
แนวทางการปฏิบัติของบุคลากรในการดูแลผู้ป่วย COVID-19 ใน Cohort-ward 

 โรงพยาบาลยีง่อเฉลมิพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

 

 

วตัถุประสงค์ 

1. เพือ่ใหผู้ป้ฏิบติังานสามารถปฏิบติัตามแนวทางท่ีกาํหนดไว ้ไดถู้กตอ้ง ปลอดภยั และป้องกนั

การแพร่ระบาดของเช้ือโรคโคโรนาไวรัส 2019 สู่ผูอ่ื้นและชุมชน 

2. สามารถดาํเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อดูแล รักษาผูป่้วย รวมทั้งควบคุมและป้องกนั

การแพร่ระบาดของโรคได ้

ขอบเขต 

 ผูป้ฏิบติังานสามารถปฏิบติัตามหนา้ท่ี ท่ีไดรั้บมอบหมาย  เพือ่ควบคุมและป้องกนัการแพร่ระบาด

ของโรคได ้และสามารถนาํความรู้ เป็นประสบการณ์ในการปฏิบติังานในคร้ังต่อไปได ้ 

 

นิยาม 

 การจดัตั้งโรงพยาบาลสนามในโรงพยาบาลยีง่อเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เพื่อรองรับผูป่้วยท่ี

ยนืยนัการติดเช้ือโคโรนาไวรัส 2019 ท่ีอยูใ่นเขตรับผดิชอบ สามารถเขา้รับการรักษาไดท้นัทวงที เพือ่

สามารถควบคุมและป้องกนัการแพร่ระบาดในวงกวา้ง  

 

  

 

 

 

 

โรงพยาบาลยีง่อเฉลมิพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

 

วนัที่  6 มกราคม 2564 

แนวทางปฏิบัติ   เลขที ่: WI-IC-026-00 หน้าที ่ 1 จาก 11  

เร่ือง :  แนวทางการปฏิบัติของบุคลากรในการดูแลผู้ป่วย COVID-19 ใน Cohort-ward โรงพยาบาลยี่งอเฉลมิพระ

เกยีรติ ๘๐ พรรษา 

หน่วยงานที่เกีย่วข้อง : ทุกหน่วยที่เกีย่วข้อง 

ผู้จัดทาํ :  IC/งานระบาด/ER/IPD ผู้อนุมัติ :  
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แนวทางการปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วย COVID-19 ใน Cohort-ward 
 

**บุคลากรทีป่ฏิบัติหน้าที่ 

1. แพทย(์ไม่ประจาํ)   1 คน  

2. พยาบาล (ประจาํ)   2 คน 

3. บุคลากรสนบัสนุนอ่ืนๆ 

• เจา้หนา้ท่ีส่งอาหาร   1 คน 

• เจา้หนา้ท่ีทาํความสะอาด  1 คน  

• เจา้หนา้ท่ีซกัลา้ง (ตามความจาํเป็น) 1 คน  

• เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั  2 คน  

• เจา้หนา้ท่ีเก็บขยะ   1 คน  

 

          **อุปกรณ์ 

1. Thermometer ควรเป็นแบบดิจิทลั  1 เคร่ือง/เตียง  

2. Pulse oximeter (ใชใ้นกรณีอาการทรุดลงทางระบบทางเดินหายใจ) 

3. Digital blood pressure monitor  1 เคร่ือง  

4. รถเขน็ใส่อุปกรณ์   1 คนั 

5. ไฟฉาย     1 อนั 

6. คอมพิวเตอร์หรือ note book  1 เคร่ือง 

 

โรงพยาบาลยีง่อเฉลมิพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

 

วนัที่  6 มกราคม 2564 

แนวทางปฏิบัติ   เลขที ่: WI-IC-026-00 หน้าที ่ 2 จาก 11  

เร่ือง :  แนวทางการปฏิบัติของบุคลากรในการดูแลผู้ป่วย COVID-19 ใน Cohort-ward โรงพยาบาลยี่งอเฉลมิพระ

เกยีรติ ๘๐ พรรษา 

หน่วยงานที่เกีย่วข้อง : ทุกหน่วยที่เกีย่วข้อง 

ผู้จัดทาํ :  IC/งานระบาด/ER/IPD ผู้อนุมัติ :  
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7. สมุดทะเบียนผูป่้วย   1 เล่ม 

8. ปากกา     5 ดา้ม 

9. ชุด PPE 8 ช้ิน (ตามความเหมาะสม)   
 

  

          **แนวทางการปฏิบัติของบุคลากรในหอผู้ป่วยดังนี ้

1. LQ ท่ีรับผูป่้วยไวรั้กษาในระยะแรก ติดต่องานระบาดของโรงพยาบาล งานระบาดจะเป็นผูป้ระสาน

หอผูป่้วย เพื่อขอส่งตวัผูป่้วยพร้อมประวติั 

2. จดัเตรียมหอ้งพกัผูป่้วย และอุปกรณ์ท่ีจาํเป็น ไดแ้ก่ ปรอทวดัไขแ้ละ pulse oximeter ตามเตียง 

3. เตรียมความพร้อมผูป่้วย เพื่อรับทราบแนวทางการดูแลรักษา และการปฏิบติัตวั  

4. ผูป่้วย และ/ หรือ ญาติรับทราบขอ้มูล และลงนามในใบยนิยอมเขา้รับการรักษาต่อเน่ืองท่ีหอผูป่้วย 

5. พนกังานช่วยเหลือผูป่้วยนาํผูป่้วยไปตามเส้นทาง และหอ้งพกัท่ีกาํหนดไว ้

6. พยาบาลรับทราบ case ผูป่้วย 

• ติดตามอาการทางโทรศพัทห์รือช่องทางอ่ืนๆ อยา่งนอ้ย 3 คร้ังต่อวนั 

• ใหค้าํปรึกษาผูป่้วยทางโทรศพัทห์รือช่องทางอ่ืนๆ ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง  

• ใหก้ารปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ในกรณีจาํเป็น 

7. ในกรณีท่ีจาํเป็นต้องปรึกษาแพทย์ หอผูป่้วยสามารถประสานเช่ือมต่อให้มีการปรึกษาได้ทาง

โทรศพัทห์รือทางไลน์ 

 

 

 

โรงพยาบาลยีง่อเฉลมิพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

 

วนัที่ 6 มกราคม 2564 

แนวทางปฏิบัติ   เลขที ่: WI-IC-026-00 หน้าที ่ 3 จาก 11 

เร่ือง :  แนวทางการปฏิบัติของบุคลากรในการดูแลผู้ป่วย COVID-19 ใน Cohort-ward โรงพยาบาลยี่งอเฉลมิพระ

เกยีรติ ๘๐ พรรษา 

หน่วยงานที่เกีย่วข้อง : ทุกหน่วยที่เกีย่วข้อง 

ผู้จัดทาํ : IC/งานระบาด/ER/IPD ผู้อนุมัติ : ผู้อนุมัติ : นายแพทย์อดุลย์ เร็งมา 
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8. ฝ่ายโภชนาการทาํอาหาร จดัเตรียมอาหารและนํ้ าด่ืมในภาชนะบรรจุชนิดใช้คร้ังเดียวแล้วทิ้ง ให้

ผูป่้วยและพยาบาลเวรประจาํหอผูป่้วย และจดัส่งอาหาร 3 ม้ือ โดยจดัวางไวบ้ริเวณท่ีกาํหนดไว ้และ

พยาบาลเวรจะเป็นผูส่้งอาหารใหท้างรอก เพื่อลดการสัมผสั 

9. เจา้หนา้ท่ีเก็บขยะ ดาํเนินการวนัละ 1 ช่วงเวลาตามท่ีกาํหนดไว ้

10. เจา้หนา้ท่ีทาํความสะอาด ทาํความสะอาดห้องพกั 2 คร้ัง ไดแ้ก่ วันก่อน admit และวันที่ discharge 

ผูป่้วยแลว้  

11. จดัเตรียมเส้ือผา้สาํหรับผูป่้วย วนัละ 1ชุด/วนั พร้อมหนา้กากอนามยั ใส่ซองซีลใหเ้รียบร้อย  

12.  เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัดูแลความเรียบร้อยตลอด 24 ชัว่โมง 

13. จาํหน่ายผูป่้วยเม่ืออยูใ่นการดูแลรักษาจนครบตามกาํหนด โดยจะมีการจดัยาท่ีจาํเป็นให้ผูป่้วยนาํไป

รับประทานต่อท่ี บา้น 

14. หากผูป่้วยหนีออกจากห้องพกัของตนเอง ให้เจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภยั สวม PPE ครบถว้น 

และพาผูป่้วยกลบัหอ้งพกั 

15. กรณีเกิดผูป่้วยมีอาการผดิปกติ หรือเกิดเหตุฉุกเฉิน ใหติ้ดต่อผอ.สนามหรือผูเ้ก่ียวขอ้ง 

16. ใหง้ดเยีย่ม งดเฝ้าทุกกรณี 

17. Nurse station ไม่ใหเ้ปิดแอร์ เปิดพดัลมไดแ้ต่หา้มส่าย 

18. ในกรณีมี X-ray ขณะนอนพกัการรักษาในหอผูป่้วย  

• โทรประสานป้อมยามให้กั้นบุคคลภายนอกให้อยูใ่นพื้นท่ีปลอดภยั ไม่ให้มาในเส้นทางท่ี

กาํหนด 

• โทรประสาน ER หรือ เวรเปล เพื่อกั้นเส้นทางท่ีจะนาํผูป่้วยผา่น 

 

โรงพยาบาลยีง่อเฉลมิพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

 

วนัที่ 6 มกราคม 2564 

แนวทางปฏิบัติ   เลขที ่: WI-IC-026-00 หน้าที ่ 4 จาก 11 

เร่ือง :  แนวทางการปฏิบัติของบุคลากรในการดูแลผู้ป่วย COVID-19 ใน Cohort-ward โรงพยาบาลยี่งอเฉลมิพระ

เกยีรติ ๘๐ พรรษา 

หน่วยงานที่เกีย่วข้อง : ทุกหน่วยที่เกีย่วข้อง 

ผู้จัดทาํ : IC/งานระบาด/ER/IPD ผู้อนุมัติ : ผู้อนุมัติ : นายแพทย์อดุลย์ เร็งมา 
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• โทรประสานพขร.เตรียมรถรับผูป่้วย ไป X-ray  

• โทรประสานงาน X-ray ทราบ เพื่อเตรียมใส่ชุด PPE 5 ช้ิน + รองเทา้บูท และหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งทราบ 

แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยติดเช้ือใน Cohort-ward 
 

มูลฝอยในหอ้งผูป่้วยทั้งหมด จดัเป็นมูลฝอยติดเช้ือใหมี้การจดัการตามกฎกระทรวงวา่ดว้ยการกาํจดั

มูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ. 2545  

การเตรียมการ 

1. บุคลากร 

• ผูรั้บผดิชอบ (น.ส.นูรฮายาตี อีซอสาหะ ตาํแหน่งแม่บา้น) 

2. วสัดุอุปกรณ์และสถานท่ี 

• อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล ไดแ้ก่  หนา้กากอนามยั  ถุงมือ  แวน่ตา  ผา้กนั

เป้ือน  หมวก  รองเทา้บูท 

• ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือ (ถุงแดงและกล่องท่ีมีฝาปิดมิดชิด) 

• ภาชนะรองรับมูลฝอยติดเช้ือ แบบใชเ้ทา้เหยยีบ (ในห้องพกัผูป่้วย) 

• ภาชนะรองรับมูลฝอยติดเช้ือ (ในท่ีพกัรวมมูลฝอยติดเช้ือ) 

 

โรงพยาบาลยีง่อเฉลมิพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

 

วนัที่ 6 มกราคม 2564 

แนวทางปฏิบัติ   เลขที ่: WI-IC-026-00 หน้าที ่ 5  จาก 11 

เร่ือง :  แนวทางการปฏิบัติของบุคลากรในการดูแลผู้ป่วย COVID-19 ใน Cohort-ward โรงพยาบาลยี่งอเฉลมิพระ

เกยีรติ ๘๐ พรรษา 

หน่วยงานที่เกีย่วข้อง : ทุกหน่วยที่เกีย่วข้อง 

ผู้จัดทาํ : IC/งานระบาด/ER/IPD ผู้อนุมัติ : ผู้อนุมัติ : นายแพทย์อดุลย์ เร็งมา 
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• รถเขน็ท่ีใชเ้คล่ือนยา้ยมูลฝอยติดเช้ือ 

• นํ้ายาทาํความสะอาด และนํ้ายาฆ่าเช้ือโรค 

• คีมคีบและอุปกรณ์ทาํความสะอาด (กรณีท่ีมูลฝอยตกหล่นระหวา่งการเคล่ือนยา้ย) 

• อุปกรณ์สาํหรับทาํความสะอาดร่างกาย เช่น สบู่ เจลแอลกอฮอล ์เป็นตน้ 

• ท่ีพกัรวมมูลฝอยติดเช้ือท่ีเป็นหอ้งมิดชิด เพื่อรอการขนไปกาํจดั 

3. ระบบเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเช้ือ 

• กาํหนดเวลานัดหมาย (เก็บมูลฝอยติดเช้ือเม่ือมีขยะ 1/3 ของถงั) โดยให้พยาบาลประจาํ

ตึกเป็นผูแ้จง้แม่บา้นท่ีรับผดิชอบ 

• กาํหนดเส้นทาง (ใหใ้ชเ้ส้นทางเขา้ – ออก ตรงขา้มโรงพกัขยะติดเช้ือ) 

 

 

 

 

 

 

โรงพยาบาลยีง่อเฉลมิพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

 

วนัที่ 6 มกราคม 2564 

แนวทางปฏิบัติ   เลขที ่: WI-IC-026-00 หน้าที ่ 6 จาก 11  

เร่ือง :  แนวทางการปฏิบัติของบุคลากรในการดูแลผู้ป่วย COVID-19 ใน Cohort-ward โรงพยาบาลยี่งอเฉลมิพระ

เกยีรติ ๘๐ พรรษา 

หน่วยงานที่เกีย่วข้อง : ทุกหน่วยที่เกีย่วข้อง 

ผู้จัดทาํ : IC/งานระบาด/ER/IPD ผู้อนุมัติ : ผู้อนุมัติ : นายแพทย์อดุลย์ เร็งมา 
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ข้ันตอนการปฏิบัติ 

1. ผูป้ฏิบติังานสวมชุดอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลท่ีเหมาะสมขณะปฏิบติังาน 

2. เตรียมอุปกรณ์ใหพ้ร้อม เช่น ถุงแดง เชือกไวผ้กูปากถุง  สเปรยแ์อลกอฮอล ์ท่ีคีบ เป็นตน้ 

3. แจง้ให้ผูป่้วยทราบก่อนทุกคร้ังเวลาเขา้ไปเก็บขยะมูลฝอยติดเช้ือ โดยพยาบาลจะแจง้ผา่นโทรศพัท์

ใหปิ้ดพดัลมทุกตวั ใหผู้ป่้วยอยูป่ระจาํเตียง เพื่อลดการสัมผสั 

4. ผูป้ฏิบติังาน เก็บรวบรวมมูลฝอยติดเช้ือจากห้องผูป่้วยตามเวลานัดหมาย โดยใช้รถเข็นในการ

รวบรวมและเคล่ือนยา้ยมูลฝอยติดเช้ือจากห้องผูป่้วยไปยงัท่ีพกัรวมมูลฝอยติดเช้ือตามเส้นทางท่ี

กาํหนดไว ้

5. ผูป้ฏิบติั ทาํความสะอาดรถเข็นท่ีใช้ในการเคล่ือนยา้ยมูลฝอยติดเช้ือ ด้วยนํ้ ายาทาํความสะอาด 

Sodium hypochlorite หรือผงซกัฟอก 

6. เม่ือผูป้ฏิบติังาน เสร็จภารกิจแลว้ให้ถอดชุดอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล หากชนิดใช้คร้ัง

เดียว ให้ทิ้งลงในถงัมูลฝอยติดเช้ือ ส่วนรองเทา้บูท + แว่นตา ให้แช่ลงใน 5000 ppm Sodium 

hypochlorite นาน 30 นาที จากนั้นลา้งนํ้าแลว้ไปผึ่งแดดใหแ้หง้ 

7. ผูป้ฏิบติังาน ชาํระลา้งร่างกายให้สะอาด เปล่ียนเส้ือผา้ ก่อนออกจากพื้นท่ีปฏิบติังานหรือก่อนกลบั

บา้น 

 

 

 

 

โรงพยาบาลยีง่อเฉลมิพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

 

วนัที่ 6 มกราคม 2564 

แนวทางปฏิบัติ   เลขที ่: WI-IC-026-00 หน้าที ่ 7 จาก 11  

เร่ือง :  แนวทางการปฏิบัติของบุคลากรในการดูแลผู้ป่วย COVID-19 ใน Cohort-ward โรงพยาบาลยี่งอเฉลมิพระ

เกยีรติ ๘๐ พรรษา 

หน่วยงานที่เกีย่วข้อง : ทุกหน่วยที่เกีย่วข้อง 

ผู้จัดทาํ : IC/งานระบาด/ER/IPD ผู้อนุมัติ : ผู้อนุมัติ : นายแพทย์อดุลย์ เร็งมา 
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แนวทางการจัดการผ้าผู้ป่วยทีใ่ช้แล้วใน Cohort-ward 
 

1. ผูป้ฏิบติังาน สวมอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลขณะปฏิบติังาน ไดแ้ก่ หนา้กากอนามยั  หมวก  

เส้ือคลุมแขนยาวรัดขอ้มือ  แวน่ตา  กระจงัหนา้  ผา้กนัเป้ือนพลาสติก  ถุงมือยาง  รองเทา้บูท 

2. ผ้าเป้ือนของผู ้ป่วยให้บรรจุในถุงแดง  บรรจุใส่ถังมีฝาปิด เช็ดทําความสะอาดรอบถังด้วย

แอลกอฮอล ์70% ก่อนนาํส่งซกั 

3. ใหส่้งผา้ท่ีใชแ้ลว้ทางเขา้ของผา้สกปรก โดยแยกจากทางออกของผา้ท่ีทาํความสะอาดแลว้ 

4. ทาํความสะอาดโดยแช่ผา้ในนํ้ ายา 0.5% Sodium hypochlorite (ไฮเตอร์หรือนํ้ ายาฟอกขาว) นาน 30 

นาที ก่อนซกั หรือซกัท่ีอุณหภูมินํ้าไม่ตํ่ากวา่ 71 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 25 นาที 

5. ผูป้ฏิบติังานนาํผา้ท่ีผา่นการซกัสะอาดแลว้ใส่ถุงให้เรียบร้อย ขนส่งจากโรงซกัฟอกกลบัห้องผูป่้วย 

โดยใชร้ถเข็นผา้สะอาด ควรนาํส่งผา้สะอาดบริเวณเคาเตอร์พยาบาล (พยาบาลจะเป็นผูแ้จกเส้ือให้

ผูป่้วยเอง ตามเวลาท่ีกาํหนด) 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงพยาบาลยีง่อเฉลมิพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

 

วนัที่ 6 มกราคม 2564 

แนวทางปฏิบัติ   เลขที ่: WI-IC-026-00 หน้าที ่ 8 จาก 11  

เร่ือง :  แนวทางการปฏิบัติของบุคลากรในการดูแลผู้ป่วย COVID-19 ใน Cohort-ward โรงพยาบาลยี่งอเฉลมิพระ

เกยีรติ ๘๐ พรรษา 

หน่วยงานที่เกีย่วข้อง : ทุกหน่วยที่เกีย่วข้อง 

ผู้จัดทาํ : IC/งานระบาด/ER/IPD ผู้อนุมัติ : ผู้อนุมัติ : นายแพทย์อดุลย์ เร็งมา 
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โรงพยาบาลยีง่อเฉลมิพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

 

วนัที่ 6 มกราคม 2564 

แนวทางปฏิบัติ   เลขที ่: WI-IC-026-00 หน้าที ่ 9 จาก 11 

เร่ือง :  แนวทางการปฏิบัติของบุคลากรในการดูแลผู้ป่วย COVID-19 ใน Cohort-ward โรงพยาบาลยี่งอเฉลมิพระ

เกยีรติ ๘๐ พรรษา 

หน่วยงานที่เกีย่วข้อง : ทุกหน่วยที่เกีย่วข้อง 

ผู้จัดทาํ : IC/งานระบาด/ER/IPD ผู้อนุมัติ : ผู้อนุมัติ : นายแพทย์อดุลย์ เร็งมา 

เกณฑ์การพจิารณาจาํหน่ายผู้ป่วย  

1. ใหพ้กัในโรงพยาบาลอยา่งนอ้ย 10  วนันบัจากวนัท่ีมีอาการ และ พกัจนไม่มีอาการแลว้ อยา่ง

นอ้ย 24 ถึง 48 ชัว่โมง  

2. ผูป่้วยท่ีมีอาการดีข้ึนและผลถ่ายภาพรังสีปอดไม่แยล่ง  

3. อุณหภูมิไม่เกิน 37.8°C ต่อเน่ือง 24 ถึง 48 ชัว่โมง  

4. Respiratory rate ไม่เกิน 20 คร้ัง/นาที  

5. SpO2 at room air 96% ข้ึนไป ขณะพกั  

แจง้ผอ. รพ.ยีง่อฯทราบ 

ประสาน ทีมSRRT รพ.ปลายทาง เพ่ือเตรียมความพร้อมและใหค้วามรู้บุคคลใกลชิ้ดในครอบครัว 

ในการปฏิบติัตวัและสงัเกตอาการท่ีบา้นเป็นเวลา 30 วนั (ก่อนจาํหน่ายผูป่้วยอยา่งนอ้ย 2 วนั) 

ประสาน Commander ระดบัจงัหวดั 

แจง้ใหร้ถพยาบาลปลายทางมารับผูป่้วยตามวนั เวลาและจุดนดัรับผูป่้วย

ก่อนรถมารับผู้ป่วยส่ิงทีผู้่ป่วยต้องปฏิบตัมิดีงันี ้

1.  ใหผู้ป่้วยอาบนํ้ า ใส่เส้ือผา้ของตนเองท่ีผา่นการทาํความสะอาดโดยปราศจากเช้ือ และเส้ือของ

รพ. ใหใ้ส่ลงในถงัผา้ติดเช้ือท่ีใชแ้ลว้ 

2. สมัภาระส่วนตวั เช่น กระเป๋า เส้ือผา้ เป็นตน้ ท่ีผา่นการซกัลา้งแลว้ งานซกัฟอกจะใส่ถุง มดั

ปากถุงไว ้ SRRT นาํข้ึนรถไวก่้อน 

3. ใหผู้ป่้วยใส่หนา้กากอนามยัตลอดเวลา 

4. เม่ือรถพยาบาลมาถึง ใหค้นขบัรถเปิดประตหูลงัรถรอไว ้

5. ใหผู้ป่้วยไปรอบริเวณประตทูางออกการจาํหน่าย 

6. ทีม SRRT รอเปิดประตทูางออกจาํหน่าย  พร้อมใหค้าํแนะนาํการใชย้าและคาํแนะนาํการ

ปฏิบติัตวักลบัไปพกัฟ้ืนท่ีบา้น 

7. ส่งผูป่้วยข้ึนรถเรียบร้อย  SRRT ปิดประตู พร้อมออกจากรพ.ยีง่อฯ 

แนวทางการปฏิบัติการจําหน่ายผู้ป่วย Covid-19 ออกจาก Cohort-ward 

บนัทกึขอ้มลูการจาํหนา่ยในโปรแกรม 
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คําแนะนําการปฏิบัติตัวสําหรับผู้ป่วย COVID-19 หลงัแพทย์จําหน่ายให้กลบัไปพกัฟ้ืนทีบ้่าน 

จาํหน่ายออกจากโรงพยาบาลได ้ก็ต่อเม่ือหลงัจากตรวจพบวา่ติดเช้ือ หรือ หลงัจากมีอาการมานานอยา่ง

นอ้ย 14 วนัแลว้ โดยหากยงัมีอาการก็ใหอ้ยูโ่รงพยาบาลจนไม่มีอาการแลว้ 1-2 วนั  ทั้งน้ีแพทยผ์ูรั้กษาจะเป็น

ผูพ้ิจารณาจากอาการเป็นหลกั  (ผูป่้วยในระยะน้ีจะไม่แพร่เช้ือแลว้ สามารถดาํเนินชีวิตไดต้ามปกติ) โดยไม่

ตอ้ง Swab ซํ้ าก่อนออกจากโรงพยาบาล โดยปฏิบติัตนในการป้องกนัการติดเช้ือดงัน้ี 

 

1. ให ้Home quarantine ต่อ 30 วนั 

2. การดูแลสุขอนามยั ใหส้วมหนา้กากอนามยัหรือหนา้กากผา้ตลอดเวลา เม่ือตอ้งอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น 

3. ลา้งมือดว้ยสบู่และนํ้าเป็นประจาํ โดยเฉพาะหลงัจากถ่ายปัสสาวะหรืออุจจาระ 

4. ลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอล ์ก่อน-หลงั สัมผสัจุดเส่ียงท่ีมีผูอ่ื้นในบา้นใชร่้วมกนั เช่น ลูกบิดประตู 

ราวบนัได มือจบัตูเ้ยน็ เป็นตน้ 

5. ไม่ใชอุ้ปกรณ์รับประทานอาหารและแกว้นํ้าร่วมกบัผูอ่ื้น 

6. ด่ืมนํ้าสะอาดใหเ้พียงพอ รับประทานอาหารใหค้รบถว้นตามหลกัโภชนาการ 

 

หมายเหตุ ** หากมอีาการป่วยเกิดขึน้ใหม่หรืออาการเดิมมากขึน้ เช่น ไข้สูง ไอมาก เหน่ือย แน่นหน้าอก 

หอบ หายใจไม่สะดวก เบ่ืออาหาร ให้รีบติดต่อสถานพยาบาล หากต้องเดินทางมาสถานพยาบาล แนะนาํให้

สวมหน้ากากอนามยัหรือหน้ากากผ้าระหว่างเดินทาง ไม่ใช้รถสาธารณะ ควรใช้รถยนต์ส่วนตัว หรือขอ

รถพยาบาลมารับ 

 

 

 

โรงพยาบาลยีง่อเฉลมิพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

 

วนัที่ 6 มกราคม 2564 

แนวทางปฏิบัติ   เลขที ่: WI-IC-026-00 หน้าที ่ 10 จาก 11  

เร่ือง :  แนวทางการปฏิบัติของบุคลากรในการดูแลผู้ป่วย COVID-19 ใน Cohort-ward โรงพยาบาลยี่งอเฉลมิพระ

เกยีรติ ๘๐ พรรษา 

หน่วยงานที่เกีย่วข้อง : ทุกหน่วยที่เกีย่วข้อง 

ผู้จัดทาํ : IC/งานระบาด/ER/IPD ผู้อนุมัติ : ผู้อนุมัติ : นายแพทย์อดุลย์ เร็งมา 

หากมีข้อสงสัยสามารถโทรสอบถามได้ที…่ 

• ในเวลาราชการ งานระบาด โทร. 098-0166548 

• นอกเวลาราชการ อุบติัเหตุฉุกเฉิน โทร. 073-709609  

• หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422 
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ตัวช้ีวดัคุณภาพ 

 เจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานไม่มีการติดเช้ือ Covid-19 ในการปฏิบติังานร้อยละ 100 
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กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข. มาตรฐานดา้นสุขาภิบาลส่ิงแวดลอ้มและ ความ   

                ปลอดภยัในโรงพยาบาล. พิมพค์ร้ังท่ี 3กรุงเทพฯ: โรงพิมพชุ์มนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศ 

                ไทยจาํกดั; 2549. 

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข.  แนวทางเวชปฏิบติัการวนิิจฉยั ดูแลรักษาและป้องกนัการติดเช้ือใน 

                 โรงพยาบาล  กรณีโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19).  (ออนไลน์).  2563.  แหล่งท่ีมา:  
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โรงพยาบาลยีง่อเฉลมิพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

 

วนัที่  6 มกราคม 2564 

แนวทางปฏิบัติ   เลขที ่: WI-IC-026-00 หน้าที ่ 11 จาก 11  

เร่ือง :  แนวทางการปฏิบัติของบุคลากรในการดูแลผู้ป่วย COVID-19 ใน Cohort-ward โรงพยาบาลยี่งอเฉลมิพระ

เกยีรติ ๘๐ พรรษา 

หน่วยงานที่เกีย่วข้อง : ทุกหน่วยที่เกีย่วข้อง 
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