ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เรื่อง แนวทางการส่งผู้ป่วยตรวจที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอก ชั้น 1 อาคารโรคติดเชื้อและโรคอุบัติใหม่
*************************
ตามที่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้เปิดห้องตรวจผู้ป่วยนอก ชั้น 1 อาคารโรคติดเชื้อและ
โรคอุบัติใหม่ (EID : emerging infectious diseases clinic) เพื่อตรวจผู้ป่วยที่ติดเชื้อที่สามารถแพร่กระจายทาง
อากาศ (airborne transmission) เช่น วัณโรคปอด สุกใส งูสวัดชนิดแพร่กระจาย หัด และโรคอุบัติใหม่ต่างๆ เช่น
SARS, MERS, COVID-19 เป็นต้น รวมทั้งผู้ป่วยติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยาหลายขนาน เช่น VRE, CRE, colistin-resistant
P.aeruginosa, colistin-resistant A.baumannii เป็นต้น เพื่อป้องการแพร่กระจายของเชื้อดังกล่าวไปยังบุคลากร
ทางการแพทย์และผู้มารับบริการในโรงพยาบาล
ในการนี้ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จึงขอกาหนดแนวทางการส่งผู้ป่วยตรวจที่ห้องตรวจ
ผู้ป่วยนอก ชั้น 1 อาคารโรคติดเชื้อและโรคอุบัติใหม่ ดังนี้
1) ห้องตรวจ เปิดทาการในวัน และเวลาราชการ (08.00 - 16.00 น.)
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5393-8723 และ 0-5393-8589
2) การนัดผู้ป่วยเข้าห้องตรวจความดันลบ (negative-pressure room)
2.1. ผู้ป่วยที่ให้นัดเข้าที่ห้องตรวจนี้ ได้แก่ ผู้ป่วยวัณโรคปอด วัณโรคกล่องเสียง สุกใส งูสวัดชนิด
แพร่กระจาย หัด ในระยะที่ยังมีการแพร่กระจายเชื้อ รวมถึงโรคอื่นๆที่มีการระบาด ตามที่
อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ/กุมารแพทย์โรคติดเชื้อ ระบุ
2.2. วัน เวลา และแพทย์ที่ออกตรวจ ขึ้นกับห้องตรวจหรือหอผู้ป่วยที่นัดผู้ป่วยเข้ามายัง EID
clinic ดังนี้
2.2.1. กรณีนัดจากห้องตรวจผู้ป่วยนอก
ห้องตรวจที่ออกใบนัด
หรือจุดที่พบผู้ป่วย

ส่งปรึกษาแพทย์
อายุรแพทย์
/กุมารแพทย์เฉพาะทาง

ให้ส่งตรวจวัน

เวลา

จุดคัดกรองต่างๆ

จันทร์-ศุกร์

08.00-16.00 น.

ห้องตรวจเบอร์ 9

จันทร์-ศุกร์

ห้องตรวจเบอร์ 9

โรคระบบทางเดินหายใจ ฯ
(chest med)

จันทร์

แพทย์ที่ออกตรวจ

แพทย์ใช้ทุน /
แพทย์ประจาบ้านอายุรศาสตร์
แพทย์ใช้ทุน /
08.00-16.00 น.
แพทย์ประจาบ้านอายุรศาสตร์
แพทย์ใช้ทุน/
แพทย์ประจาบ้านอายุรศาสตร์/
09.00-12.00 น.
แพทย์ประจาบ้านต่อยอด
หน่วยโรคระบบทางเดินหายใจ

ห้องตรวจที่ออกใบนัด
หรือจุดที่พบผู้ป่วย

ส่งปรึกษาแพทย์
อายุรแพทย์
/กุมารแพทย์เฉพาะทาง

ให้ส่งตรวจวัน

เวลา

ห้องตรวจเบอร์ 9

โรคติดเชื้อ (ID med)

ศุกร์

09.00-10.30 น.

ห้องตรวจเบอร์ 22

โรคระบบทางเดินหายใจ ฯ
(chest med)

จันทร์

09.00-12.00 น.

ห้องตรวจเบอร์ 22

โรคติดเชื้อ (ID med)

ศุกร์

09.00-10.30 น.

จันทร์-ศุกร์

08.00-16.00 น.

จันทร์-ศุกร์

08.30-16.00 น.

ห้องตรวจอายุรกรรม
เฉพาะทางอืน่ ๆ

อายุรแพทย์ทั่วไป

ห้องตรวจเด็ก เบอร์ 28
ห้องตรวจเด็ก เบอร์ 28

กุมารแพทย์โรคติดเชื้อ
(Ped ID)

จันทร์

09.00-12.00 น.

ห้องตรวจพิเศษเด็ก 1

กุมารแพทย์โรคติดเชื้อ
(Ped ID)

จันทร์

09.00-12.00 น.

จันทร์-ศุกร์

08.00-16.00 น.

ห้องตรวจอื่นๆ ที่ไม่ใช่
ห้องตรวจอายุรกรรม หรือ
ห้องตรวจกุมารเวชกรรม

แพทย์ที่ออกตรวจ
แพทย์ใช้ทุน/
แพทย์ประจาบ้านอายุรศาสตร์/
แพทย์ประจาบ้านต่อยอด
หน่วยโรคติดเชื้อ
แพทย์ใช้ทุน/
แพทย์ประจาบ้านอายุรศาสตร์/
แพทย์ประจาบ้านต่อยอด
หน่วยโรคระบบทางเดินหายใจ
แพทย์ใช้ทุน/
แพทย์ประจาบ้านอายุรศาสตร์/
แพทย์ประจาบ้านต่อยอด
หน่วยโรคติดเชื้อ
แพทย์ใช้ทุน/
แพทย์ประจาบ้านอายุรศาสตร์
แพทย์ใช้ทุน/
แพทย์ประจาบ้านกุมารเวชศาสตร์
แพทย์ใช้ทุน/
แพทย์ประจาบ้านกุมารเวชศาสตร์/
แพทย์ประจาบ้านต่อยอด
หน่วยโรคติดเชื้อ
แพทย์ใช้ทุน/
แพทย์ประจาบ้านกุมารเวชศาสตร์/
แพทย์ประจาบ้านต่อยอด
หน่วยโรคติดเชื้อ
แพทย์ใช้ทุน/
แพทย์ประจาบ้านอายุรศาสตร์
หรือ แพทย์ใช้ทุน/
แพทย์ประจาบ้านกุมารเวชศาสตร์

2.2.2. กรณีนัดจากหอผู้ป่วย ต้องมีคาสั่งนัดจากอายุรแพทย์หรือกุมารแพทย์เท่านั้น
(ในที่นี้ หมายถึง แพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจาบ้าน และอาจารย์แผนกนั้นๆ)
หอผู้ป่วยที่ออกใบนัด
หอผู้ป่วยอายุรกรรม
และหอผู้ป่วยโรคปอด

คาสั่งนัดโดย

ให้ส่งตรวจวัน

แพทย์ใช้ทุน/
แพทย์ประจาบ้านอายุรศาสตร์

จันทร์-ศุกร์

หอผู้ป่วยอายุรกรรม
และหอผู้ป่วยโรคปอด

หน่วยโรคระบบทางเดินหายใจฯ
(chest med)

จันทร์

เวลา

แพทย์ที่ออกตรวจ
แพทย์ใช้ทุน/
08.00-16.00 น. แพทย์ประจาบ้านอายุรศาสตร์
แพทย์ใช้ทุน/
แพทย์ประจาบ้านอายุรศาสตร์/
09.00-12.00 น.
แพทย์ประจาบ้านต่อยอด
หน่วยโรคระบบทางเดินหายใจ

หอผู้ป่วยที่ออกใบนัด

ให้ส่งตรวจวัน

เวลา

ศุกร์

09.00-10.30 น.

หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม แพทย์ใช้ทุน/
และหอผู้ป่วยโรคปอด แพทย์ประจาบ้านกุมารเวชศาสตร์

จันทร์-ศุกร์

08.30-16.00 น.

หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม
กุมารแพทย์โรคติดเชื้อ (Ped ID)
และหอผู้ป่วยโรคปอด

จันทร์

09.00-12.00 น.

หอผู้ป่วยอื่นๆ

หน่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ฯ
(chest med)

จันทร์

09.00-12.00 น.

หอผู้ป่วยอื่นๆ

หน่วยโรคติดเชื้อ (ID med)

ศุกร์

09.00-10.30 น.

หอผู้ป่วยอื่นๆ

กุมารแพทย์โรคติดเชื้อ (Ped ID)

จันทร์

09.00-12.00 น.

หอผู้ป่วยอายุรกรรม
และหอผู้ป่วยโรคปอด

คาสั่งนัดโดย

หน่วยโรคติดเชื้อ (ID med)

แพทย์ที่ออกตรวจ
แพทย์ใช้ทุน/
แพทย์ประจาบ้านอายุรศาสตร์/
แพทย์ประจาบ้านต่อยอด
หน่วยโรคติดเชื้อ
แพทย์ใช้ทุน/
แพทย์ประจาบ้านกุมารเวชศาสตร์
แพทย์ใช้ทุน/
แพทย์ประจาบ้านกุมารเวชศาสตร์/
แพทย์ประจาบ้านต่อยอด
หน่วยโรคติดเชื้อ
แพทย์ใช้ทุน/
แพทย์ประจาบ้านอายุรศาสตร์/
แพทย์ประจาบ้านต่อยอด
หน่วยโรคระบบทางเดินหายใจ
แพทย์ใช้ทุน/
แพทย์ประจาบ้านอายุรศาสตร์/
แพทย์ประจาบ้านต่อยอด
หน่วยโรคติดเชื้อ
แพทย์ใช้ทุน/
แพทย์ประจาบ้านกุมารเวชศาสตร์/
แพทย์ประจาบ้านต่อยอด
หน่วยโรคติดเชื้อ

3) การนัดผู้ป่วยเข้าห้องตรวจโรคติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยาหลายขนาน
3.1. ผู้ป่วยที่ให้นัดเข้าที่ห้องตรวจนี้ ได้แก่ ผู้ ป่วยติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยาหลายขนาน เช่น VRE,
CRE, colistin-resistant P.aeruginosa, colistin-resistant A.baumannii เป็นต้น
รวมถึงเชื้ออื่นๆ ตามที่อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ/กุมารแพทย์โรคติดเชื้อ ระบุ
3.2. วัน เวลา และแพทย์ที่ออกตรวจ ขึ้นกับหอผู้ป่วย ทีน่ ัดผู้ป่วยเข้ามายัง EID clinic ดังนี้
หอผู้ป่วยที่ออกใบนัด

คาสั่งนัดโดย
แพทย์ใช้ทุน/
หอผู้ป่วยอายุรกรรม
แพทย์ประจาบ้านอายุรศาสตร์
แพทย์ใช้ทุน/
หอผู้ป่วยอายุรกรรม
แพทย์ประจาบ้านอายุรศาสตร์
เฉพาะทาง
แพทย์ใช้ทุน/
หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม
แพทย์ประจาบ้านกุมารเวชศาสตร์

ให้ส่งตรวจวัน

เวลา

จันทร์-ศุกร์

08.00-16.00 น.

จันทร์-ศุกร์

08.00-16.00 น.

จันทร์-ศุกร์

08.30-16.00 น.

หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม กุมารแพทย์โรคติดเชื้อ (Ped ID)

จันทร์

09.00-12.00 น.

แพทย์ที่ออกตรวจ
แพทย์ใช้ทุน/
แพทย์ประจาบ้านอายุรศาสตร์
แพทย์ใช้ทุน/
แพทย์ประจาบ้านอายุรศาสตร์
เฉพาะทางนั้นๆ
แพทย์ใช้ทุน/
แพทย์ประจาบ้านกุมารเวชศาสตร์
แพทย์ใช้ทุน/
แพทย์ประจาบ้านกุมารเวชศาสตร์/
แพทย์ประจาบ้านต่อยอด
หน่วยโรคติดเชื้อ

หอผู้ป่วยที่ออกใบนัด
หอผู้ป่วยอื่นๆ
หอผู้ป่วยอื่นๆ

หอผู้ป่วยอื่นๆ

คาสั่งนัดโดย
แพทย์ใช้ทุน/
แพทย์ประจาบ้านอายุรศาสตร์
เฉพาะทาง
แพทย์ใช้ทุน/
แพทย์ประจาบ้านกุมารเวชศาสตร์
เฉพาะทางนั้นๆ
แพทย์แผนกนัน้ ๆ เช่น ศัลยกรรม
ศัลยกรรมกระดูก กุมารศัลยกรรม
และกุมารศัลยกรรมกระดูก
เป็นต้น

ให้ส่งตรวจวัน
จันทร์-ศุกร์
จันทร์-ศุกร์

จันทร์-ศุกร์

เวลา

แพทย์ที่ออกตรวจ
แพทย์ใช้ทุน/
08.00-16.00 น. แพทย์ประจาบ้านอายุรศาสตร์
เฉพาะทางนั้นๆ
แพทย์ใช้ทุน/
08.30-16.00 น. แพทย์ประจาบ้านกุมารเวชศาสตร์
เฉพาะทางนั้นๆ
แพทย์ใช้ทุน/
แพทย์ประจาบ้านเฉพาะทาง
08.00-16.00 น.
ของแผนกนั้นๆ

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2563

(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยวัฒน์ บารุงกิจ)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

