ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วย PUI (patient under investigation)
ในสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19
***********************************
สืบเนื่องจากประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง เปิดให้บริ การหอผู้ป่วยพิเศษ 6
อาคารตะวัน กังวานพงศ์ เป็นหอผู้ป่วยโรคติดเชื้อและโรคอุบัติใหม่ (PUI IPD) ลงวันที่ 17 เมษายน 2564 และ
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง เปิดให้บริการหอผู้ป่วยพิเศษตะวัน 5 อาคารตะวัน กังวานพงศ์ เป็น
หอผู้ป่วยโรคติดเชื้อและโรคอุบัติใหม่ (PUI IPD) ลงวันที่ 26 เมษายน 2564 นั้น
เพื่อให้การบริการและการดูแลผู้ป่วยเป็นไปในทิศทางเดียวกันตามมาตรฐานของโรงพยาบาล และ
เป็นการสื่อสารถึงบุคลากรได้รับทราบปฏิบัติต่อไป โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จึงขอกาหนดแนวทางปฏิบัติ
ในการดูแลผู้ป่วย PUI (patient under investigation) ผู้ป่วยที่เป็นเคสฉุกเฉิน เร่งด่วนหรือมีความจาเป็นต้องนอน
โรงพยาบาล ที่มีประวัติไปพื้นที่เสี่ยงหรือไม่ทราบประวัติ ต้องได้รับการรักษาที่โรงพยาบาล และผู้ป่วยที่ไม่มีประวัติ
เสี่ยงที่ต้องทาการผ่าตัดและผลการตรวจ rt-PCR ยังไม่ออก ตามรายละเอียดในเอกสารแนบท้าย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่
29 เมษายน 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2564

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์นเรนทร์ โชติรสนิรมิต)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
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แนวทางการรับส่งผู้ป่วยกรณีเป็ นโรคทางอายุรกรรม/กุมารเวชกรรม/สูตนิ รีเวชกรรม/ศัลยกรรม
มีอาการที่ตอ้ งรักษาเร่งด่วนในโรงพยาบาลและมีประวัติเสี่ยง*
Admit พิเศษ 5/6 ร่วมกับทา rt-PCR (day 0-3) ที่หอ้ ง negative ที่ ER (ถ้ามีประวัติเสี่ยงระบบทางเดินหายใจให้ไป
admit โรคปอดหรือที่ท่ีมี negative room ที่โรงพยาบาลจัดไว้ให้ ในกรณีท่ีเตียงเต็มให้พิจารณา admit ที่พิเศษ 5/6)

ให้การรักษาดูแลโดยทีมแพทย์เจ้าของไข้และพยาบาลผูม้ ีความเชี่ยวชาญ
ICN ร่วมซักประวัติและ กาหนดวันตรวจ rt-PCR (day 5-7) หลังมีประวัติ contact

ผลบวก

ผลลบในการตรวจ day5-7

ย้ายไป admit โรคปอดหรือที่ท่ี รพ จัดไว้ให้

ย้ายไป ward (Zoneแยก)

ถ้าครบ 14 วัน ยังไม่
จาหน่ายให้ยา้ ยไป ward
Zone ปกติ Selfmonitoring ต่อ

ถ้าจาหน่ายก่อนครบ 14
วันให้ Selfquarantine ที่บา้ นต่อ
จนครบ 14 วัน

*ประวัติเสี่ยง =
1. อาการไข้ตงั้ แต่ 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีประวัติเป็ นไข้ภายใน 14 วัน โดยไม่ทราบสาเหตุหรือไม่สามารถอธิบายได้จากพยาธิสภาพของโรค ณ ขณะนัน
้
2. ประวัติปัญหาระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีเสมหะมากขึน้ คัดจมูก มีนา้ มูก สูญเสียการได้กลิ่น หายใจเร็ว หอบเหนื่อย หรือหายใจลาบาก ภายใน 14 วัน
3. ประวัติเดินทางกลับทางมาจากต่างประเทศโดยไม่ได้เข้าระบบกักกันโรค ภายใน 28 วัน
4. ประวัติอยูอ่ าศัยหรือเดินทางจากพืน้ ที่ที่มีรายงานการระบาดภายใน 14 วัน
5. ประวัติอยูอ่ าศัยร่วมกับผูท
้ ี่เดินทางกลับมาจากพืน้ ที่ที่มีรายงานการระบาดภายใน 14 วัน
6. ประวัติสม
ั ผัสหรือใกล้ชิดผูป้ ่ วยที่ได้รบั การวินิจฉัยว่าเป็ นโรค COVID-19 ภายใน 28 วัน
7. ประวัติไปสถานที่ที่มีการชุมนุม หรือมีผค
ู้ นรวมตัวกันอยูเ่ ป็ นจานวนมากอย่างน้อย 20 คน โดยไม่มมี าตรการคัดกรองหรือตรวจวัดอุณหภูมิ หรือผูป้ ่ วยไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย

กรณีเป็ นโรคทางศัลยกรรมที่ตอ้ งผ่าตัดฉุกเฉิน

8. กรณีผป
ู้ ่ วยหมดสติหรือไม่สามารถให้ประวัตไิ ด้

พืน้ ที่ที่มีการรายงานการระบาดคือ พืน้ ที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดและพืน้ ที่ควบคุมสูงสุด ตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 (ศบค.) ร่วมกับข้อมูลจากหน่วยควบคุม
และป้องกันโรคติดเชือ้ ในโรงพยาบาล ณ วันนั้น
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กรณีเป็ นโรคทางศัลยกรรมทีต่ ้องผ่าตัดฉุกเฉิน
Emergency surgery

Rapid antigen test

รอผลไม่ได้

รอผลได้

ผ่าตัด Act as PUI

ผลบวก

ผลลบ

ผลออก

Admit ward โรคปอดหรือward ที่ รพ จัดไว้ให้

ผลบวก

ผลลบ

ผ่าตัดปกติ

Admit ward โรคปอด

ผ่าตัดเคส COVID19

*มีประวัติเสี่ยง

หรือward ที่ รพ จัดไว้
ให้ และรอผล rt-PCR

กลับ Admit ward โรคปอดหรือward
ที่ รพ จัดไว้ให้ และรอผล rt-PCR

ไม่มี

มี

Admit ห้อง negative room zone

Admit ห้อง negative room zone

Admit ward พิเศษ 5/6

แยกที่ รพ จัดไว้ให้ (กรณีผปู้ ่ วยหนัก)

รอผล rt-PCR

รอผล rt-PCR
ผลบวก

ผลลบ

Admit ward โรคปอด

ตรวจ rt-PCR ซา้ วันที่ 7
หลังประวัติ contact

หรือward ที่ รพ จัดไว้ให้

ผลบวก

Admit ward โรคปอด

แยกที่ รพ จัดไว้ให้ (กรณีผปู้ ่ วยหนัก)

Admit ward (Zone แยก)

ผลบวก

ผลลบ

Admit ward โรคปอด

Admit ward
(Zone ปกติ)

หรือward ที่ รพ จัดไว้ให้

ผลลบ

Admit ward (Zone แยก)

หรือward ที่ รพ จัดไว้ให้
ถ้าครบ 14 วันยังไม่จาหน่ายให้ ย้ายไป
zone ปกติและ self-monitoring ต่อ
จนครบ 14 วัน

ถ้าจาหน่ายก่อนครบ 14 วันให้ selfquarantine ต่อจนครบ 14 วัน
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กรณีเป็ นโรคทางศัลยกรรมทีต่ ้องผ่าตัดเร่งด่วน ไม่ฉุกเฉิน (รอผล rt-PCR ได้)
Urgency

ตรวจ rt-PCR ระหว่างรอผล
Admit ward พิเศษ 5/6

รอผลยังไม่ออก แต่ตอ้ งผ่าตัด

รอผลได้

ผ่าตัด Act as PUI
ผลrt-PCR

ผลบวก

ผลยังไม่ออก
ผลบวก

ย้ายไป Admit ward โรคปอด
หรือward ที่ รพ จัดไว้ให้

ผลลบ

กลับ ward พิเศษ 5/6 หรือห้อง
negative room zone แยกที่
รพ จัดไว้ให้ (กรณีผปู้ ่ วยหนัก)

โรคปอดหรือ
ward ที่ รพ จัด
ไว้ให้

*มีประวัตเิ สี่ยง

ผ่าตัดเคส COVID19

*มีประวัตเิ สี่ยง

Admit ward

ผลลบ

ไม่มี

มี

ไม่มี

มี

กลับ ward โรคปอด
หรือward ที่ รพ จัด
ไว้ให้

ย้าย ไป admit
ward (Zone ปกติ)
และผ่าตัดปกติ

Admit ward พิเศษ 5/6

ผ่าตัด Act as PUI
Admit ห้อง negative room
zone แยกที่ รพ จัดไว้ให้

Admit ward พิเศษ 5/6

Admit ward
(Zone ปกติ)

(กรณีผปู้ ่ วยหนัก)
ตรวจ rt-PCR ซา้ วันที่ 7
หลังประวัติ contact

ผลบวก

กลับ ward พิเศษ 5/6 หรือห้อง
negative room zone แยกที่
รพ จัดไว้ให้ (กรณีผปู้ ่ วยหนัก)
ตรวจ rt-PCR ซา้ วันที่ 7 หลังประวัติ contact

ผลลบ
ผลบวก

Admit ward โรคปอด

หรือward ที่ รพ จัดไว้ให้

Admit ward
(Zone แยก)

Admit ward โรคปอด

หรือward ที่ รพ จัดไว้ให้
ถ้าครบ 14 วันยังไม่จาหน่ายให้ ย้ายไป
zone ปกติและ self-monitoring ต่อ
จนครบ 14 วัน

ถ้าจาหน่ายก่อนครบ 14 วันให้ selfquarantine ต่อจนครบ 14 วัน

ถ้าครบ 14 วันยังไม่
จาหน่ายให้ ย้ายไป
zone ปกติและ
self-monitoring

ต่อจนครบ 14 วัน

ผลลบ

Admit ward
(Zone แยก)

ถ้าจาหน่ายก่อนครบ
14 วันให้ selfquarantine ต่อจน
ครบ 14 วัน
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กรณีเป็ นโรคทางศัลยกรรมทีต่ ้องผ่าตัดไม่เร่งด่วนฉุกเฉิน แต่จาเป็ น เช่น โรคมะเร็ง
(รอผล rt-PCR ได้ พอเลื่อนได้)
Time sensitive

*ประวัตเิ สี่ยง

มีประวัติเสี่ยง งดผ่าตัด

ไม่มีประวัติเสี่ยง*และตรวจ rt-PCR ก่อนผ่าตัด 48 ชั่วโมง (ขอพิจารณาให้ผปู้ ่ วย
กลับไปรอผลที่บา้ น1วันแล้วนัดกลับมาฟังผลพร้อม admit ในวันถัดไป)

ผลบวก

พิจารณาเลื่อนผ่าตัด

ผลลบ

ถ้าจาเป็ นต้องผ่าตัด

ส่งเข้ามารักษา

ผ่าตัด COVID19และ

COVID19

admit ward โรคปอด

ผ่าตัดปกติและ admit
ward (Zone ปกติ)

หรือward ที่ รพ จัดไว้ให้

*ประวัติเสี่ยง =
1. อาการไข้ตงั้ แต่ 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีประวัติเป็ นไข้ภายใน 14 วัน โดยไม่ทราบสาเหตุหรือไม่สามารถอธิบายได้จากพยาธิสภาพของโรค ณ ขณะนัน
้
2. ประวัติปัญหาระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีเสมหะมากขึน้ คัดจมูก มีนา้ มูก สูญเสียการได้กลิ่น หายใจเร็ว หอบเหนื่อย หรือหายใจลาบาก ภายใน 14 วัน
3. ประวัติเดินทางกลับทางมาจากต่างประเทศโดยไม่ได้เข้าระบบกักกันโรค ภายใน 28 วัน
4. ประวัติอยูอ่ าศัยหรือเดินทางจากพืน้ ที่ที่มีรายงานการระบาดภายใน 14 วัน
5. ประวัติอยูอ่ าศัยร่วมกับผูท
้ ี่เดินทางกลับมาจากพืน้ ที่ที่มีรายงานการระบาดภายใน 14 วัน
6. ประวัติสม
ั ผัสหรือใกล้ชิดผูป้ ่ วยที่ได้รบั การวินิจฉัยว่าเป็ นโรค COVID-19 ภายใน 28 วัน
7. ประวัติไปสถานที่ที่มีการชุมนุม หรือมีผค
ู้ นรวมตัวกันอยูเ่ ป็ นจานวนมากอย่างน้อย 20 คน โดยไม่มมี าตรการคัดกรองหรือตรวจวัดอุณหภูมิ หรือผูป้ ่ วยไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย
8. กรณีผป
ู้ ่ วยหมดสติหรือไม่สามารถให้ประวัตไิ ด้

พืน้ ที่ที่มีการรายงานการระบาดคือ พืน้ ที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดและพืน้ ที่ควบคุมสูงสุด ตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 (ศบค.) ร่วมกับข้อมูลจากหน่วยควบคุม
และป้องกันโรคติดเชือ้ ในโรงพยาบาล ณ วันนั้น
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กรณีผู้ป่วยรับยาเคมีบาบัด
ในกรณีท่ผี ปู้ ่ วยนัดมารับยาเคมีบาบัดและมีประวัติเสี่ยง*
ดูผล rt-PCR ที่มากับผูป้ ่ วย

ผลลบ

ผลบวก
พิจารณาเลื่อนการให้ยาเคมีบาบัด

นอนรับยาเคมีบาบัดที่ พิเศษ 5/6

*ประวัติเสี่ยง =
1. อาการไข้ตงั้ แต่ 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีประวัติเป็ นไข้ภายใน 14 วัน โดยไม่ทราบสาเหตุหรือไม่สามารถอธิบายได้จากพยาธิสภาพของโรค ณ ขณะนัน
้
2. ประวัติปัญหาระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีเสมหะมากขึน้ คัดจมูก มีนา้ มูก สูญเสียการได้กลิ่น หายใจเร็ว หอบเหนื่อย หรือหายใจลาบาก ภายใน 14 วัน
3. ประวัติเดินทางกลับทางมาจากต่างประเทศโดยไม่ได้เข้าระบบกักกันโรค ภายใน 28 วัน
4. ประวัติอยูอ่ าศัยหรือเดินทางจากพืน้ ที่ที่มีรายงานการระบาดภายใน 14 วัน
5. ประวัติอยูอ่ าศัยร่วมกับผูท
้ ี่เดินทางกลับมาจากพืน้ ที่ที่มีรายงานการระบาดภายใน 14 วัน
6. ประวัติสม
ั ผัสหรือใกล้ชิดผูป้ ่ วยที่ได้รบั การวินิจฉัยว่าเป็ นโรค COVID-19 ภายใน 28 วัน
7. ประวัติไปสถานที่ที่มีการชุมนุม หรือมีผค
ู้ นรวมตัวกันอยูเ่ ป็ นจานวนมากอย่างน้อย 20 คน โดยไม่มมี าตรการคัดกรองหรือตรวจวัดอุณหภูมิ หรือผูป้ ่ วยไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย
8. กรณีผป
ู้ ่ วยหมดสติหรือไม่สามารถให้ประวัตไิ ด้

พืน้ ที่ที่มีการรายงานการระบาดคือ พืน้ ที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดและพืน้ ที่ควบคุมสูงสุด ตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 (ศบค.) ร่วมกับข้อมูลจากหน่วยควบคุม
และป้องกันโรคติดเชือ้ ในโรงพยาบาล ณ วันนั้น
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เกณฑ์การรับเข้า พ5/6
1. ผูป้ ่ วยอายุรกรรม/กุมารเวชกรรม/สูตนิ รีเวชกรรม/ศัลยกรรมที่ไม่ตอ้ งผ่าตัด ที่มีความเสี่ยง ต้องรอผล
rt-PCR และรอผลอีกครัง้ day 5-7 หลังcontact
2. ผูป้ ่ วยศัลยกรรมที่ตอ้ งผ่าตัดและมีความเสี่ยง ต้องรอผล rt-PCR และรอผลอีกครัง้ day 5-7 หลังcontact
3. ผูป้ ่ วยศัลยกรรมที่ตอ้ งผ่าตัด ไม่มีความเสี่ยงแต่ rt-PCR ยังไม่ออก
4. ผูป้ ่ วยมารับยาเคมีบาบัดทีมีประวัตเิ สี่ยง
เกณฑ์การรับเข้า ward Zone แยก
1. ผูป้ ่ วยอายุรกรรม/กุมารเวชกรรม/สูตนิ รีเวชกรรม/ศัลยกรรมที่ไม่ตอ้ งผ่าตัด ที่มีความเสี่ยง มีผล rt-PCR
เป็ นลบ ใน day 5-7 หลังcontact
2. ผูป้ ่ วยศัลยกรรมฉุกเฉินที่ตอ้ งผ่าตัด rapid antigen test negative ไม่มีความเสี่ยง และadmit มารอผล
rt-PCR
3. ผูป้ ่ วยศัลยกรรมที่ตอ้ งผ่าตัดที่มีความเสี่ยง มีผล rt-PCR เป็ นลบใน day 5-7 หลังcontact
เกณฑ์การรับเข้า ward Zone ปกติ
1. ผูป้ ่ วยอายุรกรรม/กุมารเวชกรรม/สูตนิ รีเวชกรรม/ศัลยกรรมที่ไม่ตอ้ งผ่าตัด ที่มีความเสี่ยง มีผล rt-PCR
เป็ นลบใน day 5-7 หลังcontact และอยู่ Zone แยกมาครบ 14 วัน
2. ผูป้ ่ วยศัลยกรรมที่ตอ้ งผ่าตัด ไม่มีความเสี่ยงและ rt-PCR negative
3. ผูป้ ่ วยศัลยกรรมที่ตอ้ งผ่าตัดและมีความเสี่ยง มีผล rt-PCR เป็ นลบใน day 5-7 หลังcontact และ
อยู่ Zone แยกมาครบ 14 วัน

