
 

 

 

 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 
เรื่อง  แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้ป่วยโรค COVID-19 ที่เป็นผู้ป่วยในของหอผู้ป่วยท่ัวไปในระยะหลังการระบาด
รุนแรงโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ หรือคณะแพทยศาสตร์ ในสถานการณ์ที่มีการระบาดของฉบับท่ี 1 

วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2565 
********************************* 

 
ตามที่ได้มีรายงานการระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)  

หรือโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลา 2 ปีครึ่ง จ านวนผู้ป่วย ความรุนแรงของการเจ็บป่วยลดลง ประกอบกับ
การได้รับวัคซีนป้องกันโรคของประชาชนและของบุคลากรทางการแพทย์ ได้ครอบคลุมส่วนหนึ่งแล้ว ได้มีการผ่อน
คลายมาตรการต่างๆ ตามล าดับ โดยแผนการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระยะหลังการแพร่ระบาดกว้างขวาง (post 
pandemic) เพ่ือประสิทธิภาพในการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่       
ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และคณะแพทยศาสตร์ จึงได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติส าหรับการดูแลผู้ป่วย 
COVID 19 ที่เป็นผู้ป่วยในของหอผู้ป่วยทั่วไป โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ หรือคณะแพทยศาสตร์ โดย
อ้างอิงจากจากข้อก าหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
(ฉบับที่ 46) ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2565 ร่วมกับประกาศของกรมการแพทย์ เรื่อง แนวทางการคัด
กรองโรคโควิด-19 ในผู้ป่วยทั่วไปและบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงระยะเปลี่ยนผ่านสู่โรคประจ าถิ่น วันที่ 1 
มิถุนายน พ.ศ.2565 แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับปรับปรุง วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ดังต่อไปนี้ 

1. แนวทางการสื่อสาร กรณีพบผู้ป่วยสงสัยติดเชื้อโรคโควิด 19 หรือตรวจพบเชื้อหลังเข้ารับเป็นผู้ป่วยใน 
1.1 รายงานข้อมูลผู้ป่วยติดเชื้อให้แพทย์ผู้รักษารับทราบเพ่ือการประเมินการรักษาเฉพาะทางต่อไป 
1.2 แพทย์ผู้รักษาประเมินผู้ป่วยและประสานงานส่งข้อมูลผู้ป่วย 

1.2.1 กรณีจ าหน่ายได้ให้ประสานงานเพื่อการเข้าสู่ระบบ Home Isolation 
1.2.2 กรณีมีความจ าเป็นต้องรักษาในโรงพยาบาล แต่ไม่จ าเป็นต้องรักษาเฉพาะทางใน

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ประสานงานส่งข้อมูลผู้ป่วยเพื่อการส่งต่อการรักษา
ให้กับโรงพยาบาลอ่ืนต่อไป  

1.2.3 กรณีต้องมีการรักษาเฉพาะทางในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ปรึกษาทีมแพทย์ 
Gate keeper เพ่ือย้ายเข้าหอผู้ป่วยที่จัดเตรียมไว้   

1.2.4 กรณีข้อ 1.2.3 หอผู้ป่วยที่จัดเตรียมไว้ไม่มีเตียงและผู้ป่วยที่ตรวจพบเชื้อ SARS-CoV2
เป็นกลุ่มผู้ป่วยไม่มีอาการหรืออาการน้อยให้จัดพ้ืนที่โซนแยกภายในหอผู้ป่วย 

 



 

 

2. ด้านการจัดการสถานที่ 
2.1 กรณียังไม่สามารถย้ายไปหอผู้ป่วยที่จัดเตรียมไว้ได้ และหอผู้ป่วยมีหลายห้องให้จัดผู้ป่วยที่ติดเชื้อ

แล้วอยู่ในห้องเดียวกัน ผู้ป่วยที่สัมผัสร่วมห้องเดิมให้จัดแยกอีก 1 ห้อง กรณีไม่มีห้องแยกให้แยก
เป็นโซน 

2.2 ท าป้ายสัญลักษณ์เพ่ือปิดกั้นโซนแยกด้วยฉากก้ันพลาสติก ให้ชัดเจน  
2.3 ทางเข้า ออก ในบริเวณโซนแยกใช้สติกเกอร์สีเขียวและสีแดง ติดเป็นทางยาว เพ่ือท าเครื่องหมาย

ช่องทางสะอาดและติดเชื้อตามล าดับ  
2.4 ถ้าเป็นห้องแคบอากาศอับ ให้ปิดแอร์ เปิดหน้าต่างด้านที่ไม่มีลมระบายมาโซนเจ้าหน้าที่ สามารถ

ใช้พัดลมได้แต่ต้องให้พัดออกไปทางหน้าต่าง (ขณะที่บุคลากรเข้าดูแลผู้ป่วยให้ปิดพัดลม) 
2.5 กรณีในห้องผู้ป่วยติดเชื้อไม่มีห้องน้ า ให้จัดเส้นทางและท าความสะอาดการเข้าห้องน้ าผู้ป่วยและ

แยกห้องน้ าผู้ป่วยจากผู้ป่วยปกติ  
2.6 กั้นโซนบุคลากรให้ปลอดภัยจากการปนเปื้อนจากผู้ป่วยติดเชื้อ 
 

แผนภาพที่ 1 กรณ ีดูแลผู้ป่วยในห้องแยกและจัดวางอุปกรณ์ ของใช้ ดังรูปที่ 1 
 

 

 

 

 

 

รูปที ่1 

ห้องผู้ป่วยแต่ละวอร์ดมีโครงสร้างแตกต่างกัน  
หลักการคือสวมชุด PPE ก่อนเข้าโซนผู้ปวย  
และถอดชุด PPE บริเวณท่ีกั้นจากโซนผู้ป่วย 



 

 

  แผนภาพที่ 2 กรณีดูแลผู้ป่วยในห้องรวม ถ้าพบผู้ป่วยในบริเวณกลางวอร์ด และยังไม่สามารถย้าย
ไปห้องแยกได้ ให้จัดวางอุปกรณ์ ของใช้ดังรูปที ่2 หาก ประตูห้องผู้ป่วย ที่ปิดให้สนิทได้ให้ใช้ผ้าพลาสติกใสปิดทับ
หน้าประตูอีกชั้นหนึ่ง เพ่ือป้องกันอากาศออกจากห้องผู้ป่วย สามารถใช้พัดลมได้แต่ต้องให้พัดออกไปทางหน้าต่าง 
(ขณะที่บุคลากรเข้าดูแลผู้ป่วยให้ปิดพัดลม) 

 

 

 
 
 

3. ด้านบุคลากร 
3.1 การแต่งกาย ให้สวมชุดปฏิบัติการ สวมหมวกกระดาษได้ 
3.2 ขณะให้การพยาบาลผู้ป่วย ให้สวมชุด PPE เหมือนดูแลผู้ป่วยเชื้อดื้อยา CRE & VRE เพ่ิมการสวม 

surgical mask with tape หรือด้วยกระบวนการใดท่ีท าให้ surgical mask กระชับกับใบหน้า
(รูปที่ 3) และแว่นตาหรือ Face shield กรณีผู้ป่วยมีอาการไอ (รูปที่ 4) 

3.3 กรณีดูแลผู้ป่วย COVID-19 ภายในห้องเดียวกัน โดยที่ไม่มีผู้ป่วยรายใดมีการติดเชื้อดื้อยาอ่ืนๆ
ร่วมด้วย ไม่จ าเป็นต้องเปลี่ยน PPE ส าหรับผู้ป่วยแต่ละราย แตต่้องเปลี่ยนถุงมือระหว่างผู้ป่วยแต่
ละราย   

3.4 ผู้ป่วยที่เข้าข่าย PUI เช่น ผู้ป่วยที่อยู่ในห้องเดียวกับผู้ป่วย COVID-19 บุคลากรต้องเปลี่ยน PPE 
และถุงมือระหว่างผู้ป่วยแต่ละราย 

3.5 หากการดูแลผู้ป่วยมีอุปกรณ์ PPE ฉีกขาดไม่คลุมพ้ืนผิวบุคลากร และการถอด PPE เกิดการ
ปนเปื้อนให้รายงานหัวหน้าเวรและรายงาน ICN 

รูปที ่2 



 

 

3.6 ในขณะอยู่นอกโซนผู้ป่วย ให้ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT อย่างเคร่งครัด เน้นย้ าไม่รับประทาน
อาหารร่วมกัน 

3.7 กรณีต้อง CPR ผู้ป่วยโควิด 19 แบบฉุกเฉิน ให้สวมชุดดังรูป 4 
 
 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3 



 

 

 

 
 
  

 
 
      

 
รูปที ่4 



 

 

4. ด้านอุปกรณ์ ของใช้ 
4.1 ชุด PPE, กาวน์กันน้ า, Mask N95, แว่นตา, face shield, leg cover, ถุงมือ เบิกท่ีธุรการ 

ฝ่ายการพยาบาล 
4.2 ถังขยะขนาด 20 ลิตร ให้พิจารณาเบิกจากฝ่ายการพยาบาลหรือประสานงานยืมระหว่าง

หน่วยงาน  
4.3 ขวดสเปรย์ ถาดเหยียบ หรืออุปกรณ์ท่ีจ าเป็น หากไม่พอใช้หรือไม่มี แจ้งขอความช่วยเหลือจาก

ฝ่ายการพยาบาล 
5. อ่ืนๆ 

5.1 การจัดการขยะ ให้ใช้ระบบขยะติดเชื้อของโรงพยาบาลอย่างเคร่งครัด ถุงขยะให้เป็น 2 ชั้น และ 
สเปรย์ถุงชั้นนอกด้วย 70 % Alcohol ให้ทั่ว ก่อนน าบรรจุลงถังขยะรองรับขนาดใหญ่ กรณีมีขยะ
จ านวนมากให้ประสานงานงานบริการกลางโรงพยาบาล เพ่ือเพ่ิมรอบการขนย้ายขยะ 

5.2 การจัดการผ้าเปื้อนของผู้ป่วยให้ใช้ระบบผ้าเปื้อนติดเชื้อของโรงพยาบาลโดยบรรจุในถุงข้าวโพด 
และติดป้ายชัดเจน (ถุงข้าวโพดต้องระวังไม่ให้เปียกชุ่มน้ า) 

5.3 การสอบสวนโรค บุคลากรให้ใช้หลักการสังเกตอาการอย่างเคร่งครัด 10 วัน หากมีอาการรายงาน
หัวหน้า และแจ้งหน่วยควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อ ประสานงานขอเข้ารับการตรวจที่ EID 
clinic ส าหรับผู้ป่วยที่อยู่ในบริเวณเดียวกับผู้ป่วยติดเชื้อให้บันทึกรายชื่อ เตียง ประวัติวัคซีน
ผู้ป่วยท าแผนผังเตียงแต่ละรายส่งพยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อ เพ่ือการจัดการติดตามให้เหมาะสม
กับความเสี่ยงของผู้ป่วยแต่ละราย 

ประกาศฉบับนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2565 และอาจมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติ
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ทั้งนี้หากประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ฉบับใดมีเนื้อหาขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี้ ให้ถือปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 

  ประกาศ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2565 

 

     

    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์นเรนทร์  โชติรสนิรมิต) 
    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 

 


