
แนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวน

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
(ฉบับ 30 มกราคม 2563)

No panic. Calm but Alert.
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2

Source: SCMP

2019-nCoV2019-nCoV SARS MERS Ebola

2.1% 9.6% 34.4%

43.9%



3

Source: SCMP



จุดเฝ้าระวังควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
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แนวทางเฝ้าระวังและสอบสวนPUI nCoV
DDC.MOPH.GO.TH
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https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/guidelines.php

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

• นิยาม
• ขั้นตอนรายงานการระบาด
• การสอบสวนและเก็บตัวอย่าง
• การติดตามผู้สัมผัส

• High risk
• Low risk
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• ภาคผนวก 
• แบบรายงาน
• การป้องกันตนเองของผู้สอบสวน
• การส่งตรวจและประสานงานแลบ็



ศัพท์

•ชื่อโรค
“โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019”
•PUI = ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค

Patient under investigation
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นิยามผู้ป่วย (1)

พิจารณาจากอาการ/อาการแสดง ร่วมกับ 
มปีัจจัยเสี่ยง และสัมพันธ์พื้นที่ที่พบการระบาดของโรค ดังนี้ 
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กรณีที่ 1 การเฝ้าระวังที่ด่านควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศ
ผู้ป่วยมีอาการ และอาการแสดง ดังนี้
อุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึน้
ไป ร่วมกับ มีอาการของระบบทางเดินหายใจ
อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปน้ี  ไอ น้้ามูก  เจ็บ
คอ หายใจเหนื่อย หรือ หายใจล้าบาก 

มีประวัติในช่วงเวลา 14 วันก่อนวันเริ่มป่วย 
อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้   
1) เดินทางมาจากพื้นที่ระบาดของโรคฯ
2) อาศัยอยู่ในพื้นที่ระบาดของโรคฯ
3) มีประวัติใกล้ชิดหรือสัมผัสกับผู้ป่วยโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
4) สัมผัสสัตว์ที่เป็นแหล่งรงัโรคของโรคติดเชือ้
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

พื้นที่ - พื้นที่มีการระบาดในสาธารณรัฐประชาชนจีนในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค (ไม่รวมถึงฮ่องกง มาเก๊า และไต้หวัน)



นิยามผู้ป่วย (2)

พิจารณาจากอาการ/อาการแสดง ร่วมกับ 
มปีัจจัยเสี่ยง และสัมพันธ์พื้นที่ที่พบการระบาดของโรค ดังนี้ 
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กรณีที่ 2 การเฝ้าระวังที่สถานพยาบาล
ผู้ป่วยมีอาการ และอาการแสดง ดังนี้

2.1 อุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส
ขึ้นไป หรือให้ประวัติว่ามีไข้ ร่วมกับมีอาการของ
ระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
ไอ น้้ามูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หรือ หายใจ
ล้าบาก

2.2 ผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ 

มีประวัติในช่วงเวลา 14 วันก่อนวันเริ่มป่วย 
อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้   
1) เดินทางมาจากพื้นที่ระบาดของโรคฯ
2) อาศัยอยู่ในพื้นที่ระบาดของโรคฯ
3) มีประวัติใกล้ชิดหรือสัมผัสกับผู้ป่วยโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
4) สัมผัสสัตว์ที่เป็นแหล่งรงัโรคของโรคติดเชือ้
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

พื้นที่ - พื้นที่มีการระบาดในสาธารณรัฐประชาชนจีนในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค (ไม่รวมถึงฮ่องกง มาเก๊า และไต้หวัน)



นิยามผู้ป่วย (3)

พิจารณาจากอาการ/อาการแสดง ร่วมกับ 
มปีัจจัยเสี่ยง และสัมพันธ์พื้นที่ที่พบการระบาดของโรค ดังนี้ 
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กรณีที่ 3 ผู้ที่เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อทางเดิน
หายใจเฉียบพลันที่หาสาเหตไุม่ได้

มีประวัติในช่วงเวลา 14 วันก่อนวันเริ่มป่วย 
อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้   
1) เดินทางมาจากพื้นที่ระบาดของโรคฯ
2) อาศัยอยู่ในพื้นที่ระบาดของโรคฯ
3) มีประวัติใกล้ชิดหรือสัมผัสกับผู้ป่วยโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
4) สัมผัสสัตว์ที่เป็นแหล่งรงัโรคของโรคติดเชือ้
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

พื้นที่ - พื้นที่มีการระบาดในสาธารณรัฐประชาชนจีนในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค (ไม่รวมถึงฮ่องกง มาเก๊า และไต้หวัน)



Version 30 มกราคม 2563

เติมประเด็นเด่น -นิยาม PUI

•อุณหภูมิกาย 37.5 C ขึ้นไป
ถ้าตรวจที่ รพ. – ใช้ประวัติมีไข้ 
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ไข้ ไอ น้้ามูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย
หายใจล้าบาก



นิยามผู้ป่วย (4)

ผู้ป่วยเข้าข่าย (Probable) หมายถึง ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคที่มีผลตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการพบสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 
โดยวิธี PCR จากห้องปฏิบัติการ 1 แห่ง

ผู้ป่วยยืนยัน (Confirmed) หมายถึง ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคที่มีผลตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการพบสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 
โดยวิธี PCR ยืนยันจากห้องปฏิบัติการ 2 แห่ง หรือ Sequencing หรือเพาะเชื้อ 
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ขั้นตอนการด้าเนินงาน
• หากพบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ให้ผู้ป่วยนอนอยู่ในห้องแยกของโรงพยาบาลของรัฐ/

เอกชน/มหาวิทยาลัยในท้องที่และจัดเจ้าหน้าที่ออกด้าเนินการสอบสวนและควบคุมการระบาด
เบื้องต้น ทั้งนี้ หากมีความจ้าเป็นอาจพิจารณาให้ ก้าหนดพื้นที่เฉพาะแยกกักชั่วคราว เช่น 
ห้องพักโรงแรม เป็นต้น

• ให้โรงพยาบาล หรือ สถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข รายงานผู้ป่วยโดยใช้
แบบฟอร์ม Novelcorona 1 ไปยังส้านักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือส้านักอนามัย 
กรุงเทพมหานคร

• ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือส้านักอนามัย กรุงเทพมหานคร แจ้งส้านักงานป้องกันควบคุม
โรคในเขต ท่ีรับผิดชอบ/สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ภายใน 3 ชั่วโมง หลังพบผู้ป่วยที่
ต้องด้าเนินการสอบสวนโรค ผ่านทางแบบรายงาน Novelcorona 1 (ภาคผนวก ก)

• ส้านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 /สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง รายงานผู้ป่วยมายัง
ทีมตระหนักรู้ สถานการณ์กรณีผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 เบอร์โทร 061 
663 9101 และอีเมล์ viralpneumoniasat@ddc.mail.go.th 
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การสอบสวนโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

•สัมภาษณ์ผู้ป่วย ญาติ และทบทวนเวชระเบียนผู้ป่วย รวมทั้งขอถ่ายรูปฟิล์ม
เอ็กซเรยป์อด 
•การเก็บตัวอย่างส่งตรวจ ในกรณีของผู้ป่วยที่มีอาการทางระบบทางเดินหายใจส่วนบน (URI)

เก็บ Nasopharyngeal swab ร่วมกับ Throat swab/ Oropharyngeal swab ใส่
ใน VTM/UTM
ผู้ป่วยที่ไม่ได้ใส่ท่อช่วยหายใจ เก็บเสมหะใส่ในภาชนะเก็บตัวอย่างปลอดเชื้อ 

(sterile)
ผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจ เก็บ tracheal suction secretion ใส่ใน sterile 

container (2-3 mL)
ในกรณีที่ผู้ป่วยเสียชีวิต ให้เก็บตัวอย่าง และส่งตรวจตามข้อ 2.2.2
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การสอบสวนโรคปอดอักเสบจากเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

•กรณีที่ผลการตรวจผู้ป่วยเป็นลบ และผู้ป่วยมีอาการไม่ดีขึ้น อาจมีสาเหตุ
จากตัวอย่างที่ไม่เหมาะสม หรือด้อยคุณภาพ ควรทบทวนวิธีเก็บและน้าส่ง
ตัวอย่าง แล้วเก็บตัวอย่างตรวจซ้้าหลังจากเก็บตัวอย่างครั้งแรก 24 ชั่วโมง

17



สถานที่ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

ส่งตัวอย่างทีส่ถาบันบ้าราศนราดูร และกระจายตัวอย่างไปแล็บอื่น
• Novel Coronavirus 2019 PCR จะส่งไปที่ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ 

สภากาชาดไทย (TRC-EID) และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (NIH)    
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VTM
Viral Transport Media
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UTM
Universal Transport Media
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การจัดกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดตามระดับความเสี่ยงต่อการรับเชื้อ (1)
22



การจัดกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดตามระดับความเสี่ยงต่อการรับเช้ือ (2) 23



การจัดกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดตามระดับความเสี่ยงต่อการรับเช้ือ (3) 24



การจัดกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดตามระดับความเสี่ยงต่อการรับเช้ือ (4)
25



26
ใครคือ High risk contact

สมาชิกในครอบครัว ผป

ผูท้่องเที่ยวร่วมกลุ่ม

ผู้โดยสารแถวเดียวกัน + 2แถวหน้า + 2แถวหลัง

พนง บนเครื่องบิน โซน ผป

เจ้าหน้าที่ด่านที่ตรวจ ผป

แพทย์ พยบ คนมาเยี่ยม ที่ไม่สวม PPE

ผป อื่นที่อยู่ห้องเดียวกัน

จนท แล็บ ที่ไม่สวม PPE

ผู้ร่วมงาน ร่วมโรงเรียน ที่พบปะ ขณะ ผป มี
อาการ หรือ สัมผัสสารคัดหลั่งโดน ไอจาม



การจัดการผู้สัมผัสเสี่ยงต่้า

• ให้ด้าเนินชีวิตตามปกติ แต่หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในที่ท่ีมีคนจ้านวนมาก (self-
monitoring) เป็นเวลา 14 วันหลังวันที่สัมผัสผู้ป่วยเข้าข่ายหรือผู้ป่วยยืนยันครั้ง
สุดท้าย
• หากมีไข้ หรืออาการของระบบทางเดินหายใจให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขทันที 

และเข้าสู่กระบวนการสอบสวนตามเกณฑ์ PUI
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แนวทางเฝ้าระวังสอบสวนโรค
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https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/guidelines.php

DDC EOC No panic. Calm but Alert.
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https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/guidelines.php
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Operation section, DDC EOC
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Operation section, DDC EOC


