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บทนำ 

นับตั้งแต่กระทรวงสาธารณสุขแถลงข่าวพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่รายแรกในประเทศไทย
เมื่อเดือนมกราคม 2563 และพบผู้ติดเชื้อเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก กระทรวงสาธารณสุข
ได้ประกาศให้ "โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019" หรือ "โรคโควิด-19" (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตาม
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 และในเดือนเดียวกัน 
องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศให้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เป็น "การระบาดใหญ่" 
หรือ pandemic หลังจากเชื้อลุกลามไปอย่างรวดเร็วในทุกภูมิภาคของโลก 

ปัจจุบันพบว่าผู้ป่วยโรคเรื้อรังมีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มากกว่าและมีอาการรุนแรงกว่า
บุคคลทั่วไป ในขณะที่โรคมะเร็งเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องดูแลรักษาต่อเนื่อง การเลื่อนระยะเวลาในการรักษาอาจส่งผล
ต่อความรุนแรงและการพยากรณ์โรค ดังนั้นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคมะเร็งในสังกัดกรมการแพทย์จึงได้
ปรับเปลี่ยนการให้บริการในช่วงที่มีการระบาดของ COVID-19 ทั้งการให้บริการผู้ป่วยนอก (OPD) และ ผู้ป่วยใน 
(IPD) รวมถึงการบริการของคลินิกเฉพาะทางด้านโรคมะเร็งเพ่ือตอบสนองมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
COVID-19 ซึ่งการให้บริการบางอย่างที่ได้ปรับเปลี่ยนไปนั้น อาจจะยังคงปฏิบัติอยู่ต่อไปแม้สถานการณ์ของการ
ระบาดของ COVID-19 มีแนวโน้มดีขึ้น และการเปลี่ยนแปลงบางอย่างนั้นจะกลายเป็นมาตรฐานของการทำงาน
ใหม่ต่อไปในอนาคต (New normal medical service) โดยเฉพาะโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรีที่ได้รับ
มอบหมายให้ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในช่วงของการระบาด ทางโรงพยาบาลได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการ
ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ ได้แก่ ความปลอดภัยแก่ผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ (2P 
Safety) การลดความแออัดของการรับบริการ (Crowd Management) และความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการ
ของประชาชน (Health Equity) เพ่ือให้โรงพยาบาลมีความพร้อมในการรับมือกับโรคระบาดและสามารถบริหาร
จัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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การจัดบริการผูปวยนอก 

New Normal Medical Service for Out Patient Department (OPD) 

รูปแบบการดำเนินงาน (Work Flow) ที่พัฒนา 

 

 

 

 

 

 

*   Risk : COVID-19   

    - Line @ 

    - Verbal Screening 

** - Digital Literacy 

     - Health Literacy 

     - Personal Health Record 

     - Clinical Assessment 

***แบงกลุมตามความจำเปนท่ีตองมา

โรงพยาบาล 

คลินิกเฉพาะโรค ไดแก รังสรีักษา เคมี

บำบัด ศัลยกรรม เวชศาสตรนิวเคลียร ดูแล

แบบประคับประคอง  ตามลำดับ 
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แนวทางการคัดกรองผูมารับบริการที่แผนกผูปวยนอก (Screening) 

 เนื่องจากสถานการณแพรระบาดของไวรัส COVID-19 ซ่ึงเปนโรคติดเชื้อแสดงอาการทางระบบทางเดิน

หายใจเปนหลัก ทางโรงพยาบาลไดกำหนดแนวทางการคัดกรองผูมารับบริการเพ่ือคัดกรองความเสี่ยงในการ

แพรกระจายของเชื้อไวรัสระบบทางเดินหายใจ เปน 3 กลุมดังนี้ 

1. ผูปวยเขาเกณฑสอบสวนโรค (Patient Under Investigation : PUI) ไดแก ผูปวยท่ีเขาหลักเกณฑ

ตามแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และปองกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับปรับปรุงวันท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 (ดูภาคผนวก) 

2. ความเส่ียงการแพรกระจายของเช้ือสูง (High risk*) ไดแก ผูปวยท่ีไมเขาเกณฑสอบสวนโรค แตมี

โอกาสเกิดฝอยละอองขนาดใหญ (Droplet transmission) เชน ผูปวยท่ีมีทอหลอดลมคอ 

(tracheostomy tube : TT) หรือผูปวยท่ีไมสามารถใสหนากากอนามัยได เชน ผูปวยท่ีตองใสอุปกรณ

ออกซิเจนเขาทางสายยางคูเขาจมูก (Nasal cannula) 

3. ความเส่ียงการแพรกระจายของเช้ือต่ำ (Low risk*) ไดแก ผูมารับบริการท่ัวไป ท่ีไมมีอาการผิดปกติ

และไมเขาเกณฑขอ 2 

 

  

กลุมเส่ียงต่ํา

low risk

• ผานจุดคัดกรอง เขารับ
การตรวจตามปกติ ยึด
หลัก social distancing

กลุมเส่ียงสูง

high risk

• มีบริเวณจัดเตรียมท่ีคลินิกโรค
ทางเดินหายใจ

• หากไมเขาเกณฑ PUI ทําการ
เตรียมผูปวยกอนเขาตรวจใน
รายท่ีมี TT

• clear secretion กอนเขา
ตรวจ

• ใส mask ปดปาก จมูก
และมีผาปดบริเวณทอ
หลอดลมคออยาง
เหมาะสม

กลุม PUI

• มีบริเวณจัดเตรียมสําหรับ 

คลินิกโรคทางเดินหายใจ
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* ซ่ึงตอไปในหนังสือเลมนี้ จะใชคำวา เสี่ยงต่ำ/low risk แทนความเสี่ยงการแพรกระจายของเชื้อต่ำ และ เสี่ยงสูง/ 

High risk แทนความเสี่ยงการแพรกระจายของเชื้อสูง  

 

แนวทางการลดความแออัดของผูมารับบริการในโรงพยาบาล 

เพ่ือลดการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงพยาบาลจำเปนตองลดความแออัดของผูมารับบริการ 

โดยแบงกลุมตามความจำเปนท่ีตองมาโรงพยาบาลออกเปน 4 กลุม ไดแก 

กลุมท่ี 1 กลุมคัดกรองความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง ตรวจสุขภาพประจำป ผูมารับการตรวจวินิจฉัย 

กลุมท่ี 2 กลุมผูปวยท่ีมีภาวะฉุกเฉิน ผูปวยมะเร็งรายใหม ผูปวยมะเร็งท่ีกำลังอยูในชวงเริ่มและอยูระหวางการ

รักษาท่ีจำเปนตองดูแลใกลชิด 

กลุมท่ี 3 กลุมผูปวยมะเร็งรายเกาท่ีอยูในชวงติดตามการกลับมาของโรค 

3.1 ผูปวยมะเร็งท่ีโรคสงบมานานและไมมีการรักษาจำเพาะ 

3.2 ผูปวยมะเร็งท่ีคุมโรคไดดี รับยาเดิมตอเนื่อง 

กลุมท่ี 4 กลุมผูปวยระยะสุดทาย 

4.1 ผูปวยระยะสุดทายท่ีเพ่ิงเริ่มการวางแผนดูแลรักษาตนเองลวงหนา (Advance care planning) 

4.2 ผูปวยระยะสุดทายท่ีครอบครัวสามารถดูแลไดดี ผูปวยทราบแนวทางการดูแลตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุมท่ี 1

เลื่อนนัดเพ่ือลด
ความแออัด

รับผลตรวจ
วินิจฉัยท่ีตน
สังกัด/ทาง

Email

กลุมท่ี 2 

พบแพทยท่ี
โรงพยาบาล

กลุมท่ี 3 

กลุมท่ี 3.1 

สงกลับตน
สังกัดติดตาม
การรักษา

กลุมท่ี 3.2 

ประเมิน
ความสามารถการ
telemedicine

yes

telemedicine

รับยาไปรษณีย 
หรือ drive thru

No

เลื่อนนัดหางข้ึน 

กลุมท่ี 4

กลุมท่ี
4.1

กลุมท่ี 
4.2
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ข้ันตอนลงทะเบียนผูปวยใหมออนไลน 

รูปแบบการดำเนินงาน (Work Flow) ท่ีพัฒนา 

ผูปฏิบัติ ข้ันตอน รายละเอียด 

ผูรับบริการ 

 

- เขา website หรือ 

Facebook ของโรงพยาบาล 

ผูรับบริการ 

 
- คลิกเขาสู link การ

ลงทะเบียนผูปวยใหมออนไลน 

ผูรับบริการ 

 
- กรอกขอมูลสวนบุคคล ตาม

ความเปนจริง เพ่ือทำเวช

ระเบียน 

ผูรับบริการ 

 
- สงขอมูล และสงคำรองขอทำ

เวชระเบียน 

เจาหนาท่ี  

เวชระเบียน 

 
- ทำการตรวจสอบขอมูลท่ี

ผูรับบริการสงมาวาขอมูลมี

ความครบถวนหรือไม 

- ขอมูลครบถวน เจาหนาท่ีสง

ขอมูล HN ใหผูรับบริการ

ตรวจสอบการลงทะเบียนทาง 

E-mail 

- ขอมูลไมครบถวน เจาหนาท่ี

แจงผูรับบริการทาง E-mail 

และใหผูรับบริการกรอกขอมลู

เพ่ิมเตมิ 

เจาหนาท่ี  

เวชระเบียน 

 

ผูรับบริการ 
 

- ผูรับบริการตรวจสอบผลการ

ลงทะเบียน ตาม link ท่ี

เจาหนาท่ีสงใหใน E-mail 

   

*เริ่มดำเนินการ 15 กรกฎาคม 2563 

 

     

 

  

    สิ้นสุดการลงทะเบียน  

ผูรับบริการเขาสู website/Facebook 

กรอกขอมูล 

สงคำรอง 

ตรวจสอบขอมลู 

ขอมูลไมครบถวน 

ตรวจสอบผลการลงทะเบียน 

แจงผล E-mail  

จนท. ติดตอกลับไป 

  

ขอมูลครบถวน 

แจงผลการลงทะเบียนทาง

E-mail / line 

  

ลงทะเบียนทำเวชระเบียนผูปวยใหม 
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ข้ันตอนลงทะเบียนผูปวยใหมออนไลน 

รูปแบบการดำเนินงาน (Work Flow) ท่ีพัฒนา 

ผูปฏิบัติ ข้ันตอน รายละเอียด 

ผูรับบริการ 

 

- เขา website หรือ 

Facebook ของโรงพยาบาล 

ผูรับบริการ 

 
- คลิกเขาสู link การ

ลงทะเบียนผูปวยใหมออนไลน 

ผูรับบริการ 

 
- กรอกขอมูลสวนบุคคล ตาม

ความเปนจริง เพ่ือทำเวช

ระเบียน 

ผูรับบริการ 

 
- สงขอมูล และสงคำรองขอทำ

เวชระเบียน 

เจาหนาท่ี  

เวชระเบียน 

 
- ทำการตรวจสอบขอมูลท่ี

ผูรับบริการสงมาวาขอมูลมี

ความครบถวนหรือไม 

- ขอมูลครบถวน เจาหนาท่ีสง

ขอมูล HN ใหผูรับบริการ

ตรวจสอบการลงทะเบียนทาง 

E-mail 

- ขอมูลไมครบถวน เจาหนาท่ี

แจงผูรับบริการทาง E-mail 

และใหผูรับบริการกรอกขอมลู

เพ่ิมเตมิ 

เจาหนาท่ี  

เวชระเบียน 

 

ผูรับบริการ 
 

- ผูรับบริการตรวจสอบผลการ

ลงทะเบียน ตาม link ท่ี

เจาหนาท่ีสงใหใน E-mail 

   

*เริ่มดำเนินการ 15 กรกฎาคม 2563 

 

     

 

  

    สิ้นสุดการลงทะเบียน  

ผูรับบริการเขาสู website/Facebook 

กรอกขอมูล 

สงคำรอง 

ตรวจสอบขอมลู 

ขอมูลไมครบถวน 

ตรวจสอบผลการลงทะเบียน 

แจงผล E-mail  

จนท. ติดตอกลับไป 

  

ขอมูลครบถวน 

แจงผลการลงทะเบียนทาง

E-mail / line 

  

ลงทะเบียนทำเวชระเบียนผูปวยใหม 

การใหบริการตรวจสอบสิทธิก์ารรักษา 

รูปแบบการดำเนินงาน (Work Flow) ท่ีพัฒนา 

ผูปฏิบัติ ข้ันตอน รายละเอียด 

ผูชวย

พยาบาล 

 

- ผูชวยพยาบาลจุดคัดกรองรับ

เอกสารสิทธ์ิจากผูปวยใหเจาหนาท่ี

ตรวจสอบสิทธ์ิ 

เจาหนาท่ี

ตรวจสอบ

สิทธ์ิ 

 

- ดำเนินการตรวจสอบเอกสารการข้ึน

ทะเบียนช่ือ-นามสกุล เลขท่ีบัตร

ประชาชน และโรงพยาบาลตนสังกัด 

เจาหนาท่ี

ตรวจสอบ

สิทธ์ิ 

 

- เพ่ิมชองทางดวนสำหรับผูปวยฉาย

แสงและตรวจวินิจฉัย เพ่ือลดความ

แออัด 

เจาหนาท่ี

ตรวจสอบ

สิทธ์ิ 

 

- ตรวจสอบสิทธ์ิผานระบบของ 

สปสช. (UC Authentication )  

  

- ผูปวยนำบัตรประชาชนเสียบท่ีตู 

Kiosk เพ่ือทำการยืนยันสิทธ์ิการ

รักษาและยืนยันการเขารักษาท่ีรพ. 

 

- ประสานสิทธ์ิการรักษาพยาบาลของ

ผูปวยกรณีสิทธ์ิไมถูกตองหรือไมพบ

เอกสารใบสงตัว 

- รับเอกสารจากการประสานสิทธ์ิโดย

การผานไลน แฟกซ หรือ อีเมล โดย

ผูปวยหรือญาตไิมตองเดินทางกลบัไป

ยังโรงพยาบาลตนสังกัด 

 

- สงตรวจผูปวยไปยังคลินิกตามระบุ

ในใบนัด 

- ออกบัตร M-Card ใหผูปวย เพ่ือ

เปนบัตรนำทางแสดงสถานะสิทธ์ิ 

- จัดเก็บเอกสารสิทธ์ิท่ีตรวจสอบแลว

ในแฟมเวชระเบียน 

  

เจาหนาท่ี

ตรวจสอบ

สิทธ์ิ 

 

เจาหนาท่ี

ตรวจสอบ

สิทธ์ิ 

 

เจาหนาท่ี

ตรวจสอบ

สิทธ์ิ 

 

 

รับเอกสารรับรองสิทธ์ิ 

ตรวจเช็คเอกสาร

 

เอกสารผูปวยมีนัด

ตามปกต/ิรับยาเคม ี

เอกสารผูปวยท่ีมตีรวจ

วินิจฉัยและฉายแสง 

ชองทางปกติ ชองทางดวน 

ชองทางการ

ตรวจสอบสิทธ์ิ 

 - ตนสังกัด 

- รัฐวิสาหกิจ 

 

- ประกันสุขภาพ 

- ประกันสังคม 

รับเอกสารผานทาง 

ไลน แฟกซ หรืออีเมล  

สงตรวจในระบบ HOSxP 

ออกบัตร M-Card 

สิทธ์ิถูกตอง 

ประสานสิทธ์ิไปยัง

โรงพยาบาลตนสังกัด 

สิทธ์ิไมถูกตอง/ไมมี

 

ระบบ UC 

Authentication  
ผูปวยตรวจสิทธ

ดวยตัวเองจาก 

ตู Kiosk 

ดำเนินการตรวจสิทธ์ิหลัก              

ในฐานขอมูล 

จดัเก็บเอกสาร 
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ระบบพบแพทยทางไกล (Telemedicine) 

รูปแบบการดำเนินงาน (Work Flow) ท่ีพัฒนา 
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ระบบพบแพทยทางไกล (Telemedicine) 

รูปแบบการดำเนินงาน (Work Flow) ท่ีพัฒนา 

 

การใหบริการรับยาแบบไมลงจากรถ (Drive Thru) 

รูปแบบการดำเนินงาน (Work Flow) ท่ีพัฒนา 

ผูปฏิบัติ ข้ันตอน รายละเอียด 

แพทย 

พยาบาล 

  

 
 

- พยาบาลเตรียมประวัตผิูปวย เบอรติดตอ และเปดสิทธ์ิ

ผูปวยเขาระบบ 

- แพทยทำการตรวจผูปวยผานระบบ Telemedicine 

- สงเอกสารสิทธ์ิและใบนัดแกหองยา 

เจาหนาท่ี

หองยา

การเงิน 

 

เภสัชกร 

 
- เจาหนาท่ีหองยาพิมพใบสั่งยาสงการเงิน 

- เจาหนาท่ีหองยาพิมพฉลากยา และจัดยา  

- เภสัชกรตรวจสอบความถูกตองของยา ใบนัด และ

จำนวนยา 

 

เภสัชกร 
 

- เภสัชกรโทรสอบถามอาการ, การแพยา, จำนวนยาท่ี

เหลือ, ยืนยันเวลาในการรับยา และแจงรหัสรับยาแก

ผูปวย 

เภสัชกร 
 

- เภสัชกรจายยาผานระบบ Drive Thru ตามเวลาท่ี

กำหนด 

- ตรวจสอบเลขบัตรประจำตัวประชาชนและรหสัรับยา

กับผูปวย 

- เภสัชกรสอบถามอาการและการแพยาผูปวย 

- เภสัชกรจายยาและสงบัตรนัดแกผูปวย 

เภสัชกร 
 

- เภสัชกรโทรติดตามผลกับผูปวยหลังรับยา 7 วัน 

- หากผูปวยมีอาการผิดปกติแจงใหผูปวยกลบัมาพบ

แพทย 

เภสัชกร 
 

- บันทึกรายช่ือ รายการยาและวันท่ีรับยาแบบ Drive 

Thru สรุปขอมลูการรับยา Drive Thru 

เภสัชกร 
ตรวจสอบความถูกตอง 

พิมพใบสั่งยา จัดเตรียมยา 

เภสัชกรโทรสอบถามผูปวย 
และแจงรหัสรับยา 

เภสัชกรจายยาผาน Drive Thru 

ในเวลาท่ีกำหนดไว 

ติดตามผลการใชยา 

หลังรับยาครบ 7 วัน 

ผูปวยรับการตรวจ 

ผานระบบ Telemedicine 
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การใหบริการสงยาใหผูปวยทางไปรษณีย 

รูปแบบการดำเนินงาน (Work Flow) ท่ีพัฒนา 

 

ผูปฏิบัติ ข้ันตอน รายละเอียด 

แพทย 

พยาบาล 

 
- พยาบาลเตรียมประวัตผิูปวย เบอรติดตอ และเปดสิทธ์ิ

ผูปวยเขาระบบ 

- แพทยทำการตรวจผูปวยผานระบบ Telemedicine 

- สงเอกสารสิทธ์ิ ใบนัด และท่ีอยูผูปวยแกหองยา 

เจาหนาท่ี

หองยา

การเงิน 

 
- เจาหนาท่ีหองยาพิมพใบสั่งยาสงการเงิน 

- เจาหนาท่ีหองยาพิมพฉลากยา จดัยา และเตรียมท่ีอยู

จัดสงทางไปรษณีย 

เภสัชกร 
 

- เภสัชกรตรวจสอบความถูกตองของยา ใบนัด และ

จำนวนยา 

เภสัชกร 
 

- เภสัชกรโทรสอบถามอาการ การแพยา และจำนวนยาท่ี

เหลือกับผูปวย 

- เภสัชกรตรวจสอบความถูกตองของท่ีอยูจัดสงกับผูปวย 

ไปรษณีย

ไทย 

 
- ติดรหสัเลขพัสดุท่ีหนากลอง 

- บันทึกรายช่ือในใบจัดสง 

- ไปรษณียรับพัสดุทุกวัน ในเวลาราชการ 

เจาหนาท่ี

หองยา 

เภสัชกร 

 
- เจาหนาท่ีหองยาตรวจสอบการรบัยาจากหมายเลขพัสดุ

ในเว็บไซตไปรษณียไทย 

- กรณีท่ีผูปวยยังไมไดรับยาโทรสอบถามผูปวยและ

ประสานไปรษณียไทยจดัสงยาอีกครั้ง 

- กรณีผูปวยไดรับยาเภสัชกรสอบถามอาการหลังรับยา

ครบ 5 วัน หากผูปวยมีอาการผดิปกติเภสัชกรให

คำแนะนำเบ้ืองตน หรือกลับมาพบแพทยท่ีโรงพยาบาล 

- สรุปขอมูลการรับยาทางไปรษณยี 
 

บันทึกขอมูลการรบั

ยาทางไปรษณีย 

เภสัชกร 
ตรวจสอบความถูกตอง 

พิมพใบสั่งยา จัดยาและเตรยีมท่ี

อยูจัดสงทางไปรษณีย 

เภสัชกร 
โทรสอบถามผูปวย 

จัดสงยาทางไปรษณยี  

ติดตามผูปวย 
หลังสงยาครบ 5 วัน 

หากไมไดรบัยา

ประสานไปรษณีย

ไทยสงยาอีกครั้ง 

ผูปวยรับการตรวจ 

ผานระบบ Telemedicine 
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การใหบริการสงยาใหผูปวยทางไปรษณีย 

รูปแบบการดำเนินงาน (Work Flow) ท่ีพัฒนา 

 

ผูปฏิบัติ ข้ันตอน รายละเอียด 

แพทย 

พยาบาล 

 
- พยาบาลเตรียมประวัตผิูปวย เบอรติดตอ และเปดสิทธ์ิ

ผูปวยเขาระบบ 

- แพทยทำการตรวจผูปวยผานระบบ Telemedicine 

- สงเอกสารสิทธ์ิ ใบนัด และท่ีอยูผูปวยแกหองยา 

เจาหนาท่ี

หองยา

การเงิน 

 
- เจาหนาท่ีหองยาพิมพใบสั่งยาสงการเงิน 

- เจาหนาท่ีหองยาพิมพฉลากยา จดัยา และเตรียมท่ีอยู

จัดสงทางไปรษณีย 

เภสัชกร 
 

- เภสัชกรตรวจสอบความถูกตองของยา ใบนัด และ

จำนวนยา 

เภสัชกร 
 

- เภสัชกรโทรสอบถามอาการ การแพยา และจำนวนยาท่ี

เหลือกับผูปวย 

- เภสัชกรตรวจสอบความถูกตองของท่ีอยูจัดสงกับผูปวย 

ไปรษณีย

ไทย 

 
- ติดรหสัเลขพัสดุท่ีหนากลอง 

- บันทึกรายช่ือในใบจัดสง 

- ไปรษณียรับพัสดุทุกวัน ในเวลาราชการ 

เจาหนาท่ี

หองยา 

เภสัชกร 

 
- เจาหนาท่ีหองยาตรวจสอบการรบัยาจากหมายเลขพัสดุ

ในเว็บไซตไปรษณียไทย 

- กรณีท่ีผูปวยยังไมไดรับยาโทรสอบถามผูปวยและ

ประสานไปรษณียไทยจดัสงยาอีกครั้ง 

- กรณีผูปวยไดรับยาเภสัชกรสอบถามอาการหลังรับยา

ครบ 5 วัน หากผูปวยมีอาการผดิปกติเภสัชกรให

คำแนะนำเบ้ืองตน หรือกลับมาพบแพทยท่ีโรงพยาบาล 

- สรุปขอมูลการรับยาทางไปรษณยี 
 

บันทึกขอมูลการรบั

ยาทางไปรษณีย 

เภสัชกร 
ตรวจสอบความถูกตอง 

พิมพใบสั่งยา จัดยาและเตรยีมท่ี

อยูจัดสงทางไปรษณีย 

เภสัชกร 
โทรสอบถามผูปวย 

จัดสงยาทางไปรษณยี  

ติดตามผูปวย 
หลังสงยาครบ 5 วัน 

หากไมไดรบัยา

ประสานไปรษณีย

ไทยสงยาอีกครั้ง 

ผูปวยรับการตรวจ 

ผานระบบ Telemedicine 

การใหบริการสังคมสงเคราะห 

รูปแบบการดำเนินงาน (Work Flow) ท่ีพัฒนา 
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จุดคัดกรองผูมารบับริการโดยการวัดไขผูมารับบริการทุกราย 

 

 

 

 

สรางฉากก้ันระหวางบุคลากรและผูมารบับริการ 
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จุดคัดกรองผูมารบับริการโดยการวัดไขผูมารับบริการทุกราย 

 

 

 

 

สรางฉากก้ันระหวางบุคลากรและผูมารบับริการ 

 

การพบแพทยทางไกลผาน Video call 

ตารางสรุปจำนวนผูปวยที่ไดรับการจัดสงยาทางไปรษณีย (ราย) ประจำป พ.ศ. 2563 

เดือน ประกันสุขภาพ ประกันสังคม ตนสังกัด รวม 

มีนาคม 1 0 0 1 

เมษายน 28 59 3 90 

พฤษภาคม 40 61 1 102 

มิถุนายน 15 63 1 79 

รวม 84 183 5 272 
หมายเหตุ ขอมูล ณ วันท่ี 15 กรกฎาคม 2563 

  

ตารางพบแพทยทางไกล (Telemedicine) 
คลินิก วันจันทร 

เวลา 

วันอังคาร 

เวลา 

วันพุธ 

เวลา 

วันพฤหัส 

เวลา 

วันศุกร 

เวลา 

เคมีบำบัด 14.30-16.00 14.30-16.00 14.30-16.00 14.30-16.00  

รังสีรักษา 14.00-16.00  14.00-16.00 14.00-16.00  

กายภาพ   13.00-16.00   

Home care    10.00-12.00  
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ปายประชาสัมพันธการใหบริการรบัยาโดยไมลงจากรถ 

 

พ้ืนท่ีใหบริการรับยาโดยไมลงจากรถ บริเวณหนาตึกพัชรกิตยิาภา 

การใหบริการจายยาแบบ Drive Thru โดยเภสัชกร 
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ปายประชาสัมพันธการใหบริการรบัยาโดยไมลงจากรถ 

 

พ้ืนท่ีใหบริการรับยาโดยไมลงจากรถ บริเวณหนาตึกพัชรกิตยิาภา 

การใหบริการจายยาแบบ Drive Thru โดยเภสัชกร 

New Normal Medical Service for Out Patient Department (OPD) 

Factor ที่สมัพันธกับ Workflow ที่พัฒนา 

Structure Staff System 
Crowding/Physical Distancing 

- ระบบนัดเปนชวงเวลาตามความเหมาะสม

ของผูปวยแตละประเภทโดยจำกัดจำนวน

ผูปวยในแตละชวงเวลา 

- จำกัดจำนวนญาติในการเขาพบแพทย 

- จัดจุดรอคิวและสถานท่ีน่ังคอยใหมีระยะหาง

กันอยางนอย 1 – 1.5 เมตร 

Zoning 

- แยกพ้ืนท่ีผูปวยตามกลุมเสี่ยงตอการเกิดฝอย

ละอองขนาดใหญ (droplet) มีหองตรวจ

เฉพาะสำหรับผูปวยท่ีมีความเสีย่งติดเช้ือ

ทางเดินหายใจ(ARI Clinic) 

- มีฉากก้ันระหวางผูปวยกับเจาหนาท่ี และ

เพ่ิมจุดบริการแอลกอฮอลลางมือ 

-เพ่ิมจุดพักคอยสำหรับญาตดิานนอกอาคาร 

Air Flow/Ventilation 

- มีการจัดระบบอากาศเพ่ือความปลอดภัย 

(one way direction) 

- จัดตำแหนงผูปวย และบุคลากรตามทิศทางการ

ไหลเวียนอากาศท่ีเหมาะสม 

- เพ่ิมพัดลมดูดอากาศใหเพียงพอใน 

พ้ืนท่ีเสี่ยงตอการแพรกระจายเช้ือ  

Logistic 

- กำหนดเสนทางขนสงโดยเขา-ออกอาคารใช

ทางเดียว 

- จัดพ้ืนท่ีรับยา Drive thru 

- การอบรมองคความรูเรื่อง การ

คัดกรองผูปวย, การใสชุด PPE, 

Disinfection, Nasal and 

throat swab  

- ปฏิบัติตามมาตรการ Infection 

control และเฝาระวังความเสี่ยง

ติดเช้ือ COVID-19 อยาง

เครงครดั 

 

-บุคลากรเพียงพอ สามารถ

ทำงานทดแทนในกรณีสงสยัหรือ

มีการตดิเช้ือ 

- Digital Literacy 

 

- ระบบคัดกรองผูปวย ญาติ และ

บุคลากรทุกคนกอนเขาพ้ืนท่ีบรกิารโดย

วัดไข และสวมหนากากอนามัยทุกคน 

กรณผีูปวยกลุมเสี่ยงการแพรกระจาย

ของเช้ือสูง / ผูปวยท่ีเจาะคอใหรอตรวจ

ท่ี ARI Clinic และสวมอุปกรณปองกัน 

เชน  

นวัตกรรมผากันกระสุน (ผาพันคอ),สวม

หนากากอนามัย 

- การพัฒนาระบบสงตอผูปวยรายใหม 

เชน ระบบrefer online, มี 

teleconference กอนทำการสงตอ 

- ระบบRefer online  ใหผูปวยใหม ทำ

แบบประเมินความเสี่ยงโดยใชแอปพลิเค

ชัน Line กอนมาตามนัด.3 วัน หากเปน

กลุมเสี่ยงสูง พยาบาลแนะนำใหยืน่ใบนัด

ท่ีจุดคัดกรองและรอตรวจท่ี ARI Clinic 

- ระบบเลื่อนนัดผูปวยท่ีติดตามเฝาระวัง

อาการโดยท่ีไมมีการรักษาจำเพาะหรือ

ปรับใชtelemedicine แทน และระบบ

refer out สงผูปวยตดิตามตอไปยงัตน

สังกัดท่ีมีศักยภาพ  

- พัฒนาระบบ internet: ระบบนัด

ออนไลน e-appointment, DMS easy 

- ระบบจัดการอุปกรณ PPE และ

อุปกรณทำความสะอาดฆาเช้ือเพียงพอ  

- กำหนดมาตรการการทำความสะอาด

สถานท่ีใหบริการตางๆ อยางเหมาะสม 

เชนโตะ เกาอ้ี เคานเตอร ฉากก้ันทุกวัน

หลังเลิกงาน 

Information Technology 

- เตรียมระบบ digital/telemedicine  

- พัฒนาระบบและแอปพลิเคชันเชน 

Line @,QR Code, AI ,Robot 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดบริการผูปวยใน 
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การจัดบริการผูปวยใน 

New Normal Medical Service for In Patient Department (IPD) 

รูปแบบการดำเนินงาน (Work Flow) ที่พัฒนา 

 

 

 

 

  *   -  Performance status         -  Clinical  Risk 

       -  Sign & Symptoms            -  4 dimension 

       -   Health literacy               -  Digital literacy 

* 
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21โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
New Normal Medical Service For Cancer

 

 

 

 

 

งานโภชนาการผูปวยใน 
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บรรยากาศภายในหองพักผูปวยใน 

 

 

การพยาบาลผูปวยในโดยมีอุปกรณปองกันสวนบุคคลอยางเหมาะสม 
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บรรยากาศภายในหองพักผูปวยใน 

 

 

การพยาบาลผูปวยในโดยมีอุปกรณปองกันสวนบุคคลอยางเหมาะสม 

New Normal Medical Service for In Patient Department (IPD) 

Factor ที่สมัพันธกับ Workflow ที่พัฒนา 

Structure Staff System 

Crowding / Physical Distancing  

- จัดระยะหางของเตียงผูปวย 1-2 เมตร 

- กำหนดมาตรการการเขาเยี่ยมผูปวย  

Zoning 

- จำแนกประเภทผูปวยตามพ้ืนท่ีท่ี 

  กำหนด 

ผูปวยชวยเหลือตนเองไดท้ังหมด               

(Self-Care) 

ผูปวยชวยเหลือตนเองไดบางสวน

(Partial Care) 

ผูปวยไมสามารถชวยเหลือตนเองได 

ตองไดรับการชวยเหลือท้ังหมด 

(Complete Care) 

- จัดผูปวยกลุมเสี่ยงสูง บริเวณหลัง 

Anteroom ติดระเบียง และพัดลม

ระบายอากาศ 

Ventilation / Air Flow 

- ปรับเพ่ิมพัดลมดูดอากาศ Zoneผูปวย 

- ควบคุมทิศทางลมดวยพัดลมดูดอากาศ 

  - Smoking Test เพ่ือดูทิศทางลม 

  - กำหนดบริเวณการใหบริการผูปวยโดย

ผูใหบริการอยูเหนือลม 

Logistic 

- กำหนดเสนทางเคลื่อนยายผูปวย 

    กลุมเสี่ยงสูง/ ทางเขาออกของผูปวย

กลุมเสี่ยงต่ำและญาติ  

- แยกเสนทางเขาออกของเจาหนาท่ี 

- แยกลิฟตเฉพาะในการ 

  เคลื่อนยายผาเปอน และขยะติดเชื้อ 

 

บุคลากร   

- พัฒนาความรูเรื่องการใช 

PPE, IC สำหรับบุคลากร

ทุกระดับ 

- ฝกซอมการชวยเหลือผูปวย 

COVID- 19 ในภาวะฉุกเฉิน 

- Improve digital literacy 

- Telephone Counseling  

Skill สำหรับพยาบาล 

- มีการคัดกรองความเสี่ยง 

ของเจาหนาท่ีปฏิบัติงาน 

ทุกวัน 

- หลังปฏิบัติงานใหเจาหนาท่ี 

อาบน้ำ /เปลี่ยนเสื้อผาทุก 

ครั้ง 

ระบบเทคโนโลยี (Information 

Technology) 

- ปรับระบบ Consult 

Homecare เปนรูปแบบการสง

ปรึกษาหนวยเยี่ยมบานท้ังใน

สวนท่ีเปนผูปวยนอกและผูปวย

ในผานแอปพลิเคชัน             

Line 

- ประเมิน Digital Literacy  

  ของผูปวย เพ่ือใหขอมูลและ 

ประเมินผูปวยผานแอปพลิเค-

ชัน line 

- รายงานการใชขอมูล PPE เปน

แบบ Real Time ผานทาง แอป-

พลิเคชัน Line 

- ใหบริการสงอาหารผูปวยในหอ

ผูปวยเวชศาสตรนิวเคลียร และ 

Cohort Ward โดยใช หุนยนต 

“นองสงใจ” 

ปรับระบบแนวทางการปฏิบัติงาน 

- แนวทางการทำหัตถการผูปวยท่ี

มีภาวะเสี่ยง Aerosol  

- การจัดการของเสียและสิ่ง

ปนเปอน (Waste Management) 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดบริการคลินิกเฉพาะโรค 
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การจัดบริการคลินิกเฉพาะโรค 

แนวทางการจัดการเร่ือง การใหบริการของกลุมงานเคมีบำบัด 

รูปแบบการดำเนินงาน (Workflow) ท่ีพัฒนา  

  



โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
New Normal Medical Service For Cancer28

แนวทางการจัดการเร่ือง การใหบริการของกลุมงานรังสีรักษา 

รูปแบบการดำเนินงาน (Work Flow) ท่ีพัฒนา 
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แนวทางการจัดการเร่ือง การใหบริการของกลุมงานรังสีรักษา 

รูปแบบการดำเนินงาน (Work Flow) ท่ีพัฒนา 

 

แนวทางการจัดการเร่ือง  การใหบริการแผนกหู คอ จมูก 

รูปแบบการดำเนินงาน (Work Flow) ท่ีพัฒนา 
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การทำหัตถการอางอิงตามแนวปฏิบัติการทำหัตถการและการผาตัดในสถานการณการระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 โดยคณะทำงานของกรมการแพทย 
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การทำหัตถการอางอิงตามแนวปฏิบัติการทำหัตถการและการผาตัดในสถานการณการระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 โดยคณะทำงานของกรมการแพทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factor ท่ีสัมพันธกับ Work flow ท่ีพัฒนา 

Structure Staff System 

คลินิกเคมีบำบัด 

- Crowding, Physical 

Distancing,  Zoning, Air, 

Flow/Ventilation, Logistic 

ตามแนวทาง OPD/IPD 

- กำหนดการใชPPE ตาม

มาตรฐาน IC 

- จัดระบบคิวใหยาเคมีผูปวยนอก

โดยผูปวยกลุมเสี่ยงสูงเปนคิวทาย

ในชวงเชาและบาย 

คลินิกรังสีรักษา 

- Crowding, Physical 

Distancing,  Zoning, Air, 

Flow/Ventilation, Logistic 

ตามแนวทาง OPD/IPD 

- กำหนดการใชPPE ตาม

มาตรฐาน IC 

- จัดคิวฉายรังสีตามชวงเวลา เพ่ือ

ลดความแออัด  

- ใสหนากากอนามัยทุกรายขณะ

ฉายรังสี 

- การแบงประเภทผูปวยเปน 2 

กลุม 

•  High risk ไดแก ผูปวยOn TT, 

On O2 

•  Low risk ไดแก ผูปวยฉายรังสี

ท่ัวไป 

- ผูปวย High risk ฉายรังสีคิว

สุดทายในชวงเชาและบาย  

คลินิกหู คอ จมูก 

- Crowding, Physical 

Distancing,  Zoning, Air, 

Flow/Ventilation, Logistic 

ตามแนวทาง OPD/IPD      

 

- กำหนดการใชPPE ตาม

มาตรฐาน IC 

- ระบบการเตรียมผูปวยกอนเขา

ตรวจในรายท่ีเสี่ยงสูงเชน มีทอ

หลอดลมคอ 

-จำกัดจำนวนญาติผูปวย 

-ปรับกระบวนการเตรยีมผูปวยสอง

กลอง โดยงดการใช xylocaine 

spray  

-จัดคิวตรวจ โดยกลุมเสี่ยงสูงเปน

คิวทาย 
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แนวทางการจัดการเร่ือง  การใหบริการผูปวยระยะทาย 

รูปแบบการดำเนินงาน (Work Flow) ท่ีพัฒนา 

 
*การประชุมปรึกษารวมกับสหวิชาชพีผาน google meet  

** ติดตามอาการผูปวยPC รวมดวย ผูปวย รพ.สต., รพช , PCNC ใน

พื้นที่ผานระบบออนไลน (line Video call) 

 

 

***การสงปรึกษาภายในโรงพยาบาลผาน google form และแจงการ

ปรึกษาทางline  

****ระบบการบริหารจัดการอุปกรณทางการแพทยในการดูแลตอเนื่อง

ออนไลน 

Counseling 

± Art therapy 

ประเมินการทำ 

Living Will 

 

ICC 

- Art Therapy 

- Music Therapy 

- Dog Therapy 

- Last Wish 

- Fish Tank 

Therapy 

Home Care 

ชุมชน /รพ.

สต. 

จัดทำเอกสาร 

Living Will 

App: Medical 

Equipment Bank 

Tele Palliative 

Conference 

ผูปวยมะเร็งระยะทาย 

เขารับการดูแลใน 

หออภิบาลคุณภาพชีวิต 

 

ตอบสนองความตองการของ

ผูปวยและครอบครัว 

เตรียมผูปวยและครอบครัว

เพ่ือดูแลตอเนื่องท่ีบาน 

ประสานเครือขายการดูแลแบบ

ประคับประคอง 

 

Improve Quality of Life/ Good Death 

Advance Care Plan 

(ACP) 

Telemedicine 

Palliative 

consultation  

 Re-admit 

(Seamless Service) 

Yes 
No 

สงตอ 

ไมยอมรับ 

ยอมรับ 

Line 

 

พัฒนาความรูและ

ทักษะแกผูดูแล  

อสม. และผูนำ

ชุมชน 

-ทักษะดานการดูแล

แบบ

ประคับประคอง 

-Psychosocial /          

Bereavement 

วางแผนการรักษารวมกับ 

ผูปวยและครอบครัว 

ประเมินการรับรู 

ของผูปวยและครอบครัว  

ยอมรับ 

ไมยอมรับ 

* 

** 

*** 

**** 

ดูแลตอเนื่อง

 

 



33โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
New Normal Medical Service For Cancer

แนวทางการจัดการเร่ือง  การใหบริการผูปวยระยะทาย 

รูปแบบการดำเนินงาน (Work Flow) ท่ีพัฒนา 

 
*การประชุมปรึกษารวมกับสหวิชาชพีผาน google meet  

** ติดตามอาการผูปวยPC รวมดวย ผูปวย รพ.สต., รพช , PCNC ใน

พื้นที่ผานระบบออนไลน (line Video call) 

 

 

***การสงปรึกษาภายในโรงพยาบาลผาน google form และแจงการ

ปรึกษาทางline  

****ระบบการบริหารจัดการอุปกรณทางการแพทยในการดูแลตอเนื่อง

ออนไลน 

Counseling 

± Art therapy 

ประเมินการทำ 

Living Will 

 

ICC 

- Art Therapy 

- Music Therapy 

- Dog Therapy 

- Last Wish 

- Fish Tank 

Therapy 

Home Care 

ชุมชน /รพ.

สต. 

จัดทำเอกสาร 

Living Will 

App: Medical 

Equipment Bank 

Tele Palliative 

Conference 

ผูปวยมะเร็งระยะทาย 

เขารับการดูแลใน 

หออภิบาลคุณภาพชีวิต 

 

ตอบสนองความตองการของ

ผูปวยและครอบครัว 

เตรียมผูปวยและครอบครัว

เพ่ือดูแลตอเนื่องท่ีบาน 

ประสานเครือขายการดูแลแบบ

ประคับประคอง 

 

Improve Quality of Life/ Good Death 

Advance Care Plan 

(ACP) 

Telemedicine 

Palliative 

consultation  

 Re-admit 

(Seamless Service) 

Yes 
No 

สงตอ 

ไมยอมรับ 

ยอมรับ 

Line 

 

พัฒนาความรูและ

ทักษะแกผูดูแล  

อสม. และผูนำ

ชุมชน 

-ทักษะดานการดูแล

แบบ

ประคับประคอง 

-Psychosocial /          

Bereavement 

วางแผนการรักษารวมกับ 

ผูปวยและครอบครัว 

ประเมินการรับรู 

ของผูปวยและครอบครัว  

ยอมรับ 

ไมยอมรับ 

* 

** 

*** 

**** 

ดูแลตอเนื่อง
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Factor ที่สมัพันธกับ Workflow ที่พัฒนา 

Structure Staff System 

- Crowding, Physical 

Distancing,  Zoning, Air, 

Flow/Ventilation, Logistic 

ตามแนวทาง OPD/IPD      

 

- กำหนดการใชPPE ตาม

มาตรฐาน IC 

Information Technology  

- การสงปรึกษางานดูแลตอเนื่อง และการ

ดูแลผูปวยแบบประคับ ประคองภายใน

โรงพยาบาล ผาน Google form และแจง

การปรึกษาทาง แอปพลิเคชั่น  Line 

- Tele-Conference 

การประชุมปรึกษารวมกับสหวิชาชีพเพ่ือ

วางแผนการดูแล ผาน Google meet 

พัฒนาระบบเครือขายการดูแล 

แบบประคับประคอง 

- ทักษะดานการดูแลแบบประคับประคอง

บุคลากรทางการพยาบาลและผูดูแล/อสม./ 

ผูนำชุมชน  

Resources Sharing ,  

Network  & Collaboration    

- การพัฒนาระบบการจัดการยืมอุปกรณ

ทางการแพทยในการดูแลตอเนื่องท่ีบาน

ของเครือขายเขตสุขภาพท่ัวประเทศผาน

ระบบออนไลน (Medical Equipment 

Bank : Application)  

 - ระบบการใหบริการการพบแพทยโดย

ระบบทางไกลสำหรับผูปวยแบบ

ประคับประคอง 

(Telemedicine  Palliative  care 

Consultation)  เปนการติดตามอาการ

ผูปวยPC รวมกับ PCNC  

รพ.สต. และ รพชในพ้ืนท่ีผานระบบ

ออนไลน (line Video call) 
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Factor ที่สมัพันธกับ Workflow ที่พัฒนา 

Structure Staff System 

- Crowding, Physical 

Distancing,  Zoning, Air, 

Flow/Ventilation, Logistic 

ตามแนวทาง OPD/IPD      

 

- กำหนดการใชPPE ตาม

มาตรฐาน IC 

Information Technology  

- การสงปรึกษางานดูแลตอเนื่อง และการ

ดูแลผูปวยแบบประคับ ประคองภายใน

โรงพยาบาล ผาน Google form และแจง

การปรึกษาทาง แอปพลิเคชั่น  Line 

- Tele-Conference 

การประชุมปรึกษารวมกับสหวิชาชีพเพ่ือ

วางแผนการดูแล ผาน Google meet 

พัฒนาระบบเครือขายการดูแล 

แบบประคับประคอง 

- ทักษะดานการดูแลแบบประคับประคอง

บุคลากรทางการพยาบาลและผูดูแล/อสม./ 

ผูนำชุมชน  

Resources Sharing ,  

Network  & Collaboration    

- การพัฒนาระบบการจัดการยืมอุปกรณ

ทางการแพทยในการดูแลตอเนื่องท่ีบาน

ของเครือขายเขตสุขภาพท่ัวประเทศผาน

ระบบออนไลน (Medical Equipment 

Bank : Application)  

 - ระบบการใหบริการการพบแพทยโดย

ระบบทางไกลสำหรับผูปวยแบบ

ประคับประคอง 

(Telemedicine  Palliative  care 

Consultation)  เปนการติดตามอาการ

ผูปวยPC รวมกับ PCNC  

รพ.สต. และ รพชในพ้ืนท่ีผานระบบ

ออนไลน (line Video call) 

แนวทางการจัดการเร่ือง  การใหบริการดาน Operation & Endoscope System 

รูปแบบการดำเนินงาน (Work Flow) ท่ีพัฒนา 
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Factor ที่สมัพันธกับ Workflow ที่พัฒนา 

Structure Staff System 

- ปรับปรุงพ้ืนท่ีหองผาตัดใหมีหอง 

Ante room  

- ปรับปรุงระบบระบายอากาศโดย

ติดตั้งพัดลมดูดอากาศและเครื่อง

ฟอกอากาศ หอง ante roomและ

ภายในหองผาตัด  

- จัดพ้ืนท่ีรอรับบริการของผูปวย

และญาติโดยเวนระยะหาง 

- จำกัดจำนวนญาติ 1 คน ตอ

ผูปวย 1 ราย 

- จำกัดบุคลากรเขาหองผาตัด  

 

- กำหนดการใช PPE ใหเหมาะสม  

High Risk  

ทีมผาตัด :  N95 ,Surgical 

gown, Face shield , Gloves  

ทีมวิสัญญี:  N95, Surgical  

gown, Face shield, Gown 

Plastic  

Low  Risk  

PPE : Surgical mask, Face 

shield, Gown ผา, Gloves  

- การฝกซอมแผนในการรองรับ

ผูปวยผาตัดท่ีมีความเสี่ยงตอการ

ติดเชื้อ COVID-19  

- ฝกซอมการสวมใสและการถอด

อุปกรณปองกันท่ีถูกตองของ

บุคลากรท่ีเก่ียวของทุกระดับ  

 

- กำหนดขอบงชี้จำแนกผูปวยเปน 

2 กลุม  

High Risk : GA, UGI scope , 

Tracheostomy tube 

Low Risk : LA, LGI scope  

- ปรับปรุงกระบวนการทำงานใน

ผูปวยท่ีมีความเสี่ยงโดยใชอุปกรณ

ดังนี้  

- Cover box ครอบใบหนาผูปวย 

   ในขณะผาตัด     

- ใช Video  laryngoscope ใน  

   การใสทอชวยหายใจ  

- ใชพลาสติกคลุมอุปกรณทาง

การแพทย  

- จัดลำดับความเสี่ยงผูปวยท่ีมีความ

เสี่ยงสูงทำผาตัดเปนลำดับสุดทาย

และพักหองไวอยางนอย 1 ชั่วโมง

กอนทำความสะอาดตามมาตรฐาน

หองผาตัดทุกครั้ง  
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Factor ที่สมัพันธกับ Workflow ที่พัฒนา 

Structure Staff System 

- ปรับปรุงพ้ืนท่ีหองผาตัดใหมีหอง 

Ante room  

- ปรับปรุงระบบระบายอากาศโดย

ติดตั้งพัดลมดูดอากาศและเครื่อง

ฟอกอากาศ หอง ante roomและ

ภายในหองผาตัด  

- จัดพ้ืนท่ีรอรับบริการของผูปวย

และญาติโดยเวนระยะหาง 

- จำกัดจำนวนญาติ 1 คน ตอ

ผูปวย 1 ราย 

- จำกัดบุคลากรเขาหองผาตัด  

 

- กำหนดการใช PPE ใหเหมาะสม  

High Risk  

ทีมผาตัด :  N95 ,Surgical 

gown, Face shield , Gloves  

ทีมวิสัญญี:  N95, Surgical  

gown, Face shield, Gown 

Plastic  

Low  Risk  

PPE : Surgical mask, Face 

shield, Gown ผา, Gloves  

- การฝกซอมแผนในการรองรับ

ผูปวยผาตัดท่ีมีความเสี่ยงตอการ

ติดเชื้อ COVID-19  

- ฝกซอมการสวมใสและการถอด

อุปกรณปองกันท่ีถูกตองของ

บุคลากรท่ีเก่ียวของทุกระดับ  

 

- กำหนดขอบงชี้จำแนกผูปวยเปน 

2 กลุม  

High Risk : GA, UGI scope , 

Tracheostomy tube 

Low Risk : LA, LGI scope  

- ปรับปรุงกระบวนการทำงานใน

ผูปวยท่ีมีความเสี่ยงโดยใชอุปกรณ

ดังนี้  

- Cover box ครอบใบหนาผูปวย 

   ในขณะผาตัด     

- ใช Video  laryngoscope ใน  

   การใสทอชวยหายใจ  

- ใชพลาสติกคลุมอุปกรณทาง

การแพทย  

- จัดลำดับความเสี่ยงผูปวยท่ีมีความ

เสี่ยงสูงทำผาตัดเปนลำดับสุดทาย

และพักหองไวอยางนอย 1 ชั่วโมง

กอนทำความสะอาดตามมาตรฐาน

หองผาตัดทุกครั้ง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการจัดการเร่ือง  การใหบริการดานเวชศาสตรนิวเคลียร  

รูปแบบการดำเนินงาน (Work Flow) ท่ีพัฒนา 
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แนวทางการจัดการเร่ือง  การใหบริการดานรังสีวินิจฉัย 

รูปแบบการดำเนินงาน (Work Flow) ท่ีพัฒนา 
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แนวทางการจัดการเร่ือง  การใหบริการดานรังสีวินิจฉัย 

รูปแบบการดำเนินงาน (Work Flow) ท่ีพัฒนา 

 

 

 

Factor ที่สมัพันธกับ Workflow ที่พัฒนา 

Structure Staff System 

การใหบริการดานเวชศาสตรนิวเคลียร 

- Crowding, Physical 

Distancing,  Zoning, Air, 

Flow/Ventilation, Logistic 

ตามแนวทาง OPD/IPD    

- กำหนดการใชPPE ตาม

มาตรฐาน IC 

- ระบบนัด E-appointment 

เพ่ือการนัดแบบเหลื่อมเวลา, 

จำกัดญาติในการเขาพบแพทย 

- ระบบรายงานผลแบบ Online 

system เชน PACS system, 

HIS, E-mail, โทรสาร 

การใหบริการดานรังสีวินิจฉัย 

- Crowding, Physical 

Distancing,  Zoning, Air, 

Flow/Ventilation, Logistic 

ตามแนวทาง OPD/IPD    

- กำหนดการใชPPE ตาม

มาตรฐาน IC 

-ระบบนัด E-appointment 

-ระบบเรียกคิวรวมและเรียกคิว

แยกสำหรับแตละหอง  

-การพัฒนาระบบrefer online

สงตอระหวางรพ. ในผูปวยราย

ใหม  

- กรณีมารับผลตรวจ ใชสงทาง

ไปรษณียแทน  

- teleconference 
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แนวทางการจัดการเร่ือง  การใหบริการดานหองปฏิบัติการ 

รูปแบบการดำเนินงาน (Work Flow) ท่ีพัฒนา 
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แนวทางการจัดการเร่ือง  การใหบริการดานหองปฏิบัติการ 

รูปแบบการดำเนินงาน (Work Flow) ท่ีพัฒนา 

 
 

 

 

แนวทางการจัดการเร่ือง  การใหบริการทางพยาธิวิทยา 

รูปแบบการดำเนินงาน (Work Flow) ท่ีพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูปฏิบัติ ข้ันตอน รายละเอียด 

แพทย/ผูชวยเหลือคนไข  
 

- สิ่งสงตรวจจากแผนกตางๆ บรรจุอยูในขวด/ภาชนะ/ถุง ท่ีปดมิดชิด 

ไมมีการฉีกขาด รั่วซมึ 

นักเทคนิคการแพทย/

นักวิทยาศาสตรการแพทย 

 

- สิ่งสงตรวจท่ีแชใน 95% alcohol หรือ formalin ถือวามีความเสีย่ง

ต่ำในการตดิเช้ือ  

- ผูปฏิบัตสิวมใสถุงมือ หนากากอนามัย ทำตามข้ันตอนการเตรียมสิง่

สงตรวจแตละชนิดดวยความถูกตองตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

นักเทคนิคการแพทย/

นักวิทยาศาสตรการแพทย 

 

- สิ่งสงตรวจท่ีไมไดแชใน 95% alcohol หรือ formalin ถือวามีความ

เสี่ยงสูงในการติดเช้ือ เชน เสมหะ น้ำเจาะจากชองปอด,ชองทอง เปน

ตน 

- ผูปฏิบัตสิวมใส PPE ตามขอกำหนดของ IC  และเตรียมสิ่งสงตรวจใน  

Biological Safety Cabinet Class II โดยทำตามข้ันตอนการเตรียม

สิ่งสงตรวจแตละชนิดดวยความถูกตองตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

สวมใสอุปกรณปองกัน (PPE) 

และทำตามข้ันตอนในการ

เตรียมสิ่งสงตรวจท่ีถูกตอง 
 

เสี่ยงต่ำ 

สิ่งสงตรวจ 

Risk of 

infection 

ทำตาม

ข้ันตอนใน

การเตรียม

สิ่งสงตรวจท่ี

ถูกตอง 

เสี่ยงสูง 

แนวทางการจัดการเร่ือง  การใหบริการทางพยาธิวิทยา 

รูปแบบการดำเนินงาน (Work Flow) ท่ีพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูปฏิบัติ ข้ันตอน รายละเอียด 

แพทย/ผูชวยเหลือคนไข  
 

- สิ่งสงตรวจจากแผนกตางๆ บรรจุอยูในขวด/ภาชนะ/ถุง ท่ีปดมิดชิด 

ไมมีการฉีกขาด รั่วซมึ 

นักเทคนิคการแพทย/

นักวิทยาศาสตรการแพทย 

 

- สิ่งสงตรวจท่ีแชใน 95% alcohol หรือ formalin ถือวามีความเสีย่ง

ต่ำในการตดิเช้ือ  

- ผูปฏิบัตสิวมใสถุงมือ หนากากอนามัย ทำตามข้ันตอนการเตรียมสิง่

สงตรวจแตละชนิดดวยความถูกตองตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

นักเทคนิคการแพทย/

นักวิทยาศาสตรการแพทย 

 

- สิ่งสงตรวจท่ีไมไดแชใน 95% alcohol หรือ formalin ถือวามีความ

เสี่ยงสูงในการติดเช้ือ เชน เสมหะ น้ำเจาะจากชองปอด,ชองทอง เปน

ตน 

- ผูปฏิบัตสิวมใส PPE ตามขอกำหนดของ IC  และเตรียมสิ่งสงตรวจใน  

Biological Safety Cabinet Class II โดยทำตามข้ันตอนการเตรียม

สิ่งสงตรวจแตละชนิดดวยความถูกตองตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

สวมใสอุปกรณปองกัน (PPE) 

และทำตามข้ันตอนในการ

เตรียมสิ่งสงตรวจท่ีถูกตอง 
 

เสี่ยงต่ำ 

สิ่งสงตรวจ 

Risk of 

infection 

ทำตาม

ข้ันตอนใน

การเตรียม

สิ่งสงตรวจท่ี

ถูกตอง 

เสี่ยงสูง 
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แนวทางการจัดการเร่ือง   :  การใหบริการทางกายภาพบำบัด 

รูปแบบการดำเนินงาน (Work Flow) ท่ีพัฒนา 
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แนวทางการจัดการเร่ือง   :  การใหบริการทางกายภาพบำบัด 

รูปแบบการดำเนินงาน (Work Flow) ท่ีพัฒนา 

 

 
 

 

 
ผูปวยทุกรายใสหนากากอนามยัขณะฉายรังส ี

 

ง  

Telemedicine palliative consultation 

 

 

 

 

 

 

 
ผูปวยทุกรายใสหนากากอนามยัขณะฉายรังส ี

 

ง  

Telemedicine palliative consultation 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดบริการผูปวยโรค COVID-19 
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การจัดบริการผูปวยโรค COVID-19 

รูปแบบการดำเนินงาน (Work Flow) ท่ีพัฒนา 

 

*  

** 

*** 

**** 

- แนวทางการประสานรับ-สงตอผูปวย COVID-19 

- แนวทางการบริการรับผูปวย COVID-19   

- แนวทางการจำหนายผูปวยติดเชื้อ Covid-19 

- แนวทางเวชปฏบิัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และปองกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

  กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) : ฉบับปรับปรุง วันที่ 1 พฤษภาคม 2563    

 

 

 

ผูปวย Refer 

สังเกตอาการ
ผิดปกต ิ

ประสานรับ-สงตอ

 

ใหบริการรับผูปวย ** 

ใหคำแนะนำแนวทางการปฏบัิติตัวขณะอยูรพ. 

ดูแลรักษาตามแนวทางเวชปฏิบัติ (Guideline) *** 

ใหคำแนะนำการปฏิบัติตัวกอนกลับบาน 

จำหนายผูปวย**** 

ผูปวยครบการรักษา 

ปกติ 

ผูปวยไดรับการดูแลอยางตอเนื่อง 

การจัดบริการผูปวยโรค COVID-19 

รูปแบบการดำเนินงาน (Work Flow) ท่ีพัฒนา 

 

*  

** 

*** 

**** 

- แนวทางการประสานรับ-สงตอผูปวย COVID-19 

- แนวทางการบริการรับผูปวย COVID-19   

- แนวทางการจำหนายผูปวยติดเชื้อ Covid-19 

- แนวทางเวชปฏบิัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และปองกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

  กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) : ฉบับปรับปรุง วันที่ 1 พฤษภาคม 2563    

 

 

 

ผูปวย Refer 

สังเกตอาการ
ผิดปกต ิ

ประสานรับ-สงตอ

 

ใหบริการรับผูปวย ** 

ใหคำแนะนำแนวทางการปฏบัิติตัวขณะอยูรพ. 

ดูแลรักษาตามแนวทางเวชปฏิบัติ (Guideline) *** 

ใหคำแนะนำการปฏิบัติตัวกอนกลับบาน 

จำหนายผูปวย**** 

ผูปวยครบการรักษา 

ปกติ 

ผูปวยไดรับการดูแลอยางตอเนื่อง 
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แนวทางการประสานรับ-สงตอ ผูปวย COVID–19 

ผูปฏิบัต ิ ข้ันตอน รายละเอียด 

- พยาบาล

ศูนยประสาน  

 

- ไดรับการสงขอมูลผูติดเชื้อ COVID 

19 จากศูนยสงตอราชวิถี  

- พยาบาลประสานศูนยสงตอราชวิถี

ในการสงตอขอมูลผูติดเชื้อCOVID-

19 เพื่อรับการรักษาที่โรงพยาบาล

มหาวชิราลงกรณธัญบุรี โดยผานทาง

แอปพลิเคชั่นไลน  

-ศูนยประสาน COVID-19 

โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ-ธัญบุรี

รับขอมูลผูติดเชื้อ COVID-19  

- พยาบาล

ศูนยประสาน 

- พยาบาล

ศูนยประสาน 

- พยาบาล

ศูนยประสาน 

- พยาบาลศูนยประสานติดตอผูปวย

ทางโทรศัพทเพื่อซักประวัติและ

ประเมินอาการเบื้องตน 

- พยาบาล

ศูนยประสาน 

- พยาบาลศูนยประสานติดตอผูปวย

ทางโทรศัพทเพื่อซักประวัติและ

ประเมินอาการเบื้องตนพรอมทั้ง

ซักถามถึงความสะดวกในการ

เดินทางเพื่อมารับการรักษาที่

โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี 

(เดินทางมาเอง/เดินทางโดยศูนย

เอราวัณ)  

- พยาบาลศูนยประสานติดตอผูปวย

ประสานสงตอขอมูลหนวยงานที่

เกี่ยวของทราบ เชน แพทย พนักงาน

เปล  พนักงานรักษาความปลอดภยั

เพื่ออำนวยความสะดวกใหแกผูปวย  

- พยาบาลศูนยประสานติดตอผูติด

เชื้อCOVID-19ประสานพยาบาลคัด

กรอง และพยาบาลประจำหอผูปวย 

COVID-19 เพือ่เตรียมพรอมรับ

ผูปวย 

-พยาบาล

ศูนยประสาน 

- พยาบาล

ศูนยประสาน 

- พยาบาลคัด

กรอง 

- พยาบาล

ประจำหอ

ผูปวยCOVID 

19 

ศูนยประสานรับ-สงตอรพ.ราชวิถี  

สงขอมลูผูปวยทาง line 

ผูปวย COVID-19 

ประสานผูปวย เพ่ือเขารับการรักษา 

(ซักประวัติ/ประเมินอาการผูปวย

เบ้ืองตน) 

ประสานสงตอ

ผูปวย 

สงตอขอมลูประสาน 

หนวยงานภายใน 

ประสานแจง OPD. คัดกรอง 

ศูนยประสาน COVID-19   

รับขอมูลผูปวย 

ประสานแจงหอผูปวย 

ประสานรับ-สงตอผูปวย 

เตรียมพรอมรับ
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แนวทางการประสานรับ-สงตอ ผูปวย COVID–19 

ผูปฏิบัต ิ ข้ันตอน รายละเอียด 

- พยาบาล

ศูนยประสาน  

 

- ไดรับการสงขอมูลผูติดเชื้อ COVID 

19 จากศูนยสงตอราชวิถี  

- พยาบาลประสานศูนยสงตอราชวิถี

ในการสงตอขอมูลผูติดเชื้อCOVID-

19 เพื่อรับการรักษาที่โรงพยาบาล

มหาวชิราลงกรณธัญบุรี โดยผานทาง

แอปพลิเคชั่นไลน  

-ศูนยประสาน COVID-19 

โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ-ธัญบุรี

รับขอมูลผูติดเชื้อ COVID-19  

- พยาบาล

ศูนยประสาน 

- พยาบาล

ศูนยประสาน 

- พยาบาล

ศูนยประสาน 

- พยาบาลศูนยประสานติดตอผูปวย

ทางโทรศัพทเพื่อซักประวัติและ

ประเมินอาการเบื้องตน 

- พยาบาล

ศูนยประสาน 

- พยาบาลศูนยประสานติดตอผูปวย

ทางโทรศัพทเพื่อซักประวัติและ

ประเมินอาการเบื้องตนพรอมทั้ง

ซักถามถึงความสะดวกในการ

เดินทางเพื่อมารับการรักษาที่

โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี 

(เดินทางมาเอง/เดินทางโดยศูนย

เอราวัณ)  

- พยาบาลศูนยประสานติดตอผูปวย

ประสานสงตอขอมูลหนวยงานที่

เกี่ยวของทราบ เชน แพทย พนักงาน

เปล  พนักงานรักษาความปลอดภยั

เพื่ออำนวยความสะดวกใหแกผูปวย  

- พยาบาลศูนยประสานติดตอผูติด

เชื้อCOVID-19ประสานพยาบาลคัด

กรอง และพยาบาลประจำหอผูปวย 

COVID-19 เพือ่เตรียมพรอมรับ

ผูปวย 

-พยาบาล

ศูนยประสาน 

- พยาบาล

ศูนยประสาน 

- พยาบาลคัด

กรอง 

- พยาบาล

ประจำหอ

ผูปวยCOVID 

19 

ศูนยประสานรับ-สงตอรพ.ราชวิถี  

สงขอมลูผูปวยทาง line 

ผูปวย COVID-19 

ประสานผูปวย เพ่ือเขารับการรักษา 

(ซักประวัติ/ประเมินอาการผูปวย

เบ้ืองตน) 

ประสานสงตอ

ผูปวย 

สงตอขอมลูประสาน 

หนวยงานภายใน 

ประสานแจง OPD. คัดกรอง 

ศูนยประสาน COVID-19   

รับขอมูลผูปวย 

ประสานแจงหอผูปวย 

ประสานรับ-สงตอผูปวย 

เตรียมพรอมรับ

 

แนวทางการรับผูปวย COVID–19 
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แนวทางการจำหนายผูปวย COVID–19 
 

 

 

 



55โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
New Normal Medical Service For Cancer

แนวทางการจำหนายผูปวย COVID–19 
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บรรยากาศบริเวณวอรดผูปวย COVID-19 
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บรรยากาศบริเวณวอรดผูปวย COVID-19 

 

 

  

 

 

จัดพ้ืนท่ีสำหรับทางเดินรถพยาบาลสำหรับการรับ-สงผูปวยตดิเช้ือ COVID-19 

 

 

 

 

 

ระบบกลองวงจรปดสำหรับสังเกตอาการผู 

ปวยวอรดCOVID-19 

นองสงใจ หุนยนตขับเคลื่อนอัตโนมัติ ใหบริการในวอรด 

COVID-19 

 

  





 

 

 

 

 

 

 

 

 

การดำเนินงานท่ีไมเก่ียวของกับผูปวยโดยตรง 
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การดำเนินงานที่ไมเกี่ยวของกับผูปวยโดยตรง 

งานวิชาการ 

1. แนวทางการจัดการเรื่อง การจัดระบบการอบรม Online 
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2. แนวทางการจัดการเรื่อง ระบบติดตามงานวิจัย 

ผูปฏิบัติ ข้ันตอน รายละเอียด 

ผูวิจัย  จัดทำโครงรางการวิจัยตามแบบฟอรม ว1ด 

ท่ีกำหนด 

ผูวิจัย  ดาวนโหลดแบบฟอรมทางเว็บไซตของ

โรงพยาบาล หัวขอ งานวิจัย 

ผูชวย

นักวิจัย 

 -แบบฟอรมตรวจสอบความครบถวนของ

เอกสาร 

-ในกรณีท่ีเอกสารไมครบถวนแจงผลกลับ

ใหผูวิจัยทราบ และใหแกไขใหแลวเสร็จ

กอนวันท่ี 15 ของทุกเดือน  
ผูชวย

นักวิจัย 

 

ผูชวย

นักวิจัย 

 - ผูวิจัยติดตามสถานะงานวิจัยผานทาง

ระบบตดิตามงานวิจัย กูเก้ิลฟอรม โดยดู

จากเลขท่ีโครงการท่ีผูชวยนักวิจยัแจงให

ทราบ 

- การประชุมเดือนละ 1 ครั้ง ประมาณ

สัปดาหท่ี 2 ของทุกเดือน (กำหนดการอาจ

มีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) 

ผูวิจัยตดิตามสถานะงานวิจยัผานทางระบบ

ติดตามงานวิจัย กูเก้ิลฟอรม โดยดจูาก

เลขท่ีโครงการท่ีผูชวยนักวิจัยแจงใหทราบ 

กำหนดการแกไขภายใน 30 วันหลังจากท่ี

ไดรับการแจงผล 

คณะ

กรรมการฯ 

คณะ

กรรมการฯ 

ผูชวย

นักวิจัย 

-ใบรับรองสำหรับบุคคลภายนอกจัดสงทาง 

E-mail หรือทางไปรษณีย  

- ใบรับรองสำหรับบุคคลภายในแจงให

ผูวิจัยมารับทางโทรศัพท 

ผูวิจัย/

ผูชวย

นักวิจัย 

ดาวนโหลดแบบฟอรมรายงาน

ความกาวหนาทางเว็บไซตโรงพยาบาล 

หัวขอ งานวิจัย 

จัดทำโครงรางการวิจยั 

ตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของ

เอกสาร 

กรอกแบบฟอรมเพื่อขอรับการ

พิจารณา 

ไมอนุมัติ 

ติดตามความกาวหนา ทุก 3 เดือน 

ส้ินสุดโครงการ 

แจงผลกลับใหผูวิจยั

ทราบ 

ยื่นเร่ืองเสนอตอคณะกรรมการเพื่อบรรจุ

เขาวาระการประชุม  

  

ไมครบถวน 

ครบถวน 

แกไขตามมติ

คณะกรรมการ 

 

ออกใบรับรอง 

ประชุมเพื่อพิจารณา 

รอการพิจารณา อนุมัติ 
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2. แนวทางการจัดการเรื่อง ระบบติดตามงานวิจัย 

ผูปฏิบัติ ข้ันตอน รายละเอียด 

ผูวิจัย  จัดทำโครงรางการวิจัยตามแบบฟอรม ว1ด 

ท่ีกำหนด 

ผูวิจัย  ดาวนโหลดแบบฟอรมทางเว็บไซตของ

โรงพยาบาล หัวขอ งานวิจัย 

ผูชวย

นักวิจัย 

 -แบบฟอรมตรวจสอบความครบถวนของ

เอกสาร 

-ในกรณีท่ีเอกสารไมครบถวนแจงผลกลับ

ใหผูวิจัยทราบ และใหแกไขใหแลวเสร็จ

กอนวันท่ี 15 ของทุกเดือน  
ผูชวย

นักวิจัย 

 

ผูชวย

นักวิจัย 

 - ผูวิจัยติดตามสถานะงานวิจัยผานทาง

ระบบตดิตามงานวิจัย กูเก้ิลฟอรม โดยดู

จากเลขท่ีโครงการท่ีผูชวยนักวิจยัแจงให

ทราบ 

- การประชุมเดือนละ 1 ครั้ง ประมาณ

สัปดาหท่ี 2 ของทุกเดือน (กำหนดการอาจ

มีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) 

ผูวิจัยตดิตามสถานะงานวิจยัผานทางระบบ

ติดตามงานวิจัย กูเก้ิลฟอรม โดยดจูาก

เลขท่ีโครงการท่ีผูชวยนักวิจัยแจงใหทราบ 

กำหนดการแกไขภายใน 30 วันหลังจากท่ี

ไดรับการแจงผล 

คณะ

กรรมการฯ 

คณะ

กรรมการฯ 

ผูชวย

นักวิจัย 

-ใบรับรองสำหรับบุคคลภายนอกจัดสงทาง 

E-mail หรือทางไปรษณีย  

- ใบรับรองสำหรับบุคคลภายในแจงให

ผูวิจัยมารับทางโทรศัพท 

ผูวิจัย/

ผูชวย

นักวิจัย 

ดาวนโหลดแบบฟอรมรายงาน

ความกาวหนาทางเว็บไซตโรงพยาบาล 

หัวขอ งานวิจัย 

จัดทำโครงรางการวิจยั 

ตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของ

เอกสาร 

กรอกแบบฟอรมเพื่อขอรับการ

พิจารณา 

ไมอนุมัติ 

ติดตามความกาวหนา ทุก 3 เดือน 

ส้ินสุดโครงการ 

แจงผลกลับใหผูวิจยั

ทราบ 

ยื่นเร่ืองเสนอตอคณะกรรมการเพื่อบรรจุ

เขาวาระการประชุม  

  

ไมครบถวน 

ครบถวน 

แกไขตามมติ

คณะกรรมการ 

 

ออกใบรับรอง 

ประชุมเพื่อพิจารณา 

รอการพิจารณา อนุมัติ 

3. แนวทางการจัดการเรื่อง โครงการถายทอดความรู * 

ผูปฏิบัต ิ ข้ันตอน รายละเอียด 

นักวิชาการ

สาธารณสุข 

  

นักวิชาการ

สาธารณสุข 

 

- ประชุมและประสานงานผานระบบ 

Teleconference 

นักวิชาการ

สาธารณสุข 

 

สงหนังสือเชิญเขารวมโครงการไปยัง

โรงพยาบาลในเขตสุขภาพท่ี 4 

นักวิชาการ

สาธารณสุข 

 

ลงทะเบียนแบบออนไลน โดยการ

สแกนคิวอารโคด ท่ีแนบในหนังสือ

เชิญเขารวมโครงการ 

นักวิชาการ

สาธารณสุข 

 

จัดเตรียมสถานท่ีดำเนินโครงการ 

โดยจัดท่ีนั่งในหองประชุม เวน

ระยะหาง 2 เมตร และจำกัดจำนวน

ผูเขาประชุม ใหเหมาะสมกับพ้ืนท่ี 

นักวิชาการ

สาธารณสุข 

 

- ดำเนินการจัดอบรม 

- ทำแบบทดสอบความรูกอน-หลัง

การอบรมและประเมินความพึง

พอใจ โดยการสแกนคิวอารโคด 

นักวิชาการ

สาธารณสุข 

 

สรุปผลการดำเนินโครงการสงงาน

ยุทธศาสตรและแผนงาน 

* ยังไมไดดำเนินการ 

 

 

ประชาสัมพันธโครงการ 

ลงทะเบียนเขารวมโครงการ 

จัดเตรียมการอบรม 
  

ดำเนินโครงการ 

ประสานงานกับโรงพยาบาลในเขตสุขภาพท่ี 4 

เขียนโครงการ 

สรุปผลการดำเนินโครงการ 
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4. แนวทางการจัดการเรื่อง งานปองกันควบคุมโรคมะเร็งและติดตามเขตสุขภาพ* 
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4. แนวทางการจัดการเรื่อง งานปองกันควบคุมโรคมะเร็งและติดตามเขตสุขภาพ* 

 

 

 

 

งานสนับสนุน 

1.แนวทางการจัดการเรื่อง การสงใบภาษีหัก ณ ท่ีจายทางไปรษณีย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูปฏิบัติ ข้ันตอน รายละเอียด 

งานการเงิน 
 

- งานการเงิน ไดรับใบเสร็จรับเงินจาก

บริษัท 

  
- งานการเงินตรวจสอบเอกสาร

ใบเสร็จรับเงินกับการจายเงินในระบบ 

GFMIS 

  
 

- งานการเงินจัดเตรียมเอกสารใบภาษีหัก 

ณ ท่ีจายสงทางไปรษณีย 

- งานการเงินจัดสงเอกสารทางไปรษณีย 

 
 

- งานการเงินโทรศัพท/ไลน แจงบริษัท 

รบัใบเสรจ็รบัเงินจาก

บรษิัท 

ตรวจสอบใบเสรจ็รับรบัเงินกับ

การจายเงินในระบบ GFMIS 

จัดเอกสารใบภาษีหัก ณ ท่ีจายใหกับ

บริษัท 

แจงการจัดสงเอกสารผาน

ชองทางไทรศัพทและไลน 
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2. แนวทางการจัดการเรื่อง ระบบการแจงเวียนหนังสือราชการผานระบบออนไลน 

 

 

Factor ท่ีสัมพันธกับ Work flow ท่ีพัฒนา ระบบการแจงเวียนหนังสือราชการผานระบบออนไลน  

Structure Staff System 

 ระบบการแจงเวียน

หนังสือราชการผานระบบ

ออนไลน 

เจาหนาท่ีธุรการ 1. มีการจัดสงหนังสือราชการผาน

ระบบออนไลน 
2. มีการสื่อสารผานทางออนไลนและ

โทรศัพท 
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2. แนวทางการจัดการเรื่อง ระบบการแจงเวียนหนังสือราชการผานระบบออนไลน 

 

 

Factor ท่ีสัมพันธกับ Work flow ท่ีพัฒนา ระบบการแจงเวียนหนังสือราชการผานระบบออนไลน  

Structure Staff System 

 ระบบการแจงเวียน

หนังสือราชการผานระบบ

ออนไลน 

เจาหนาท่ีธุรการ 1. มีการจัดสงหนังสือราชการผาน

ระบบออนไลน 
2. มีการสื่อสารผานทางออนไลนและ

โทรศัพท 
 

 

 

 

 

 

 

3. แนวทางการจัดการเรื่อง ระบบยืม-คืนหนังสือหองสมุด 

ผูปฏิบัติ ข้ันตอน รายละเอียด 

ผูยืม 
 

-แจงความประสงคยืม

หนังสือผานทาง

แอพพลิเคชั่นไลน 

ผูยืม 
 

-ลงทะเบียนการยืมผานกู

เก้ิลฟอรม 

บรรณารักษ 
  

บรรณารักษ/

ผูยืม 

 

-แจงผานแอปพลิเคชั่นไลน 

บรรณารักษ/

ผูยืม 

 

-กำหนดการยืม 7 วัน/การ

ยืม 1 ครั้ง 

บรรณารักษ 
 

-แจงเตือนการคืนผาน

แอพพลิเคชั่นไลน 

ผูยืม 
  

บรรณารักษ/

ผูยืม 

 

-ลงทะเบียนการคืนและแจง

ความประสงคยืมตอผานกู

เก้ิลฟอรม 

 

 

 

 

แจงความประสงคยืมหนังสือ 

คนหนังสือ 

กรอกแบบฟอรมการยืม 

ยืมตอ 

แจงใหผูยืมมารับหนังสือ 

คืน 

รับหนังสือ  

แจงเตือนการคืน 

แจงความ

ประสงคยืมตอ 
รับคืนหนังสือ 
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4. แนวทางการจัดการเรื่อง การใหบริการแจงซอมทางคอมพิวเตอร 

ผูปฏิบัติ ข้ันตอน รายละเอียด 

   

ผูแจงซอม 
 

เขาสูระบบ line official 

account 

ผูแจงซอม 
 

กรอกขอมูลผาน google 

form 

เจาหนาท่ี IT 
  

เจาหนาท่ี IT 
  

เจาหนาท่ี IT 
  

   

 

เริ่มตน 

เขาสูระบบผาน Line OA 

เลือกเมนูแจงซอมงาน IT 

เจาหนาท่ีดำเนินงาน 

ดำเนินการซอมไมสำเร็จ 

จบการทำงาน 

ประเมินงานซอม 

เจาหนาท่ีไดรบัขอความ real time 

กรอกขอมูลแจงซอม

งาน IT 

ดำเนินการซอมสำเร็จ 

ขอความตอบกลับเมลหรือไลนแจงซอม 

ยกเลิกแจงซอม 

ไมใช ใช 

ไมใช 

ใช 

*เริ่มดำเนินการ 15 มิถุนายน 2563* 
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4. แนวทางการจัดการเรื่อง การใหบริการแจงซอมทางคอมพิวเตอร 

ผูปฏิบัติ ข้ันตอน รายละเอียด 

   

ผูแจงซอม 
 

เขาสูระบบ line official 

account 

ผูแจงซอม 
 

กรอกขอมูลผาน google 

form 

เจาหนาท่ี IT 
  

เจาหนาท่ี IT 
  

เจาหนาท่ี IT 
  

   

 

เริ่มตน 

เขาสูระบบผาน Line OA 

เลือกเมนูแจงซอมงาน IT 

เจาหนาท่ีดำเนินงาน 

ดำเนินการซอมไมสำเร็จ 

จบการทำงาน 

ประเมินงานซอม 

เจาหนาท่ีไดรบัขอความ real time 

กรอกขอมูลแจงซอม

งาน IT 

ดำเนินการซอมสำเร็จ 

ขอความตอบกลับเมลหรือไลนแจงซอม 

ยกเลิกแจงซอม 

ไมใช ใช 

ไมใช 

ใช 

*เริ่มดำเนินการ 15 มิถุนายน 2563* 

5. แนวทางการจดัการเรื่อง การตรวจรับพัสดุเขาคลัง 
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6. แนวทางการจัดการเรื่อง การรับสมัครงานออนไลน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. แนวทางการจัดการเรื่อง การรับสมัครงานออนไลน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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ก แนวทางการใชอุปกรณปองกันสวนบุคคลของบุคลากรในโรงพยาบาล 

แบงออกเปน 3 กลุมตามความเส่ียงตอการสัมผัสเช้ือ 

1. กิจกรรมท่ีมีความเส่ียงตอการสัมผัสเช้ือต่ำ เปน กิจกรรมการดูแลผูปวยในระยะหางมากกวา 1 เมตร

หรือนอยกวา 1 เมตรและไมสัมผัสผูปวย/ส่ิงแวดลอมท่ีปนเปอนเช้ือ ใชระยะเวลาส้ัน และไมสัมผัส

ผูปวย/ส่ิงแวดลอมท่ีปนเปอนเช้ือ  

• บุคลากรท่ีปฏิบัติงาน เชน พยาบาล/เจาหนาท่ีท่ีทำหนาท่ีคัดกรองผูปวยท่ัวไป บุคลากรนำสิ่งสงตรวจ  

พนักงานเปล 

• อุปกรณปองกันท่ีใช 

- Surgical mask  

- กระจังหนา (face shield) 

- หมวก 

* กรณีมีฉากก้ัน (Partition) ไมสวม กระจังหนา (Face Shield) 

 

ตัวอยางการสวมอุปกรณปองกัน  
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2. กิจกรรมท่ีมีความเส่ียงตอการสัมผัสเช้ือปานกลาง เปน การดูแลผูปวยในระยะหางนอยกวา 1 เมตร 

และไมมีกิจกรรมท่ีเกิดละอองฝอยทางเดินหายใจในขณะท่ีดูแลผูปวยและผูปวยมีอาการไอไมมาก 

• ลักษณะกิจกรรม ไดแก แพทยซักประวัติโดยละเอียด/ตรวจรางกายผูปวยโดยไมไดเก็บสิ่งสงตรวจ 

บุคลากรท่ีใหการดูแลท่ัวไป เชน พยาบาล, กายภาพบำบัด เจาหนาท่ีงานรังสีรักษา รังสีวินิจฉัย  เวช

ศาสตรนิวเคลียร หองปฏิบัติการ เจาหนาท่ีเก็บขยะ/เก็บผาเปอน งานจายกลาง 

• อุปกรณปองกันท่ีใช 

- หมวก 

- Surgical mask  

- กระจังหนา (face shield)/แวนปองกันตา 

- เสื้อกาวน หรือกาวนกันน้ำ 

- ถุงมือ Disposable  

*  รองเทาบูท (สำหรับพนักงานทำความสะอาด,เก็บขยะและจัดการผาเปอน)  

 

ตัวอยางการสวมอุปกรณปองกัน  
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2. กิจกรรมท่ีมีความเส่ียงตอการสัมผัสเช้ือปานกลาง เปน การดูแลผูปวยในระยะหางนอยกวา 1 เมตร 

และไมมีกิจกรรมท่ีเกิดละอองฝอยทางเดินหายใจในขณะท่ีดูแลผูปวยและผูปวยมีอาการไอไมมาก 

• ลักษณะกิจกรรม ไดแก แพทยซักประวัติโดยละเอียด/ตรวจรางกายผูปวยโดยไมไดเก็บสิ่งสงตรวจ 

บุคลากรท่ีใหการดูแลท่ัวไป เชน พยาบาล, กายภาพบำบัด เจาหนาท่ีงานรังสีรักษา รังสีวินิจฉัย  เวช

ศาสตรนิวเคลียร หองปฏิบัติการ เจาหนาท่ีเก็บขยะ/เก็บผาเปอน งานจายกลาง 

• อุปกรณปองกันท่ีใช 

- หมวก 

- Surgical mask  

- กระจังหนา (face shield)/แวนปองกันตา 

- เสื้อกาวน หรือกาวนกันน้ำ 

- ถุงมือ Disposable  

*  รองเทาบูท (สำหรับพนักงานทำความสะอาด,เก็บขยะและจัดการผาเปอน)  

 

ตัวอยางการสวมอุปกรณปองกัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. กิจกรรมท่ีมีความเส่ียงตอการสัมผัสเช้ือสูงและสูงมาก เปน ไดแกการทำ Invasive procedure หรอื

กิจกรรมท่ีเกิดละอองฝอยทางเดินหายใจขนาดเล็ก  

• ลักษณะกิจกรรม เชน แพทยท่ีทำการตรวจรางกายจนถึงเก็บสิ่งสงตรวจ  เจาหนาท่ีท่ีใหการดูแล

ระหวางการทำ Nasopharyngeal Wash /Throat swab การทำ Bronchoscope การใสทอชวย

หายใจ ปมหัวใจ (CPR) 

• อุปกรณปองกันท่ีใช 

- เสื้อกาวนพลาสติก  

- ชุด cover all 

- หนากาก N95 

- goggle และ face shield  

- หมวกคลุมผม (กรณีกมศีรษะไปใกลผูปวย หรือ บุคลากรผมยาว) 

- ถุงมือ Nitrile/ถุงมือผาตัด/ถุงมือ Disposableข้ึนอยูกับกิจกรรม 

- รองเทาบูท 

- Leg cover 

 

 

ตัวอยางการสวมอุปกรณปองกัน  
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การดูแลผูปวย Cohort ward  

1.การดูแลผูปวยท่ีติดเช้ือ COVID-19 ดูแลท่ัวไป ไมมี Invasive procedure หรือกิจกรรมท่ีเกิดละอองฝอย

ทางเดินหายใจขนาดเล็ก ผูปฏิบัติไดแก แพทย พยาบาล นักรังสีการแพทย 

• อุปกรณปองกันท่ีใช 

- หมวก 

- Surgical mask  

- กระจังหนา (face shield) 

- เสื้อกาวน  

- ถุงมือ Disposable  

* แมบานสวม N95 กาวนกันน้ำ และ Cover leg 

 

ตัวอยางการสวมอุปกรณปองกัน  
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การดูแลผูปวย Cohort ward  

1.การดูแลผูปวยท่ีติดเช้ือ COVID-19 ดูแลท่ัวไป ไมมี Invasive procedure หรือกิจกรรมท่ีเกิดละอองฝอย

ทางเดินหายใจขนาดเล็ก ผูปฏิบัติไดแก แพทย พยาบาล นักรังสีการแพทย 

• อุปกรณปองกันท่ีใช 

- หมวก 

- Surgical mask  

- กระจังหนา (face shield) 

- เสื้อกาวน  

- ถุงมือ Disposable  

* แมบานสวม N95 กาวนกันน้ำ และ Cover leg 

 

ตัวอยางการสวมอุปกรณปองกัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.การดูแลผูปวยท่ีติดเช้ือ COVID-19 ท่ีมี Invasive procedure หรือกิจกรรมท่ีเกิดละอองฝอยทางเดิน

หายใจขนาดเล็ก เชน การทำ  Nasopharyngeal Wash /Throat swab การใสทอชวยหายใจ  การปมหัวใจ 

(CPR)  

• อุปกรณปองกันท่ีใช 

- ชุด cover all 

- หนากาก N95 

- แวน goggle และ กระจังหนา (face shield)  

- หมวกคลุมผม (กรณีกมศีรษะไปใกลผูปวย หรือ บุคลากรผมยาว) 

- ถุงมือ Nitrile/ถุงมือผาตัด/ถุงมือ Disposableข้ึนอยูกับกิจกรรม 

- รองเทาบูท 

- Leg cover 

 

ตัวอยางการสวมอุปกรณปองกัน  
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ข แนวทางการทำความสะอาดและฆาเช้ือในสถานการณการระบาดของไวรัส COVID-19 

 

พ้ืนท่ี น้ำยาท่ีใช อุปกรณ วัสดุ/อุปกรณ/

เครื่องมือท่ีทำความ

สะอาด 

PPE ท่ีใช ขอปฏิบัติ 

พ้ืนท่ีท่ี

สัมผสับอย

และพ้ืนผิว

ท่ีเปน

โลหะ 

น้ำผสมผงซักฟอก 

70% แอลกอฮอล 

ผาสะอาด สี

ชมพู  

ผาสะอาด สี

เขียว  

ภายในลิฟต, ปุมกด

ภายในและภายนอกลิฟต

, ลูกบิดประตู, ราวบันได, 

ปุมกดตู ATM, ปุมสแกน

น้ิวมือ 

ถุงมือ หนากาก

อนามัย และ 

Face shield 

ลางมือดวยน้ำสบู

หลังปฏิบัติงานทุก

ครั้ง 

 

พ้ืนผิวท่ี

สัมผสับอย

ท่ีไมเปน

โลหะ 

น้ำผสมผงซักฟอก ผาสะอาด สีฟา  

 

โตะ, เกาอ้ี, โซฟา 

 

ถุงมือ หนากาก

อนามัย และ 

Face shield 

ลางมือดวยน้ำสบู

หลังปฏิบัติงานทุก

ครั้ง 

 

เครื่องมือ

ท่ีสัมผสั

ผูปวยบอย 

น้ำผสมผงซักฟอก 

70% แอลกอฮอล 

ผาสะอาด  เตียงตรวจตางๆ เตียง

ฉายรังสี  เปล 

ถุงมือ หนากาก

อนามัย และ 

Face shield 

ลางมือดวยน้ำสบู

หลังปฏิบัติงานทุก

ครั้ง 

 

พ้ืน 0.5% โซเดียมไฮ

โปคลอไรต 

น้ำยาทำความ

สะอาดพ้ืน 

ชุดถูพ้ืน  พ้ืน บริเวณท่ีใหบริการ

ผูปวย 

ถุงมือ หนากาก

อนามัย ผายาง 

และ Face shield 

ลางมือดวยน้ำสบู

หลังปฏิบัติงานทุก

ครั้ง 

 

Cohort 

ward 

0.5% โซเดียมไฮ

โปคลอไรต 

70% แอลกอฮอล 

น้ำยาทำความ

สะอาดพ้ืน 

ผาสะอาด 

ชุดถูพ้ืน  

พ้ืนท่ีภายใน Cohort 

ward 

หมวก Face 

shield 95 กาวน 

กาวนพสาสติก ถุง

มือ (2 ช้ัน) 

รองเทาบูท 

Cover leg 

- ถอดอุปกรณ

ปองกันรางกาย

สวนบุคคล ตาม

ข้ันตอนการถอด

อุปกรณปองกัน 

- รางกาย อาบน้ำ

ความสะอาด

รางกาย และ

เปลี่ยนชุดหลัง

ปฏิบัติงานทุกครั้ง 
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ข แนวทางการทำความสะอาดและฆาเช้ือในสถานการณการระบาดของไวรัส COVID-19 

 

พ้ืนท่ี น้ำยาท่ีใช อุปกรณ วัสดุ/อุปกรณ/

เครื่องมือท่ีทำความ

สะอาด 

PPE ท่ีใช ขอปฏิบัติ 

พ้ืนท่ีท่ี

สัมผสับอย

และพ้ืนผิว

ท่ีเปน

โลหะ 

น้ำผสมผงซักฟอก 

70% แอลกอฮอล 

ผาสะอาด สี

ชมพู  

ผาสะอาด สี

เขียว  

ภายในลิฟต, ปุมกด

ภายในและภายนอกลิฟต

, ลูกบิดประตู, ราวบันได, 

ปุมกดตู ATM, ปุมสแกน

น้ิวมือ 

ถุงมือ หนากาก

อนามัย และ 

Face shield 

ลางมือดวยน้ำสบู

หลังปฏิบัติงานทุก

ครั้ง 

 

พ้ืนผิวท่ี

สัมผสับอย

ท่ีไมเปน

โลหะ 

น้ำผสมผงซักฟอก ผาสะอาด สีฟา  

 

โตะ, เกาอ้ี, โซฟา 

 

ถุงมือ หนากาก

อนามัย และ 

Face shield 

ลางมือดวยน้ำสบู

หลังปฏิบัติงานทุก

ครั้ง 

 

เครื่องมือ

ท่ีสัมผสั

ผูปวยบอย 

น้ำผสมผงซักฟอก 

70% แอลกอฮอล 

ผาสะอาด  เตียงตรวจตางๆ เตียง

ฉายรังสี  เปล 

ถุงมือ หนากาก

อนามัย และ 

Face shield 

ลางมือดวยน้ำสบู

หลังปฏิบัติงานทุก

ครั้ง 

 

พ้ืน 0.5% โซเดียมไฮ

โปคลอไรต 

น้ำยาทำความ

สะอาดพ้ืน 

ชุดถูพ้ืน  พ้ืน บริเวณท่ีใหบริการ

ผูปวย 

ถุงมือ หนากาก

อนามัย ผายาง 

และ Face shield 

ลางมือดวยน้ำสบู

หลังปฏิบัติงานทุก

ครั้ง 

 

Cohort 

ward 

0.5% โซเดียมไฮ

โปคลอไรต 

70% แอลกอฮอล 

น้ำยาทำความ

สะอาดพ้ืน 

ผาสะอาด 

ชุดถูพ้ืน  

พ้ืนท่ีภายใน Cohort 

ward 

หมวก Face 

shield 95 กาวน 

กาวนพสาสติก ถุง

มือ (2 ช้ัน) 

รองเทาบูท 

Cover leg 

- ถอดอุปกรณ

ปองกันรางกาย

สวนบุคคล ตาม

ข้ันตอนการถอด

อุปกรณปองกัน 

- รางกาย อาบน้ำ

ความสะอาด

รางกาย และ

เปลี่ยนชุดหลัง

ปฏิบัติงานทุกครั้ง 

 

 

 

ค แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และปองกันการติดเช้ือในโรงพยาบาล กรณีติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับปรับปรุงวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส าหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข 
โดย คณะท างานด้านการรักษาพยาบาลและการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่างๆ 

(คณะกรรมการก ากับดูแลรักษาโควิด-19)  ฉบับปรับปรุง วันท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

 ฉบับปรับปรุง วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ส าหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข 

แนวทางเวชปฏิบัติ การวนิิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเช้ือในโรงพยาบาล 

กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

เฝ้าระวังในโรงพยาบาล 

แผนกเวชระเบยีน/จุดคัดกรอง 
- คัดกรองประวัติผู้ป่วย 
- OPD หรือ ER 

1. ผู้ป่วยที่มีอาการระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ไอ น้ ามูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย 
หรือหายใจล าบาก และ/หรือมีประวัติไข้หรือวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 37.5°C ขึ้นไป และมีประวัติในช่วง 14 วัน ก่อนวัน
เริ่มป่วยอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ 

1.1. มีประวัติเดินทางไปยัง หรือมาจาก หรืออยู่อาศัยในพื้นที่เกิดโรคของ COVID-19  
1.2. ประกอบอาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว สถานท่ีแออัด หรือติดต่อกับคนจ านวนมาก  
1.3. ไปในสถานท่ีชุมชน หรือสถานที่ท่ีมีการรวมกลุ่มคน เช่น ตลาดนัด ห้างสรรพสินค้า สถานพยาบาล ขนส่ง

สาธารณะ   
1.4. สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน หรือสารคัดหลั่งจากระบบทางเดินหายใจของผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 โดยไม่ได้ใส่

อุปกรณ์ป้องกันตนเองที่เหมาะสม 
2. ผู้ป่วยโรคปอดอักเสบท่ี แพทย์ผู้ตรวจรักษาสงสัยว่าเป็น  COVID-19 
3. เป็นบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข ที่มีอาการระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ไอ น้ ามูก   

เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจล าบาก และ/หรือมีประวัติไข้หรือวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 37.5°C 
ขึ้นไป ที่แพทย์ผู้ตรวจรักษาสงสัยว่าเป็น  COVID-19  

4. พบผู้มีอาการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเป็นกลุ่มก้อน  ตั้งแต่ 5 รายขึ้นไป ในสถานที่เดียวกัน ในช่วงสัปดาห์เดียวกัน
โดยมีความเชื่อมโยงกันทางระบาดวิทยา  

Fever & ARI clinic 

แพทย์ซักประวัติ ตรวจร่างกาย 

ไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (1 ห้องปฏิบัติการ) 
1) พิจารณาดูแลรักษาตามความเหมาะสม 
2) สามารถรักษาแบบผู้ป่วยนอกได้ ในกรณีที่ผู้ป่วยมีการสัมผัสโรคชัดเจน (เส่ียงสูง) 

ให้พิจารณา home-quarantine ต่อจนครบ 14 วันหลังการสัมผัสโรค 
3) ถ้ามีอาการรุนแรง ให้พิจารณารับไว้ในโรงพยาบาลเพ่ือการตรวจวินิจฉัย และรักษาตาม

ความเหมาะสม ให้ใช้ droplet precautions ระหว่างรอผลการวินิจฉัยสุดท้าย 
4) กรณีอาการไม่ดีขึ้นภายใน 48 ชั่วโมง พิจารณาส่งตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ซ้ า 

ตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
1) รับไว้ในโรงพยาบาล ใน single isolation room หรือ cohort 

ward  (ท่ีมีเฉพาะผู้ป่วยยืนยัน) ท่ีระยะห่างระหว่างเตียงอย่าง
น้อย 1 เมตร 

2) กรณีอาการรุนแรง หรือต้องท า aerosol generating 
procedure  ให้เข้า AIIR 

3) ให้การรักษาด้วยยาต้านไวรัสตามแนวทางการดูแลรักษา 

ผู้ป่วยเขา้เกณฑ ์

ผลการตรวจหา SARS-CoV-2 #ในกรณีท่ีท า swab ต่อเนื่อง ให้เปลีย่นถงุมือทุกคร้ังหลัง swab 
ผู้ป่วยแต่ละราย ให้พิจารณาเปลีย่นกระจงัหน้าถ้าเปื้อน 

1) ให้ผู้ป่วยใส่หน้ากากอนามัย พักรอ ณ บริเวณท่ีจัดไว้ หรือให้รอฟังผลที่บ้านโดยให้ค าแนะน าการปฏิบัติตัว หากมีข้อบ่งชี้ในการรับไว้เป็นผู้ป่วยใน ให้อยู่ใน
ห้องแยกโรคเดี่ยว (single room หรือ isolation room) โดยไม่จ าเป็นต้องเป็น AIIR 

2) บุคลากรสวม PPE ตามความเหมาะสม กรณีท่ัวไปให้ใช้ droplet ร่วมกับ contact precautions [กาวน์ ถุงมือ หน้ากากอนามัย และกระจังกันหน้า    
(face shield)] หากมีการท า aerosol generating procedure เช่น การเก็บตัวอย่าง nasopharyngeal swab ให้บุคลากรสวมชุดป้องกันแบบ 
airborne ร่วมกับ contact precautions [กาวน์ชนิดกันน้ า ถุงมือ หน้ากากชนิด N95 กระจังกันหน้า หรือแว่นป้องกันตา (goggle) และหมวกคลุมผม]# 

3) ถ้ามีข้อบ่งชี้ในการถ่ายภาพรังสีปอด (film chest) แนะน าให้เป็น portable x-ray 
4) ตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐาน พิจารณาตามความเหมาะสม (ไม่จ าเป็นต้องใช้ designated receiving area ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานของห้องปฏิบัติการ) 
5) การเก็บตัวอย่างส่งตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 

ก) กรณีผู้ป่วยไม่มีอาการปอดอักเสบ เก็บ nasopharyngeal swab หรือ oropharyngeal swab ในหลอด UTM หรือ VTM (อย่างน้อย 2 มล.) 
จ านวน 1 ชุด 

ข) กรณีผู้ป่วยมีอาการปอดอักเสบ และไม่ใส่ท่อช่วยหายใจ 
o เก็บเสมหะใส่ใน sterile container จ านวน 1 ขวด หรือ ใส่ในหลอด UTM หรือ VTM  จ านวน 1 ชุด 
o เด็กอายุ <5 ปี หรือผู้ที่ไม่สามารถเก็บเสมหะได้ ให้เก็บ nasopharyngeal swab หรือ oropharyngeal swab หรือ suction ใส่ในหลอด UTM 

หรือ VTM  จ านวน 1 ชุด 
ค) กรณีผู้ป่วยมีอาการปอดอักเสบ และใส่ท่อช่วยหายใจ เก็บ tracheal suction ใส่ในหลอด UTM หรือ VTM จ านวน 1 หลอด 
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แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส าหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข 
โดย คณะท างานด้านการรักษาพยาบาลและการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่างๆ 

(คณะกรรมการก ากับดูแลรักษาโควิด-19)   ฉบับปรับปรุง วันท่ี  1  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 

ฉบับปรับปรุง วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ส าหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข 
แนวทางเวชปฏิบัติ การวนิิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเช้ือในโรงพยาบาล 

กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

การรักษา COVID-19  แบ่งกลุ่มตามอาการได้เป็น 4 กรณี ดังนี้ 
1. Confirmed case ไม่มีอาการ (asymptomatic): 

- แนะน าให้นอนโรงพยาบาล หรือในสถานที่รัฐจัดให้ 2-7 วัน เมื่อไม่มีภาวะแทรกซ้อน พิจารณาให้ไปพักต่อที่
โรงพยาบาลเฉพาะ (designated hospital/หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ COVID-19) อย่างน้อย 14 วัน 

- ปฏิบัติตามค าแนะน าการจ าหน่ายผู้ป่วย 
- ให้ดูแลรักษาตามอาการ ไม่ให้ยาต้านไวรัส เนื่องจากส่วนมากหายได้เอง รวมทั้งอาจได้รับผลข้างเคียงจากยา 

2. Confirmed case with mild symptoms and no risk factors: 
(ภาพถ่ายรังสีปอดปกติ ที่ไม่มีภาวะเสี่ยง/โรคร่วมส าคัญ) 
- แนะน าให้นอนโรงพยาบาล 2-7 วัน ดูแลรักษาตามอาการ พิจารณาให้ยา 2 ชนิด นาน 5 วัน คือ 

1) Chloroquine หรือ hydroxychloroquine ร่วมกับ 
2) Darunavir + ritonavir หรือ lopinavir/ritonavir หรือ azithromycin 

- เมื่ออาการดีขึ้นและผลถ่ายภาพรังสีปอดยังคงปกติ พิจารณาให้ไปพักต่อที่โรงพยาบาลเฉพาะ (designated 
hospital/หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ COVID-19) อย่างน้อย 14 วัน นับจากวันเริ่มป่วย 

- ปฏิบัติตามค าแนะน าการจ าหน่ายผู้ป่วย  
- หากภาพถ่ายรังสีปอดแย่ลง (progression of infiltration) ให้พิจารณาเพิ่ม favipiravir เป็นเวลา 5-10 วัน 

ขึ้นกับอาการทางคลินิก 
3. Confirmed case with mild symptoms and risk factors: 

ภาพถ่ายรังสีปอดปกติ แต่มีปัจจัยเสี่ยง/โรคร่วมส าคัญ ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ ได้แก่ อายุมากกว่า 60 ป,ี โรคปอดอุดกั้น-
เรื้อรัง (COPD) รวมโรคปอดเรื้อรังอ่ืนๆ, โรคไตเรื้อรัง (CKD), โรคหัวใจและหลอดเลือด รวมโรคหัวใจแต่ก าเนิด, โรคหลอด-
เลือดสมอง, เบาหวานที่ควบคุมไม่ได้, ภาวะอ้วน (BMI ≥35 กก./ตร.ม.), ตับแข็ง, ภาวะภูมิคุ้มกันต่ า และ lymphocyte   
น้อยกว่า 1,000 เซลล์/ลบ.มม. 
- แนะน าให้ใช้ยาอย่างน้อย 2 ชนิด นาน 5 วัน คือ 

1) Chloroquine หรือ hydroxychloroquine ร่วมกับ 
2) Darunavir + ritonavir หรือ lopinavir/ritonavir 
อาจพิจารณาให้ยาชนิดที่ 3 ร่วมด้วยคือ azithromycin 

- หากภาพถ่ายรังสีปอดแย่ลง (progression of infiltration) ให้พิจารณาเพิ่ม favipiravir เป็นเวลา 5-10 วัน 
ขึ้นกับอาการทางคลินิก 

4. Confirmed case with pneumonia หรือ ถ้าเอกซเรย์ปอดปกติ แต่มีอาการ หรืออาการแสดง เข้าได้กับ
pneumonia และ SpO2 ที่ room air น้อยกว่า 95%: 
แนะน าให้ใช้ยาอย่างน้อย 3 ชนิด 

1) Favipiravir เป็นเวลา 5-10 วัน ขึ้นกับอาการทางคลินิก ร่วมกับ 
2) Chloroquine หรือ hydroxychloroquine เป็นเวลา 5-10 วัน ร่วมกับ 
3) Darunavir + ritonavir หรือ lopinavir/ritonavir เป็นเวลา 5-10 วัน 
อาจพิจารณาให้ยาชนิดที่ 4 ร่วมด้วยคือ azithromycin เป็นเวลา 5 วัน 

- เลือกใช้ respiratory support ด้วย HFNC ก่อนใช้ invasive ventilation 
- พิจารณาใช้ organ support อ่ืนๆ ตามความจ าเป็น 
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แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส าหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข 
โดย คณะท างานด้านการรักษาพยาบาลและการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่างๆ 

(คณะกรรมการก ากับดูแลรักษาโควิด-19)   ฉบับปรับปรุง วันท่ี  1  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 

ฉบับปรับปรุง วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ส าหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข 
แนวทางเวชปฏิบัติ การวนิิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเช้ือในโรงพยาบาล 

กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

การรักษา COVID-19 ในผู้ป่วยเด็ก 
1. Confirmed case with mild symptoms and no risk factors 

ที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยง/โรคร่วมส าคัญ และภาพถ่ายรังสีปอดปกติ 
แนะน าใหด้แูลรักษาตามอาการ และพิจารณาให้ยา 2 ชนิดรว่มกัน คือ chloroquine หรือ 
hydroxychloroquine รว่มกับ  darunavir + ritonavir หรือ lopinavir/ritonavir หรือ azithromycin 
นาน 5 วนั 

2. Confirmed case with mild symptoms and risk factors 
ที่มีปัจจัยเสี่ยง/โรคร่วมส าคัญ (อายุน้อยกวา่ 5 ปี และภาวะอื่นๆ เหมือนเกณฑ์ในผู้ใหญ่) 
แนะน าใหย้าอย่างน้อย 2 ชนิด นาน 5 วัน ไดแ้ก ่

- Chloroquine หรือ hydroxychloroquine ร่วมกับ 
- Darunavir + ritonavir (ถ้าอายุมากกว่า 3 ปี) หรือ lopinavir/ritonavir (ถ้าอายุน้อยกวา่ 3 ปี) 

อาจพิจารณาใหย้าชนิดที่ 3 ร่วมด้วยคือ azithromycin 
3. Confirmed case with pneumonia หรือ 

ผู้ป่วยมีอาการ หรือ อาการแสดง เข้าได้กับปอดบวมโดยไม่พบรอยโรคแต่มี SpO2 ที่ room air น้อยกว่า 95% 
แนะน าให้ยาอย่างน้อย 3 ชนิดคือ favipiravir เป็นเวลา 5-10 วัน และยาอีก 2 ชนิดตามข้อ 2 เป็นเวลา   
5-10 วัน อาจพิจารณาใหย้าชนิดที่ 4 ร่วมด้วยคือ azithromycin เป็นเวลา 5 วัน 
 

 
ค าแนะน าอื่นๆ 

- ผู้ป่วยที่ได้ darunavir + ritonavir หรอื lopinavir/ritonavir พิจารณาตรวจ anti-HIV ก่อนให้ยา          
และระวังผลข้างเคียงที่พบบ่อย คือ ท้องเสีย คลื่นไส้ และตับอกัเสบ รวมถึงตรวจสอบ drug-drug 
interaction ของยาที่ได้รว่มกัน 

- ผู้ป่วยที่ได้ darunavir + ritonavir หรือ lopinavir/ritonavir นานกว่า 5 วัน ร่วมกับ azithromycin    
ให้พิจารณาท า EKG วันท่ี 5 ถ้ามี QTc >480 msec ให้พิจารณาหยดุ darunavir + ritonavir หรือ 
lopinavir/ritonavir หรือ azithromycin หรือแก้ไขภาวะอื่นที่ท าให้เกดิ QTc prolongation 

- การใช้ favipiravir ในหญิงตั้งครรภ์ มโีอกาสเกดิ teratogenic effect ควรระวงัในการใช ้และตอ้งให้
ค าแนะน าเพื่อให้ผู้ปว่ยรว่มตัดสนิใจ 

- หากสงสัยมกีารตดิเชือ้ SARS-CoV-2 ร่วมกับเชื้ออื่น พิจารณาให้ยาต้านจุลชีพอืน่ร่วมด้วย ตามความ
เหมาะสม 

- ไม่แนะน าให้ใช้ steroid ในการรักษา COVID-19 ยกเว้นการใช้ตามขอ้บ่งชี้อื่นๆ เช่น ARDS ให้พิจารณาตามดุลย
พินิจของแพทย ์

- สูตรยาที่แนะน าในแนวทางเวชปฏิบัติฯ น้ี ก าหนดขึ้นจากหลกัฐานเท่าที่มีในช่วงระยะแรกของการระบาดวา่
อาจจะมีประโยชน์ ซึ่งยังไมม่ีงานวิจัยแบบ randomized control trials ที่รับรองยาชนิดใดๆ ดังน้ัน 
แพทย์ควรตดิตามผลการรกัษาอยา่งใกลช้ิดและพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนการรกัษา ข้อแนะน าการรกัษาจะมี
การปรับเปลี่ยนไปตามข้อมูลที่มีเพิ่มขึ้นในระยะต่อไป 
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แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส าหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข 
โดย คณะท างานด้านการรักษาพยาบาลและการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่างๆ 

(คณะกรรมการก ากับดูแลรักษาโควิด-19)   ฉบับปรับปรุง วันท่ี  1  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 

ฉบับปรับปรุง วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ส าหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข 
แนวทางเวชปฏิบัติ การวนิิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเช้ือในโรงพยาบาล 

กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ตารางที่ 1 ขนาดยารักษา COVID-19 ที่แนะน าในผู้ใหญ่และเด็ก 

ยา/ขนาดยาในผู้ใหญ ่ ขนาดยาในผู้ป่วยเด็ก ข้อควรระวัง/ผลข้างเคียงที่พบบ่อย 
Favipiravir (200 mg/tab) 
วันที่ 1:  8 เม็ด วันละ 2 ครั้ง 
วันต่อมา: 3 เม็ด วันละ 2 ครั้ง 
ถ้า BMI ≥35 กก./ตร.ม. 
วันที่ 1: 60 mg/kg/day (แบ่งให้วันละ 2 คร้ัง)  
วันต่อมา: 20 mg/kg/day (แบ่งให้วันละ 2 คร้ัง) 

วันที่ 1: 30 mg/kg/dose วันละ 2 ครั้ง 
วันต่อมา: 10 mg/kg/dose วันละ 2 ครั้ง 

- มีโอกาสเกิด teratogenic effect ควรระวังการใช้ในหญิง
มีครรภ์หรือ ผู้ที่อาจตั้งครรภ์ และต้องให้ค าแนะน าเพือ่ให้
ผู้ป่วยร่วมตัดสินใจ 

- อาจมีผลต่อการสร้างเม็ดเลือดแดง และการท างานของตับ 

Darunavir (DRV) (600 mg/tab) กินร่วมกับ 
ritonavir (RTV) (100 mg/tab) 
DRV และ RTV อย่างละ 1 เม็ด 
ทุก 12 ชั่วโมง  

ขนาดยาต่อครั้งตามน้ าหนักตัว 
12-15 กิโลกรัม  DRV 300 mg + RTV 50 mg 

วันละ 2 ครั้ง 
15-30 กิโลกรัม  DRV 450 mg + RTV 100 mg เช้า 

และ 
DRV 300 mg + RTV 100 mg เย็น 

30-40 กิโลกรัม  DRV 450 mg + RTV 100 mg 
วันละ 2 คร้ัง 

40 กิโลกรัมขึ้นไป ขนาดยาเช่นเดียวกบัผู้ใหญ่  

- ไม่ควรใช้ยานี้ในเด็กอายุนอ้ยกว่า 3 ปี หรือน้ าหนักน้อย
กว่า 10 กิโลกรัม 

- อาจท าให้ทอ้งเสีย คลื่นไส้อาเจียน มีผื่นขึ้น 
- ควรกินพร้อมอาหาร 

Lopinavir/ritonavir (LPV/r) 
(เม็ด 200/50 mg/tab, น้ า 80/20 mg/mL) 
2 เม็ด ทุก 12 ชั่วโมง 

อายุ 2 สัปดาห-์1 ป ี 300/75 mg/m2/dose วันละ 2 ครั้ง 
อายุ 1-18 ป ี 230/57.5 mg/m2/dose วันละ 2 
ครั้ง 
 
ขนาดยาชนิดเมด็ตามน้ าหนักตัว 
15-25 กิโลกรัม 200/50 mg วันละ 2 ครั้ง 
25-35 กิโลกรัม 300/75 mg วันละ 2 ครั้ง 
35 กิโลกรัมขึ้นไป 400/100 mg วันละ 2 ครั้ง 

- อาจท าให้ทอ้งเสีย คลื่นไส้อาเจียน 
- ยาน้ าต้องแช่เย็น และควรกินพร้อมอาหารเพื่อช่วยการดูด

ซึม ยาเม็ดกินไม่จ าเป็นต้องกินพร้อมอาหาร 
- อาจท าใหห้ัวใจเต้นผิดจังหวะแบบ QT prolongation 
- อาจท าให้ตบัอักเสบ หรือตับออ่นอักเสบได้ (พบน้อย) 

Chloroquine (250 mg/tab เท่ากับ 
chloroquine base 150 mg/tab) 
2 เมด็ วันละ 2 ครั้ง 

8.3 mg/kg/dose (เท่ากับ chloroquine base 5 
mg/kg/dose) วันละ 2 ครั้ง 

- อาจท าใหห้ัวใจเต้นผิดจังหวะแบบ QT prolongation, 
Torsardes de Pointes, Atrioventricular block   ควร
ตรวจ EKG, ตรวจ Serum K และ Mg ก่อนสั่งยา 
อาจท าให้คล่ืนไส้อาเจยีน ท้องเสีย และเกิดผื่นคันตาม ตัว
ได้ 

- ควรตรวจภาวะ G6PD deficiency ด้วย* 
- ควรกินพร้อมอาหาร 

Hydroxychloroquine (200 mg/tab เทา่กับ 
chloroquine base 155 mg/tab) 
วันที่ 1:  3 เม็ด วันละ 2 ครั้ง 
วันต่อมา:  2 เม็ด วันละ 2 ครั้ง 

วันที่ 1: 10 mg/kg/dose (เท่ากับ chloroquine 
base 7.8 mg/kg/dose) วันละ 2 ครั้ง 

วันต่อมา: 6.5 mg/kg/dose (เท่ากับ chloroquine 
base 5 mg/kg/dose) วันละ 2 ครั้ง 

- ผลข้างเคียง คลื่นไส้อาเจียน ปวดแน่นทอ้ง ท้องเสีย คัน
ตามตัว ผื่นลักษณะไม่จ าเพาะ ผิวหนังคล้ าขึ้น 

- ควรตรวจภาวะ G6PD deficiency ด้วย* 
- ควรกินพร้อมอาหาร 

Azithromycin (250 mg/tab, 200 mg/tsp) 
วันที่ 1:  2 เม็ด วันละ 1 ครั้ง 
วันที่ 2-5:  1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง 

วันที่ 1:  10 mg/kg/dose วันละ 1 คร้ัง 
วันที่ 2-5: 5 mg/kg/dose วันละ 1 คร้ัง 

- ถ้าเป็นชนิดเม็ด ให้กินก่อนอาหารอยา่งน้อย 1 ชั่วโมง 
หรือหลังอาหาร 2 ชั่วโมง  

- ถ้าเป็นชนิดเม็ดและชนิดน้ าให้กินพร้อมหรือไม่พร้อม
อาหารก็ได ้

- ผลข้างเคียง คือ ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจยีน อุจจาระเหลว 
ท้องเสีย ท้องอืด 

- ระมัดระวังการใช้กับยาที่ท าให้เกิด QT prolongation 
- ให้ใช้ยาด้วยความระมัดระวังในผู้ป่วยที่เป็นโรคตับ 

(significant hepatic disease) 
 
*หากพบว่ามภีาวะ G6PD deficiency ยังสามารถใหย้า chloroquine หรือ hydroxychloroquine ได้ แตใ่ห้สงัเกตอาการอยา่งใกล้ชดิ จากประสบการณ์
การใช้ยา chloroquine รักษามาลาเรียในผู้ป่วย G6PD deficiency ในประเทศไทย พบปัญหา hemolytic anemia น้อยกว่าร้อยละ 1 
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แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส าหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข 
โดย คณะท างานด้านการรักษาพยาบาลและการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่างๆ 

(คณะกรรมการก ากับดูแลรักษาโควิด-19)   ฉบับปรับปรุง วันท่ี  1  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 

 ฉบับปรับปรุง วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ส าหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข 
แนวทางเวชปฏิบัติ การวนิิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเช้ือในโรงพยาบาล 

กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ค าแนะน าในการส่งต่อผู้ป่วย COVID-19 
 หากผู้ป่วยมีอาการรุนแรงเกินกว่าที่โรงพยาบาลต้นทางจะดแูลได้ ควรส่งต่อไปยังโรงพยาบาลแม่ข่ายที่ศักยภาพสูงกว่า 
 โรงพยาบาลต้นทาง ควรประสานการส่งต่อผู้ป่วยในระยะเริ่มแรก 

พิจารณาจาก 
 SpO2 ที่ room air <95% 
 Rapid progressive pneumonia ใน 48 ชั่วโมง หลังรับรักษา 

ตารางท่ี 2  ระดับโรงพยาบาลในการรับผู้ป่วย 
ผู้ป่วย COVID-19 โรงพยาบาล อาการดีขึ้น 

1) Confirmed case ที่ไม่มีอาการ (asymptomatic)  โรงพยาบาลทุกระดับ โรงพยาบาล/
hospitel 

2) Confirmed case with mild symptoms และภาพถ่ายรังสีปอด
ปกติ ที่ไม่มีภาวะเสี่ยง/โรคร่วมส าคัญ 

โรงพยาบาลระดบั 
F1, M1, M2, S, A 

โรงพยาบาล/
hospitel 

3) Confirmed case with mild symptoms และภาพถ่ายรังสีปอด
ปกติ แต่มีปัจจัยเสี่ยง/โรคร่วมส าคัญ 

โรงพยาบาลระดบั 
M1, S, A, A+ 

อยู่โรงพยาบาล 
จนจ าหน่าย 

4) Confirmed case with pneumonia หรือม ีSpO2 ที่ room air         
น้อยกว่า 95% 

โรงพยาบาลระดบั 
M1, S, A, A+ 

อยู่โรงพยาบาล 
จนจ าหน่าย 

 

การจ าหน่ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล  กรณี mild case 
1) พักในโรงพยาบาล 2-7 วัน หรือนานกว่าขึ้นกับอาการและความรุนแรงของโรค  
2) เกณฑ์การพิจารณาจ าหน่ายผูป้่วย 

a) ผู้ป่วยที่มีอาการดีขึ้นและผลถา่ยภาพรังสีปอดไม่แย่ลง 
b) อุณหภูมิไม่เกิน 37.8°C ต่อเนื่อง 48 ชั่วโมง 
c) Respiratory rate ไม่เกิน 20 ครั้ง/นาที 
d) SpO2 at room air 95% ขึ้นไป ขณะพัก 

3) ย้ายไปหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ COVID-19 หรือโรงพยาบาลที่รฐัจัดให ้(designated hospital/hospitel) จนครบ 14 วัน 
หากสภาพแวดล้อมของบ้านหรือที่พักอาศัยไม่เอ้ืออ านวยต่อการแยกตัวจากผู้อื่น อาจจะใหพ้ักใน designated 
hospital/hospitel จนครบ 30 วันนับจากเริ่มป่วย เมื่อกลับบ้านแล้วให้ปฏิบตัิตาม ค าแนะน าการปฏิบัตตินเมื่อกลับ
บ้านข้างท้ายเอกสารนี้  

4) เมื่ออาการดีขึ้น แพทย์จ าหน่ายผู้ป่วยได้ โดยไมต่้องท า swab ซ้ า 
5) หลังจากออกจากโรงพยาบาลแล้ว หากมีอาการให้พิจารณาตรวจหาสาเหตุ และให้การรักษาตามความเหมาะสม 

 
 

การจ าหน่ายจาก hospitel 
1) ผู้ป่วยพักใน designated hospital/hospitel จนครบ 14 หรือ 30 วัน นับจากวันเริ่มป่วย ตามความเหมาะสม 
2) ถ้าให้พักใน designated hospital/hospitel 14 วันแล้วให้กลับบ้าน ให้พักฟ้ืนทีบ่้าน จนครบ 30 วัน โดยนับจาก 

วันเริ่มป่วย ระหว่างนี้ให้ปฏิบัติตนตามค าแนะน าเมื่อกลับบ้าน (home Isolation) 
3) แนะน าให้สวมหน้ากากอนามัย และระมัดระวังสุขอนามัย 
4) ออกจาก hospitel ได้ โดยไมต่้องท า swab ซ้ าก่อนจ าหน่าย 
5) หลังจากออกจาก designated hospital/hospitel แล้ว ไม่จ าเป็นต้องท า swab ซ้ า ถ้าไม่มีอาการ หากมีอาการ          

ให้พิจารณาตรวจหาสาเหตุอื่นๆ และพิจารณาให้การรักษาตามความเหมาะสม 

หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้ป่วยขอใบรับรองแพทย์ ระบ.ุ.ผู้ป่วยรายนี้ อาการดีขึ้นหายป่วยจากโรคโควิด-19 ……โดยพิจารณาจากอาการเป็นหลัก  
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แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส าหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข 
โดย คณะท างานด้านการรักษาพยาบาลและการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่างๆ 

(คณะกรรมการก ากับดูแลรักษาโควิด-19)   ฉบับปรับปรุง วันท่ี  1  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 

ฉบับปรับปรุง วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ส าหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข 
แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

                                                กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

ค าแนะน าการปฏิบัติตัวส าหรับผู้ป่วย COVID-19 หลังแพทย์จ าหน่ายให้กลับไปพักฟื้นที่บ้าน 
 

ผู้ป่วยโควิด-19 ส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรงอาจอยู่โรงพยาบาลเพยีงระยะสั้นๆ แล้วไปพกัฟื้นต่อทีส่ถานพักฟื้น ผู้ปว่ยที่มีอาการ
เล็กน้อยจะค่อยๆ ดีขึ้นจนหายสนิท แต่ในช่วงปลายสัปดาห์แรก ผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการมากขึ้นได้  ผู้ป่วยที่มีอาการน้อยหรอื อาการ  
ดีขึ้นแล้วนัน้ อาจจะยังตรวจพบสารพันธุกรรมของเชือ้ไวรัสที่เป็นสาเหตุของโควิด-19 ในน้ ามูก น้ าลายของผู้ป่วยไดเ้ป็นเวลานาน อาจจะ
นานถึง 50 วัน แต่มีการศึกษาพบเชื้อที่มีชีวิตอยูเ่พียงประมาณ 8 วัน ดังนั้นสารพันธุกรรมที่ตรวจพบ อาจเป็นเพียงซากพันธุกรรมท่ี
หลงเหลือที่ร่างกายยังก าจัดไม่หมด นอกจากนี้การตรวจพบสารพนัธุกรรมไดห้รือไม่ได้ ยังอยู่ที่คุณภาพของตัวอย่างที่เก็บด้วย  

 ดังนั้นในแนวทางเวชปฏิบัตฯิ COVID-19 นี้ จะระบุว่าไม่ต้องท า swab ก่อนอนุญาตให้ผู้ปว่ยออกจากสถานพยาบาล เพราะไม่มี
ผลเปลี่ยนแปลงการรักษา และการพบเชื้อมิได้หมายความว่าจะสามารถแพร่เชื้อต่อได้ ทั้งนี้แพทย์ผู้รักษาจะพิจารณาจากอาการเป็นหลัก 
และคาดว่าหากใหก้ารรักษาผู้ปว่ยไว้ในสถานพยาบาลประมาณ 2 สัปดาห์หลังจากเริ่มปว่ย และใหก้ลับไปพกัที่สถานพักฟืน้ที่เหมาะสม  
จนครบ 30 วันนับจากเริ่มป่วยแล้ว เพื่อให้ร่างกายได้พักฟ้ืน สามารถสร้างภูมิต้านทานได้เต็มที่จะมีความปลอดภัยและไม่เส่ียงต่อ
การแพร่เช้ือ สามารถด ารงชีวิตได้ตามปกติ โดยปฏิบัติตนในการป้องกันการติดเชื้อเหมือนประชาชนทั่วไป จนกว่าจะควบคุมการ
แพร่ระบาดของโรคได้อยา่งม่ันใจ คือ 

1. การดูแลสุขอนามัย ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เม่ือต้องอยู่รว่มกับผู้อื่น 
2. ล้างมือด้วยสบู่และน้ าเป็นประจ า โดยเฉพาะหลังจากถ่ายปัสสาวะหรืออุจจาระหรือถูมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อนและหลัง

สัมผัสจุดเสี่ยงที่มีผู้อื่นในบ้านใช้ร่วมกัน เช่น ลูกบิดประตู ราวบันได มือจับตู้เย็น เป็นต้น 
3. ไม่ใช้อุปกรณ์รับประทานอาหารและแก้วน้ าร่วมกับผู้อื่น 
4. ดื่มน้ าสะอาดให้เพียงพอ รับประทานอาหารให้ครบถ้วนตามหลักโภชนาการ 

 
 

กรณีที่ผู้ป่วยกลับบา้นก่อน 30 วัน หลังจากเริ่มป่วย ให้ปฏิบัติตัวดังน้ี 
1. หลีกเล่ียงการอยู่ใกล้ชิดกับบุคคลอื่นในที่พักอาศัย โดยเฉพาะผูสู้งอายุ เด็กเล็ก ผู้ป่วยโรคเรื้อรงัต่างๆ ควรสวมหน้ากาก

อนามัยตลอดเวลาหากยังมีอาการไอจาม 
2. หากจ าเป็นต้องเข้าใกล้ผู้อื่นต้องสวมหน้ากากอนามัยและอยู่ห่างอยา่งน้อย 1 เมตร 
3. ในกรณีที่เป็นมารดาให้นมบุตร ยังสามารถให้นมบุตรได้ เน่ืองจากไม่พบเช้ือในน้ านม มารดาควรสวมหน้ากากอนามัยและ

ล้างมืออย่างเคร่งครัดทุกครั้งก่อนสัมผัสทารกหรือให้นมบุตร 
4. แยกส่ิงของส่วนตัว ไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่น เช่น จาน ชาม ช้อนส้อม แก้วน้ า ผ้าเช็ดตัว โทรศัพท์ คอมพิวเตอร ์
5. ไม่ร่วมรับประทานอาหารกับผู้อืน่ ควรแยกรับประทานคนเดียว 
6. แยกซักเส้ือผ้า ผ้าปูเตียง หรือผา้ขนหนู ฯลฯ ด้วยน้ าและสบู่หรือผงซักฟอก 
7. แยกถุงขยะของตนต่างหาก ผูกปากถุงให้สนิทก่อนทิ้งรวมกับขยะทั่วไปหลังจากน้ันต้องล้างมือด้วยน้ าและสบู่ทุกครั้ง 
8. ใช้ห้องน้ าแยกจากผู้อื่น หากจ าเป็นต้องใช้ห้องน้ าร่วมกัน ให้ใช้เป็นคนสุดท้าย ให้ปิดฝาชักโครกก่อนกดน้ าท าความสะอาด 
9. ระหว่างการแยกตัว ควรท าความสะอาดพื้นที่ที่พักและวัสดุอุปกรณ์ที่มีการสัมผัสบ่อยๆ ได้แก่ เครื่องเรือน เครื่องใช้  

(เช่น เตียง โต๊ะ เก้าอี้ โทรศัพท์บ้าน) ด้วยน้ าและผงซักฟอกอยา่งเหมาะสมกับวัสดุอุปกรณ์น้ันๆ 
10. นอนพักผ่อนมากๆ ในห้องที่อากาศไม่เย็นเกินไปและมีอากาศถ่ายเทสะดวก 
11. หากมีอาการป่วยเกิดข้ึนใหม่หรืออาการเดิมมากขึ้น เช่น ไข้สูง ไอมาก เหน่ือย แน่นหน้าอก หอบ หายใจไม่สะดวก  

 เบื่ออาหาร ให้รีบโทรศัพท์ติดตอ่สถานพยาบาล หากต้องเดินทางมาสถานพยาบาล ไม่ใช้รถหรือเรือสาธารณะ แนะน า  
ให้ใช้รถยนต์ส่วนตัวและให้เปิดหน้าต่างรถยนต์ไว้เสมอหรือขอรถพยาบาลมารับ 
หลังจากครบ 30 วันนับจากเริ่มป่วย สามารถกลับเข้าท างานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ตามปกติ โดยต้องรักษาสุขอนามัย 
ส่วนบุคคลเช่นเดียวกับคนทั่วไปเพื่อป้องกันการติดเชื้อซ้ า 
หากมีข้อสงสัยใดๆ สามารถโทรสอบถามได้ที่โรงพยาบาลที่ท่านไปรับการรักษา หรอืสายดว่น 1422 หรือ 1668 
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รายชื่อคณะทำงาน 

1. นายแพทย์อาคม      ชัยวีระวัฒนะ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล             ที่ปรึกษา 
2. นายวีรพล      นาคะไพบูลย์           รก.รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ           ที่ปรึกษา 
3. นายแพทย์รณน      ทรงสวัสดิ ์  รก.รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์            ที่ปรึกษา 
4. นางวรรณา      ฉายอรุณ  รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล            ที่ปรึกษา 
5. แพทย์หญิงชลศณีย์   คล้ายทอง  รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ        ที่ปรึกษา 
6. แพทย์หญิงภัทราพร  มณีนาวาชัย  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ           หัวหน้าคณะทำงาน 
7. นายจินดา      มุกดาดี            หวัหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป               คณะทำงาน 
8. นางพรนภา      มดแสง  หัวหน้ากลุ่มงานการเงินบัญชี                      คณะทำงาน 
9. แพทย์หญิงสลิล       ศิริอุดมภาส   หัวหน้ากลุ่มงานพยาธิกายวิภาค                  คณะทำงาน 
10. แพทย์หญิงอรจิต      กำเนิดทอง  หัวหน้ากลุ่มงานโสต ศอ นาสิก        คณะทำงาน 
11. แพทย์หญิงสุจันทรี    เทพศิริ  หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวินิจฉัย                 คณะทำงาน 
12. แพทย์หญิงนิรินธน์    กุลวรรณวิจิตร หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์       คณะทำงาน 
13. แพทย์หญิงสมใจ      ฉันชัยรุ่งเจริญ  หัวหน้ากลุ่มงานอายุรศาสตร์        คณะทำงาน 
14. แพทย์หญิงณัฐฐา      แสงสวา่งโชติ หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ประคับประคอง       คณะทำงาน 
15. แพทย์หญิงกุลฉัตร    ภู่โกสีย์   หัวหน้ากลุ่มงานรังสีรักษา                  คณะทำงาน 
16. นายแพทย์ยชญ์      อนงค์พรยศกุล หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์       คณะทำงาน 
17. นางนุชลินดา      เอ่ียมบุตรลบ    หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม         คณะทำงาน 
18. นางปวินา              มุสิกพันธ์            หวัหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก        คณะทำงาน 

                                                     และเทคนิคการแพทย์ 
19. นางเขมจิต      มุกดาดี  หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน             คณะทำงาน 
20. นางนรรจพร      ช่างกลึงดี  หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก           คณะทำงาน 
21. นายทรงเดช      ประเสริฐศร ี  หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการพยาบาล           คณะทำงาน 
22. นางสาวณัฐกฤตา      อิงคศิริ       หัวหน้างานบริหารทั่วไป         คณะทำงาน 
23. นางสาวณพัฐอร      ใจบุญ  หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล                 คณะทำงาน 
24. นายณัฐวุฒิ          คลังสมบัติ  หัวหน้างานรังสีเทคนิคด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์  คณะทำงาน 
25. นางสาวชาลีญา        ทิพย์พิมล     หัวหน้างานกายภาพบำบัด             คณะทำงาน 
26. นางสาวน้ำค้าง        พริ้มพราย  หัวหน้างานโภชนศึกษา              คณะทำงาน  
27. นายเสถียร        บุญศรี  หัวหน้างานสังคมสงเคราะห์         คณะทำงาน 
28. นางสุภารัตน์      ลัทธธ์รรม  หัวหน้างานการพยาบาลส่งเสริมคุณภาพชีวิต     คณะทำงาน 
29. นางสาวชณาภัช      หนูสังข ์  หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยนอก                คณะทำงาน 
30. นางลำพู       สนั่นเอื้อ  หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยนอกรังสีรักษา     คณะทำงาน 
31. นางสาวณัฐวิศา      หงส์พิทักษ์ชน หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยนอกเคมีบำบัด    คณะทำงาน 
32. นางวนิดา      เกียรติพานิช  หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด               คณะทำงาน 
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33. นางสาวชญาณิศา     สมพงษ  หัวหนางานเรียกเก็บคาบริการทางการแพทย     คณะทำงาน 

34. นางสาวอมรรัตน      สังขกลมเกลี้ยง หัวหนางานเวชสถิติและทะเบียนมะเร็ง       คณะทำงาน 

35. นางสาวสุภาพร      บวรจักรวาล  หัวหนางานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี       คณะทำงาน 

36. นายนคร                 นิ่มเซียน  หัวหนางานคอมพิวเตอรและโสตทัศนูปกรณ      คณะทำงาน 

37. นางสาวจุฑาทิพย      ยาสมุทร  หัวหนางานปองกันควบคุมโรคมะเร็ง       คณะทำงาน 

                                                    และติดตามเขตสุขภาพ 

38. นายสรศักดิ์      สอดหวง  หัวหนาหนวยงานคลังพัสดุ        คณะทำงาน 

39. นางดลยา      สภุีแดน            หวัหนาหนวยงานพยาบาลดูแลตอเนื่องท่ีบาน    คณะทำงาน 

40. นางธัญญารัตน      อารีสกุลกิจ  หัวหนาหนวยงานเฝาระวังการติดเชื้อ              คณะทำงาน
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