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แนวปฏิบัติเมื่อรับผู้ป่วยตดิเชื้อระบบทางเดินหายใจท่ีเดินทางกลับจากประเทศจีน  

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563) 

แนวทางการคัดกรองผู้ป่วย  

การคัดกรอง ผู้ป่วยท่ีเข้าข่ายตอ้งสงสัยวา่ติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ  คือ   

1. ไข้ มากกว่า 38 องศาเซลเซียส ร่วมกับอาการทางระบบทางเดินหายใจ (เชน่ ไอ น้้ามูก เจ็บคอ หายใจเร็ว หรอืหายใจ

เหนื่อย หรอื หายใจล้าบาก) และ 

2. มปีระวัตเิดินทางจากประเทศ หรือ อาศัยอยู่ในพื้นท่ีมีการระบาด (ขณะนี้คอืเมอืงอู่ฮั่น เอนิซือ เสี้ยวกา่น เสียนหนิง 

หวงสือ เซียนเถา เฉียนเจียง จ่ินโจว ลีฉวน หวงกัง ชื่อปี้ เอ้อโจว จือเจียง และกว่างโจว) ภายใน 14 วัน หรือ 

3. มปีระวัดิสัมผัสสัตว์ท่ีเป็นแหล่งโรคหรือ เขา้โรงพยาบาลในประเทศท่ีมีการระบาด หรือ 

4. มปีระวัตสิัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยท่ีมีการยืนยันการตดิเชื้อ Novel coronavirus 2019 

 

1.กรณผีู้ป่วยโทรแจ้งสงสัยตดิเชื้อระบบทางเดินหายใจจากเมืองอูฮ่ั่น  ก่อนเข้า

โรงพยาบาล (รายละเอียดการปฏิบัติแนวทางที่ 1) 

 

ในเวลาราชการแจ้ง   

 -ICN  โทร.5714  

นอกเวลาราชการแจ้ง 

1st ผู้ตรวจการบรหิาร 

เช้า โทร.094-743-2041 

บ่าย โทร.081-568-2230 

2nd ICN  โทร. 081-6029822 

 

 

2. กรณผีู้ป่วยมาตดิตอ่ท่ีหน้า ER (รายละเอียดการปฏิบัตแินวทางที่ 2) 

 

4. กรณผีู้ป่วยมาตดิตอ่ท่ีประชาสัมพันธ์ใต้ตึกสุจินโณ  

(รายละเอยีดการปฏิบัตแินวทางที่ 4) 

5. กรณผีู้ป่วยมาตดิตอ่ท่ีห้องตรวจเบอร์ 9  

 (รายละเอยีดการปฏบิัตแินวทางที่ 5) 

6. กรณผีู้ป่วยมาตดิตอ่ท่ีหอ้งตรวจประกันสังคม 

(รายละเอยีดการปฏิบัตแินวทางที่ 6) 

 

7. กรณผีู้ป่วยมาตดิตอ่ท่ีห้องตรวจเวซศาสตร์ครอบครัว 

(รายละเอยีดการปฏิบัติแนวทางที่ 7) 

หมายเหตุ    

- Nurse 1 *  =  พยาบาล 

OPD/ER    

- Nurse 2** = พยาบาล ICN 

(วัน จันทร์ พุธ ศุกร์)   

  = พยาบาล  OPD/ER (วัน 

อังคาร พฤหัส และนอกเวลา

ราชการ) 

 

8 .กรณผีู้ป่วยมาติดตอ่ท่ีหอ้งตรวจศูนย์สุขภาพมหาวทิยาลัยเชียงใหม ่

(รายละเอยีดการปฏิบัติแนวทางที่ 8)  สิ่งแวดลอ้มท่ีปนเป้ือนท้าความสะอาด

เชน่เดียวกับห้องตรวจต่างๆ ผู้ท่ีสัมผัสโรคตดิตอ่ โทร.35724 เป็นกรณีๆ 

3. กรณผีู้ป่วยมาตดิตอ่ท่ีจุดคัดกรองของประชาสัมพันธ์ / เวชระเบียน  อาคาร

เฉลิมพระบารม ี (รายละเอียดการปฏิบัติแนวทางที่ 3) 
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แนวปฏิบัติเมื่อรับผู้ป่วยตดิเชื้อระบบทางเดินหายใจท่ีเดินทางกลับจากประเทศจีน  

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (วันท่ี 27 มกราคม พ.ศ. 2563) 

แนวทางที่ 1 กรณีท่ีผู้ป่วยโทรศัพท์มาแจ้งความประสงค์ขอมาตรวจ 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

   

   

    

    

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ให้ติดต่อหนว่ยควบคุมและป้องกันโรค

ตดิเชื้อในโรงพยาบาล  

โทร. 053-935714 หรือ  053-

935724 

ซักประวัตถิามอาการเบือ้งตัน 

หากประวัตเิข้าได้ จัดว่าเป็น 

Patient under investigation (PUI) 

แจ้งใหผู้้ป่วยเดินทางโดยรถยนต์

ส่วนตัวเท่านัน้ ห้ามใชร้ถสาธารณะ 

ประสานงานกับหน่วยงานดังตอ่ไปนี้ 

1. โรคปอด (โทร. 35846) โรคปอดตามแพทยเ์วรและ

แพทย ์ID ตามตารางเวร 

2. ผู้บริหารฝ่ายการพยาบาล  (โทร. 35721)  ผู้บริหาร

โรงพยาบาล (โทร.6781) 

3. สาธารณสุขจังหวัด (โทร. 053-216592, 089-

8354242) และกรมวทิยาศาสตร์ทางการแพทย์

เชยีงใหม่ (โทร. 053-112188) 

4. หนว่ยโรคติดเชื้อ อายุรศาสตร์ (โทร. 36457)หรือ

กุมารเวชศาสตร์ (โทร. 36470) แลว้แต่กรณี 

การคัดกรอง ผู้ป่วยท่ีเข้าข่ายตอ้งสงสัยวา่ติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ  คือ   

1.ไข้ มากกว่า 38 องศาเซลเซียส ร่วมกับอาการทางระบบทางเดินหายใจ (เชน่ ไอ น้้ามูก เจ็บคอ หายใจเร็ว หรอืหายใจเหน่ือย 

หรือ หายใจล้าบาก) และ 

2. มปีระวัตเิดินทางจากประเทศ หรือ อาศัยอยู่ในพื้นท่ีมีการระบาด (ขณะนีค้ือเมอืงอู่ฮั่น เอนิซือ เสี้ยวกา่น เสียนหนิง 

หวงสือ เซียนเถา เฉียนเจียง จ่ินโจว ลีฉวน หวงกัง ชื่อป้ี เอ้อโจว จือเจยีง และกว่างโจว) ภายใน 14 วัน หรือ 

3. มปีระวัดิสัมผัสสัตว์ท่ีเป็นแหล่งโรคหรือ เขา้โรงพยาบาลในประเทศท่ีมีการระบาด หรือ 

4. มปีระวัตสิัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยท่ีมีการยืนยันการตดิเชื้อ Novel coronavirus 2019 
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แนวปฏิบัติเมื่อรับผู้ป่วยตดิเชื้อระบบทางเดินหายใจท่ีเดินทางกลับจากประเทศจีน  

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (วันท่ี 27 มกราคม พ.ศ. 2563) 

แนวทางที่ 2 กรณีที่ผู้ป่วยมาตดิต่อที่หน้า ER 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

Nurse 1 มหีนา้ที่สื่อสารกับผู้ป่วยท่ีอยูต่รงจุดพักผู้ป่วย 

และ แจ้ง 

1. ICN   (โทร. 35714) 

2. Nurse 2   

3. หนว่ยรักษาความปลอดภัย (โทร 35500) ซึ่ง

ตอ้งมากั้นผู้ท่ีไม่เกี่ยวข้องและกัน้พืน้ท่ีท่ี

ปนเป้ือน 

4. งานบริการกลาง(โทร.35691, 086-918-

3396)    มาท้าความสะอาด  ต้าแหนง่ท่ี

ปนเป้ือน 

5. หนว่ยยานพาหนะ (โทร. 35235) 

6. โรคปอด (โทร. 35846) โรคปอดตามแพทยเ์วร

และแพทย ์ID ตามตารางเวร 

เจ้าหนา้ที่ท่ีจุดคัดกรองซักประวตัถิามอาการเบือ้งตัน หากประวตัเิข้าได้ จัดวา่เป็น Patient under investigation (PUI) 

ให้ผู้ป่วยสวมหน้ากากอนามัย (surgical mask) และให้ท้าความสะอาดมอืดว้ย alcohol rub ทันที แล้ว กันพืน้ท่ีเบือ้งต้น 

แจ้งรักษาความปลอดภัย เดนิน้าผู้ป่วย หรือชี้ทางให้ผู้ป่วยเดินตรงไปท่ีจุดพักผู้ป่วยหน้า ER  

แจง้ nurse 1 (พยาบาลคดักรองหนา้ ER  โทร . 35677) 

เมื่อ ICN รับแจ้งให้ประสานกับ  

1. ผู้บริหารและฝ่ายการพยาบาล (โทร. 5721) 

2. สาธารณสุขจังหวัด (โทร. 053- 216089,                  

089-8354242) 

3. กรมวทิยาศาสตร์ทางการแพทยเ์ชยีงใหม่            

(โทร. 053 -112188) 

4. หนว่ยโรคติดเชื้อ อายุรศาสตร์ (โทร. 36457) หรอื

กุมารเวชศาสตร์ (โทร. 36470)แลว้แต่กรณี 

5. ทีมงานระบาดเพื่อบันทึกผู้ที่ contact ผู้ป่วยในระยะ 

2 เมตร  

การคัดกรอง ผู้ป่วยท่ีเข้าข่ายตอ้งสงสัยวา่ติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ  คือ   

1.ไข้ มากกว่า 38 องศาเซลเซียส ร่วมกับอาการทางระบบทางเดินหายใจ (เชน่ ไอ น้้ามูก เจ็บคอ หายใจเร็ว หรอืหายใจเหน่ือย 

หรือ หายใจล้าบาก) และ 

2. มปีระวัตเิดินทางจากประเทศ หรือ อาศัยอยู่ในพื้นท่ีมีการระบาด (ขณะนีค้ือเมืองอูฮ่ั่น เอินซือ เสี้ยวกา่น เสียนหนิง 

หวงสือ เซียนเถา เฉียนเจียง จ่ินโจว ลีฉวน หวงกัง ชื่อป้ี เอ้อโจว จือเจยีง และกว่างโจว) ภายใน 14 วัน หรือ 

3. มปีระวัดิสัมผัสสัตว์ท่ีเป็นแหล่งโรคหรือ เขา้โรงพยาบาลในประเทศท่ีมีการระบาด หรือ 

4. มปีระวัตสิัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยท่ีมีการยืนยันการตดิเชื้อ Novel coronavirus 2019 
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หมายเหต ุ

1. พยาบาลคัดกรองซึ่งอยูท่ี่หน้า ER เมื่อโทรฯแจ้งผู้เกี่ยวข้องตามแนวทางเสร็จ  ใส่ถุงมอื ผ้ากันเป้ือนท้าความสะอาด

บริเวณเคาน์เตอร์ ด้วยน้้ายาท้าลายเชื้อ แล้ว ตอ้ง leave จากการปฏบัิตงิานทันทีและ self-quarantine* จนกว่าจะ

ได้รับแจ้งยกเลิก 

2. กรณท่ีี nurse 1 ทราบอยูแ่ลว้วา่เตียงเต็มให้แจ้ง 

a. ICN  (โทร.35714) 

b. Nurse 2 

c. หนว่ยรักษาความปลอดภัย  (โทร.35500) ซึ่งตอ้งมากั้นผู้ท่ีไม่เกีย่วข้องและกั้นพืน้ท่ีท่ีปนเป้ือนไปแลว้ 

d. งานบริการกลาง (โทร. 35691,  089-756-9907 หรือ 086-729-7608) มาท้าความสะอาด  ต้าแหนง่ท่ี

ปนเป้ือนท่ีจุดพักผู้ป่วยและบริเวณท่ีเปลี่ยนชุดของ nurse 2  

e. โทร.แจ้ง 1669 ให้แจง้ให้โรงพยาบาลในเครอืขา่ยมารับ ไมใ่ชย้านยนต์ของเรา 

3. กรณสี่งผู้ป่วยขึ้นรถ 1669 แล้ว Nurse 2 เปลี่ยนชุดบริเวณหอ้งล้างตัวข้าง ER 

4. เจ้าหนา้ที่รักษาความปลอดภัย ท่ีกั้นพื้นท่ี   ดังนี้  

a.  จุดที่พบผู้ป่วย   

b.  บริเวณหน้าลฟิท์ (กรณตีอ้งขนยา้ยผู้ป่วยดว้ยลิฟท์)  

5. self-quarantine * หมายถงึ การแยกตัวเองไปอยูท่ี่ช้ัน 2 ตกึโรคปอด จนกวา่จะได้รับแจ้งยกเลิก ขณะไปตกึโรคปอด

ให้สวม surgical mask ตลอดเวลา 

  

  

 

 

เมื่อ nurse 2  มาถึงให้เปลี่ยนมาสวมชุดป้องกัน PPE  และ  

1. ลงมารับผู้ป่วย ณ จุดท่ีผู้ป่วยน่ังรออยู่ 

2. ซักถามอาการและความเสี่ยงผูป่้วยให้แน่ชัด 

3. รอรถจากแผนกยานพาหนะ 

4. ขึน้รถไปพร้อมกับผู้ป่วย 

5. เปลี่ยนชุดท่ีโรคปอด 

 

แผนกยานยนต์เมื่อรับทราบตอ้งปฏบัิตดิังน้ีคือ 

1. คนขับรถอยู่ตอนหนา้ ท่ีไม่ติดต่อกับตอนหลัง สวม

เฉพาะ surgical mask 

2. รถตอนหลังต้องวา่ง พร้อมท่ีจะน้าผู้ป่วยขึ้นรถ 

3. น้าผู้ป่วยสง่ตกึโรคปอด (ตึกนมิมานชุตมิา) 

4. ท้าความสะอาดรถตามแนวทางปฏบัิตกิารท้าความ

สะอาดรถที่ก้าหนด 
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แนวปฏิบัติเมื่อรับผู้ป่วยตดิเชื้อระบบทางเดินหายใจท่ีเดินทางกลับจากประเทศจีน  

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (วันท่ี 27 มกราคม พ.ศ. 2563) 

แนวทางที่ 3 กรณีที่ผู้ป่วยมาตดิต่อที่จุดคัดกรอง/ประชาสัมพันธ์อาคารเฉลิมฯ/เวชระเบียน 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

เจ้าหนา้ที่ท่ีจุดคัดกรอง/ ประชาสัมพันธ์อาคารเฉลิมฯ/เวชระเบียน ซักประวัตถิามอาการเบือ้งตัน หากประวัตเิข้าได ้จัดวา่

เป็น Patient under investigation (PUI) ให้ผู้ป่วยสวมหน้ากากอนามัย (surgical mask) และใหผู้ป่้วยท้าความสะอาดมอืดว้ย 

Alcohol rub ทันที จากนั้นใหแ้จ้งแผนกรักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาลให้กันพื้นท่ีผู้ป่วยออกจากผู้ป่วยรายอื่นและแนะน้า

ให้รอ nurse 2 พาไปจดุพกัผูป่้วยหนา้ ER ส่วนผู้ป่วยรายอื่นท่ีเข้าแถวตอ่ผู้ป่วยในระยะ 2 เมตร ให้กันผู้ป่วยไวใ้นพืน้ท่ีก่อนเพื่อ

บันทึกรายช่ือท่ีอยูแ่ละให้ค้าแนะน้าในการกกักันต่อไป  ขณะเดียวกันตอ้งจัดพื้นท่ีใหม่ส้าหรับใหผู้้ป่วยปกติรายอื่นๆ จนกว่าจะ

ท้าความสะอาดบริเวณปนเป้ือนแลว้เสร็จ 

แจ้ง nurse 1 (พยาบาลคัดกรองหน้า ER  โทร . 35677) 

Nurse 1 มหีนา้ทีส่ื่อสารกับผู้ป่วยท่ีอยูใ่นจุดพักผู้ป่วย และ แจ้ง 

1. ICN   (โทร. 35714) 

2. Nurse 2   

3. หนว่ยรักษาความปลอดภัย (โทร. 35500) ซึ่งตอ้งมา

กั้นผู้ท่ีไม่เกี่ยวข้องและกั้นพืน้ท่ีท่ีปนเป้ือน 

4. งานบริการกลาง (โทร.35691, 086-9183396)     

มาท้าความสะอาด  ต้าแหนง่ท่ีปนเป้ือน 

5. หนว่ยยานพาหนะ (โทร. 35235) 

6. โรคปอด (โทร. 35846) โรคปอดตามแพทยเ์วรและ

แพทย ์ID ตามตารางเวร 

 

เมื่อ ICN รับแจ้งให้ประสานกับ  

1. ผู้บริหารและฝ่ายการพยาบาล (โทร. 35721) 

2. สาธารณสุขจังหวัด (โทร. 053 - 216089, 089-

8354242) 

3. กรมวทิยาศาสตร์ทางการแพทยเ์ชยีงใหม่ (โทร. 

053-112188) 

4. หนว่ยโรคติดเชื้อ อายุรศาสตร์ (โทร. 36457) หรือ

กุมารเวชศาสตร์ (โทร. 36470) แลว้แต่กรณ ี

5. ทีมงานระบาดเพื่อบันทึกผู้ที่ contact ผู้ป่วยในระยะ 

2 เมตร  

การคัดกรอง ผู้ป่วยท่ีเข้าข่ายตอ้งสงสัยวา่ติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ  คือ   

1.ไข้ มากกว่า 38 องศาเซลเซียส ร่วมกับอาการทางระบบทางเดินหายใจ (เชน่ ไอ น้้ามูก เจ็บคอ หายใจเร็ว หรอืหายใจ

เหนื่อย หรอื หายใจล้าบาก) และ 

2.มปีระวัตเิดินทางจากประเทศ หรือ อาศัยอยู่ในพื้นท่ีมีการระบาด (ขณะนีค้ือเมอืงอู่ฮั่น เอินซอื เสี้ยวก่าน เสียนหนิง  

   หวงสือ เซียนเถา เฉียนเจยีง จ่ินโจว ลฉีวน หวงกัง ชื่อป้ี เอ้อโจว จือเจยีง และกวา่งโจว) ภายใน 14 วัน หรือ 

3. มปีระวัดิสัมผัสสัตว์ท่ีเป็นแหล่งโรคหรือ เขา้โรงพยาบาลในประเทศท่ีมีการระบาด หรือ 

4. มปีระวัตสิัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยท่ีมีการยืนยันการตดิเชื้อ Novel coronavirus 2019 
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หมายเหต ุ

1. เจ้าหนา้ที่ท่ีจุดคัดกรอง/ ประชาสัมพันธ์อาคารเฉลิมฯ/เวชระเบียน เมื่อโทรแจ้งผู้เกี่ยวข้องตามแนวทางเสร็จ  ใส่    

ถุงมือ ผ้ากันเป้ือน ท้าความสะอาดบริเวณเคาเตอร์ ด้วยน้้ายาท้าลายเชื้อ แล้ว ตอ้ง leave จากการปฏบัิตงิานทันที

และ self- quarantine* จนกว่าจะได้รับแจ้งยกเลิก 

2. กรณท่ีี nurse 1 ทราบอยูแ่ลว้วา่เตียงเต็มให้แจ้ง 

a. ICN  (โทร.35714) 

b. Nurse 2 

c. หนว่ยรักษาความปลอดภัย  (โทร.35500) ซึ่งตอ้งมากั้นผู้ท่ีไม่เกีย่วข้องและกั้นพืน้ท่ีท่ีปนเป้ือนไปแลว้ 

d. งานบริการกลาง(โทร.35691,  089-756-9907 หรือ 086-729-7608) มาท้าความสะอาด  ต้าแหนง่ท่ี

ปนเป้ือนท่ีจุดพักผู้ป่วยและบริเวณท่ีเปลี่ยนชุดของ nurse 2  

e. โทร.แจ้ง 1669 ให้แจง้ให้โรงพยาบาลในเครอืขา่ยมารับ ไมใ่ชย้านยนต์ของเรา 

3. กรณสี่งผู้ป่วยขึ้นรถ 1669 แล้ว Nurse 2 เปลี่ยนชุดบริเวณหอ้งล้างตัวข้าง ER 

4. เจ้าหนา้ที่รักษาความปลอดภัย ท่ีกั้นพื้นท่ี   ดังนี้  

a.  จุดที่พบผู้ป่วย   

b.  บริเวณหน้าลฟิท์ (กรณตีอ้งขนยา้ยผู้ป่วยดว้ยลิฟท์)  

5. self-quarantine * หมายถงึ การแยกตัวเองไปอยูท่ี่ชัน้ 2 ตกึโรคปอด จนกวา่จะไดร้บัแจง้ยกเลกิ ขณะไปตกึโรคปอดให้

สวม surgical mask ตลอดเวลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อ nurse 2  มาถึงให้เปลี่ยนมาสวมชุดป้องกัน PPE  และ  

1. ลงมารับผู้ป่วย ณ จุดท่ีผู้ป่วยน่ังรออยู่ 

2. ซักถามอาการและความเสี่ยงผูป่้วยให้แน่ชัด 

3. รอรถจากแผนกยานพาหนะ 

4. ขึน้รถไปพร้อมกับผู้ป่วย 

5. เปลี่ยนชุดท่ีโรคปอด 

แผนกยานยนตเ์มื่อรับทราบต้องปฏบัิตดิังนี้คอื 

1. คนขับรถอยู่ตอนหนา้ ท่ีไม่ติดต่อกับตอนหลัง สวม

เฉพาะ surgical mask 

2. รถตอนหลังต้องวา่ง พร้อมท่ีจะน้าผู้ป่วยขึ้นรถ 

3. น้าผู้ป่วยสง่ตกึโรคปอด (ตึกนมิมานชุตมิา) 

4. ท้าความสะอาดรถตามแนวทางปฏบัิตกิารท้าความ

สะอาดรถที่ก้าหนด 
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แนวปฏิบัติเมื่อรับผู้ป่วยตดิเชื้อระบบทางเดินหายใจท่ีเดินทางกลับจากประเทศจีน  

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (วันท่ี 27 มกราคม พ.ศ. 2563) 

แนวทางที่ 4 กรณีที่ผู้ปว่ยมาติดต่อที่ประชาสัมพันธ์ใต้ตึกสุจิณโณ 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

เจ้าหนา้ที่ประชาสัมพันธ์ ซักประวัตถิามอาการเบือ้งตัน หากประวัตเิข้าได้ จดัวา่เป็น 

Patient under investigation (PUI) ให้ผู้ป่วยสวมหน้ากากอนามัย ( surgical mask) และ

ให้ผู้ป่วยท้าความสะอาดมอืดว้ย Alcohol rub  ทันที และให้รอตรงต้าแหน่งน้ัน 

แจ้ง nurse 1 (พยาบาลคัดกรองหน้า ER  โทร . 35677) 

Nurse 1 มหีนา้ทีส่ื่อสารกับผู้ป่วยท่ีอยู่จุดพักผู้ป่วย และ แจ้ง 

1. ICN   (โทร. 35714) 

2. Nurse 2   

3. หน่วยรักษาความปลอดภัย (โทร 35500) ซึ่งต้องมา

กั้นผู้ท่ีไม่เกี่ยวข้องและกั้นพืน้ท่ีท่ีปนเป้ือน 

4. งานบริการกลาง(โทร.35691, 086-918 3396)     

มาท้าความสะอาด  ต้าแหนง่ท่ีปนเป้ือน 

5. หนว่ยยานพาหนะ (โทร. 35235) 

6. โรคปอด (โทร. 35846) โรคปอดตามแพทย์เวรและ

แพทย ์ID ตามตารางเวร 

 

เมื่อ ICN รับแจ้งให้ประสานกับ  

1. ผู้บริหารและฝ่ายการพยาบาล (โทร. 5721) 

2. สาธารณสุขจังหวัด (โทร. 053-216089, 089-

835-4242) 

3. และกรมวิทยาศาสตร์ทางการแพทยเ์ชยีงใหม่ (โทร.       

053-112188) 

4. หนว่ยโรคติดเชื้อ อายุรศาสตร์ (โทร. 36457) หรือ

กุมารเวชศาสตร์ (โทร. 36470)แลว้แต่กรณี 

5. ทีมงานระบาดเพื่อบันทึกผู้ที่ contact ผู้ป่วยในระยะ 

2 เมตร  

การคัดกรอง ผู้ป่วยท่ีเข้าข่ายตอ้งสงสัยวา่ติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ  คือ   

1. ไข้ มากกว่า 38 องศาเซลเซียส ร่วมกับอาการทางระบบทางเดินหายใจ (เชน่ ไอ น้้ามูก เจ็บคอ หายใจเร็ว หรอืหายใจ

เหนื่อย หรอื หายใจล้าบาก) และ 

2. มปีระวัตเิดินทางจากประเทศ หรือ อาศัยอยู่ในพื้นท่ีมีการระบาด (ขณะนีค้ือเมืองอูฮ่ั่น เอินซือ เสี้ยวกา่น เสียนหนิง 

หวงสือ เซียนเถา เฉียนเจียง จ่ินโจว ลีฉวน หวงกัง ชื่อป้ี เอ้อโจว จือเจยีง และกว่างโจว)ภายใน 14 วัน หรือ 

3. มปีระวัดิสัมผัสสัตวท่ี์เป็นแหล่งโรคหรือ เขา้โรงพยาบาลในประเทศท่ีมีการระบาด หรือ 

4. มปีระวัตสิัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยท่ีมีการยืนยันการตดิเชื้อ Novel coronavirus 2019 
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หมายเหต ุ

1. เจ้าหนา้ที่ท่ีประชาสัมพันธ์สุจิณโณเมื่อโทรแจ้งผู้เกี่ยวข้องตามแนวทางเสร็จ  ใส่ถุงมอืผ้ากันเป้ือนท้าความสะอาด

บริเวณเคาเตอร์ ด้วยน้้ายาท้าลายเชื้อ แล้ว ตอ้ง leave จากการปฏบัิตงิานทันทีและ self – quarantine* จนกว่าจะ

ได้รับแจ้งยกเลิก 

2. กรณท่ีี nurse 1 ทราบอยูแ่ลว้วา่เตียงเต็มให้แจ้ง 

a. ICN  (โทร.35714) 

b. Nurse 2 

c. หนว่ยรักษาความปลอดภัย  (โทร.35500) ซึ่งตอ้งมากั้นผู้ท่ีไม่เกีย่วข้องและกั้นพืน้ท่ีท่ีปนเป้ือนไปแลว้ 

d. งานบริการกลาง(โทร.35691089-756-9907 หรือ 086-729-7608) มาท้าความสะอาด  ต้าแหนง่ท่ี

ปนเป้ือนท่ีจุดพักผู้ป่วยและบริเวณท่ีเปลี่ยนชุดของ nurse 2  

e. โทร.แจ้ง 1669 ให้แจง้ให้โรงพยาบาลในเครอืขา่ยมารับ ไมใ่ชย้านยนต์ของเรา 

3. กรณสี่งผู้ป่วยขึ้นรถ 1669 แล้ว Nurse 2 เปลี่ยนชุดบริเวณหอ้งล้างตัวข้าง ER 

4. เจ้าหนา้ที่รักษาความปลอดภัย ท่ีกั้นพื้นท่ี   ดังนี้  

a.  จุดที่พบผู้ป่วย   

b.  บริเวณหน้าลฟิท์ (กรณตีอ้งขนยา้ยผู้ป่วยดว้ยลิฟท์)  

5. self-quarantine * หมายถงึ การแยกตัวเองไปอยูท่ี่ช้ัน 2 ตกึโรคปอด จนกวา่จะได้รับแจ้งยกเลิก ขณะไปตกึโรคปอด

ให้สวม surgical mask ตลอดเวลา 

 

 

 

 

 

เมื่อ nurse 2  มาถึงให้เปลี่ยนมาสวมชุดป้องกัน PPE  และ  

1. ลงมารับผู้ป่วย ณ จุดท่ีผู้ป่วยน่ังรออยู่ 

2. ซักถามอาการและความเสี่ยงผูป่้วยให้แน่ชัด 

3. รอรถจากแผนกยานพาหนะ 

4. ขึน้รถไปพร้อมกับผู้ป่วย 

5. เปลี่ยนชุดท่ีโรคปอด 

แผนกยานยนตเ์มื่อรับทราบต้องปฏบัิตดิังนี้คอื 

1. คนขับรถอยู่ตอนหนา้ ท่ีไม่ติดต่อกับตอนหลัง สวม

เฉพาะ surgical mask 

2. รถตอนหลังต้องวา่ง พร้อมท่ีจะน้าผู้ป่วยขึ้นรถ 

3. น้าผู้ป่วยสง่ตกึโรคปอด (ตึกนมิมานชุตมิา) 

4. ท้าความสะอาดรถตามแนวทางปฏบัิตกิารท้าความ

สะอาดรถที่ก้าหนด 



9 
 

 
 

แนวปฏิบัติเมื่อรับผู้ป่วยตดิเชื้อระบบทางเดินหายใจท่ีเดินทางกลับจากประเทศจีน  

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (วันท่ี 27 มกราคม พ.ศ. 2563) 

แนวทางที่ 5 กรณีที่ผู้ป่วยมาตดิต่อที่ห้องตรวจเบอร์ 9 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

เจ้าหนา้ที่ซักประวัตถิามอาการเบือ้งตัน หากประวัตเิข้าได้ จดัวา่เป็น Patient under investigation (PUI) ให้ผู้ป่วยสวม

หนา้กากอนามัย (surgical mask) และใหผู้้ป่วยท้าความสะอาดมอืดว้ย Alcohol rub  ทันที และให้รอในห้องตรวจข้าง

ห้องฉีดวัคซีน และกันพื้นท่ีส้าหรับผู้ป่วยท่ีสัมผัสในระยะ 2 เมตร และจัดกันพื้นท่ีส้าหรับให้บริการผู้ป่วยปกติอ่ืนๆ ใหม ่

จนกว่าจะท้าความสะอาดบริเวณปนเป้ือนแลว้เสร็จ 

แจ้ง nurse 1 (พยาบาลคัดกรองหน้า ER  โทร . 35677) 

Nurse 1 มหีนา้ทีส่ื่อสารกับผู้ป่วยท่ีอยู่จุดพักผู้ป่วย และ แจ้ง 

1. ICN   (โทร. 35714) 

2. Nurse 2   

3. หน่วยรักษาความปลอดภัย (โทร. 35500) ซึ่งต้อง

มากั้นผู้ท่ีไม่เกี่ยวข้องและกั้นพื้นท่ีท่ีปนเป้ือน 

4. งานบริการกลาง(โทร.35691, 086-918 3396)    

มาท้าความสะอาด  ต้าแหนง่ท่ีปนเป้ือน 

5. หนว่ยยานพาหนะ (โทร. 35235) 

6. โรคปอด (โทร. 35846) โรคปอดตามแพทยเ์วรและ

แพทย ์ID ตามตารางเวร 

 

เมื่อ ICN รับแจ้งให้ประสานกับ  

1. ผู้บริหารและฝ่ายการพยาบาล (โทร. 35721) 

2. สาธารณสุขจังหวัด (โทร. 053-216089, 089-

8354242) 

3. กรมวทิยาศาสตร์ทางการแพทยเ์ชยีงใหม่( โทร.      

053- 112188) 

4. หนว่ยโรคติดเชื้อ อายุรศาสตร์ (โทร. 36457) หรือ

กุมารเวชศาสตร์ (โทร. 36470) แลว้แต่กรณ ี

5. ทีมงานระบาดเพื่อบันทึกผู้ที่ contact ผู้ป่วยในระยะ 

2 เมตร  

การคัดกรอง ผู้ป่วยท่ีเข้าข่ายตอ้งสงสัยวา่ติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ  คือ   

1. ไข้ มากกว่า 38 องศาเซลเซียส ร่วมกับอาการทางระบบทางเดินหายใจ (เชน่ ไอ น้้ามูก เจ็บคอ หายใจเร็ว หรอืหายใจ

เหนื่อย หรือ หายใจล้าบาก) และ 

2. มปีระวัตเิดินทางจากประเทศ หรือ อาศัยอยู่ในพื้นท่ีมีการระบาด (ขณะนีค้ือเมืองอูฮ่ั่น เอินซือ เสี้ยวกา่น เสียนหนิง 

หวงสือ เซียนเถา เฉียนเจียง จ่ินโจว ลีฉวน หวงกัง ชื่อป้ี เอ้อโจว จือเจยีง และกว่างโจว) ภายใน 14 วัน หรือ 

3. มปีระวัดิสัมผัสสัตวท่ี์เป็นแหล่งโรคหรือ เขา้โรงพยาบาลในประเทศท่ีมีการระบาด หรือ 

4. มปีระวัตสิัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยท่ีมีการยืนยันการตดิเชื้อ Novel coronavirus 2019 
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หมายเหต ุ

1. พยาบาลคัดกรองห้องตรวจเบอร์ 9 โทรแจ้งผู้เกี่ยวข้องตามแนวทางเสร็จ  ใส่ถุงมอืผ้ากันเป้ือนท้าความสะอาด

บริเวณ  เคาเตอร์ ด้วยน้้ายาท้าลายเชื้อ แล้ว ตอ้ง leave จากการปฏบัิตงิานทันทีและ self- quarantine* จนกว่าจะ

ได้รับแจ้งยกเลิก 

2. กรณท่ีี nurse 1 ทราบอยูแ่ลว้วา่เตียงเต็มให้แจ้ง 

a. ICN  (โทร.5714) 

b. Nurse 2 

c. หนว่ยรักษาความปลอดภัย  (โทร.35500) ซึ่งตอ้งมากั้นผู้ท่ีไม่เกีย่วข้องและกั้นพืน้ท่ีท่ีปนเป้ือนไปแลว้ 

d. งานบริการกลาง (โทร.35691, 089-756-9907 หรือ 086-729-7608) มาท้าความสะอาด  ต้าแหนง่ท่ี

ปนเป้ือนท่ีจุดพักผู้ป่วยหน้า ER และบริเวณท่ีเปลี่ยนชุดของ nurse 2  

e. โทร.แจ้ง 1669 ให้แจง้ให้โรงพยาบาลในเครอืขา่ยมารับ ไมใ่ชย้านยนต์ของเรา 

3. กรณสี่งผู้ป่วยขึ้นรถ 1669 แล้ว Nurse 2 เปลี่ยนชุดบริเวณหอ้งล้างตัวข้าง ER 

4. เจ้าหนา้ที่รักษาความปลอดภัย ท่ีกั้นพื้นท่ี   ดังนี้  

a.   จุดที่พบผู้ป่วย   

b.  บริเวณหน้าลฟิท์ (กรณตีอ้งขนยา้ยผู้ป่วยดว้ยลิฟท์)  

5. self-quarantine * หมายถงึ การแยกตัวเองไปอยูท่ี่ช้ัน 2 ตกึโรคปอด จนกวา่จะได้รับแจ้งยกเลิก ขณะไปตกึโรคปอด

ให้สวม surgical mask ตลอดเวลา 

 

เมื่อ nurse 2  มาถึงให้เปลี่ยนมาสวมชุดป้องกัน PPE  และ  

1. ลงมารับผู้ป่วย ณ จุดท่ีผู้ป่วยน่ังรออยู่ 

2. น้าผู้ป่วยไปน่ังรอท่ีจุดพักผู้ป่วยหนา้ ER โดยลง

บันไดเลื่อนดา้นขวามอืหรือลงลฟิท์ 

3.  ซักถามอาการและความเสี่ยงผูป่้วยให้แน่ชัด 

4. รอรถจากแผนกยานพาหนะ 

5. ขึน้รถไปพร้อมกับผู้ป่วย 

6. เปลี่ยนชุดท่ีโรคปอด 

แผนกยานยนตเ์มื่อรับทราบต้องปฏบัิตดิังนี้คอื 

1. คนขับรถอยู่ตอนหนา้ ท่ีไม่ติดต่อกับตอนหลัง สวม

เฉพาะ surgical mask 

2. รถตอนหลังต้องวา่ง พร้อมท่ีจะน้าผู้ป่วยขึ้นรถ 

3. น้าผู้ป่วยสง่ตกึโรคปอด (ตึกนมิมานชุตมิา) 

4. ท้าความสะอาดรถตามแนวทางปฏบัิตกิารท้าความ

สะอาดรถที่ก้าหนด 

แผนกลิฟท์เมื่อรับทราบพนักงานลฟิท์ต้องปฏบัิตดิังนี้คอื 

1. ล็อคลฟิท์ส้าหรับผู้ป่วยโดยเฉพาะ 

2. ไมล่งพร้อมผู้ป่วย ให้ลงบันไดเลื่อน หรอืลงลิฟท์ มา

ชัน้ 1 และประสาน รักษาความปลอดภัยกันพื้นท่ี  

3. กันลิฟท์ไม่ใหใ้ชง้านและท้าความสะอาดลฟิท์ตาม

แนวทางการปฏบัิตกิารท้าความสะอาดลฟิท์ท่ี

ก้าหนด ทิ้งไว ้30 นาท ีจึงเปิดให้ใชล้ิฟท์ได้ตามปกต ิ
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แนวปฏิบัติเมื่อรับผู้ป่วยตดิเชื้อระบบทางเดินหายใจท่ีเดินทางกลับจากประเทศจีน  

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (วันท่ี 27 มกราคม พ.ศ. 2563) 

แนวทางที่ 6 กรณีที่ผู้ป่วยมาตดิต่อที่ห้องตรวจประกันสังคม 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

เจ้าหนา้ที่ซักประวัตถิามอาการเบือ้งตัน หากประวัตเิข้าได้ จดัวา่เป็น Patient under investigation (PUI) ให้ผู้ป่วย

สวมหนา้กากอนามัย ( surgical mask) และให้ผู้ป่วยท้าความสะอาดมอืดว้ย Alcohol rub  ทันที และให้รอนอก

อาคารในบริเวณท่ีจัดให้ และจัดบริเวณให้ส้าหรับผู้ป่วยท่ีสัมผัสในระยะรัศมี 2 เมตร และจัดกันพื้นท่ีส้าหรับ

ให้บริการผู้ป่วยปกติอ่ืนๆ ใหม่ จนกว่าจะท้าความสะอาดบริเวณปนเป้ือนแลว้เสร็จ 

แจ้ง nurse 1 (พยาบาลคัดกรองหน้า ER  โทร . 5677) 

Nurse 1 มหีนา้ที่ แจ้ง 

1. ICN   (โทร. 35714) 

2. Nurse 2   

3. หน่วยรักษาความปลอดภัย (โทร.35500) ซึ่งต้อง

มากั้นผู้ท่ีไม่เกี่ยวข้องและกั้นพื้นท่ีท่ีปนเป้ือน 

4. งานบริการกลาง(โทร.35691, 086-918 3396)    

มาท้าความสะอาด  ต้าแหนง่ท่ีปนเป้ือนท่ีหอ้งตรวจ

ประกันสังคม 

5. หนว่ยยานพาหนะ (โทร. 35235)ให้รับผู้ป่วยท่ีหอ้ง

ตรวจประกันสังคม (คลินิก 108) 

6. โรคปอด (โทร. 35846) โรคปอดตามแพทยเ์วรและ

แพทย ์ID ตามตารางเวร 

เมื่อ ICN รับแจ้งให้ประสานกับ  

1. ผู้บริหารและฝ่ายการพยาบาล (โทร. 35721) 

2. สาธารณสุขจังหวัด (โทร. 053- 216089, 089-

8354242) 

3. กรมวทิยาศาสตร์ทางการแพทยเ์ชยีงใหม่        

(โทร.053 112188) 

4. หนว่ยโรคติดเชื้อ อายุรศาสตร์ (โทร. 36457) หรือ

กุมารเวชศาสตร์ (โทร. 36470)แลว้แต่กรณี 

5. ทีมงานระบาดเพื่อบันทึกผู้ที่ contact ผู้ป่วยในระยะ 

2 เมตร  

การคัดกรอง ผู้ป่วยท่ีเข้าข่ายตอ้งสงสัยวา่ติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ  คือ   

1. ไข้ มากกว่า 38 องศาเซลเซียส ร่วมกับอาการทางระบบทางเดินหายใจ (เชน่ ไอ น้้ามูก เจ็บคอ หายใจเร็ว หรอืหายใจ

เหนื่อย หรอื หายใจล้าบาก) และ 

2. มปีระวัตเิดินทางจากประเทศ หรือ อาศัยอยู่ในพื้นท่ีมีการระบาด (ขณะนีค้ือเมอืงอู่ฮั่น เอนิซือ เสี้ยวกา่น เสียนหนิง 

หวงสือ เซียนเถา เฉียนเจียง จ่ินโจว ลีฉวน หวงกัง ชื่อป้ี เอ้อโจว จือเจยีง และกว่างโจว) ภายใน 14 วัน หรือ 

3. มปีระวัดิสัมผัสสัตว์ท่ีเป็นแหล่งโรคหรือ เขา้โรงพยาบาลในประเทศท่ีมีการระบาด หรือ 

4. มปีระวัตสิัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยท่ีมีการยืนยันการตดิเชื้อ Novel coronavirus 2019 
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หมายเหต ุ

1. พยาบาลคัดกรองหอ้งตรวจประกันสังคม โทรแจ้งผู้เกี่ยวข้องตามแนวทางเสร็จ  ใส่ถุงมอื ผ้ากันเป้ือน ท้าความ

สะอาดบริเวณเคาเตอร์ ด้วยน้้ายาท้าลายเชื้อ แล้ว ตอ้ง leave จากการปฏบัิตงิานทันทีและ self- quarantine* 

จนกว่าจะได้รับแจ้งยกเลิก 

2. กรณท่ีี nurse 1 ทราบอยูแ่ลว้วา่เตียงเต็มให้แจ้ง 

a. ICN  (โทร.5714) 

b. Nurse 2  

c. โทร.แจ้ง 1669 ให้แจง้ให้โรงพยาบาลในเครอืขา่ยมารับ ไมใ่ชย้านยนต์ของเรา 

d. หนว่ยรักษาความปลอดภัย  (โทร.35500) ซึ่งตอ้งมากั้นผู้ท่ีไม่เกีย่วข้องและกั้นพืน้ท่ีท่ีปนเป้ือนไปแลว้ 

3. พยาบาลคัดกรองหอ้งตรวจประกันสังคม โทรแจ้งงานบริการกลาง(โทร.35691, 089-756-9907 หรือ 086-

729-7608) มาท้าความสะอาด  ต้าแหนง่ท่ีปนเป้ือน และบริเวณท่ีเปลี่ยนชุดของ nurse 2  

4. กรณNีurse 2 ส่งผู้ป่วยขึ้นรถ 1669 แล้วเปลี่ยนชุดบริเวณหอ้งด้านนอกอาคารประกันสังคม 

5. เจ้าหนา้ที่รักษาความปลอดภัย ท่ีกั้นพื้นท่ี   ดังนี้  

a.  จุดที่พบผู้ป่วย   

b.  จุดที่พักผู้ป่วย  

6. self-quarantine * หมายถงึ การแยกตัวเองไปอยูท่ี่ช้ัน 2 ตกึโรคปอด จนกวา่จะได้รับแจ้งยกเลิก ขณะไปตกึโรค

ปอดให้สวม surgical mask ตลอดเวลา 

     

 

 

 

 

เมื่อ nurse 2  มาถึงให้เปลี่ยนมาสวมชุดป้องกัน PPE  และ  

1. ลงมารับผู้ป่วย ณ จุดท่ีผู้ป่วยน่ังรออยู่ 

2. ซักถามอาการและความเสี่ยงผูป่้วยให้แน่ชัด 

3. รอรถจากแผนกยานพาหนะ 

4. ขึน้รถไปพร้อมกับผู้ป่วย 

5. เปลี่ยนชุดท่ีโรคปอด 

 

แผนกยานยนตเ์มื่อรับทราบต้องปฏบัิตดิังนี้คอื 

1. คนขับรถอยู่ตอนหนา้ ท่ีไม่ติดต่อกับตอนหลัง สวม

เฉพาะ surgical mask 

2. รถตอนหลังต้องวา่ง พร้อมท่ีจะน้าผู้ป่วยขึ้นรถ 

3. น้าผู้ป่วยสง่ตกึโรคปอด (ตึกนมิมานชุตมิา) 

4. ท้าความสะอาดรถตามแนวทางปฏบัิตกิารท้าความ

สะอาดรถที่ก้าหนด 
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แนวปฏิบัติเมื่อรับผู้ป่วยตดิเชื้อระบบทางเดินหายใจท่ีเดินทางกลับจากประเทศจีน  

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (วันท่ี 27 มกราคม พ.ศ. 2563) 

แนวทางที่ 7 กรณีที่ผู้ป่วยมาตดิต่อที่ห้องตรวจเวชศาสตร์ครอบครัว 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

เจ้าหนา้ที่ซักประวัตถิามอาการเบือ้งตัน หากประวัตเิข้าได้ จดัวา่เป็น Patient under investigation (PUI) ให้ผู้ป่วยสวม

หนา้กากอนามัย (surgical mask) และใหผู้้ป่วยท้าความสะอาดมอืดว้ย Alcohol rub  ทันที และให้รอนอกอาคารในบริเวณ

ท่ีจัดให้ และจัดบริเวณให้ส้าหรับผู้ป่วยท่ีสัมผัสในระยะรัศม ี2 เมตร และจัดกันพื้นท่ีส้าหรับใหบ้ริการผู้ป่วยปกติอ่ืนๆ ใหม่ 

จนกวา่จะท าความสะอาดบรเิวณปนเป้ือนแลว้เสรจ็ 

แจ้ง nurse 1 (พยาบาลคัดกรองหน้า ER  โทร . 35677) 

Nurse 1 มหีนา้ที่ แจ้ง 

1. ICN   (โทร. 35714) 

2. Nurse 2   

3. หนว่ยรักษาความปลอดภัย (โทร.35500) ซึ่งตอ้ง

มากั้นผู้ท่ีไม่เกี่ยวข้องและกั้นพืน้ท่ีท่ีปนเป้ือนท่ีตึก

เวชศาสตร์ 

4. งานบริการกลาง(โทร.35691, 086-918 3396)    

มาท้าความสะอาด  ต้าแหนง่ท่ีปนเป้ือนท่ีปนเป้ือน

ท่ีตึกเวชศาสตร์ 

5. หนว่ยยานพาหนะ (โทร. 35235) ให้รับพยาบาล 

Nurse 2 บริเวณทางลาดห้อง One day เคมีบ้าบัด 

ไปห้องตรวจเวชศาสตร์ครอบครัวและรอรับบริเวณ

นัน้เมื่อ Nurse 2 พร้อมน้าผู้ป่วยสง่ตกึโรคปอด 

6. โรคปอด (โทร. 35846) โรคปอดตามแพทยเ์วรและ

แพทย ์ID ตามตารางเวร 

เมื่อ ICN รับแจ้งให้ประสานกับ  

1. ผู้บริหารและฝ่ายการพยาบาล (โทร. 35721) 

2. สาธารณสุขจังหวัด (โทร. 053 216089, 089-

8354242) 

3. กรมวิทยาศาสตร์ทางการแพทยเ์ชียงใหม่        

(053 112188) 

4. หนว่ยโรคติดเชื้อ อายุรศาสตร์ (โทร. 36457) หรือ

กุมารเวชศาสตร์ (โทร. 36470)แลว้แต่กรณี 

5. ทีมงานระบาดเพื่อบันทึกผู้ที่ contact ผู้ป่วยในระยะ 

2 เมตร  

การคัดกรอง ผู้ป่วยท่ีเข้าข่ายตอ้งสงสัยวา่ติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ  คือ   

1. ไข้ มากกว่า 38 องศาเซลเซียส ร่วมกับอาการทางระบบทางเดินหายใจ (เชน่ ไอ น้้ามูก เจ็บคอ หายใจเร็ว หรอืหายใจเหน่ือย 

หรือ หายใจล้าบาก) และ 

2. มปีระวัตเิดินทางจากประเทศ หรือ อาศัยอยูใ่นพืน้ท่ีมีการระบาด (ขณะนีค้ือเมืองอูฮ่ั่น เอินซือ เสี้ยวกา่น เสียนหนิง 

หวงสือ เซียนเถา เฉียนเจียง จ่ินโจว ลีฉวน หวงกัง ชื่อป้ี เอ้อโจว จือเจยีง และกว่างโจว)ภายใน 14 วัน หรือ 

3. มปีระวัดิสัมผัสสัตว์ท่ีเป็นแหล่งโรคหรือ เข้าโรงพยาบาลในประเทศท่ีมีการระบาด หรือ 

4. มปีระวัตสิัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยท่ีมีการยืนยันการตดิเชื้อ Novel coronavirus 2019 
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หมายเหต ุ

1. พยาบาลคัดกรองหอ้งตรวจเวชศาสตร์ครอบครัว โทรแจ้งผู้เกี่ยวข้องตามแนวทางเสร็จ  ใส่ถุงมอืผ้ากันเป้ือนท้าความ

สะอาดบริเวณเคาเตอร์ ด้วยน้้ายาท้าลายเชื้อ แล้ว ตอ้ง leave จากการปฏบัิตงิานทันทีและ self –quarantine* จนกว่า

จะได้รับแจ้งยกเลิก 

2. กรณท่ีี nurse 1 ทราบอยูแ่ลว้วา่เตียงเต็มให้แจ้ง 

a. ICN  (โทร.35714) 

b. Nurse 2  

c. โทร.แจ้ง 1669 ให้แจง้ให้โรงพยาบาลในเครอืขา่ยมารับ ไมใ่ชย้านยนต์ของเรา 

d. หนว่ยรักษาความปลอดภัย  (โทร.35500) ซึ่งตอ้งมากั้นผู้ท่ีไม่เกีย่วข้องและกั้นพืน้ท่ีท่ีปนเป้ือนไปแลว้ 

3. พยาบาลคัดกรองหอ้งตรวจเวชศาสตร์ครอบครัว โทรแจ้งงานบริการกลาง (โทร.35691, 089-756-9907 หรือ 086-

729-7608) มาท้าความสะอาด  ต้าแหนง่ท่ีปนเป้ือน และบริเวณท่ีเปลี่ยนชุดของ nurse 2  

4. กรณ ีNurse 2 ส่งผู้ป่วยขึ้นรถ 1669 เปลี่ยนชุดบริเวณหอ้งด้านนอกอาคารเวชศาสตร์ครอบครัว 

5. เจ้าหนา้ที่รักษาความปลอดภัย ท่ีกั้นพื้นท่ี   ดังนี้  

5.1   จุดที่พบผู้ป่วย   

6. self-quarantine * หมายถงึ การแยกตัวเองไปอยูท่ี่ช้ัน 2 ตกึโรคปอด จนกวา่จะได้รับแจ้งยกเลิก ขณะไปตกึโรคปอดให้

สวม surgical mask ตลอดเวลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อ nurse 2  ไปถึงให้เปลี่ยนมาสวมชุดป้องกัน PPE  และ  

1. รับผู้ป่วย ณ จุดท่ีผู้ป่วยน่ังรออยู่ 

2. ซักถามอาการและความเสี่ยงผูป่้วยให้แน่ชัด 

3. ขึน้รถไปพร้อมกับผู้ป่วย 

4. เปลี่ยนชุดท่ีโรคปอด 

 

แผนกยานยนตเ์มื่อรับทราบตอ้งปฏิบัตดิงันี้คือ 

1. คนขับรถอยู่ตอนหนา้ ท่ีไม่ติดต่อกับตอนหลัง สวมเฉพาะ 

surgical mask 

2. รถตอนหลังต้องวา่ง พร้อมท่ีจะน้าผู้ป่วยขึ้นรถ 

3. น้าผู้ป่วยสง่ตกึโรคปอด (ตึกนมิมานชุตมิา) 

4. ท้าความสะอาดรถตามแนวทางปฏบัิตกิารท้าความสะอาด

รถที่ก้าหนด 
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แนวปฏิบัติเมื่อรับผู้ป่วยตดิเชื้อระบบทางเดินหายใจท่ีเดินทางกลับจากประเทศจีน  

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (วันท่ี 27 มกราคม พ.ศ. 2563) 

แนวทางที่ 8 กรณีที่ผู้ป่วยมาตดิต่อที่ศูนย์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 

 

 

 

 

 

                           

                                 

    

 

 

 

    

 

                                                      

 

 

 

เจ้าหนา้ที่ตอ้งสวมหน้ากากอนามัย ซักประวัตถิามอาการ เบือ้งต้น หากประวัตเิข้าได้ จัดว่าเป็น Patient under  investigate ( PUI)  

1. ให้ผู้ป่วยใส ่surgical mask ไมว่ัด สัญญาณชีพ  กด  alcohol rubbing ใส่มือผู้ป่วยให้ท้าความสะอาดมอื และให้ออกไปรอ

บริเวณท่ีจัดไว้นอกห้องตรวจทันที 

2. แยกโซนผู้ท่ีอยูใ่นระยะนอกรัศม ี2 เมตรไปท่ีหอ้งสังเกตอาการ ให้ใส่หนา้กากอนามัยทุกคน และบันทึกชื่อ ท่ีอยู ่รวมท้ัง

เบอร์โทรศัพท์ ผู้ท่ีอยูใ่นรัศมี 2 เมตรรอบตัวผู้ป่วยทุกคน  

3. เช็ดท้าความสะอาดโตะ๊ เก้าอี ้สิง่ของท่ีผู้ป่วยสัมผัสดว้ย 70 % Alcohol หรือน้้ายาท้าลายเชื้อท่ีก้าหนด ท้ิงลงถังขยะติด

เชื้อ รวบปิดถุงขยะตดิเชื้อนัน้ให้เรียบร้อยบรรจุถุงสีแดงอีกคร้ังพน่แอลกอฮอลร์อบถุงขยะก่อนประสานงานส่งเผา 

4. ประสานงานแจ้งผู้เกี่ยวข้องตามแนวทาง 

5. เจ้าหนา้ที่ท่ีสัมผัสผู้ปว่ย ต้องหยุดพักงาน จนกว่าจะทราบผลการตรวจผู้ป่วยเป็นลบ 

1. กรณท่ีีผู้ป่วยบุคลากรมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ โทรศัพท์

ตดิตอ่เข้ามาถามเจ้าหน้าท่ีศูนย์สุขภาพ

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ ให้แจ้งเบอร์โทรท่ีจะติดตอ่ คือ 

พยาบาล ICN  โทร 053-935714 และ 053-935724  

เพื่อรับค้าแนะน้าที่เหมาะสม กรณีเดินทางมาตรวจ 

*ให้เดินทางโดยรถยนต์สว่นตัวไปโรงพยาบาล* 

2.กรณีท่ีผู้ป่วยท่ัวไป โทรศัพท์ติดตอ่เข้ามาถาม

เจ้าหนา้ที่ศูนยส์ุขภาพ แนะน้าให้โทร.สายด่วน 1669 

 

1. แจ้ง ICN (โทร. 35714 และ 35724) เพื่อ 

ประสานงาน    ส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

2. แจ้งหน่วยรักษาความปลอดภัยมหาวทิยาลัย 

เชยีงใหม่ (โทร. 41173) มากั้นผูท่ี้ไม่เกี่ยวข้องด้าน

นอกห้องตรวจและกั้นระหว่างเตน้ท์พืน้ท่ีท่ีปนเป้ือน 

 

การคัดกรอง ผู้ป่วยท่ีเข้าข่ายตอ้งสงสัยวา่ติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ  คือ   

1. ไข้ มากกว่า 38 องศาเซลเซียส ร่วมกับอาการทางระบบทางเดินหายใจ (เชน่ ไอ น้้ามูก เจ็บคอ หายใจเร็ว หรอืหายใจ

เหนื่อย หรอื หายใจล้าบาก) และ 

2. มปีระวัตเิดินทางจากประเทศ หรือ อาศัยอยู่ในพื้นท่ีมีการระบาด (ขณะนีค้ือเมอืงอู่ฮั่น เอนิซือ เสี้ยวกา่น เสียนหนิง 

หวงสือ เซียนเถา เฉียนเจียง จ่ินโจว ลีฉวน หวงกัง ชื่อปี้ เอ้อโจว จือเจียง และกว่างโจว) ภายใน 14 วัน หรือ 

3. มปีระวัดิสัมผัสสัตว์ท่ีเป็นแหล่งโรคหรือ เขา้โรงพยาบาลในประเทศท่ีมีการระบาด หรือ 

4. มปีระวัตสิัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยท่ีมีการยืนยันการตดิเชื้อ Novel coronavirus 2019 
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หมายเหต ุ

1. พยาบาลคัดกรองศูนยส์ุขภาพมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ โทรแจ้งผู้เกี่ยวข้องตามแนวทางเสร็จ  ใส่ถงุมอื ผ้ากันเป้ือน   

ท้าความสะอาดบริเวณเคาน์เตอร์ ด้วยน้้ายาท้าลายเชื้อ แล้ว ตอ้ง leave จากการปฏบัิตงิานทันทีและ self –

quarantine* จนกว่าจะได้รับแจง้ยกเลิก 

2. กรณท่ีี nurse 1 ทราบอยูแ่ลว้วา่เตียงเต็มให้แจ้ง 

a. ICN  (โทร.35714) 

b. Nurse 2  

c. โทร.แจ้ง 1669 ให้แจง้ให้โรงพยาบาลในเครอืขา่ยมารับ ไมใ่ชย้านยนต์ของเรา 

d. หนว่ยรักษาความปลอดภัย  (โทร.41173) ซึ่งต้องมากั้นผู้ท่ีไม่เกีย่วข้องและกั้นพืน้ท่ีท่ีปนเป้ือนไปแลว้ 

3. พยาบาลคัดกรองศูนยส์ุขภาพมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ แจ้งพนักงานท้าความสะอาด มาท้าความสะอาด  ต้าแหนง่ท่ี

ปนเป้ือน และบริเวณท่ีเปลี่ยนชุดของ nurse 2  

4. กรณ ีNurse 2 ส่งผู้ป่วยขึ้นรถ 1669 เปลี่ยนชุดบริเวณหอ้งด้านนอกอาคารศูนยส์ุขภาพมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

5. เจ้าหนา้ที่รักษาความปลอดภัย ท่ีกั้นพื้นท่ี   ดังนี้  

a. จุดที่พบผู้ป่วย 

b. จุดที่พักผู้ป่วย   

6. self-quarantine * หมายถงึ การแยกตัวเองไปอยูท่ี่ช้ัน 2 ตกึโรคปอด จนกว่าจะได้รับแจ้งยกเลิก ขณะไปตกึโรคปอด

ให้สวม surgical mask ตลอดเวลา 
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แนวปฏิบัติส าหรับพนักงานขับรถ 

ใช้รถที่จัดเตรยีมไว้  เฉพาะเท่าน้ัน (รถไม่ติดเคร่ืองปรับอากาศ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พนักงานขับรถ 
สวม ผ้าปิดปาก

ปิดจมูก   

ท้าหนา้ที่ขับรถ 

อย่างเดียว 

หมายเหตุ : กรณี มเีหตุฉุกเฉิน หรอืจ้าเป็นที่พนักงานขับรถต้องเข้าไปช่วยเหลือหรือสัมผัสผูป้่วยอย่างใกล้ชิด ให้ใส่

อุปกรณ์ป้องกันใหค้รบ คอื หมวกคลุมผม         ล้างมือ  leg cover ชุดหม ี(หรอืกาวน์กันน้้า)          

รองเท้า Boot Mask N 95 goggle (แล้วใส่ hood กรณีใส่กาวนก์ันน้้า) (Hood กรณีใส่กาวนก์ันน้้า) 

ถุงมอื 1 เสือ้คลุมกันน้้าหรอืเอี๊ยม ถุงมอื 2 Face shield 

หลังเสร็จสิ้นภารกิจ  

ถอดผา้ปิดปากปิดจมูก   

ทิ้งขยะติดเชือ้   ล้างมอื 

ชุดอุปกรณ์ท าความสะอาด Cleaning Kits    ประกอบด้วย 

1. 0.5%sodium hypochlorite  หรอื Virkon 5 gm. 1 ซอง (ขวดใส่น้้าสะอาด 1000 cc  จ้านวน 1  

ขวด ส้าหรับผสม Virkon  

2. กระป๋องส้าหรับผสมน้้ายา 

3. ผา้ใช้แล้วทิ้ง 10-12 ผืน 

4. ถุงพลาสติกสีแดง 4 ถุง 

5. 70% alcohol spray 1 ขวด 

6. ชุดอุปกรณ์ป้องกันครบชุด 
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แนวปฏบิัตกิารท าความสะอาดรถ (ทนัทหีลังจากส่งผู้ป่วย) 

ผู้ท้าความสะอาดรถ 

น้ารถจอดท่ีโล่งแจ้ง ไมม่คีนพลกุพล่าน เตรีมอุปกรณท้์าความสะอาดรถ ( cleaning  kits) 

เปิดอุปกรณ ์  ถุงขยะเชื้อ  เตรียมหรือผสมน้้ายาท้าลายเชื้อ เทใส่กระปอ๋งท่ีเตรียมไว้      ให้ทุกอย่างพร้อมปฏบัิตงิาน 

 ใชผ้้าใชแ้ลว้ท้ิงจ้านวน 10-12 ผืน โดยชุบน้้ายาที่เตรียมไว้ทีละผนื เช็ดตามขัน้ตอนการท้าความสะอาดรถ    

ขั้นตอนการท้าความสะอาดรถ    

ผืนท่ี 1 :  เช็ดบริเวณท่ีจับเปิดประตูด้านหนา้ เมื่อใชเ้สร็จให้ท้ิงผ้าในขยะตดิเชื้อ 

ผืนท่ี 2: เช็ดท่ีน่ังของเจ้าหนา้ที่ด้านศีรษะผู้ป่วย  เมื่อใชเ้สร็จให้ท้ิงผ้าในขยะติดเชื้อ 

ผืนท่ี 3 : เช็ดท่ีน่ังเจ้าหนา้ที่ท่ีติดกับผู้ป่วย เมื่อใชเ้สร็จให้ท้ิงผ้าในขยะตดิเชื้อ 

ผืนท่ี 4 แล 5: ท่ีวางเตียงผู้ป่วย    เมื่อใชเ้สร็จให้ท้ิงผา้ในขยะติดเชื้อ 

ผืนท่ี 6 : เช็ดอุปกรณท่ี์อยูใ่กล้เตยีงผู้ป่วย  เมื่อใชเ้สร็จให้ท้ิงผ้าในขยะตดิเชื้อ 

ผืนท่ี 7: เช็ดบริเวณท่ีจับประตูด้านหลัง  เมื่อใชเ้สร็จให้ท้ิงผ้าในขยะตดิเชื้อ 

ผืนท่ี 8-11 : เช็ดรอบๆรถด้านใน 4 ผืน ดา้นนอก 4 ผืน เมื่อใชเ้สร็จให้ท้ิงผ้าในขยะติดเชื้อ 

 ผืนท่ี 12 : เผื่อไวเ้ช็ดบริเวณท่ีเห็นการปนเป้ือนชัดเจน เมื่อใชเ้สร็จให้ท้ิงผ้าในขยะติดเชื้อ 

สวมอุปกรณ์ป้องกันก่อนท้าความสะอาดรถตามล้าดับ ได้แก่ ชุดเขียว        หมวกคลุมผม          ล้างมอื             

leg cover        ชุดหม ี(หรือกาวน์กันน้้า)          รองเท้า Boot              Mask N 95           goggle (แล้วใส่ 

hood กรณีใส่กาวนก์ันน้้า)          ถุงมอื 1       เสื้อคลุมกันน้้าหรอืเอี๊ยม            ถุงมอื 2           Face shield 

ภายหลังท้าความสะอาดรถแล้วถอดอุปกรณ์ป้องกันตามล้าดับ   ได้แก่  เสื้อคลุมกันน้้าหรือเอี๊ยม 

(พร้อมถุงมอืช้ันนอก)  Face shield  ชุดหมโีดยถอดซิปและน้าบริเวณ Hood ออกก่อน 

(หรอืถอดกาวน์กรณีใส่กาวน์กันน้้า) พรอ้มถุงมอืช้ันใน  รองเท้าBoot  ล้างมอื               

Leg cover ล้างมอื  goggle  Mask N 95   ล้างมือ (อุปกรณ์ป้องกันทุกชิน้

ทิง้ในถงุแดงตดิเชือ้น้าส่งเตาเผาขยะติดเชือ้  (ยกเว้น goggle และ รองเท้า Boot ต้องท้าลายเชือ้ด้วย

น้้ายาโดยพ่นแอลกอฮอล์แล้วน้ากลับมาใช้ซ้้า) 
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แนวปฏิบัติส าหรับพนักงานลฟิต์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หยุดลิฟต์เพื่อน้าผู้ป่วยส่งตามการรักษาของแพทย์ 

สวมอุปกรณ์ป้องกันก่อนน้าผูป้่วยเข้าลฟิต์ ตามล้าดับ ได้แก่ ชุดเขียว        หมวกคลุมผม          ล้างมอื             

leg cover        กาวนก์ันน้้า          รองเท้าหุ้มดว้ย shoe cover               Mask N 95           goggle (แลว้ใส่ 

hood กรณีใส่กาวนก์ันน้้า)          ถุงมอื 1       เสื้อคลุมกันน้้าหรอืเอี๊ยม            ถุงมอื 2           Face shield 

ภายหลังท้าความสะอาดลิฟตแ์ลว้ถอดอุปกรณ์ป้องกันตามล้าดับ   ได้แก่  เสื้อคลุมกันน้้าหรือเอี๊ยม 

(พร้อมถุงมอืช้ันนอก)          Face shield        hood           ถอดกาวน์ใส่กาวน์กันน้้า พรอ้มถุงมอื

ช้ันใน           รองเท้า และ shoe cover          ล้างมอื              Leg cover           ล้างมอื          

goggle   Mask N 95        ล้างมอื (อุปกรณ์ป้องกันทุกชิน้ทิ้งในถังขยะติดเชือ้  (ยกเว้น goggle 

ท้าลายเชื้อแล้วน้ากลับมาใช้ซ้้า) 

ภายหลังผู้ป่วยออกจากลิฟท์แล้ว พนักงานลิฟต์เช็ดพื้นและผนังดว้ยน้้ายา 0.5% hypochlorite ส้าหรับปุ่ม

หมายเลขช้ันใหเ้ช็ดด้วยน้้ายา 70% alcohol พร้อมเปิดประตูลิฟต์และระงับการใชง้านนาน 30 นาที  
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แนวปฏิบัติเมื่อรับผู้ป่วยตดิเชื้อระบบทางเดินหายใจท่ีเดินทางกลับจากประเทศจีน  

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (วันท่ี 27 มกราคม พ.ศ. 2563) 

ส าหรับห้องตรวจแยกโรคติดเชื้อ ตึกโรคปอด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●  ถา้มปีระวัตดิังกลา่ว ให้น าทางผูป้่วยจากจุดคัดกรองและห้องตรวจผู้ป่วยต่างๆ

มายังจุดพักรอรถทีห่นา้ ER ตามจุดที่จัดเตรียมไว้  เพื่อส่งผูป่้วยไปท่ีหอผู้ป่วยโรคปอด แลว้

ตามแพทย ์

- ถ้าเป็นผูป้่วยผู้ใหญ่ ให้ตามแพทยป์ระจ้าบา้นท่ีประจ้าตึกโรคปอด          

- ถ้าเป็นผู้ป่วยเด็ก ... ในเวลาราชการ  

 เวลา 8.30-12.00 น ให้ตามแพทยป์ระจ้าบา้น ชั้นปีท่ี 2 ประจ้าห้อง

ตรวจเบอร์ 28  

 เวลา 12.01-16.00 น ให้ตามแพทยป์ระจ้าบา้น ชั้นปีท่ี 2 ประจ้าห้อง

ฉุกเฉิน 

                            ... นอกเวลาราชการ และวันหยดุราชการ ช่วงเวลา 16.00-24.00 น  

 ให้ตามแพทย์ประจ้าบา้น ชั้นปีท่ี 2 ประจ้าห้องฉุกเฉิน ท่ีหอ้งตรวจ

เด็กนอกเวลา 

… นอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการ ช่วงเวลา 00.00-08.00 น 

 ให้ตามแพทย์ประจ้าบา้น ชั้นปีท่ี 2 ท่ีอยูเ่วร ward ในคนืน้ันๆ  

เพื่อตรวจรา่งกาย  โดยถา้มีอาการของไข้หวัดใหญ่และ / หรือปอดอักเสบ     

- เก็บตัวอยา่ง Nasopharyngeal swab/ Throat swab เพื่อสง่ PCR โดยประสานกับหอ้ง    

   ปฏบัิตกิารเคมีฉุกเฉิน เพื่อเบิก tube Lab โทร. 35646 (แจ้งทีมระบาด/ ICN เพื่อประสาน    

   การสง่ Lab ท่ีศูนย์วิทยฯ์ เชียงใหม)่  และงานปฏบัิตกิารชันสตูรน้า lab ส่ง ศูนย์วิทยฯ์ 

เชยีงใหม่ 

- ถ้าต้องการ X-ray ประสานงานกับหอ้ง X-ray (ในเวลาราชการโทร.  35453/ นอกเวลา   

   ราชการ โทร. 35455)

ถ้ามีอาการท่ีจ้าเป็นต้อง  Admit  ให้ Admit ท่ีหอผู้ป่วยโรคปอด 

ถ้าแพทยพ์จิารณาแล้ว 

ไม่เข้าเกณฑ์ดังกลา่ว 

ให้พิจารณารักษา 

ในกรณทีี่มีปัญหาในการปฏิบตังิานให้ปรึกษา 

- รศ.พญ.อรินทยา พรหมนิธิกุล  โทร. 084-426-2929  - รศ.พญ.รมณยี ์ชัยวาฤทธ์ิ  โทร. 36739, 086-915-6828 

- รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บ้ารุงกจิ  โทร.35172, 081-671-5953 - ศ.ดร.พญ.เพณณนิาท์ โอเบอร์ดอร์เฟอร์   โทร. 089-192-7044 

- ผู้ตรวจการบริหผู้ตรวจการบริหาร โทร. 35723 , 094-743-2041 (นอกเวลาฯ เวรเชา้), 081-568-2230 (นอกเวลาฯ เวรบ่าย)         

- พยาบาล  ICN / ระบาดฯ  โทร. 35714,  35724, 081- 602-9822, 086-732-3543,081-980-4723, 086-189-5624 

รายงาน 

- รศ.พญ. อรินทยา          

พรหมนิธิกุล 

- รศ.พญ. รมณยี ์ชัยวาฤทธ์ิ 

-ศ.ดร.พญ.เพณณินาท์         

โอเบอร์ดอรเ๋ฟอร์ 

- อาจารย์ท่ีเป็น attending 

staffของ ID or Chest  ตาม

ความเหมาะสม 
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● หอผู้ป่วยโรคปอด (โทร. 35846, 36746) 

1. เตรียมหอ้งและอุปกรณ์พรอ้มรับผูป้่วย 

2. ประสานงานตามแพทย์ผู้ท้าการตรวจ/ เก็บ Nasopharyngeal swab หรือ Throat swab อย่างใดอย่าง

หนึ่ง หรอืทั้ง 2 อย่าง ใส่ใน tube เดียวกัน ตามลักษณะผูป้่วยผูใ้หญ่ / ผูป้่วยกุมารฯ  

3. ประสานงานหอ้ง Lab (โทร.35646) เพื่อขออุปกรณ์เก็บ  specimen  และ ใบน้า specimen    ส่งตรวจ 

4. ประสานงานด้านบุคลากร และการรายงานหนว่ยงานอื่นๆ  ดังนี ้   

4.1 ในเวลาราชการ รายงานผูบ้ริหารตามขั้นตอน  

-  ผูป้่วยกุมารฯ (หัวหนา้งานกุมารฯ โทร. 35871-2) 

-  ผูป้่วยผูใ้หญ่ (หัวหนา้งานอายุรฯ โทร. 35841-2)  

-  รายงานรองฝ่ายการฯ ด้านบริหาร ( โทร. 35716) 

-  ประสานงาน ICN / ทีมระบาด ( โทร. 35714, 35724)  เพื่อการสอบสวนโรครายงาน สสจ.    

   และประธานกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดเชือ้ต่อไป 

4.2 นอกเวลาราชการ  ประสานงาน  

- ผูต้รวจการบริหาร (โทร. 35723, เวรเชา้ โทร. 094-743-2041,  

     เวรบ่าย โทร. 081- 568-2230)  

- ICN (โทร. 081-602-9822 ) 

5. บุคลากรแพทย์และพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วย สวมอุปกรณ์ป้องกันแบบโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ

ชนิดรุนแรง เสื้อคลุมกันน้้าแบบมีหมวก (ชุดหมี/ฮูท)หน้ากาก N 95  ถุงมือ  แว่นตา หน้ากาก รองเท้า

บูท 

6. ท้าความสะอาดมอืก่อนและหลังสัมผัสผูป้่วยทุกครั้ง 

7. จัดการสิ่งแวดล้อมภายในหอผู้ป่วยตามแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อม ผา้ อุปกรณ์เครื่องใช้  และมูล

ฝอยตามแนวปฏิบัติมูลฝอยติดเชื้ออย่างเคร่งครัด 

8. กรณีการท้าความสะอาดสิ่งแวดล้อม หากบริเวณใดที่เปรอะเปื้อนหรือสารคัดหลั่งให้สวมอุปกรณ์

ป้องกันแล้ว เช็ดออกใหม้ากที่สุดด้วยกระดาษช้าระและราดด้วย 0.5 % Sodium hypochlorite    ทิ้งไว้ 

10-15 นาทีแล้วเช็ดถูตามปกติ 

        
----------------------------------------- 
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เส้นทางการขนย้ายผู้ป่วย (วันท่ี 4 มกราคม พ.ศ. 2563) 

 

                        ประตูทางออกเวชศาสตร์ครอบครัว 
 

 

 

 

 

 

 

 

           

    

   ให้ส่งผู้ป่วย (พร้อม OPD card,            เส้นทางด้านขา้งอาคารตะวัน  /  อาคารเฉลิมพระบารมี                                                       

    หรือใบแทน) ท่ีประตูด้านข้าง   

     ของหอผู้ป่วยโรคปอด          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หอผู้ป่วยโรคปอด 

(ตกึนมิมานชุตมิา) 

 

อาคาร

ศรีพัฒน์ 

 

 

อาคารตะวัน ฯ 

 

อาคารเฉลิม

พระบารมี         

 

 

 

อาคารสุจิณโน 

ห้องฉกุเฉิน 

 

 

 

 

 

อาคารบุญสม ฯ 


