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แนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วย Non-Pui (Case สีเทา) โรงพยาบาลปัตตาน ี
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

นิยาม ผู้ป่วย Non-Pui (Case สีเทา) 
1. ผู้ป่วยท่ีเดินทางมาจากประเทศ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ปากีสถาน อินเดียท่ีไม่
เข้าเกณฑ์ PUI 
2. ผู้สัมผัสกับผู้ที่เดินทางมาจากประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย ปากีสถาน อนิเดีย ที่
ไม่เข้าเกณฑ์ PUI 
3. ผู้ที่เดินทางมาจาก กทม. ปริมณฑลและ ภูเก็ต 
4. ผู้เข้าร่วมหรือ สัมผัสในมัรกัส จ.ยะลา 
6. พ้ืนที่ที่มีผู้ป่วย COVID-19 มปีระวัติเข้าไปในพื้นที่  
       (ข้อมูล ณ 10 เมษายน 2563) หน้า 2 
 ER 

1. ผู้ป่วยใส่maskรอตรวจที่ห้องแยกโรค 
2. แพทย์และพยาบาล ใส่ PPE ตามความเสี่ยงที่ก าหนด
ตามระดับ เพ่ือเข้าตรวจผู้ป่วย 
 

OPD 
1. จัดพ้ืนที่รอตรวจบริเวณหน้าลิฟต์ 
2. ผู้ป่วยน่ังรอตรวจบริเวณที่จัดไว้ให้ และให้แพทย์เข้าตรวจเป็นรายสุดท้าย 
3. แพทย์และพยาบาล ใส่ PPE ตามความเสี่ยงที่ก าหนด เพ่ือเข้าตรวจผู้ป่วย 

หอผู้ป่วย 
1. จัด Zoning ส าหรับแยกผู้ป่วย (ห้องพิเศษ/ล็อคสุดท้าย และจดัระยะห่าง
ระหว่างเตียง 2 เมตร) 
2. แพทย์และพยาบาล ใส่ PPE ตามความเสี่ยงที่ก าหนด เพ่ือเข้าตรวจและดูแล
ผู้ป่วย 
3. แยกอุปกรณ์และของใช้เฉพาะผู้ป่วยแต่ละราย 
4. ท าความสะอาดอุปกรณ์และสถานที่ตามแนวทางการป้องกันการ
แพร่กระจายเชื้อ COVID-19 
5. ให้การพยาบาลเป็นกลุ่มสุดทา้ย 
6. งดเย่ียม และงดเฝ้าไข้ 
 

OR 

1. แพทย์และพยาบาล ใส่ PPE ตามความเสี่ยงที่ก าหนด ในการเข้าผ่าตัดผู้ป่วย  
2. ท าการผ่าตัดในห้อง 5 หรือ 7 ที่ก าหนด  
3. ท าความสะอาดอุปกรณ์และสถานที่ตามแนวทางการป้องกันการแพร่กระจาย
เชื้อ COVID-19 
 

การท าคลอด 
1. แพทย์และพยาบาล ใส่ PPE ตามความเสี่ยงที่ก าหนด ในการเข้าผ่าตัดผู้ป่วย  
2. ท าความสะอาดอุปกรณ์และสถานที่ตามแนวทางการป้องกันการ
แพร่กระจายเชื้อ COVID-19 

จุดคัดกรอง 
- OPD เก่า  
- ER  
- Fever & ARI Clinic 
- จุดคัดกรองเวชกรรม 
 

     หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย เช่น X-ray  

เจ้าหน้าท่ีใส่ PPE ตามความเสี่ยงที่ก าหนดในการท ากิจกรรมกับผู้ป่วย 
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พื้นที่ที่มีผู้ป่วย COVID-19 มีประวัติเข้าไปในพื้นที่ (ข้อมูล ณ 10 เมษายน 2563) 

อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน วันที่ได้รับรายงานผู้ป่วยล่าสุด 

กะพ้อ ตะโละดือรามัน 8 05 เม.ย. 63  ครบ 3 พ.ค.63 
โคกโพธิ ์ นาประดู่ 6 18 มี.ค. 63   ครบ 15 เม.ย. 63 

ปากล่อ 2 15 มี.ค. 63   ครบ 12 เม.ย.63 

ทุ่งยางแดง พิเทน 6 08 เม.ย.63  ครบ 6 พ.ค.63 

เมือง ตะลุโบะ 8 21 มี.ค. 63 ครบ 18 เม.ย. 63 
ไม้แก่น ดอนทราย 3 03 เม.ย. 63 ครบ 1 พ.ค.63 

ไทรทอง 1 18 มี.ค. 63 ครบ 15 เม.ย. 63 
ยะรัง เขาตูม 1 15 มี.ค. 63 ครบ 12 เม.ย.63 

3 08 เม.ย. 63 ครบ 6 พ.ค.63 
ปิตุมุดี 3 26 มี.ค. 63 ครบ 23 เม.ย.63 

4 22 มี.ค. 63 ครบ 19 เม.ย.63 

เมาะมาวี 5 19 มี.ค. 63 ครบ 16 เม.ย.63 

ยะรัง 5 30 มี.ค. 63 ครบ 27 เม.ย.63 

สะดาวา 4 30 มี.ค. 63 ครบ 27 เม.ย.63 
สายบุรี กะดุนง 8 29 มี.ค. 63 ครบ 26 เม.ย.63 

ตะบิ้ง 3 22 มี.ค. 63 ครบ 19 เม.ย.63 

มะนังดาล า 4 27 มี.ค. 63 ครบ 24 เม.ย.63 
หนองจิก คอลอตันหยง 1 15 มี.ค. 63 ครบ 12 เม.ย.63 

ตุยง 4 29 มี.ค. 63 ครบ 26 เม.ย.63 

บางเขา 4 15 มี.ค. 63 ครบ 12 เม.ย.63 
 

หมายเหตุ การยกเลิกพื้นท่ีท่ีไม่มีการระบาดต้องไม่พบผู้ป่วยจาก Case แรกภายใน 28 วัน หากสงสัยหรือต้องการ
ข้อมูลติดต่อสามารถสอบถามได้ที่ คุณนิสุไลดา นิโซะ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ผู้รับผิดชอบงานระบาด
วิทยาสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี เบอร์โทร 086-9610056 หรือ กลุ่มงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
โรงพยาบาลปัตตานี ทิพสุดา นุ้ยแม้น 065-3982995  
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ขั้นตอนการปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วย Non-Pui (Case สีเทา) ในหน่วยงาน 

สถานที่ 
1. ห้องแยก / ห้องพิเศษ ในหอผู้ป่วยสามัญ 
2. จัดผู้ป่วยให้อยู่ Lock สุดท้ายของหอผู้ป่วย / จัดเว้นระยะห่างระหว่างเตียง อย่างน้อย 2 เมตร 

อุปกรณ์ 
1. มีการอุปกรณ์เฉพาะผู้ป่วยแต่ละราย แต่ถ้าอุปกรณ์ไม่เพียงพอ ควรท าความสะอาดอุปกรณ์ด้วย 
แอลกอฮอล ์70% พ่นใส่ผ้าแล้วเช็ด หรือใช้ 0.5% โซเดียมไฮโปคลอไรด ์(น  ายา 5cc:น  าสะอาด 995  
cc) จุ่มเช็ดอุปกรณ์ท าความสะอาด ให้แห้ง 30นาที แล้วกลับมาใช้ 

การพยาบาล 
1. สวมใส่ชุด PPE ตามระดับของการท ากิจกรรมกับผู้ป่วย   
2. เจ้าหน้าท่ีควรใหก้ารพยาบาลหรือท ากิจกรรม และท าความสะอาดเป็นกลุ่มสุดท้าย 

     3. กรณีท่ีมีการเข้าห้องผู้ป่วยให้ท ากิจกรรมครั งเดียวให้เสร็จ เช่น เก็บขยะ ท าความสะอาดพื น เป็นต้น
 4. เสื อผ้าผู้ป่วย ให้เก็บใส่ถุงข้าวโพด ชั นท่ี 1  แล้วมัดปากถุง ใช้ 70% แอลกอฮอล์สเปย์รอบ ๆ ถุง 
หลังจากนั นให้ใส่ถุงแดงอีกชั น แล้วมัดปากถุงใช้  70% แอลกอฮอล์สเปย์ รอบๆ ถุง แล้วใช้กระดาษหรือเทปกาว 
เขียนสัญลักษณ์  ผู้ป่วยติดเชื อ Covid ตึก......... แล้วใส่ในถังแดงปิดฝา 

       5. การจัดการขยะ  ให้ถือว่าเป็นขยะติดเชื อโดยต้องใส่ถุงแดงตราหัวกะโหลกมีมัดปากถุง ชั นท่ี 1 ใช้ 
70% แอลกอฮอลส์เปย์รอบ ๆ ถุง แล้วใส่ในถุงแดงชั นที่ 2   แล้วมัดปากถุงใช ้70% แอลกอฮอลส์เปย์รอบ ๆ ถุง 
แล้วใช้กระดาษหรือเทปกาว เขียนสัญลักษณ ์ผู้ป่วยติดเชื อ Covid ตึก......... ใส่ในถังแดงปิดฝา 

         5.  การท าความสะอาดห้อง ใหพ้นักงานท าความสะอาดส้วมก่อนโดยน าน  ายาฆ่าเชื อ 5% โซเดียมไฮโป
คลอไรด์ ผสมน  ายา 50 cc : น  าสะอาด 950 cc โดยราดลงในส้วมรอ 30 นาทีจึงกดชักโครก ในระหว่างนั นมี
การท าความสะอาดพื น โดยการถูพื น ด้วยน  ายาฆ่าเชื อ 0.5% โซเดียมไฮโปคลอไรด์ ผสม น  ายา 5cc:น  าสะอาด 
995  cc ถูพื นเสร็จ แล้วเข้าท าความสะอาดห้องน  าต่อ 

6. การแจกอาหาร ไม่ต้องเข้าห้องผู้ป่วยใหเ้จ้าหน้าท่ีเคาะห้องผู้ป่วยแล้วให้ออกมาเอาข้าวท่ีวางบนเมโย
หน้าห้อง 

         7. เจ้าหน้าท่ีดูเเลผู้ป่วยให้ท าความสะอาดมือด้วย 70%แอลกอฮอลเ์จล เวลาเข้า-ออกห้องผู้ป่วยทุกครั ง 
โดยแขวนขวดแอลกอฮอลเ์จลหน้าห้อง  

 8. เจ้าหน้าท่ีท่ีดูแลผู้ป่วย อาบน  าท าความสะอาดร่างกายก่อนกลับบ้านเพ่ือลดการเเพร่กระจายเชื อ 

         9. พยาบาลแจ้งญาติใหง้ดเย่ียมและงดเฝ้าไข้ 

      

 


