
 
 

ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 
เรื่อง  แนวทางปฏิบัติส าหรับญาติ/ ผู้เฝ้าไข้/ ผู้เข้าเยี่ยมผู้ป่วย ท่ีโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  

ฉบับที่ 6 
วันท่ี 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

********************************************* 
 

ตามที่ได้มีรายงานการระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ (COVID-19)  
ในพื้นที่หลายจังหวัดต้ังแต่วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา เพื่อให้การควบคุมและป้องกันการระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  และคณะแพทยศาสตร์เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงขอก าหนดแนวทางปฏิบัติส าหรับญาติ/ ผู้เข้าเยี่ยมผู้ป่วย ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  
โดยอ้างอิงจากค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)  
ที่ 3 / 2564 สั่ง ณ วันที่  22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 และค าสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่  
ที่ 18 / 2564 สั่ง ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี ้  
 

1. ญาติ/ ผู้เฝ้าไข้/ ผู้เข้าเยี่ยมผู้ป่วย ต้องกรอกเอกสารแนบ 1 
 

2. ญาติ/ ผู้เฝ้าไข้/ ผู้เข้าเยี่ยมผู้ป่วย ต้องปฏิบัติตามค าสัง่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่  
ฉบับที่มผีล ณ ขณะนั้นๆ โดยเคร่งครัด 

 
3. ส าหรับผู้ท่ีมีประวัติเดินทางมาจากพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดปทุมธานี  

และอ าเภอแมส่อด จังหวัดตาก และ/ หรือมีปัจจัยเสี่ยงตามเอกสารคัดกรอง ก่อนเข้ารับบริการ 
3.1 กรณีที่เป็นญาติ/ ผูเ้ฝ้าไข้/ ผูเ้ข้าเยี่ยมผู้ป่วย ที่จะมาพร้อมกบัผูป้่วยที่จะเข้ารบับริการหรอืท าหัตถการที่

ก าหนดไว้ล่วงหน้า (elective case) 
3.1.1 ให้เดินทางมาถึงจังหวัดเชียงใหม่ อย่างน้อย 14 วัน ก่อนวันนัดหมายดังกล่าว 

3.1.2 ลงทะเบียนและกรอกข้อมูลในระบบแอพพลเิคช่ัน CM-CHANA 

และรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่  

3.1.3 ท าการแยกตัว (self-quarantine) ณ ที่พักอาศัย เป็นเวลา 14 วัน  

นับจากวันทีเ่ดินทางออกจากพื้นที่ดงักล่าว  



2 

 

3.1.4 โรงพยาบาลฯ จะท าการนัดหมายให้เข้ารับการตรวจหาเช้ือไวรัส SARS-CoV-2  

ด้วยวิธี RT-PCR ช่วงวันที่ 12-13 นับจากวันที่เดินทางออกจากพื้นที่ดังกล่าว 

3.1.4.1 หากผลตรวจพบเช้ือไวรัส SARS-CoV-2 ให้เข้าสูก่ระบวนการรักษาโรค COVID-19 

3.1.4.2 หากผลตรวจไม่พบเช้ือไวรัส SARS-CoV-2 และไม่มีอาการทางระบบทางเดินหายใจ  

(ที่ไม่เกี่ยวข้องกับภาวะหรือโรคที่เป็นอยูเ่ดิม) จงึจะสามารถเข้าเยี่ยมผูป้่วยได้ 

3.1.5 ญาติ/ ผู้เฝ้าไข้/ ผู้เข้าเยี่ยมผู้ป่วย ต้องแสดงหลักฐานว่าได้ปฏิบัติตามข้อ 3.1.1-3.1.4 ครบถ้วน 

3.1.6 หากมีอาการไข้ และ/หรืออาการทางระบบทางเดินหายใจ ให้ติดต่อสถานพยาบาลหรือ

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกลท้ี่พักอาศัยทันที เพื่อเข้ารบัการตรวจรักษา และพจิารณาตรวจหาเช้ือ

ไวรัส SARS-CoV-2 โดยเร็วที่สุด 

3.2 กรณีที่เป็นญาติ/ ผูเ้ฝ้าไข้/ ผูเ้ข้าเยี่ยม ผูป้่วยที่เข้ารับการรกัษาด้วยภาวะเร่งด่วนหรือฉุกเฉิน  

(urgency or emergency case) 

3.2.1 ให้ญาติ/ ผู้เฝ้าไข้/ ผู้เข้าเยี่ยมผูป้่วย ลงทะเบียนและกรอกข้อมูลในระบบแอพพลิเคช่ัน  

CM-CHANA และรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่  

3.2.2 ท าการตรวจหาเช้ือไวรัส SARS-CoV-2 ด้วยวิธีการตรวจแอนติเจน  

จากตัวอย่างทีเ่ก็บจากโพรงจมกู (nasopharyngeal swab) 

3.2.2.1 หากผลตรวจใหผ้ลบวก ให้ท าการตรวจหาเช้ือไวรสั SARS-CoV-2 ด้วยวิธี RT-PCR  

เพื่อยืนยันอีกครั้ง และไม่ให้เข้าพื้นที่อาคารหลักของโรงพยาบาลจนกว่าจะทราบ 

ผลการตรวจ RT-PCR 

3.2.2.2 หากผลตรวจใหผ้ลลบ และไม่มีอาการทางระบบทางเดินหายใจ  

(ที่ไม่เกี่ยวข้องกับภาวะหรือโรคที่เป็นอยูเ่ดิม) จงึจะสามารถเข้าเยี่ยมผูป้่วยได้ 

3.2.3 หากญาติ/ ผูเ้ฝ้าไข้/ ผู้เข้าเยี่ยม อยู่นานเกินกว่า 72 ช่ัวโมง ให้ท าการตรวจหาเช้ือไวรสั  

SARS-CoV-2 ด้วยวิธี RT-PCR อีกครั้ง 

3.2.4 หากญาติ/ผู้เฝ้าไข้/ผู้เข้าเยี่ยม อยู่นานเกินกว่า 5 วัน ให้ท าการตรวจหาเช้ือไวรสั SARS-CoV-2 

ด้วยวิธี RT-PCR อีกครั้งในวันที่ 10-13 นับจากวันที่เดินทางออกจากพื้นที่เสี่ยง 

3.3 กรณีที่เป็นญาติ/ ผูเ้ฝ้าไข้/ ผูเ้ข้าเยี่ยม ผูป้่วยที่มารับยาเคมีบ าบัดหรอืหัตถการที่มีความจ าเปน็และไม่

สามารถเลื่อนหรือปฏิบัติตามข้อ 3.1 ได ้

3.3.1 ลงทะเบียนและกรอกข้อมูลในระบบแอพพลเิคช่ัน CM-CHANA 

และรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ 

3.3.2 ให้ท าการตรวจหาเช้ือไวรัส SARS-CoV-2 ด้วยวิธีตรวจแอนติเจน หรือวิธี RT-PCR 

จากตัวอย่างทีเ่ก็บจากโพรงจมกู ณ สถานพยาบาลหรือห้องปฏิบัติการในภูมลิ าเนา 

ภายใน 48 ช่ัวโมงก่อนที่ผูป้่วยจะเข้ารับบรกิารหรือท าหัตถการ 
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3.3.3 หากไม่ได้ท าการตรวจในข้อ 3.3.2 ให้ท าการตรวจหาเช้ือไวรสั SARS-CoV-2 ด้วยวิธี 

ตรวจแอนติเจน จากตัวอย่างที่เกบ็จากโพรงจมูก ณ วันที่เข้ารับบริการที่โรงพยาบาลฯ  

3.3.3.1 หากผลตรวจใหผ้ลบวก ให้ท าการตรวจหาเช้ือไวรสั SARS-CoV-2 ด้วยวิธี RT-PCR  

เพื่อยืนยันอีกครั้ง และไม่ให้เข้าพื้นที่อาคารหลักของโรงพยาบาลจนกว่าจะทราบ 

ผลการตรวจ RT-PCR 

3.3.3.2 หากผลตรวจใหผ้ลลบ และไม่มีอาการทางระบบทางเดินหายใจ  

(ที่ไม่เกี่ยวข้องกับภาวะหรือโรคที่เป็นอยูเ่ดิม) จงึจะสามารถเข้าเยี่ยมผูป้่วยได้ 

3.3.4 ญาติ/ ผู้เฝ้าไข้/ ผู้เข้าเยี่ยม ต้องแสดงหลกัฐานว่าได้ปฏิบัติตามข้อ 3.3.1 และ 3.3.2 หรือ 3.3.3 

ครบถ้วนก่อนเข้าเยี่ยมผูป้่วย 

3.3.5 หากญาต/ิ ผูเ้ฝ้าไข้/ ผู้เข้าเยี่ยม อยู่นานเกินกว่า 72 ช่ัวโมง ให้ท าการตรวจหาเช้ือไวรสั  

SARS-CoV-2 ด้วยวิธี RT-PCR อีกครั้ง 

3.3.6 หากมีความจ าเป็นต้องอยู่เฝ้าไข้นานเกินกว่า 5 วัน ให้ท าการตรวจหาเช้ือไวรสั SARS-CoV-2 

ด้วยวิธี RT-PCR อีกครั้งในวันที่ 10-13 นับจากวันที่เดินทางออกจากพื้นที่เสี่ยง 

 

3.4 กรณีมารบับริการแบบผูป้่วยนอก ไม่อนุญาตใหญ้าติเข้าพื้นที่อาคารของโรงพยาบาลทุกกรณี 

 

4. ส าหรับผู้ที่มปีระวัติเดินทางมาจากพื้นที่อื่นนอกเหนือจากข้อ 3 และไม่มีปัจจัยเสี่ยงตามเอกสาร 
คัดกรองกอ่นเข้ารบับริการ ให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้ารับบริการ ล้างมือบอ่ยๆ และปฏิบัติตาม
แนวทางการสังเกตอาการด้วยตนเองอย่างใกล้ชิด (self-monitoring) โดยเครง่ครัด 

เอกสารคัดกรองก่อนเข้าเยี่ยมผู้ป่วยในโรงพยาบาล แนวทางการแยกตัวเอง (self-quarantine) 
และแนวทางการสังเกตอาการด้วยตนเองอย่างใกล้ชิด (self-monitoring) ดังเอกสารแนบ  
 

ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ทั้งนี้หากประกาศโรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม่ฉบับใดมีเนื้อหาขัดแย้งกับประกาศฉบับนี้ ให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน 

 
จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 

 
ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์นเรนทร์  โชติรสนริมิต) 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 
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เอกสารแนบ 1 
 

เอกสารคัดกรองส าหรับญาติหรือผู้เข้าเย่ียมผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาตัว และ/หรือท าหัตถการ 

ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 

เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ (COVID-19) อันเป็นโรคติดต่ออันตราย 

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข จึงมีความจ าเป็นตอ้งก าหนดมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว  

ทางโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่จึงขอความร่วมมือจากท่านในการให้ข้อมูลดังต่อไปน้ีตามจริง 

เดินทางมาจาก อ าเภอ.....................................จังหวัด............................................ประเทศ……………....................……… 

1.  มี  ไม่มี อาการไข้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีประวัติเป็นไข้ภายใน 14 วัน โดยไม่ทราบสาเหตุ 

  หรือไม่สามารถอธิบายได้จากพยาธิสภาพของโรค ณ ขณะน้ัน 

2.  มี  ไม่มี ประวัติปัญหาระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีเสมหะมากขึ้น คัดจมูก มีน้ ามูก  

  สูญเสียการได้กลิ่น หายใจเร็ว หอบเหน่ือย หรือหายใจล าบาก ภายใน 14 วัน 

3.  มี  ไม่มี ประวัติเดินทางกลับมาจากต่างประเทศโดยไม่ได้เข้าระบบกักกันโรค ภายใน 28 วัน  

4.  มี  ไม่มี ประวัติอยู่อาศัยหรือเดินทางจากพื้นที่ที่มีรายงานการระบาดภายใน 14 วัน 

5.  มี  ไม่มี ประวัติอยู่อาศัยร่วมกับผู้ที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่ที่มีรายงานการระบาดภายใน 14 วัน 

6.  มี  ไม่มี ประวัติสัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค COVID-19 ภายใน 28 วัน 

7.  มี  ไม่มี ประวัติไปสถานที่ที่มีการชุมนุม หรือมีผู้คนรวมตัวกันอยู่เป็นจ านวนมากอย่างน้อย 20 คน  

  โดยไม่มีมาตรการคัดกรองหรือตรวจวัดอุณหภูมิ หรือผู้ป่วยไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย 

หมายเหตุ พื้นที่ที่มีรายงานการระบาด หมายถึง พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด ตามประกาศของศูนย์บริหาร

สถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ร่วมกับข้อมูลจากหน่วยควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล ณ วันน้ัน 

หากท่านมีการปกปิดข้อมูลหรือให้ข้อมูลเท็จ และท าให้บุคคลอ่ืนติดเชื้อไวรัสดังกล่าว จะถูกแจ้งความด าเนินคดี  

มีโทษตามกฎหมายมาตรา 31 มาตรา 34 มาตรา 50 และมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 

ลงช่ือ .................................................... ผู้ป่วย   ลงช่ือ .................................................... ผู้แทนผู้ป่วย 

(.......................................................................)   (................................................................................)  

เก่ียวข้องเป็น..............................................ของผู้ป่วย 

      ลงช่ือ .............................................................. พยาน 

      (.................................................................................) 

 

  

ติด Sticker 
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เอกสารแนบ 2 
 
ค าแนะน าส าหรับการแยกตัวเอง (self-quarantine) ของผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเพ่ือสังเกตการเริม่ป่วย ณ ท่ีพักอาศัย  

 
 ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดการติดเช้ือไวรสัโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ (COVID-19) ให้ปฏิบัติดังนี ้

1. หยุดเรียน หยุดงาน นอนแยกหอ้ง ไม่ออกไปนอกบ้าน ไม่เดนิทางไปที่ชุมชนหรือที่สาธารณะอย่างน้อย 
14 วัน นับจากวันที่เดินทางออกจากพื้นที่ระบาดหรือวันสุดท้ายที่สมัผสัผูป้่วยยืนยันโรค COVID-19  

2. หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดบุคคลอื่น หากมีความจ าเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัย และอยูห่่างประมาณ  
1 – 2 เมตร หรืออย่างน้อยประมาณหนึง่ช่วงแขน 

3. วัดไข้ ทุกวัน หากมีไข้ มากกว่าหรือเท่ากับ 37.5 องศาเซลเซียส ร่วมกบั มี น้ ามูก ไอ เจบ็คอ  
ให้ติดต่อเข้ารบัการรักษาในสถานพยาบาลใกลบ้้าน  

4. รับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ ปรุงสุก สะอาด และแยกจากผูอ้ื่น จนกว่าอาการจะหายเป็นปกติ
และพักผ่อนใหเ้พียงพอ 

5. ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว แก้วน้ า หลอดดูดน้ า 
6. หน้ากากอนามัย กระดาษทิชชูที่ใช้แล้วทิ้งในถุงพลาสติก ปิดปากถุงใหส้นิทก่อนทิ้ง และท าความสะอาด

มือด้วยแอลกอฮอลเ์จล หรือน้ าและสบู่ทันที 
7. ท่านและทกุคนในบ้านควรท าความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจล หรือน้ าและสบู่บอ่ยๆ 
8. ท าความสะอาดพื้นบรเิวณที่พัก และเครื่องเรือน เครื่องใช้ เช่น เตียง โต๊ะ โทรศัพท์ หรืออปุกรณ์ต่าง ๆ 

ห้องน้ าบรเิวณโถส้วม ด้วยน้ ายาฟอกขาว 5% โซเดียมไฮโปคลอไรท์  
(น้ ายาฟอกขาว 1 ส่วน ต่อน้ า 99 ส่วน) 

9. ท าความสะอาดเสื้อผ้า ผ้าปเูตียง ผ้าขนหนู ฯลฯ ด้วยผงซกัฟอกธรรมดาและน้ า หรือซักผ้าด้วย 
น้ าร้อนที่อุณหภูมิน้ า 60 – 90 องศา 

10. เฝ้าระวังอาการเจ็บป่วยของผูส้ัมผสัใกล้ชิดหรือสมาชิกในบ้าน ภายในระยะเวลา 14 วัน 
11.  หากมีอาการเจ็บป่วย เช่น ไข้สูง เหนื่อยมากข้ึน แน่นหน้าอก หอบ หายใจไม่สะดวก กินไม่ได้ 

ให้รีบมาโรงพยาบาลทันทีโดยสามารถแจง้ทีห่มายเลขโทรศัพท์ 053-937000 
 

หมายเหตุ  ในกรณีที่ผู้ป่วยสัมผัสใกล้ชิดเป็นมารดาให้นมบุตร ยังสามารถให้นมบุตรได้เนื่องจากปริมาณไวรัสที่ผ่าน
ทางน้ านมมีน้อยมาก แต่มารดาควรสวมหน้ากากอนามัยและล้างมืออย่างเคร่งครัดทุกครั้งก่อนสัมผัส
หรือให้นมบุตร 

 
  



6 

 

 เอกสารแนบ 3 
 

แนวทางการติดตามอาการอยา่งใกล้ชิดด้วยตนเอง (self-monitoring) 
 

• สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา โดยเฉพาะเมื่อจ าเป็นต้องพบปะกบัผูอ้ื่น 

• หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่แสมอด้วยน้ า และสบู่ หรอืแอลกอฮอล์เจลล้างมือ 

• ไม่น ามือมาสมัผสัตา จมกู ปาก โดยไม่จ าเป็น 

• รับประทานอาหารปรุงสุกใหม ่

• ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น (เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ า ผ้าเช็ดตัว) 

• ไม่คลุกคลีกบัผู้ป่วยโรคติดเช้ือระบบทางเดินหายใจ 

• หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด เช่น โรงภาพยนตร์ ห้างสรรพสินค้า การโดยสารการขนส่งสาธารณะ เช่น 
ข้ึนเครื่องบิน รถประจ าทาง รถไฟ รถตู ้

 


