
แนวทางการบริหารจัดการระบบการตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการและการรายงานผล 

Novel Coronavirus   (2019-nCoV)  
 

5 กุมภาพันธ์ 2563 

กรมควบคุมโรค กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ   
               ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคติดต่ออุบัติใหม่ สภากาชาดไทย (TRC EID) 



ห้องปฏิบัติการ 

ห้องปฏิบัติการอ้างอิง 
Reference Laboratory 

ห้องปฏิบัติการที่สามารถตรวจ 2019-nCoV 
ได้ ตามที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประกาศ 

  

ห้องปฏิบัติการอื่นๆ ที่ตรวจได้  
แต่รอการประกาศโดย

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์(NIH) 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทุกแห่ง ยกเว้น 
ศวก.สระบุรี  

ส านักงานควบคุมป้องกันโรคที่ 
2 , 4 และ 10  

ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคติดต่อ 
อุบัติใหม่ สภากาชาดไทย (TRC-EID) 

คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล สถาบันบ าราศนราดูร 

  คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี   
  โรงพยาบาลราชวิถี    
  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

รายชื่อห้องปฏิบัติการทีส่ามารถตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม ่2019 (2019-nCoV) 
ข้อมูล ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563  



การเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจและยืนยันผลการตรวจ 
การเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ  
เก็บเพียง 1 ตัวอย่าง  
    -  Nasopharyngeal swab + Throat swab ใน VTM/UTM หลอดเดียวกัน 1 ตัวอย่าง   
    -  กรณีผู้ป่วยมีภาวะติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่าง  เพ่ิม Sputum ในกระปุกปลอดเชื้อ 
      (sterile container) 1 ตัวอย่าง 
การยืนยันผลการตรวจ  
• กรณีให้ผลเป็นลบ ห้องปฏิบัติการแต่ละแห่งสามารถรายงานผลได้ 
• กรณีให้ผลเป็นบวก ให้แบ่งตัวอย่างจากหลอดเดียวกัน** ส่งให้แก่ห้องปฏิบัติการอ้างอิงอีกแห่งเพื่อ

ตรวจยืนยันอีกครั้ง โดยใช้การยืนยันจากห้องปฏิบัติการอ้างอิงที่ใช้หลักการตรวจต่างกัน 
• กรณีผู้ป่วยยืนยันให้เก็บตัวอย่าง Clotted blood 2 ครั้ง คือ วันแรกที่รับการรักษา (หากไม่มี ให้เก็บ

ในวันแรกที่ทราบผล) และวันที่จ าหน่ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล โดยส่งมาที่สถาบันบ าราศนราดูร  
ทั้งนี้ อาจมีส่งตรวจ Serology ภายหลัง **ส าหรับนักเทคนิคการแพทย์ ตัวอย่างหลอดเดียวกันนั้น ต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิห้อง

เย็น ระวังอย่าวางทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องระหว่างตรวจ และหลังพบว่าผลบวกต้องน าส่งต่อ
ทันทีโดยให้ถึงห้องปฏิบัติการอ้างอิงอีกแห่งภายใน 24 ชม.** 



การตรวจติดตามในผู้ป่วยยืนยัน  

• พิจารณาตรวจในวันท่ี 3, 5, 7 หลังจากวันท่ีเก็บตัวอย่างพบ
ผลบวกครั้งแรก 

• การส่งตรวจติดตามให้ส่งท่ีห้องปฏิบัติการ 1 แห่ง  

• การพิจารณาจ าหน่ายผู้ป่วยเมื่อ 
• อาการดีขึ้น และ 

• ผลเป็นลบ  

• ยืนยันผลตรวจเป็นลบจากทั้ง 2 ห้องปฏิบัติการ  

• หลังจากได้ผลลบจากท้ัง 2 ห้องปฏิบัติการแล้ว ให้
ตรวจซ้ าอีกอย่างน้อย 1 ครั้งห่างกันอย่างน้อย 48 
ชั่วโมง จากห้องปฏิบัติการ 1 แห่ง  

หลังจ าหน่ายผู้ป่วย 
• ให้ผู้ป่วยใส่ surgical mask อย่างน้อยจนถึงวันมาพบ

แพทย์ตามนัด  
• นัดตรวจติดตามผู้ป่วยหลังจากจ าหน่าย 1 สัปดาห์  
    เพ่ือประเมินอาการและเก็บตัวอย่างซ้ า  

• NPS+TS ใน VTM 1 หลอด 
• clotted blood 1 หลอด  

• กรณีติดตามไม่ได้ให้ประสานหน่วยงานสาธารณสุข (สสจ./
กทม.) ที่เก่ียวข้องเพื่อติดตาม  

• หากพบผลบวก ให้ส่งตรวจยืนยันตามแนวทางเดิมและ
ติดตามผู้ป่วย  
• กรณีไม่มีอาการให้ home isolation และนัดติดตาม

อาการและเก็บตัวอย่างซ้ าที่ 1 สัปดาห์  
• กรณีมีอาการรับตัวผู้ป่วยแยกโรคไว้ในโรงพยาบาล 

บวก 2 แห่ง ลบ 2 แห่ง 



กรณีผู้ป่วยที่ไม่เข้าเกณฑ์การสอบสวนโรคของกรมควบคุมโรค 
 (Non – PUI) และมีการส่งตรวจโดยโรงพยาบาลเอง  

หากผลเป็นบวก ให้ทางโรงพยาบาลรายงาน SAT กรมควบคุมโรค 
 

• กรณีส่งตรวจห้องปฏิบัติการที่สามารถตรวจ 2019-nCoV ได้ ตามที่
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประกาศ  
ส่งตรวจยืนยันจากห้องปฏิบัติการอ้างอิงตามแนวทาง 

 

• กรณไีม่ใช่ห้องปฏิบัติการที่สามารถตรวจ 2019-nCoV ได้ ตามที่
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประกาศ  
ส่งตรวจยืนยันจากห้องปฏิบัติการ 2 แห่งตามแนวทาง 

 



การรายงานผลจากห้องปฏิบัติการ 
 

    ห้องปฏิบตักิารท าการรายงานผลไปยัง ไปรษณยี์อิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 
 

1) ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินฯ นพ.โสภณ เอี่ยมศริิถาวร  

2) กลุ่มสอบสวนฯ กองระบาดวิทยา 

3) SAT กรมควบคุมโรค  

4) ส านักงานควบคุมป้องกันโรค/สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองที่เป็นผู้ออกหนังสือน าส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ  

5) สถาบันบ าราศนราดูร (เฉพาะผู้ป่วยของสถาบันฯ) 
  

 หมายเหต ุการประสานระหว่างห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามแนวทางของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 



 กรณีให้ผลลบ  
- ห้องปฏิบัติการสามารถรายงานผลได้ทันที  

   - สคร. ต้องส่งผลการตรวจให้โรงพยาบาลที่ส่งตรวจ และส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน้ันๆทันที  
     เพ่ือการจัดการห้องผู้ป่วยได้เหมาะสมและเพียงพอ  

 กรณีให้ผลบวก  
 - ห้องปฏิบัติการ รายงานผลเป็นบวก  แต่จะต้องมีการตรวจควบคู่กันกับห้องปฏิบัติอ้างอิงอีกแห่งหน่ึง 
ตามแนวทางที่ก าหนดไว้   
 - สคร. ส่งผลการตรวจให้โรงพยาบาลที่ส่งตรวจ และส านักงานสาธารณสุขจังหวัด เพ่ือด าเนินการ   
   การจัดท าทะเบียนผู้สัมผัส และติดตามผู้สัมผัสตามแนวทางของกรมควบคุมโรค   
  

               ทั้งนี้ การสรุปผลการวินิจฉัย ว่าเป็นผู้ป่วยยืนยันว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ 3 ฝ่ายคือ ด้านคลินิก  ด้านระบาดวิทยา และ
ห้องปฏิบัติการ ก่อน ยังไม่สามารถแจ้งผลสรุปไดก่อนมีมติจากผู้เชี่ยวชาญ 

การรายงานผลจากห้องปฏิบัติการ 



การแบ่งเขตพื้นที่ และห้องปฏิบัติการในการส่งตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ 
หน่วยบริการ  หน่วยตรวจ ห้องปฏิบัติการยืนยัน  

โรงพยาบาลในเขตบริการสุขภาพ  
1 – 12  

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ในพื้นที่  ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคติดต่ออุบัติใหม่ 
สภากาชาดไทย (TRC-EID) 

ห้องปฏิบัติการอื่นๆที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ประกาศ ตามที่แต่ละพื้นที่ก าหนด 

ห้องปฏิบัติการอ้างอิงท่ีใชห้ลักการตรวจต่างกัน 

โรงพยาบาลในเขตบริการสุขภาพที่ 4  
สถาบันบ าราศนราดูร  
สถาบันโรคทรวงอก 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (NIH) 

ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคติดต่ออุบัติใหม่ 
สภากาชาดไทย (TRC-EID) 

โรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร  ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคติดต่ออุบัติใหม่ 
สภากาชาดไทย (TRC-EID) 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (NIH) 

รพ. ราชวิถี  รอตรวจสอบ  

ห้องปฏิบัติการอื่นๆ  ห้องปฏิบัติการอ้างอิงที่ใชห้ลักการตรวจต่างกัน 



ผังการส่งตัวอย่างและการรายงานผล 



ส.บ ำรำศฯ 
เก็บตวัอยา่ง 
URI  
 NPS+TS in VTM 1 ชดุ 
LRI  
 NPS+TS in VTM 1 ชดุ 
 sputum in sterile container 

1 กระปกุ 

NIH 

บวก หรอื  
สรปุไมไ่ด ้  

ลบ 

สง่โดยรถกรมวทิย ์

Lab แจง้ผลพรอ้มคา่ CT 

Operations 
DDC 

  

SATDDC  
 ออกรหัส (code)  
 ออกเลขหนังสอืน าสง่ 

SAT DDC  

IC 

ส.บ ำรำศฯ  

แจง้ผล แจง้ผล 

ผงักำรสง่ตวัอยำ่งจำกผูป่้วยเขำ้เกณฑส์อบสวนโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนำสำยพนัธุใ์หม ่2019 กรมควบคมุโรค     
สถำบนับ ำรำศนรำดรู 

ส.บ ำรำศ  TRC-EID 
สง่โดย Operations 
DDC  

หมำยเหต ุ

-หนังสอืสง่ตัวอยา่งสามารถดาวนโ์หลดไดจ้าก 
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/guidelines.php 

การสง่ขอ้มลู 
การสง่ตวัอยา่ง 

สง่โดย Operations DDC  

กรณี  มีข้อสงสัยให้สอบถามตามระดับ รพ.     สสจ.     สคร.      กรม  

EOC Novel 
coronavirus 2019  
5  กมุภำพนัธ ์2563 

แจง้ PUI เพือ่ขอรหัสและหนังสอืน าสง่ 

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/guidelines.php


รพ. ทกุสงักดั 
ในเขต กทม. 

*ใหส้ปคม.และกทม.ก าหนดแนว
ทางการรายงานผูป่้วยในพืน้ทีเ่อง  

 เก็บตวัอยา่ง 
URI  
 NPS+TS in VTM 1 ชดุ 
LRI  
 NPS+TS in VTM 1 ชดุ 
 sputum in sterile container 

1 กระปกุ 

Lab ทีไ่ดร้บักำรประกำศ
จำกกรมวทิยฯ์ 

บวก หรอื  
สรปุไมไ่ด ้  

ลบ 

ใหห้อ้ง lab ประสานกันเอง 

NIH 
Lab แจง้ผลพรอ้มคา่ CT 

Operations 
DDC  

สปคม. 
(0615186212) 

 ออกรหัส (code)  
 ออกเลขหนังสอืน าสง่ 

SAT DDC  

IC 

แจง้ผล 

แจง้ผล 

หมำยเหต ุ

-หนังสอืสง่ตัวอยา่งสามารถดาวนโ์หลดไดจ้าก https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/guidelines.php 
-สปคม.สง่ผลใหร้พ.เอง 

สง่ตัวอยา่ง 
Contact ไป NIH  

รายงานผล 

การสง่ขอ้มลู 
การสง่ตวัอยา่ง 

แจง้ PUI เพือ่ขอรหัสและหนังสอืน าสง่ 

สง่ตัวอยา่ง 
PUI 

ผงักำรสง่ตวัอยำ่งจำกผูป่้วยเขำ้เกณฑส์อบสวนโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนำสำยพนัธุใ์หม ่2019 กรมควบคมุโรค  
โรงพยำบำลทกุสงักดัในเขตกรงุเทพมหำนคร  

กรณี  มีข้อสงสัยให้สอบถามตามระดับ รพ.     สสจ.     สคร.      กรม  

สป.คม. 

EOC Novel 
coronavirus 2019  
5  กมุภำพนัธ ์2563 

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/guidelines.php


สสจ./รพ. 
*ใหส้คร.และจงัหวดัก ำหนดแนว
ทำงกำรรำยงำนผูป่้วยในพืน้ทีเ่อง  
เก็บตัวอยา่ง 
URI  
 NPS+TS in VTM 1 ชดุ 
LRI  
 NPS+TS in VTM 1 ชดุ 
 sputum in sterile container 1 

กระปกุ 

NIH (สคร. 4) 

ศวก.ในพืน้ที ่(สคร.อืน่ๆ ) 

บวก หรอื  
สรปุไมไ่ด ้  

ลบ 

บ ำรำศ  สง่โดยรถกรม
วทิยไ์ปรับ  

TRC-EID  

สง่โดย Operations 
DDC  

NIH 
ศวก. แจง้ผลพรอ้มคา่ CT แจง้ผลพรอ้มคา่ CT 

แจง้วา่จะมี
ตัวอยา่งไปสง่  

Operations 
DDC 

  

สคร. 
 ออกรหัส (code)  
 ออกเลขหนังสอืน าสง่ 

SAT DDC  

IC 

NIH/ศวก. แจง้ผล  แจง้ผล 

EOC Novel 
coronavirus 2019  
5  กมุภำพนัธ ์2563 

หมำยเหต ุ

-หนังสอืสง่ตัวอยา่งสามารถดาวนโ์หลดไดจ้าก https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/guidelines.php 
-สคร.ไมต่อ้งโทรแจง้บ าราศเวลาจะสง่ผลแลว้  
-สคร.สง่ผลใหร้พ.เอง 

สง่ตัวอยา่ง 
contact  

รายงานผล 

สง่ตัวอยา่ง 
PUI 

การสง่ขอ้มลู 
การสง่ตวัอยา่ง 

ผงักำรสง่ตวัอยำ่งจำกผูป่้วยเขำ้เกณฑส์อบสวนโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนำสำยพนัธุใ์หม ่2019 กรมควบคมุโรค 
หนว่ยบรกิำรและรพ.ในเขตบรกิำรสขุภำพที ่1-12   
 

กรณี  มีข้อสงสัยให้สอบถามตามระดับ รพ.     สสจ.     สคร.      กรม  

สคร. 

แจง้ PUI เพือ่ขอรหัสและหนังสอืน าสง่ 

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/guidelines.php

