เอกสารหมายเลข 7

คลินิก/หน่วยงาน
1. คลินิกพิเศษเฉพาะทาง
นอกเวลาราชการ
2. คลินิกทันตกรรม

3. กลุ่มงานแพทย์แผนไทย
และแพทย์ทางเลือก

แนวทางการจัดบริการในช่วงเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ
มาตรการ
ข้อมูลการติดต่อ
งดให้บริการ คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (เฉพาะสาขาอายุรกรรม และกุมารเวชกรรม ซึ่งเปิด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
ให้บริการ ทุกวันอังคาร เวลา 16.30-20.30 น.)
โทร O 4486 1701-4 ต่อ 410,224
หรือ 09 8478 5589 (เวลาราชการ)
1. งดให้บริการ คลินิกบริการทันกรรม นอกเวลาและวันหยุดราชการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
2. เลื่อนให้บริการ ในการรักษาที่ทาให้ฟุ้งกระจายของเชื้อโรค ได้แก่ ขูดหินปูน อุดฟัน ผ่าตัดฟันคุด
โทร O 4486 1701-4 ต่อ 410,224
ฟันเทียม และกรอตกแต่งกระดูก
หรือ 09 8594 6151 (เวลาราชการ)
2. การให้บริการในเวลาราชการ จัดบริการเฉพาะกรณี
2.1 ผู้ป่วยฉุกเฉิน เช่น มีอาการปวดบวมจากการติดเชื้อที่มีสาเหตุจากฟันผุ โรคเหงือกหรือฟันคุด ผู้ป่วย
ที่มีภาวะเลือดออก มีบาดแผลในปาก
2.2 ผู้ป่วยที่มีโรคประจาตัวรุนแรงที่ต้องได้รับการเตรียมช่องปากก่อนการรักษาอื่น ๆ เช่น การับเคมี
บาบัด การฉายรังสีรักษา การผ่าตัดหัวใจ
2.3 งานรักษารากฟัน ยังไม่นัดผู้ป่วยรายใหม่ ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน เช่น มีอาการปวดบวม
ในผู้ป่วยนัดเดิม หากมีข้อสงสัยสามารถโทรติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 044-861701 ต่อ 612
2.4 งานฟันปลอมชนิดติดแน่นและชนิดถอดได้ ยังไม่นัดผู้ป่วยรายใหม่ ในผู้ป่วยรายเดิม หากมีข้อสงสัย
สามารถโทรติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 0 4486 1701-4 ต่อ 612
หมายเหตุ กรณีมีการจัดบริการจะจัดระบบ Social distancing โดยทาสัญลักษณ์ให้ผู้มารับบริการ เว้นเก้าอี้
นั่งรอรับบริการ เพื่อให้มีระยะห่างที่เหมาะสม
1. งดให้บริการ ด้านแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก นอกเวลาและวันหยุดราชการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
2. การให้บริการในเวลาราชการ
044-861701-4 ต่อ 409
2.1 จัดบริการเฉพาะกรณี ให้บริการด้านยาสมุนไพร
หรือ 09 8594 6151 (เวลาราชการ)
2.2 งดให้บริการ นวด ประคบ อบ และทับหม้อเกลือ
Call Center (ในเวลาราชการ) Tel : 0 4486 1701-4 ต่อ 307 Mobile : 09 2442 6349 หรือ 09 5709 9567

คลินิก/หน่วยงาน
4. กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู
(กายภาพบาบัด)

แนวทางการจัดบริการในช่วงเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ
มาตรการ
ข้อมูลการติดต่อ
1. งดให้บริการ ด้านกายภาพบาบัด นอกเวลาและวันหยุดราชการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
2. งดให้บริการ ตรวจสมรรถภาพปอด ด้วยเครื่อง Spirometry ทุกกรณี
โทร 08 2614 4641 หรือ
3. งดให้บริการ กายภาพบาบัดในชุมชน และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (เฉพาะเมษายน-พฤษภาคม
09 2442 6349 (เวลาราชการ)
2563) กรณีมี Case ในชุมชน ทีจ่ าเป็นต้องปรึกษานักกายภาพบาบัดให้ปรึกษาผ่านระบบไลน์ หรือVDO
call กับนักกายภาพบาบัด ที่รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล นั้น ๆ
4. การให้บริการผู้ป่วยนอก ในเวลาราชการ กรณี
4.1 แพทย์ตรวจรักษาและส่งปรึกษานักกายภาพบาบัดในวันนั้น
4.2 ผู้ป่วยนัด ที่นักกายภาพบาบัดตรวจประเมินและพิจารณาแล้วว่าควรเข้ามารับบริการ
ที่แผนกกายภาพบาบัด
5. การให้บริการผู้ป่วยในหอผู้ป่วย ในเวลาราชการ ให้บริการเฉพาะรายที่แพทย์ส่งปรึกษานักกายภาพบาบัด
6. งานบริการพิเศษ
6.1 งดให้บริการ ประเมินความพิการเพื่อออกเอกสารรับรองความพิการ (เมษายน-พฤษภาคม 2563)
หรือจนสถานการณ์ปกติ
6.2 งานเบิกจ่ายกายอุปกรณ์ช่วยเดิน ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประสานผ่านไลน์กลุ่ม Thaicoc
หรือ รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล นั้น ๆ
6.3 งานบริการศูนย์ยืมอุปกรณ์สาหรับผู้ป่วยระยะยาว ให้บริการในเวลาราชการ ตามแนวทางเดิม
ฝากประชาสัมพันธ์เน้น ย้า การยืม หรือคืนในเวลาราชการ
7. งดให้บริการ โรงงานขาเทียม

Call Center (ในเวลาราชการ) Tel : 0 4486 1701-4 ต่อ 307 Mobile : 09 2442 6349 หรือ 09 5709 9567

คลินิก/หน่วยงาน
5. กลุ่มงานเภสัชกรรม
และคุ้มครองผู้บริโภค

แนวทางการจัดบริการในช่วงเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ
มาตรการ
ข้อมูลการติดต่อ
1. ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอกและห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน สาหรับผู้ป่วยที่มารับยาที่
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จัดระบบ Social distancing โดยทาสัญลักษณ์ให้ผู้มารับบริการ เว้นเก้าอี้นั่งรอรับยา เพื่อให้มีระยะห่าง ห้องจ่ายยาผูป้ ่วยนอก 044-861701
ที่เหมาะสม
ต่อ 718,713 (เวลาราชการ)
2. การจัดยาคลินิก NCD โดยห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก จัดยาเตรียมยาผู้ป่วยคลินิก NCD นาออกไปจ่าย
ในชุมชน โดยเภสัชกรออกไปจ่ายยาให้ พร้อมแพทย์และพยาบาล
3. การจัดยาคลินิกจิตเวช โดยห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก จัดยาเตรียมยาผู้ป่วยคลินิกจิตเวช และให้ทีมจิตเวช
นาออกจ่ายในชุมชน
4. การจัดยาคลินิก HIV โดยห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก จัดเตรียมยาไว้ก่อนนัด แนวทางดังนี้
4.1 ผู้ป่วยอยู่ต่างจังหวัดจะจัดส่งยาทางไปรษณีย์
4.2 ผู้ป่วยที่นัดมาโรงพยาบาล ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก จัดเตรียมยาไว้ล่วงหน้า กรณีที่ไม่ต้องพบแพทย์
จะจ่ายยาให้ผู้ป่วยเลย แต่กรณีจาเป็นต้องพบแพทย์จะให้รอตรวจ และจ่ายยาให้ผู้ป่วย
5. การจัดยาคลินิกทางเดินหายใจ แพทย์สั่งยา พิมพ์ฉลากมาที่ห้องยา ห้องยาจัดเตรียมยา และเภสัชกร
นาไปจ่ายให้ผู้ป่วยที่คลินิกทางเดินหายใจเป็นรอบๆ

Call Center (ในเวลาราชการ) Tel : 0 4486 1701-4 ต่อ 307 Mobile : 09 2442 6349 หรือ 09 5709 9567

คลินิก/หน่วยงาน
6. งานศัลยกรรมกระดูก
และข้อ

7. งานยาเสพติด

แนวทางการจัดบริการในช่วงเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ
มาตรการ
1. การให้บริการผู้ป่วยนอก ในเวลาราชการ
1.1 การนัดผู้ป่วยด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อ จะขยายระยะเวลาการนัด F/U ออกไป โดยพิจารณาตาม
ดุลยพินิจของแพทย์ เจ้าของไข้ พร้อมแจ้งผู้ป่วยให้ทราบ
1.2 ประสานโรงพยาบาลเครือข่ายบริการสุขภาพ “ภูแท่นเกษตรสาร” ให้งด Refer case elective
surgery
1.3 จัดระบบ Social distancing โดยทาสัญลักษณ์ให้ผู้มารับบริการ เว้นเก้าอี้นั่งรอรับบริการ เพื่อให้มี
ระยะห่างที่เหมาะสม และใส่ MASK
2. การให้บริการในหอผู้ป่วยใน
2.1 งดเยี่ยม ให้เยี่ยมทางโทรศัพท์/เฝ้าไข้ เตียงละ 1 คน จัดช่อง3.ห่างระหว่างเตียง กรณีผู้ป่วยไม่มาก
นอนเตียงเว้นเตียง
2.2 เจ้าหน้าที่/ผู้ป่วย/ญาติ ป้องกันตัวเองด้วยการใส่ mask/face shild ตามความเหมาะสม ร่วมกับการ
ล้างมือบ่อย ๆ
2.3 เตรียมalcohol hand rub ตามจุดที่จาเป็นง่ายต่อการเข้าถึงOR
1) งด elective surgery case ได้แก่ OFF implant, TKA, THA, Release
2.5 จัดระบบ Social distancing โดยทาสัญลักษณ์ให้ผู้มารับบริการ
1. ระบบบังคับบาบัด
ผู้ป่วยอยู่ในระหว่างบาบัดโดยระบบบังคับบาบัด 120 คน ประสานกับคุมประพฤติเพื่อขยายเวลาการฟื้นฟู
ออกไปก่อนเลื่อนนัดออกไป จนถึง 31 พฤษภาคม 2563
(ปกติเรานัดทุกสัปดาห์ ๆ ละ 1 ครั้ง จนครบ 120 วัน (16 ครั้ง) ตามคาสั่งศาล พรบ.ฟื้นฟูยาเสพติด
แล้วจึงรายงานผลการบาบัดส่งสานักงานคุมประพฤติ เพื่อออกใบบริสุทธฺ์ส่งตารวจต่อไป เลื่อนนัดออกไป
จนถึง 31 พฤษภาคม 2563)

ข้อมูลการติดต่อ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกและข้อ
044-861701 ต่อ 809,893
ในวันและเวลาราชการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
งานยาเสพติด
044-861701 ต่อ 607
ในวัน และเวลาราชการ

Call Center (ในเวลาราชการ) Tel : 0 4486 1701-4 ต่อ 307 Mobile : 09 2442 6349 หรือ 09 5709 9567

คลินิก/หน่วยงาน
8. งานสุขภาพจิต

9. ห้องฝากครรภ์

10. กลุ่มงานโภชนาศาสตร์

แนวทางการจัดบริการในช่วงเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ
มาตรการ
ข้อมูลการติดต่อ
1. งดให้บริการ คลินิกสุขภาพจิต
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
2. ทางคลินิกสุขภาพจิต จะนาส่งยาไปให้ คนไข้ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเอง
งานสุขภาจิต
เริ่มตั้งแต่ 24 มีนาคม 63
044-861701 ต่อ 602
ในวันและ เวลาราชการ
1. สูติแพทย์ กาหนดให้หญิงตั้งครรภ์ที่ไม่ใช่ High Risk ไปรับบริการที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ใกล้บ้าน
ห้องฝากครรภ์
2. แนะนาผู้รับบริการที่นัดมาพบแพทย์ให้ใส่ผ้าปิดปากปิดจมูก
044-861701 ต่อ 201
3. จัดระบบ Social distancing โดยทาสัญลักษณ์ให้ผู้มารับบริการ
ในวันและ เวลาราชการ
1. งดการออกให้ความรู้ในคลินิกต่าง ๆ ในผู้ป่วยนอก
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
2. แนวทางปฏิบัติงานผู้ป่วยใน การเยี่ยมและประเมินผู้ป่วยจะดูในกลุ่มผู้ป่วยที่แพทย์ให้พยาบาล
กลุ่มงานโภชนาศาสตร์
ประสานเป็นราย Case
044-861701 ต่อ400,401
3. กรณีหอผู้ป่วยในสงสัยเกี่ยวกับอาหารผู้ป่วย จะใช้การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์
ในวันและ เวลาราชการ
4. งดการใช้ผลไม้สดที่เป็นรับประทานทั้งเปลือกให้กับผู้ป่วย เปลี่ยนเป็นนมจืดขนาด 250 ซีซี แทน

แนวทางการจัดบริการในช่วงเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
Call Center (ในเวลาราชการ) Tel : 0 4486 1701-4 ต่อ 307 Mobile : 09 2442 6349 หรือ 09 5709 9567

คลินิก/หน่วยงาน
11. แผนกจักษุ

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ
มาตรการ

ข้อมูลการติดต่อ
1. งานบริการผู้ป่วยนอก
• งานผู้ป่วยนอกจักษุวิทยา : ในเวลา
1.1 ด้านจักษุวิทยาทั่วไป
ราชการ เบอร์โทรศัพท์ 0441) ให้บริการเฉพาะ ผู้ป่วย ocular emergency ( มีผลต่อ visual prognosis ของผู้ป่วย )
861701 ต่อ 208 , 0850138210
เช่น Acute angle closer glaucoma , Cornea ulcer , Uveitis , Ocular trauma ,endophthalmitis • จักษุแพทย์ :นายแพทย์เปรมชัย
เป็นต้น กรณีที่ไม่ emergency ประเมินแล้วมีผลต่อการมองเห็นในอนาคต จักษุแพทย์จะพิจารณาให้บริการ ธัญญะผลิน เบอร์
ตาม visual prognosis และ visual acuity ( VA < 6/60 ) ให้รับบริการได้
โทรศัพท์ 0885635543 นายแพทย์
2) Case non ocular emergency เช่น ต้อเนื้อ ต้อลม ตากุ้งยิง ตาแห้ง คันเคืองตา ให้ รับบริการ เดชวิทย์ ใจประเสริฐ เบอร์โทรศัพท์
PCC หรือ รพ.สต. ใกล้บ้านได้
ได้ทุกวันตามตารางเวรในและนอก
1.2 กลุ่มโรค Conjunctivitis (ตาแดง) สามารถให้ยา Poly oph ในบางรายอาจเพิ่ม Hista oph หรือ เวลาเวลาราชการ 0817617906
lac oph ได้ ถ้ามีอาการคัน เคืองมาก และในกรณีคนไข้ตาแดง (ที่ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยง Covid 19) ถ้ารับยา 7 วัน
แล้วอาการไม่ดีขึ้น พิจารณาส่งมารักษาที่แผนกจักษุได้และเจ้าหน้าที่ PCC หรือ รพ.สต. จะต้องประสานงาน
มา แผนกจักษุก่อนส่งตัวมาโรงพยาบาล
1.3 กลุ่มโรค ต้อเนื้อ ต้อลม ตากุ้งยิง ตาแห้ง คันเคืองตาสามารถให้ยา Hista oph , lac oph ได้
สามารถ สั่งยาเดิมได้ โดยไม่ต้องส่ง พบแพทย์และจักษุแพทย์
1.4 Glaucoma clinic (Irreversible blindness)
1) Case ที่ความดันลูกตา ( Intra ocular pressure) ที่คุมได้ดีตาม target IOP และ slow
progression จะนัด F/U 3-4 เดือน บางรายที่คุมได้ดีมาก พิจารณา F/U 6 เดือน
2) Case ความดันลูกตา ( Intra ocular pressure ) ที่ คุมไม่ได้ ตาม target IOP
พิจารณา F/U 1-2 เดือน ตาม visual acuity และ visual prognosis
1.5 Case Consult ต่างแผนกทั้ง IPD และ OPD ให้ โทรศัพท์ปรึกษาจักษุแพทย์ก่อนส่งตรวจ ซึ่งจักษุ
แพทย์จะพิจารณารับ consult เป็นรายกรณีตามความ emergency และ visual prognosis ของ
ผู้ป่วย ห้าม ส่งผู้ป่วยมา OPD ก่อน โทรศัพท์ปรึกษาจักษุแพทย์
แนวทางการจัดบริการในช่วงเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
Call Center (ในเวลาราชการ) Tel : 0 4486 1701-4 ต่อ 307 Mobile : 09 2442 6349 หรือ 09 5709 9567

คลินิก/หน่วยงาน
11. แผนกจักษุ (ต่อ)

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ
มาตรการ
1.6 กรณี refer เฉพาะ case emergency และกลุ่มผู้ป่วย blinding (VA<6/60) เท่านั้น ในกรณีนอก
เวลาราชการให้ปรึกษาจักษุแพทย์ที่อยู่เวรก่อนทุก Case
2. แผนกห้องผ่าตัด (OR)
2.1 ให้บริการเฉพาะ case ocular emergency ที่มี indication ในการผ่าตัดและมีผลต่อ visual
prognosis ของผู้ป่วย
2.2 เลื่อนให้บริการ elective case ทุกเคสยกเว้นกรณี case complication จาก Cataract
เช่น phacolytic glaucoma phacomorphic glaucoma และคนไข้กลุ่ม blinding cataract มีผลต่อ
visual prognosis ของผู้ป่วย จะพิจารณาผ่าตัดเป็นรายๆ ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ของโรค
ระบาดในเวลานั้น โดยกาหนดเคสในการผ่าตัดไม่เกิน 5-7 Case ต่อวัน
หมายเหตุ
1. เนื่องจากคิวผ่าตัด elective case ( Cataract , Lid correction ,Pterygium excision
กลุ่ม ODS) ของแผนกจักษุ อาจจะมีระยะการรอคอยการผ่าตัดนานจากภาวการณ์ระบาดของเชื้อ Covid19 และหากเลื่อนให้บริการ จะทาให้อัตราการรอคอยนานขึ้น หากสถานการณ์ของโรคระบาดในเวลานั้น
สามารถควบคุมได้ และกลับมาให้เปิดบริการอีกครั้ง อาจจะต้องปรึกษาผู้บริหารและทีมงานที่เกี่ยวข้องใน
การดูแลผู้ป่วยที่มีระยะเวลาในการรอคอยนานดังกล่าว ให้ได้รับการผ่าตัดในวันและเวลาที่เหมาะสม เพื่อ
ป้องกันภาวะแทรกซ้อน และตาบอดจากต้อกระจก
2. กรณีถ้าการระดับการมองเห็น (visual acuity)ของผู้ป่วย แย่ลงผิดปกติ สามารถส่งพบจักษุแพทย์
ได้ทุกกรณี

แนวทางการจัดบริการในช่วงเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
Call Center (ในเวลาราชการ) Tel : 0 4486 1701-4 ต่อ 307 Mobile : 09 2442 6349 หรือ 09 5709 9567

ข้อมูลการติดต่อ

คลินิก/หน่วยงาน
12. ศัลยกรรมทั่วไป

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ
มาตรการ
1. งานบริการผู้ป่วยนอก
1.1 ขยายระยะเวลาการนัดของ Case หลัง D/C ใน surgery ward, ward อื่น ๆ หรือ แม้กระทั่งใน
OPD เอง 2 สัปดาห์ขึ้นไป พิจารณาตามความเร่งด่วนจองแต่ละ Case
1.2 ประสานงานกับโรงพยาบาลลูกข่ายให้งด refer case elective surgery
1.3 ส่งเสริมการป้องกันตัวเองจากการแพร่เชื้อของแพทย์ พยาบาล และผู้ช่วยพยาบาลใน OPD
เช่น ใส่ Mask, face shield และอื่น ๆ
1.4 ซักประวัติเรื่องไข้, อาการ URI รวมทั้งประวัติการเดินทางไปในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ และวัดไข้แก่คนไข้ทุกคนที่มารับบริการ
1.5 ให้ผู้ป่วยที่มารับบริการที่ OPD surgery นั่งให้ห่างๆกันมากที่สุดเท่าที่จะทาได้
1.6 จัดระบบ Social distancing ที่ OPD surgery โดยทาสัญลักษณ์ให้ผู้มารับบริการ เว้นเก้าอี้นั่งรอรับ
บริการ เพื่อให้มีระยะห่างที่เหมาะสม และใส่ MASK
2. งานบริการผู้ป่วยใน
2.1 ส่งเสริมการป้องกันตนเองแก่แพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์อื่น ๆ
ที่ surgery ward เช่น สวม mask, face shield และอื่น ๆ
2.2 ส่งเสริมให้ผู้ป่วยใน surgery ward ป้องกันตนเองด้วย เช่น สวม mask
2.3 จัดให้เตียงผู้ป่วยในแต่ละเตียงห่างกันอย่างน้อย 2 เมตรหรือถ้าจานวนผู้ป่วยไม่แน่นมากและไม่สาม
รถจัดให้เตียงผู้ป่วยแต่ละเตียงห่างกันเกิน 2 เมตรได้ จะจัดให้มีเตียงว่างสลับระหว่างเตียงของผู้ป่วย3
แต่ละราย
3. งานบริการห้องผ่าตัด
3.1 งด Elective surgery case ดังต่อไปนี้
1) Uncomplicated Hernia ทุกตาแหน่ง
2) Hydrocele
แนวทางการจัดบริการในช่วงเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ข้อมูลการติดต่อ
ศัลยกรรมทั่วไป
044-861701 ต่อ 743,744
ในวันและ เวลาราชการ

Call Center (ในเวลาราชการ) Tel : 0 4486 1701-4 ต่อ 307 Mobile : 09 2442 6349 หรือ 09 5709 9567

คลินิก/หน่วยงาน
12. ศัลยกรรมทั่วไป (ต่อ)

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ
มาตรการ
3. งานบริการห้องผ่าตัด
3.1 งด Elective surgery case ดังต่อไปนี้
3) Uncomplicated gallstones
4) Hemorrhoid / FIA
5) Benign skin & subcutaneous mass (Lipoma,inclusion cyst)
6) Granulated wound ที่ต้อง STSG
7) Wart/cone/callus
9) Breast mass ที่ BIRADs 1-3 หรือ biopsy แล้วเป็น benign
10) Asymptomatic CBD stone
11) Reversal colostomy
12) EV,PU ที่ clinical stable ไม่ต้อง Emergency EGD
13) Surveillance colonoscopy
14) Feeding gastrostomy / jejunostomy ที่ยัง กินเอง หรือ NG feed ได้อยู่
15) Perianal skin tag
อย่างไรก็ตามถ้าเป็น Case urgency/emergency และมี Indication ในการผ่าตัด ก็ผ่าตัดได้
ตามปกติ ยกเว้น Case ที่ต้องเข้า ICU ตามรายละเอียดในหัวข้อ #การอยู่เวร
3.2 งานการอยู่เวร
รับ Consult urgency/emergency case ตามปกติ และผ่าตัดตามปกติ ถ้ามี Indication ยกเว้น
case ที่ต้องเข้า ICU หรือ case ที่หลังผ่าตัดแล้วต้องเข้า ICU จะ Refer ต่อไปยัง รพ.ชัยภูมิ (ถ้าเป็น Case
ในอาเภอภูเขียว) หรือให้ รพ.ลูกข่าย refer ไป รพ.ชัยภูมิเลย (ถ้าเป็น Case ที่มาจาก รพ.ลูกข่าย)

ข้อมูลการติดต่อ
ศัลยกรรมทั่วไป
044-861701 ต่อ 743,744
ในวันและ เวลาราชการ

แนวทางการจัดบริการในช่วงเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
Call Center (ในเวลาราชการ) Tel : 0 4486 1701-4 ต่อ 307 Mobile : 09 2442 6349 หรือ 09 5709 9567

คลินิก/หน่วยงาน
12. ศัลยกรรมทั่วไป (ต่อ)

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ
มาตรการ
#ถ้าสถานการณ์เปลี่ยนแปลงและมาตรการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกที...- Granulated wound
ที่ต้อง STSG
1) Wart/cone/callus
2) Breast mass ที่ BIRADs 1-3 หรือ biopsy แล้วเป็น benign
3) Asymptomatic CBD stone
4) Reversal colostomy
5) EV,PU ที่ clinical stable ไม่ต้อง Emergency EGD
6) Surveillance colonoscopy
7 Feeding gastrostomy / jejunostomy ที่ยัง กินเอง หรือ NG feed ได้อยู่
8) Perianal skin tag
อย่างไรก็ตามถ้าเป็น Case urgency/emergency และมี Indication ในการผ่าตัด ก็ผ่าตัดได้
ตามปกติ ยกเว้น Case ที่ต้องเข้า ICU ตามรายละเอียดในหัวข้อ #การอยู่เวร

ข้อมูลการติดต่อ
ศัลยกรรมทั่วไป
044-861701 ต่อ 743,744
ในวันและ เวลาราชการ

#การอยู่เวร
รับ Consult urgency/emergency case ตามปกติ และผ่าตัดตามปกติ ถ้ามี Indication ยกเว้น case ที่
ต้องเข้า ICU หรือ case ที่หลังผ่าตัดแล้วต้องเข้า ICU จะ Refer ต่อไปยัง รพ.ชัยภูมิ(ถ้าเป็น Case ในอาเภอ
ภูเขียว) หรือให้ รพ.ลูกข่าย refer ไป รพ.ชัยภูมิเลย (ถ้าเป็น Case ที่มาจาก รพ.ลูกข่าย)
#ถ้าสถานการณ์เปลี่ยนแปลงและมาตรการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกที...

Call Center (ในเวลาราชการ) Tel : 0 4486 1701-4 ต่อ 307 Mobile : 09 2442 6349 หรือ 09 5709 9567

คลินิก/หน่วยงาน
13. ผู้ป่วยนอกทั่วไป

14.งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

แนวทางการจัดบริการในช่วงเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ
มาตรการ
ในเวลาราชการ เวลา 08.30-16.30 น.
เปิดให้บริการตรวจและรักษาโรคทั่วไปตามปกติ ในคลินิกตรวจโรคทั่วไป, ศัลยกรรม,กุมารเวชกรม, สูตินรี
เวชกรรม, ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
คลินิกนอกเวลาราชการ
วันราชการ เวลา 16.30-20.30 น. เปิดให้บริการตรวจและรักษาโรคทั่วตามปกติ
วันหยุดราชการ เวลา 08.30-16.30 น. เปิดให้บริการตรวจและรักษาโรคทั่วตามปกติ
1. ให้บริการตามปกติ จัดเป็น ONE stop service โดยมีพยาบาล ER คัดกรองตลอด 24 ชั่วโมง แยก
ผู้ป่วยกลุ่มระบบทางเดินหายใจหน้าห้อง ER และคัดกรองผู้ป่วย PUI ไปยังจุดตรวจ ที่เตรียมไว้
2. มีการทาความสะอาดอุปกรณ์และสถานที่ด้วน Alcohol 70 % ก่อนและหลังปฏิบัติการ
3. จัดให้มีผู้ป่วยรอตรวจอย่างน้อย 1 เมตร และมีป้ายบอกชัดเจน
4. จัดทาป้ายงดเยี่ยมผู้ป่วย และปิดแอร์ใน ER

ข้อมูลการติดต่อ
ศัลยกรรมทั่วไป
044-861701 ต่อ ............
ในวันและ เวลาราชการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
044-861701 ต่อ 714,770
ในวันและ เวลาราชการ

Call Center (ในเวลาราชการ) Tel : 0 4486 1701-4 ต่อ 307 Mobile : 09 2442 6349 หรือ 09 5709 9567

