
 

 
ประชุมเปิดศูนย์ปฏบิตักิารฉุกเฉินดา้นการแพทย์และสาธารณสุข  

กรณี โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ 2019  

จังหวัดสกลนคร ปี 2563  
วันท่ี 24 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. 

ณ ห้องประชุมพุทธรกัษา ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 



สถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 
(Novel coronavirus 2019)                                             

                                        นายแพทย์ประจักร     เหิกขุนทด 
ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรณี ปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร   

วันที่ 24 มกราคม 2563 



 
 

ผู้ป่วยยืนยันสะสม 4 ราย  
3 ราย เป็นนักท่องเที่ยวจีน 

1 ราย เป็นคนไทย  
        เดินทางไปท่องเที่ยว 

เมืองจีน  
รักษาหายแล้ว 2 ราย  

อีก 2 ราย รอสังเกตอาการ 
ไม่มีผู้ป่วยอาการรุนแรง 

 
 

รายงานจากประเทศจีน 
มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 258 ราย เสียชีวิต 9 ราย 

ประเทศญ่ีปุ่น  
มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 1 ราย 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 
มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 1 ราย 
รายงานจากประเทศไต้หวัน 
มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 1 ราย 

รายงานจากประเทศเกาหลีใต้  
มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 1 ราย 

 
 
 

1. สถานการณ์โรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (22 มค.63) 

สถานการณ์ในประเทศไทย สถานการณ์ในต่างประเทศ 

ที่มา: ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค  (22 มค.63) 



2.ข้อสั่งการ 

  1.ใหส้ านักงานสาธารณสุขจังหวัด ทุกจังหวัด เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์
และสาธารณสุข  เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านบุคลากร ทรัพยากร ยาและเวชภัณฑ์ 
และช่องทางการประสานงานการเฝ้าระวัง และการรายงานข้อมูล 

  2.การด าเนินงานการเฝ้าระวัง การให้บริการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข ให้
ด าเนินงานตามมาตรการที่กรมควบคุมโรคก าหนด 

  3.ในพื้นที่จังหวัดที่มีสนามบิน และจังหวัดท่องเท่ียว ให้บูรณาการทรัพยากรในพื้นที่ 
และประสานการท างานกับหน่วยราชการอื่นภายในจังหวัดอย่างใกล้ชิด 

  4.จัดระบบเฝ้าระวัง/ให้มีการรายงานระบบข้อมลู 24 ช่ัวโมง/หรือให้รายงานทันที/เมือ่
พบผู้ป่วย/โดยให้ประสานงานกับ EOC แต่ละระดับ 

 5.หากมีความจ าเป็น/ต้องสื่อสารหรือให้ข่าว/ขอให้ปรึกษามายังส่วนกลาง/เพื่อให้ข้อมลู
ในทางเดียวกัน 

2.1.ข้อสั่งการปลัดกระทรวงสาธารณสุข 



2.ข้อสั่งการ 

1.ให้ทุกอ าเภอเปิด EOC ด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี โรคปอดอักเสบจาก 

   เช้ือไวรัสโคโรนาไวรัสสายพนัธุ์ใหม ่2019 และปรับผังระบบบัญชาการเหตุการณ์ให้เป็น 

   ปัจจุบัน  

2.ให้อ าเภอเมืองประสานท่าอากาศยานสกลนครในการคัดกรองผู้ท่ีเดินทางมาจากพื้นที่ 

   ที่มีการระบาดของโรค  โดยติดป้ายประชาสัมพนัธ์ในบรเิวณท่าอากาศยาน 

3.ให้ด าเนินงานการเฝ้าระวัง การบริการ การสอบสวนโรคตามแนวทางที่ก าหนดอย่าง 

   เคร่งครัด 

4.จัดให้มีการรายงานระบบข้อมูล 24 ช่ัวโมง หากพบผู้ป่วย ให้รายงาน ทีม SAT 

    ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ทันที 

5.หากมีความจ าเป็นต้องสื่อสารหรือให้ข่าว ขอให้ประสานมายัง ทีมสื่อสารความเสี่ยง 

    ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เพื่อให้ข้อมูลในทางเดียวกัน 

2.2 ข้อสั่งการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 



3. การเตรียมความพร้อมรับการระบาด 
 3.1 แนวทางการคัดกรองผู้ป่วย 
 3.2 การรายงานผู้ป่วย 
 3.3 การเก็บตัวอย่างส่งตรวจ 
 3.4 การประสานงานในการส่งตัวอย่าง 
 3.5 การกระจาย UTM 



   3.1 แนวทางการคัดกรองผู้ป่วย 

จุดคัดกรองในประเทศไทย : 
 5 สนามบิน 7-9 เที่ยวบิน/วัน  

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ท่าอากาศยานภูเก็ต 

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 

ท่าอากาศยานดอนเมือง 
ท่าอากาศยานกระบี่ 





3.2  การรายงานผู้ป่วย 

คัดกรองผู้ป่วย PUI 

Admit  ห้องแยกโรค AIIR 

โทรแจ้ง SAT สสจ.สกลนคร  
042 - 711 -157 ต่อ 1323   

- ตรวจสอบยืนยัน PUI และ ให้รหัสผู้ป่วย 

เก็บตัวอย่างเพื่อการสอบสวนโรค
และการยืนยันการวินิจฉัยโรค  

ผู้ป่วยเข้าข่าย : ผลแลป Family coronavirus  
และไม่พบ เช้ือก่อโรคไวรัสตัวอื่น 

แจ้งทีม 
Operation ลง

พื้นท่ี 

ผู้ป่วยยืนยัน :  มีผล Real time PCR หรือ Sequencing 
หรือ Serology 4 fold rising หรือเพาะเช้ือ novel 
coronavirus 

Case contact 

ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 

อาการระบบ
ทางเดินหายใจ 

-Throat swab/NP 
-ใส่ UTM/VTM 

ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ า ติดตามอาการ/แนะน า 

ไม่มีอาการ 



มาตรการป้องกนัควบคมุโรคของประเทศไทย 3.3 การเก็บตัวอย่างส่งตรวจ 
ผู้ป่วย ผู้สัมผัส 

 
1.ไม่มีอาการปอด
อักเสบ 

2.มีอาการปอดอักเสบ  
เสี่ยงสูง 

    ไม่ใส่ท่อช่วยหายใจ ใส่ท่อช่วยหายใจ 

1.NPS+TS/oropharyngeal 
swab ใส่ใน UTM หลอด
เดียวกัน (2ชุด) 
 
 

2.Clotted blood 3-5 ml.  
อย่างน้อย 1 หลอดใน
วันแรกและวันจ าหน่าย 

1. เก็บเสมหะใส่ภาชนะปลอดเชื้อ 
(sterile container) 2 หลอด 
 - เก็บเสมหะไม่ได้ หรือ เด็กอายุ    
< 5 ปี   ให้เก็บ NPS+TS/ 

oropharygeal swab หรือ 
suction ใส่ UTM หลอดเดียวกัน 
(2ชุด) 
 

2.Clotted blood 3-5 ml.   
อย่างน้อย 1 หลอดในวันแรกและ 
วันจ าหน่าย 

1. เก็บ Tracheal 
suction  ใส่ภาชนะปลอด
เชื้อ(sterile container)  
2 หลอด 
 

2.Clotted blood  
 3-5 ml.  อย่างน้อย 
 1 หลอดในวันแรก 
 และวันจ าหน่าย 

Throat 
swab ใส่
หลอด UTM
หรือ VTM  
1 ตย. 



3.4  การประสานงานในการส่งตัวอย่าง  

รพ.ที่จะส่ง Lab 

SAT สสจ. 
โทร............... 

SAT DDC  
061-663 9101 

(ยืนยัน PUI+Code case ) 

สคร. 8   
อุดรธานี ออกเลขท่ี นส.น าส่ง 

ส่งตัวอย่าง 
1.ฝาก ศวก. อุดรธานี ส่ง 
2.ส่งผ่านระบบขนส่งสาธารณะ (รถโดยสาร) 
   - โทรแจ้ง SAT DDC  061- 663 9101 

 

แจ้ง 

แจ้ง 

Code case 

Code 
case
และ
เลขท่ี
นส.

น าส่ง 

แจ้ง 

การติดต่อประสานงานและการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
Novel voronavirus 2019 ของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
1.ส่วนกลาง Thai NIH 
    นางสาวนันทวรรณ    เมฆา 
      089 3184596 
2.ส่วนภูมิภาค เขต 8  (ศวก.ท่ี 8 อุดรธานี  ) 
   1. นางบุญนิภา  สงคราม 081 8727244 
   2. นางสาวนุชรัตน์ พันธะศรี 093 4730352 



3.5 การกระจาย UTM (Universal transport media)   

             ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
                      ( จ านวน 10 ชุด ) 

รพศ.สกลนคร 
(จ านวน 6 ชุด) 

รพร.สว่างแดนดิน 
(จ านวน 2 ชุด) 

รพ.วานรนิวาส 
(จ านวน 2 ชุด) 

1.รพ.กุสุมาลย์ 
2.รพ.เต่างอย 
3.รพ.โคกศรีสุพรรณ 
4.รพ.โพนนาแก้ว 
5.รพ.กุดบาก 
6.รพ.พระอาจารย์แบน ธนากโร 

1.รพ.ส่องดาว 
2.รพ.บ้านม่วง 
3.รพ.เจริญศิลป์ 
4.รพ.วาริชภูมิ 
5.รพ.นิคมน้ าอูน 
 

 
1.รพ.พังโคน 
2.รพ.พระอาจารย์ฝ้ัน อาจาโร 
3.รพ.ค าตากล้า 
4.รพ.อากาศอ านวย 
 



หนังสือสั่งการและสถานการณ์โรครายวัน 

หนังสือ ท่ี สน 0032/239 และ สน 0032.004/240 ลงวันท่ี 15 มกราคม 2563  
เรื่อง การเตรียมความพร้อมรับการระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม ่

หนังสือ ท่ี สน 0032/1099 และ สน  0032.004/304 ลงวันท่ี 20 มกราคม 2563   
เรื่องแนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 

Website ท่ีดาวน์โหลดเอกสาร :เว็บไซต์ สสจ.สกลนคร กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
http://www.skko.moph.go.th/dward/web/index.php?module=cdc 

http://www.skko.moph.go.th/dward/web/index.php?module=cdc

