ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เรื่อง แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้มารับบริการแบบผู้ป่วยนอก ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ฉบับที่ 4
วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2564
*****************************
ตามที่ได้มีรายงานการระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่
หลายจังหวัดตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา เพื่อให้การควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และคณะแพทยศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอ
กาหนดแนวทางปฏิบัติสาหรับผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยอ้างอิงจากคาสั่งศูนย์บริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 15/2564 ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2564
และประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 31 ลงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2564 ดังต่อไปนี้
1. ยกเลิกประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้มารับบริการแบบ
ผู้ป่วยนอก ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ฉบับที่ 3 วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2564
2. ยกเลิกการตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ในผู้ที่มารับบริการแบบผู้ป่วยนอก ทั้งก่อนและหลังเข้า
รับบริการ ยกเว้นผู้ที่เข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยใน เข้ารับการผ่าตัด ทาหัตถการทางการแพทย์ หรือ
รับยาเคมีบาบัดแบบผู้ป่วยนอก ให้ปฏิบัติตามแนวทางของโรงพยาบาลที่ได้จัดทาไว้โดยเฉพาะ
3. ผู้ มารั บ บริ การทุกคนจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้ารับบริการ ล้ างมือบ่อยๆ เว้น
ระยะห่ า งและปฏิ บั ติ ต ามค าแนะน าของเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน และมาตรการต่ า งๆ ของทาง
โรงพยาบาลโดยเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตาม ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการงดให้บริการ
4. ผู้มารับบริการที่มีอาการไข้ หรือมีประวัติไข้ ≥ 37.5 องศาเซลเซียส ร่วมกับ มีอาการทางระบบ
ทางเดินหายใจ (เช่น ไอ น้ามูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลาบาก) หรือ
มีอาการทางระบบทางเดินหายใจ (เช่น ไอ น้ามูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือ
หายใจลาบาก) จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในอาคารของโรงพยาบาล ขอให้ไปรับบริการที่คลินิก
โรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ (URI clinic) หรือห้องฉุกเฉิน ตามข้อบ่งชี้และแนวทางปฏิบัติของ
โรงพยาบาล
5. ผู้มารับบริการที่เข้าข่ายผู้ป่วยสอบสวนโรค (patient under investigation) ที่มีความจาเป็นต้อง
เข้ารับการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตรวจทางรังสีวิทยา หรือการตรวจพิเศษอื่นๆ ให้ปฏิบัติตาม
แนวทางในการดูแลผู้ป่ วยกลุ่ มดังกล่าวของทางโรงพยาบาลและหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้
กาหนดไว้
6. ขอความร่วมมือผู้มารับบริการที่อาการคงที่รับยาเดิมทางไปรษณีย์ จนกว่าสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะคลี่คลาย โดยทางห้องตรวจผู้ป่วยนอกจะเป็นผู้
แจ้งให้ผู้มารับบริการทราบล่วงหน้าก่อนถึงวันนัดหมาย
7. บุ คลากรที่เกี่ย วข้องกับ การให้ บริ การผู้ ป่ว ย รวมถึงลิ ฟท์โ ดยสาร ต้องมีมาตรการเว้นระยะห่ า ง
ป้องกันไม่ให้เกิดความแออัดของผู้มารับบริการในบริเวณอาคารหรือในลิฟท์โดยสาร จนเสี่ยงต่อการ
แพร่กระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

8. การแต่งกายของบุ คลากรในการให้ บริการผู้ ป่ว ยนอก ให้ ส วมหน้ากากอนามัย (surgical mask)
ตลอดเวลาในการให้บริการ แนะนาให้สวมกระจังหน้า (face shield) หรือ แว่นตา (goggles) ร่วม
ด้วยในกรณีที่มีโอกาสสัมผัสสารคัดหลั่งระบบทางเดินหายใจของผู้ป่วย เช่น ห้องตรวจหู คอ จมูก
(ENT) ห้องตรวจตา (EYE) ห้องตรวจอายุรกรรม เป็นต้น หลีกเลี่ยงการถอดอุปกรณ์ป้องกันโดยไม่
จาเป็น หรือใช้มือสัมผัสส่วนใดส่วนหนึ่งของใบหน้าและดวงตาโดยไม่ได้ล้างมือ รักษาสุ ขอนามัยส่วน
บุคคลอย่างเคร่งครัด
9. การใช้อุป กรณ์ป้ อ งกั น ส่ ว นบุ คคลอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากข้ อ 8 ให้ เป็นดุล ยพินิจของหั ว หน้ า หรื อ
ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานนั้นๆ โดยให้พิจารณาตามคาแนะนาในการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
ของโรงพยาบาล วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2564
เอกสารคัดกรองก่อนเข้ารับบริการ แนวทางการรับยาทางไปรษณีย์ และคาแนะนาในการใช้อุปกรณ์
ป้องกันส่วนบุคคลของโรงพยาบาล ดังเอกสารแนบ
ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2564 ทั้งนี้หากประกาศโรงพยาบาลมหาราช
นครเชียงใหม่ฉบับใดมีข้อความขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี้ ให้ถือปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้
จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2564

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์นเรนทร์ โชติรสนิรมิต)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ติด Sticker

เอกสารแนบ 1

เอกสารคัดกรองสาหรับผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาตัว และ/หรือทาหัตถการ
ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) อันเป็นโรคติดต่อ
อันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข จึงมีความจาเป็นต้องกาหนดมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคดังกล่าว ทางโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่จึงขอความร่วมมือจากท่านในการให้ข้อมูลดังต่อไปนี้ตามจริง
เดินทางมาจาก อาเภอ...................................จังหวัด.........................................ประเทศ……………....................…
1.



มี



ไม่มี

2.



มี



ไม่มี

3.
4.



มี
 มี



ไม่มี
 ไม่มี

อาการไข้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีประวัติเป็นไข้ภายใน 14 วัน โดยไม่ทราบสาเหตุ
หรือไม่สามารถอธิบายได้จากพยาธิสภาพของโรค ณ ขณะนั้น
ประวัติปัญหาระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีเสมหะมากขึ้น คัดจมูก มีน้ามูก
สูญเสียการได้กลิ่น หายใจเร็ว หอบเหนื่อย หรือหายใจลาบาก ภายใน 14 วัน
ประวัติเดินทางกลับมาจากต่างประเทศโดยไม่ได้เข้าระบบกักกันโรค ภายใน 28 วัน
ประวัติสัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค COVID-19 ภายใน 14 วัน

หากท่านมีการปกปิ ดข้อ มูล หรื อ ให้ ข้ อมูล เท็จ และทาให้ บุคคลอื่นติดเชื้อไวรัส ดัง กล่ าว จะถูกแจ้งความ
ดาเนินคดี มีโทษตามกฎหมายมาตรา 31 มาตรา 34 มาตรา 50 และมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.
2558
ลงชื่อ .................................................... ผู้ปว่ ย
(.......................................................................)

ลงชื่อ .................................................... ผู้แทนผู้ป่วย
(................................................................................)
เกี่ยวข้องเป็น..............................................ของผู้ป่วย
ลงชื่อ .............................................................. พยาน
(.................................................................................)

แพทย์ลงความเห็น  ไม่ต้องการตรวจคัดกรอง Antigen / RT-PCR

 ต้องการตรวจคัดกรอง Antigen / RT-PCR

วันที่ทาการซักประวัติ......................................

ได้รับการเก็บตัวอย่างส่งตรวจเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ ................................................... แพทย์
(.......................................................................)

ลงชื่อ.................................................พยาบาล
(.....................................................................)

เอกสารแนบ 2
แนวทางการรับยาทางไปรษณีย์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

เอกสารแนบ 3
คาแนะนาในการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (personal protective equipment – PPE) ฉบับปรับปรุง 6 พฤษภาคม 2564

†

* เมื่อมีความจาเป็ น, ** 1) กาวน์ กนั นา้ เต็มตัว หรื อ 2) กาวน์ VRE/CRE สวมทับด้ วยกาวน์ กนั นา้ ครึ่งตัว, ‡ กรณีทาความสะอาด cohort ward สามัญ/ICU ให้ สวม cover all,
† หากมีโอกาสสั มผัสสารคัดหลัง่ จากระบบทางเดินหายใจของผู้ป่วย จากการพูดคุยหรื อตรวจร่ างกายบริเวณใบหน้ าและลาคอใกล้ ชิด เช่ น ห้ องตรวจ ENT Eye อายุรกรรม กุมารเวชกรรม เป็ นต้ น ให้ สวม face shield หรือ goggles

