั้งที่ 3 วันที่ 13-14 ขึ้นกับดุลยพินิจของอายุรแพทย์หรือกุมารแพทย์โรคติดเชื้อ) 
2.2.7.1. หากผลตรวจพบเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ให้เข้าสู่กระบวนการรักษาโรค COVID-19 
2.2.7.2. หากผลตรวจไม่พบเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ให้ท าการแยกตัว (self-quarantine)  

ณ ที่พักอาศัยต่อตามเดิม จนครบ 14 วัน นับจากวันสุดท้ายทีส่มัผัสผู้ติดเชื้อ  
และ/หรือเดินทางเข้าจังหวัดเชยีงใหม่ หากไม่มีอาการเจ็บป่วยจึงจะสามารถกลับมาปฏบิัติงานได้ 

2.2.8. ในกรณีไม่มีสถานที่แยกตัวที่บา้น ให้แจ้งหน่วยควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อฯ ที่หมายเลขโทรศัพท์  
053-935714 (ในเวลาราชการ) และ 093-6931535 (16.00 – 22.00 น.) เพื่อติดต่อขอแยกตัวในสถานที่ที่
ทางคณะแพทยศาสตร์จัดไว้ให้ 

2.2.9. หากในวันที่ประกาศฉบบันี้มีผลบังคับใช้ ได้พน้ช่วงท าการแยกตัว (self-quarantine) ไปแล้ว 
ให้ท าการนัดตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ผ่านระบบนัดหมายออนไลน์ที่ได้จัดเตรียมไว้โดยเร็วที่สุด  
และให้หยุดปฏิบัติงานจนกว่าจะทราบผลตรวจดงักล่าว หากไมพ่บเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 สามารถกลับมา
ปฏิบัติงานได้ทนัที  

2.2.10. หากมีอาการไข้ และ/หรืออาการทางระบบทางเดินหายใจ ให้แจ้งหน่วยควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อฯ  
ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-935714 (ในเวลาราชการ) และ 093-6931535 (16.00 – 22.00 น.) ทันท ี

 
3. ส าหรับบุคลากรที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผูต้ิดเชื้อ และ/หรือมีประวัติอยู่ในสถานที่เสี่ยง ในช่วงวันและเวลา

เดียวกับผู้ติดเชื้อในพื้นที่จงัหวัดเชียงใหม่ แต่ไม่ใช่การปฏิบตังิานในพื้นที่คณะแพทยศาสตร์ หรือโรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม่  

ให้ปฏิบัติตามแนวทางที่ระบไุว้ในข้อ 2 โดยเคร่งครัด แต่ไม่ต้องบันทึกข้อมูลในแอปพลิเคชนั  
CM-CHANA หรือ CMU-MED COVID-19 หากมีอาการไข้ และ/หรืออาการทางระบบทางเดินหายใจ  
ให้หยุดงานโดยทันที และแจ้งหน่วยควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-935714  
(ในเวลาราชการ) และ 093-6931535 (16.00 – 22.00 น.) โดยเร็วที่สุด 
 
4. ส าหรับบุคลากรที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผูต้ิดเชื้อ และ/หรือมีประวัติอยู่ในสถานที่เสี่ยง ในช่วงวันและเวลา

เดียวกับผู้ติดเชื้อ ขณะปฏิบัตงิานในพื้นที่คณะแพทยศาสตร์ หรือโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม ่
 

4.1. มีอาการไข้ หรือมีประวัติไข้ ≥ 37.5 องศาเซลเซียส ร่วมกับ มีอาการทางระบบทางเดินหายใจ 
(เช่น ไอ น้ ามูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิน่ หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจล าบาก) 

4.1.1. หยุดงานและท าการแยกกัก (self-isolation) โดยทนัท ี
4.1.2. รายงานผู้บงัคับบัญชา และตดิตอ่หน่วยควบคุมและป้องกนัโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลโดยทันที  

เพื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และท าการตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ที่หมายเลขโทรศัพท์  
053-935714 (ในเวลาราชการ) และ 093-6931535 (16.00 – 22.00 น.) 
4.1.2.1. หากผลตรวจพบเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ให้เข้าสู่กระบวนการรักษาโรค COVID-19 
4.1.2.2. หากผลตรวจไม่พบเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ให้ท าการแยกกัก (self-isolation) ณ ที่พักอาศัย  

เป็นเวลา 10 วัน นับจากวันแรกที่มีอาการป่วย หรือจนกว่าจะหายป่วย โดยให้ท าการตรวจหา
เชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ซ้ าทีช่่วงวันที่ 7-10 นับจากวันแรกที่มีอาการป่วย ทัง้นี้ระยะเวลาในการ
แยกกักดังกล่าว ต้องไม่น้อยกว่า 14 วัน นับจากวันสุดทา้ยที่สมัผัสผู้ติดเชื้อ  
 



4 

 

4.2. ไม่มีอาการไข้หรืออาการทางระบบทางเดินหายใจ 
4.2.1.รายงานผู้บงัคับบัญชา และท าการกรอกข้อมูลในระบบ QR Code ตามเอกสารแนบ 5 ทนัทีทีท่ราบ 
4.2.2. หยุดปฏิบัตงิานจนกว่าจะได้รับแจ้งทาง SMS หรือระบบออนไลน์ว่าให้ท าการแยกตัว (self-quarantine) หรือ

สังเกตอาการด้วยตนเอง (self-monitoring) ภายใน 48 ชั่วโมงหลังกรอกข้อมูลตามข้อ 4.2.1 
แล้วจึงปฏบิัติตามมาตรการดังกล่าว  

4.2.3.ส าหรับผู้ทีไ่ด้รับแจ้งว่าให้ท าการแยกตัว (self-quarantine) ให้ท าการแยกตัว ณ ที่พักอาศัย  
เป็นเวลา 14 วัน นับจากวันสุดท้ายที่สัมผัสผู้ติดเชื้อ และให้ท าการนัดตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ผ่าน
ระบบนัดหมายออนไลน์ทีไ่ด้จัดเตรียมไว้ คร้ังที่ 1 วันทีส่ัมผัสผู้ตดิเชื้อหรือวันถัดมา และคร้ังที่ 2 วันที่ 5-7  
นับจากวันสุดท้ายที่สัมผสัผู้ติดเชื้อ (อาจพิจารณาตรวจครั้งที่ 3 วันที่ 13-14 ขึ้นกับดุลยพนิิจของอายุรแพทย์
หรือกุมารแพทย์โรคติดเชื้อ)  
4.2.3.1. หากผลตรวจพบเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ให้เข้าสู่กระบวนการรักษาโรค COVID-19 
4.2.3.2. หากผลตรวจไม่พบเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ให้ท าการแยกตัว (self-quarantine) ต่อตามเดิม  

จนครบ 14 วัน นับจากวันสุดทา้ยที่สัมผัสผู้ตดิเชื้อ หากไม่มีอาการเจ็บป่วยจึงจะสามารถกลับมา
ปฏิบัติงานได้  

4.2.4.หากเป็นบุคลากรหรือนักศึกษาตามข้อ 4.2.3 ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 แล้ว  
จนมีภูมิคุ้มกันระดับหนึง่ ได้แก่  

4.2.4.1 หลังได้รับวัคซีนประเภท inactivated ได้แก่ CoronaVac หรือ Sinopharm จ านวน 2 เข็ม  
ตามด้วย COVID-19 Vaccine AstraZeneca จ านวน 1 เข็ม เป็นเวลา 2 สัปดาห์ หรือ 
4.2.4.2หลังได้รับวัคซีนประเภท inactivated ได้แก่ CoronaVac หรือ Sinopharm จ านวน 2 เข็ม  
ตามด้วยวัคซีนประเภท mRNA ได้แก่ Comirnaty หรือ Moderna (mRNA-1273)  
อย่างน้อย 1 เข็ม เป็นเวลา 2 สัปดาห์ หรือ 
4.2.4.3 หลังได้รับวัคซีน CoronaVac จ านวน 1 เข็ม ตามด้วย COVID-19 Vaccine AstraZeneca  
จ านวน 1 เข็ม เป็นเวลา 2 สัปดาห์ หรือ 
4.2.4.4 หลังได้รับวัคซีน COVID-19 Vaccine AstraZeneca จ านวน 2 เข็ม เป็นเวลา 2 สัปดาห์ หรือ 
4.2.4.5 หลังได้รับวัคซีน Janssen COVID-19 Vaccine ครบ 1 เข็ม เป็นเวลา 2 สัปดาห์ หรือ 
4.2.4.6 หลังได้รับวัคซีน COVID-19 Vaccine AstraZeneca  จ านวน 1 เข็ม ตามด้วยวัคซีนประเภท 
mRNA ได้แก่ Comirnaty หรือ Moderna (mRNA-1273) อย่างน้อย 1 เข็ม เป็นเวลา 2 สัปดาห์ หรือ 
4.2.4.7 หลังได้รับวัคซีนประเภท mRNA ได้แก่ Comirnaty หรือ Moderna (mRNA-1273)  
จ านวน 2 เข็ม เป็นเวลา 2 สัปดาห ์

ให้หยุดงาน และแยกตัวเอง ณ ที่พักอาศัย (self-quarantine) จนกว่าจะทราบผลตรวจครั้งที่ 2  
หากผลตรวจคร้ังที่ 2 ไม่พบเชือ้ไวรัส SARS-CoV-2 จึงจะสามารถมาปฏิบัตงิานได้ โดยต้องปฏิบัติตามแนว
ทางการติดตามอาการอย่างใกลช้ิดด้วยตนเอง (self-monitoring) และกรอกข้อมูลรายงานสุขภาพผ่านระบบ 
CMU Self Health Check ทุกวัน จนครบ 14 วัน นับจากวันสดุท้ายทีส่ัมผัสผู้ติดเชื้อ 

4.2.5. ในกรณีไม่มีสถานที่แยกตัวที่บา้น  
ให้แจ้งหน่วยควบคุมและป้องกนัโรคติดเชื้อฯ ที่ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-935714 (ในเวลาราชการ)  
และ 093-6931535 (16.00 – 22.00 น.) เพื่อติดต่อขอแยกตัวในสถานที่ที่ทางคณะแพทยศาสตร์จัดไว้ให้ 

4.2.6.หากมีอาการไข้ และ/หรืออาการทางระบบทางเดินหายใจ ให้แจ้งหน่วยควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อฯ  
ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-935714 (ในเวลาราชการ) และ 093-6931535 (16.00 – 22.00 น.) ทันท ี
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5. ส าหรับบุคลากรที่มีประวัติเดินทางไปยังพื้นที่อื่นนอกเหนือจากพื้นที่ในข้อ 2 (รวมทั้งพื้นที่ควบคุมสูงสุด  
ตามรายชื่อในเอกสารแนบท้ายประกาศ) 

ให้ท าการติดตามอาการอย่างใกล้ชิดด้วยตนเอง (self-monitoring) เป็นเวลา 14 วัน นบัจากวันสุดทา้ยที่
มีการเดินทางเข้าไปพืน้ที่ดังกลา่ว หากมีอาการไข้ และ/หรืออาการทางระบบทางเดินหายใจ ให้หยุดงานโดยทันที และแจง้
หน่วยควบคุมและป้องกันโรคตดิเชื้อในโรงพยาบาลที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-935714 (ในเวลาราชการ) และ 093-6931535 
(16.00 – 22.00 น.) โดยเร็วที่สุด 
 
6. ส าหรับบุคลากรที่มีอาการติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจ (โดยอาจจะมีหรือไม่มีอาการไข)้  

แต่ไม่มีประวัติเสี่ยงตามข้อ 2-5 

6.1. หยุดงานและท าการแยกกัก (self-isolation) โดยทนัท ี
6.2. รายงานผู้บงัคับบัญชา และตดิตอ่หน่วยควบคุมและป้องกนัโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลโดยทันที  
6.3. นัดหมายหรือเดินทางไปรับการตรวจที่ห้องคัดกรองโรคติดต่ออุบัติใหม่อุบัติซ้ าโดยเร็ว ทั้งนี้บุคลากรที่มีอาการ

ดังกล่าว จะต้องได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ทุกราย โดยให้หยุดงานจนกว่าจะทราบผลตรวจ 
6.3.1.หากผลตรวจพบเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ให้เข้าสู่กระบวนการรักษาโรค COVID-19 
6.3.2.หากผลตรวจไม่พบเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ให้ท าการแยกกัก (self-isolation) ณ ที่พักอาศัย  

จนกว่าจะหายป่วย ไม่มีอาการดังกล่าวเกิน 24 ชั่วโมง  

แนวทางการแยกตัวเอง (self-quarantine) การแยกกักตนเอง (self-isolation) การติดตามอาการอย่าง
ใกล้ชิดด้วยตนเอง (self-monitoring) การกรอกข้อมูลผ่านระบบ QR Code และลงทะเบียนนัดหมายออนไลน์รวมถึงแนว
ปฏิบัติแบบแผนผังดังเอกสารแนบ 

ประกาศฉบับนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564 และอาจมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติให้
เหมาะสมกับพื้นที่เสี่ยงที่ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ทั้งนี้หากประกาศโรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม่ฉบับใดมีเนื้อหาขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี้ ให้ถือปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ 

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 

 ประกาศ ณ วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
                                  

                                    
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทยน์เรนทร์  โชติรสนิรมิต) 

             ผู้อ านวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 
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เอกสารแนบ 1 
รายชื่อพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด  

พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด รวมทั้งสิ้น 29 จังหวัด 

 
 

พื้นที่ควบคุมสูงสุด รวมทัง้สิน้ 36 จังหวัด 

  

1. กรุงเทพมหานคร 9. จังหวัดนราธิวาส 17. จังหวัดเพชรบูรณ ์ 25. จังหวัดสมุทรสงคราม 
2. จังหวัดกาญจนบุรี 10. จังหวัดนนทบุร ี 18. จังหวัดยะลา 26. จังหวัดสมุทรสาคร 
3. จังหวัดชลบุรี 11. จังหวัดปทุมธาน ี 19. จังหวัดระยอง 27. จังหวัดสระบุร ี
4. จังหวัดฉะเชิงเทรา 12. จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์ 20. จังหวัดราชบุร ี 28. จังหวัดสุพรรณบุร ี
5. จังหวัดตาก 13. จังหวัดปราจนีบุร ี 21. จังหวัดลพบุร ี 29. จังหวัดอ่างทอง 
6. จังหวัดนครปฐม 14. จังหวัดปัตตาน ี 22. จังหวัดสงขลา  
7. จังหวัดนครนายก 15. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 23. จังหวัดสิงห์บุร ี  
8. จังหวัดนครราชสีมา 16. จังหวัดเพชรบุร ี 24. จังหวัดสมุทรปราการ  

1. จังหวัดกาฬสนิธุ ์ 11. จังหวัดนครศรีธรรมราช 21. จังหวัดล าปาง 31. จังหวัดหนองบัวล าภ ู
2. จังหวัดก าแพงเพชร 12. จังหวัดนครสวรรค์ 22. จังหวัดล าพนู 32. จังหวัดอุตรดิตถ ์
3. จังหวัดขอนแก่น 13. จังหวัดบุรีรัมย์ 23. จังหวัดเลย 33. จังหวัดอุทัยธาน ี
4. จังหวัดจันทบุร ี 14. จังหวัดพัทลุง 24. จังหวัดศรีสะเกษ 34. จังหวัดอุดรธาน ี
5. จังหวัดชัยนาท 15. จังหวัดพิจิตร 25. จังหวัดสกลนคร 35. จังหวัดอุบลราชธาน ี
6. จังหวัดชัยภูม ิ 16. จังหวัดพิษณุโลก 26. จังหวัดสตูล 36. จังหวัดอ านาจเจริญ 
7. จังหวัดชุมพร 17. จังหวัดมหาสารคาม 27. จังหวัดสระแก้ว  
8. จังหวัดเชียงราย 18. จังหวัดยโสธร 28. จังหวัดสุโขทัย  
9. จังหวัดตรัง 19. จังหวัดระนอง 29. จังหวัดสุรินทร ์  
10. จังหวัดตราด 20. จังหวัดร้อยเอ็ด 30. จังหวัดหนองคาย  



 
เอกสารแนบ 2 
แนวทางปฏิบัติแบบแผนผังส าหรับบุคลากรและนักศึกษา ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสุงสุดและเข้มงวด (1) 
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แนวทางปฏิบัติแบบแผนผังส าหรับบุคลากรและนักศึกษา ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสุงสุดและเข้มงวด (2) 
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เอกสารแนบ 3 
 

แนวทางการติดตามอาการอย่างใกล้ชิดด้วยตนเอง (self-monitoring) 
 

 สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา โดยเฉพาะเมื่อจ าเปน็ต้องพบปะกับผู้อ่ืน 
 หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอดว้ยน้ า และสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ 
 ไม่น ามือมาสัมผสัตา จมูก ปาก โดยไม่จ าเป็น 
 รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ 
 ไม่ใช้ของส่วนตวัร่วมกับผู้อ่ืน (เช่น ผา้เช็ดหนา้ แก้วน้ า ผ้าเชด็ตวั) 
 ไม่คลุกคลีกับผูป้่วยโรคติดเชื้อระบบทางเดนิหายใจ 
 หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด เช่น โรงภาพยนตร์ ห้างสรรพสินค้า การโดยสารการขนส่งสาธารณะ เช่น ขึน้

เครื่องบิน รถประจ าทาง รถไฟ รถตู้ 

หากท่านรู้สึกว่ามีไข้ และวัดอุณหภูมิร่างกายได้ 37.5 องศาเซลเซียส(หรือสูงกว่านี้) ร่วมกับ อาการทางเดินหายใจ 
ไ ด้ แก่  เ จ็ บคอ  มี น้ า มู ก  หาย ใจ เหนื่ อยหอบ  กรุณา โทรติ ดต่ อ เพื่ อขอรั บค า แนะน าที่ หมาย เลข โทรศัพท์   
053-935714 (ในเวลาราชการ) และ 093-6931535 (16.00 – 22.00 น.) 



10 

 

เอกสารแนบ 4 
 

ค าแนะน าส าหรับการแยกตัวเอง (self-quarantine) ของผูส้ัมผัสเสี่ยงสูงเพื่อสังเกตการเริม่ป่วย ณ ที่พักอาศัย  
 

 ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดการติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ปฏิบัติดังนี้ 
1. หยุดเรียน หยุดงาน นอนแยกห้อง ไม่ออกไปนอกบ้าน ไม่เดินทางไปที่ชุมชนหรือที่สาธารณะอย่างน้อย 14 วัน 

นับจากวันที่เดินทางออกจากพืน้ที่ระบาดหรือวันสุดทา้ยทีส่ัมผสัผู้ป่วยยืนยนัโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019  

2. หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดบุคคลอื่น หากมีความจ าเปน็ต้องสวมหนา้กากอนามัย และอยู่ห่างประมาณ  
1 – 2 เมตร หรืออย่างน้อยประมาณหนึ่งชว่งแขน 

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

4. รับประทานอาหารที่เปน็ประโยชน์ ปรุงสุก สะอาด และแยกจากผู้อื่น จนกว่าอาการจะหายเปน็ปกติและ
พักผ่อนให้เพียงพอ 

5. ไม่ใช้ของส่วนตวัร่วมกับผู้อ่ืน เชน่ ผ้าเชด็หน้า ผ้าเช็ดตวั แก้วน้ า หลอดดูดน้ า 
6. หน้ากากอนามัย กระดาษทชิชทูี่ใช้แล้วทิ้งในถุงพลาสติก ปิดปากถุงให้สนิทก่อนทิ้ง และท าความสะอาดมือ 

ด้วยแอลกอฮอล์เจล หรือน้ าและสบู่ทนัที 
7. ท่านและทุกคนในบ้านควรท าความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจล หรือน้ าและสบู่บ่อยๆ 
8. ท าความสะอาดพืน้บริเวณที่พัก และเครื่องเรือน เครื่องใช้ เช่น เตียง โต๊ะ โทรศัพท์ หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ห้องน้ า

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

9. ท าความสะอาดเสื้อผา้ ผา้ปูเตียง ผ้าขนหนู ฯลฯ ด้วยผงซักฟอกธรรมดาและน้ า หรือซักผ้าด้วยน้ าร้อน 
ที่อุณหภูมิน้ า 60 – 90 องศา 

10. เฝ้าระวังอาการเจ็บป่วยของผู้สมัผัสใกล้ชิดหรือสมาชิกในบา้น ภายในระยะเวลา 14 วัน 
11. หากมีอาการเจ็บป่วย เชน่ ไข้สูง เหนื่อยมากข้ึน แน่นหน้าอก หอบ หายใจไม่สะดวก กินไมไ่ด้ 

ให้รีบมาโรงพยาบาลทันทีโดยสามารถแจ้งที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-935714 (ในเวลาราชการ)  
และ 093-6931535 (16.00 – 22.00 น.) 
 

หมายเหตุ   ในกรณีที่ผู้ป่วยสัมผัสใกล้ชิดเป็นมารดาให้นมบุตร ยังสามารถให้นมบุตรได้เนื่องจากปริมาณไวรัสที่ผ่านทาง
น้ านมมีน้อยมาก แต่มารดาควรสวมหน้ากากอนามัยและลา้งมืออย่างเคร่งครัดทุกคร้ังก่อนสัมผัสหรือให้นมบุตร 
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เอกสารแนบ 5 
 

ค าแนะน าส าหรับการแยกกักตนเอง (self-isolation) ณ ที่พักอาศัย 
ส าหรับผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ผลตรวจทางห้องปฏิบตัิการไม่พบเชื้อ 
เนื่องจากการเจ็บป่วยในระยะแรก อาจยังมีเชื้อไวรัสปริมาณน้อยมากซึ่งท าให้มีโอกาสตรวจไม่พบเชื้อ ดังนั้น ผู้ป่วย

ยังมีโอกาสที่จะป่วยเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้อยู่ จึงแนะน าให้ผู้ป่วยแยกกักตนเอง เพื่อสังเกตอาการต่อ หากมี
อาการมากขึ้ น ใน  48  ชั่ ว โมง  เช่ น   ไข้ สู ง  เหนื่ อยมากขึ้ น  แน่นหน้ าอก หอบ หายใจ ไม่ สะดวก กิน ไม่ ได้  
ให้รีบมาโรงพยาบาลทันทีโดยสามารถแจ้งที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-935714 (ในเวลาราชการ) และ 093-6931535 (16.00 
– 22.00 น.) ผู้ป่วยจึงควรปฏิบัติ  ดังนี้ 

1. หยุดเรียน หยุดงาน นอนแยกห้อง ไม่ออกไปนอกบ้าน ไม่เดินทางไปที่ชุมชนหรือที่สาธารณะ 
อย่างน้อย 14 วัน นบัจากวนัที่เดินทางออกจากพื้นที่ระบาดหรือวันสุดท้ายที่สัมผัสผูป้่วยยนืยัน 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือจนกว่าอาการจะหายเป็นปกติอย่างน้อย 1 วัน  

2. หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดบุคคลอื่น หากมีความจ าเปน็ต้องสวมหนา้กากอนามัย และอยู่ห่างประมาณ  
1 – 2 เมตร หรืออย่างน้อยประมาณหนึ่งชว่งแขน 

3. วัดไข้ทุกวัน หากมีไขสู้งให้ปฏิบตัิตามข้อแนะน าข้างตน้ 
4. กรณีมีน้ ามูก ไอ เจ็บคอ ให้รับประทานยาเพื่อบรรเทาอาการตามค าแนะน าของแพทย์หรือเภสัชกร  

แต่หากอาการแย่ลงให้ปฏิบัติตามข้อแนะน าข้างต้น 
5. รับประทานอาหารที่เปน็ประโยชน์ ปรุงสุก สะอาด และแยกจากผู้อื่น จนกว่าอาการจะหายเปน็ปกติ 
6. ไม่ใช้ของส่วนตวัร่วมกับผู้อ่ืน เชน่ ผ้าเชด็หน้า ผ้าเช็ดตวั แก้วน้ า หลอดดูดน้ า 
7. น าหนา้กากอนามัย กระดาษทชิชูที่ใช้แล้วทิ้งในถุงพลาสติก ปิดปากถุงให้สนิทก่อนทิง้  

และท าความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจล หรือน้ าและสบูท่ันที 
8. ผู้ดูแลผูป้่วยต้องสวมหนา้กากอนามัย เมื่อเสร็จภารกิจ ต้องถอดหน้ากากอนามัยลงในถังขยะ  

และท าความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจล หรือน้ าและสบูท่ันที 
9. ทุกคนในบา้นควรลา้งมือบ่อยครั้งที่สุด เพื่อลดการรับและแพร่เชื้อ 
10. ท าความสะอาดพืน้บริเวณทีผู่้ปว่ยพัก และเครื่องเรือน เครื่องใช้ เช่น เตียง โต๊ะ โทรศัพท์ หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ 

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

11. ท าความสะอาดเสื้อผา้ ผา้ปูเตียง ผ้าขนหนู ฯลฯ ด้วยผงซักฟอกธรรมดาและน้ า หรือซักผ้าด้วยน้ าร้อน 
ที่อุณหภูมิน้ า 60 – 90 องศา 

12. เฝ้าระวังการเจ็บป่วยของผู้สัมผัสใกล้ชิดและสมาชิกในบ้าน ภายในระยะเวลา 14 วัน หลังสัมผัสผู้ป่วย 
 
หมายเหตุ    ในกรณีที่ผู้ป่วยสัมผัสใกล้ชิดเป็นมารดาให้นมบุตร ยังสามารถให้นมบุตรได้เนื่องจากปริมาณไวรัสที่ผ่านทาง

น้ านมมีน้อยมาก แต่มารดาควรสวมหน้ากากอนามัยและลา้งมืออย่างเคร่งครัดทุกคร้ังก่อนสัมผัสหรือให้นมบุตร  



12 

 

เอกสารแนบ 6 
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เอกสารแนบ 7 
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