
แนวทางการบริหารจัดการ การรายงาน 
ระบบการตรวจทางห้องปฏิบัติการ และ

การรายงานผล

COVID-19

กรมควบคุมโรค
2 มีนาคม 2563



ห้องปฏิบัติการอ้างอิง
Reference Laboratory

ห้องปฏิบัติการท่ีสามารถตรวจ SARS-CoV-2 ได้ 
ตามท่ีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประกาศ

ห้องปฏิบัติการอื่นๆ ท่ีตรวจได้ 
แต่รอการประกาศโดย

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทุกแห่ง ยกเว้น ศวก.
สระบุรี 

ส านักงานควบคุมป้องกันโรคท่ี 2 , 4 
และ 10 

ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคติดต่อ
อุบัติใหม่ สภากาชาดไทย (TRC-EID)

คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลอ่ืนๆ ในภูมิภาคท่ีมีศักยภาพ
ในการตรวจ

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ห้องปฏิบัติการอื่นๆ ท่ีมีศักยภาพในการ
ตรวจ

โรงพยาบาลราชวิถี 

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถาบันบ าราศนราดูร

โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รายชื่อห้องปฏิบัติการทีส่ามารถตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (SARS-CoV-2)
ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 



การแบ่งเขตพื้นที่ และห้องปฏิบัติการในการส่งตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ
หน่วยบริการ ห้องปฏิบัติการตรวจ ห้องปฏิบัติการยืนยัน 

โรงพยาบาลในเขตสุขภาพ 
1 – 12 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ในพื้นที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคติดต่ออุบัติใหม่ สภากาชาด
ไทย (TRC-EID)

ห้องปฏิบัติการอื่นๆ ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประกาศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (NIH)

โรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 4 
รวม  ส.โรคทรวงอก 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (NIH)

ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคติดต่ออุบัติใหม่ สภากาชาด
ไทย (TRC-EID)

ส.บ าราศฯ ส.บ าราศฯ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (NIH)

โรงพยาบาลในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคติดต่ออุบัติใหม่ สภากาชาดไทย
(TRC-EID)

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (NIH)

คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

โรงพยาบาลราชวิถี 

โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคติดต่ออุบัติใหม่ สภากาชาด
ไทย (TRC-EID)



การเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจและยืนยันผลการตรวจ
การเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ 
เก็บเพียง 1 ตัวอย่าง

- Nasopharyngeal swab+Throat swab ใน VTM/UTM ขนาด 2 cc ขึ้นไป หลอดเดียวกัน 1 ตัวอย่าง  
- กรณีผู้ป่วยมีภาวะติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่าง  เพ่ิม Sputum ในกระปุกปลอดเชื้อ

(sterile container) หรือใส่ VTM/UTM 1 ตัวอย่าง
การยืนยันผลการตรวจ 
• กรณีให้ผลเป็นไม่พบเชื้อ ห้องปฏิบัติการแต่ละแห่งสามารถรายงานผลได้
• กรณีให้ผลเป็นพบเชื้อ ให้แบ่งตัวอย่างจากหลอดเดียวกัน** ส่งให้แก่ห้องปฏิบัติการอ้างอิงอีกแห่งเพื่อตรวจ

ยืนยันอีกครั้ง โดยห้องปฏิบัติการต้องมีระบบการสื่อสารผลตรวจระหว่างกัน 
• หากต้องการตัวอย่างเพ่ิมให้แจ้งสคร./สป.คม.ในพื้นที่เพ่ือเก็บตัวอย่างใหม่โดยด่วน
• กรณีผู้ป่วยยืนยันให้เก็บตัวอย่าง Clotted blood 2 ครั้ง คือ วันแรกที่รับการรักษา และวันที่จ าหน่ายผู้ป่วย

ออกจากโรงพยาบาล โดยส่งมาที่สถาบันบ าราศนราดูร ทั้งนี้ อาจมีส่งตรวจ Serology ภายหลัง
**ส าหรับนักเทคนิคการแพทย์ ตัวอย่างหลอดเดียวกันนั้น ต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิห้องเย็น ระวังอย่าวางทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้อง
ระหว่างตรวจ และหลังพบว่าผลบวกต้องน าส่งต่อทันทีโดยให้ถึงห้องปฏบิัติการอ้างอิงอีกแห่งภายใน 24 ชม.**



การตรวจติดตามในผู้ป่วยยืนยัน 

• พิจารณาตรวจในวันที่ 3, 5, 7 หลังจากวันที่เก็บตัวอย่างพบ
ผลบวกครั้งแรก

• การส่งตรวจติดตามให้ส่งที่ห้องปฏิบัติการ 1 แห่ง 

• การพจิารณาจ าหน่ายผูป้ว่ยเมื่อ
• อาการดีขึ้น และ

• ผลเป็นลบ 

• ยืนยันผลตรวจเป็นลบจากทั้ง 2 ห้องปฏิบัติการ 

• หลังจากได้ผลลบจากทั้ง 2 ห้องปฏิบัติการแล้ว ให้ตรวจ
ซ้ าอีกอย่างน้อย 1 ครั้งห่างกันอย่างน้อย 48 ชั่วโมง จาก
ห้องปฏิบัติการ 1 แห่ง 

หลังจ าหน่ายผู้ป่วย
• แพทย์พิจารณานัดตรวจติดตาม

ผู้ป่วยหลังจากจ าหน่าย 1 
สัปดาห์ ตามดุลยพินิจเพื่อ
ประเมินอาการ

บวก 2 แห่ง ลบ 2 แห่ง



กรณีผู้ป่วยที่ไม่เข้าเกณฑ์การสอบสวนโรคของกรมควบคุมโรค
(Non – PUI) และมีการส่งตรวจโดยโรงพยาบาลเอง 

หากผลเป็นพบเชื้อ ให้ทางโรงพยาบาลรายงาน SAT กรมควบคุมโรค
(ต้องแจ้งตาม พรบ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558)

• กรณีส่งตรวจห้องปฏิบัติการที่สามารถตรวจ SARS-CoV-2 ได้ ตามที่
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประกาศ 
ส่งตรวจยืนยันจากห้องปฏิบัติการอ้างอิงตามแนวทาง

• กรณไีม่ใช่ห้องปฏิบัติการที่สามารถตรวจ SARS-CoV-2 ได้ ตามที่
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประกาศ 
ส่งตรวจยืนยันจากห้องปฏิบัติการ 2 แห่งตามแนวทาง



• กรณีไม่พบเชื้อ 
- ห้องปฏิบัติการสามารถรายงานผลได้ทันที ว่าไม่พบเชื้อ

- สคร. ต้องส่งผลการตรวจให้โรงพยาบาลท่ีส่งตรวจ และส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน้ันๆทันทีเพ่ือการจัดการห้อง
ผู้ป่วยได้เหมาะสมและเพียงพอ 
• กรณีพบเชื้อ 
- ห้องปฏิบัติการแห่งแรก รายงานผลว่า รอยืนยันจากห้องปฏิบัติการแห่งที่ 2 
- ห้องปฏิบัติการท้ังสองแห่งต้องมีการสื่อสารกันก่อนออกรายงานฉบับสุดท้ายจากท้ัง 2 แห่ง ว่า พบเชื้อ หรือ ไม่พบเชื้อ  
- สคร. ส่งผลการตรวจให้โรงพยาบาลท่ีส่งตรวจ และส านักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อด าเนินการ  
การจัดท าทะเบียนผู้สัมผัส และติดตามผู้สัมผัสตามแนวทางของกรมควบคุมโรค 

• กรณีผลจากห้องปฏิบัติการท้ัง 2 แห่งไม่ตรงกันหรือต้องการตัวอย่างเพิ่มเพื่อตรวจยืนยัน
- ให้ห้องปฏิบัติการปรึกษากัน เพื่อหาแนวทาง การตรวจฯ หรือเก็บใหม่
- ให้ห้องปฏิบัติการแห่งแรกแจ้งไปยัง สคร./สป.คม. ที่รับผิดชอบพื้นที่ ให้ด าเนินการเก็บตัวอย่างใหม่โดยด่วน 
(ภายใน 24 ชั่วโมง)

การรายงานผลจากห้องปฏิบัติการ



การสรุปผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

• การสรุปผลการวินิจฉัย ว่าเป็นผู้ป่วยยืนยันว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ 3 ฝ่ายคือ ด้านคลินิก  ด้านระบาดวิทยา และห้องปฏิบัติการ ก่อน ยังไม่สามารถ
แจ้งผลสรุปได้ก่อนมีมติจากผู้เชี่ยวชาญ

• แต่สามารถด าเนินการสอบสวนควบคุมโรคได้ โดยไม่ต้องรอผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการแห่งที่ 2 



การรายงานผลจากห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบตักิารท าการรายงานผลไปยัง ไปรษณยี์อิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

1) ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินฯ กรม คร. นพ.โสภณ เอี่ยมศริิถาวร 

2) กลุ่มสอบสวนฯ กองระบาดวิทยา

3) SAT กรมควบคุมโรค 

4) ส านักงานควบคุมป้องกันโรค/สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองที่เป็นผู้ออกหนังสือน าส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ 

5) สถาบันบ าราศนราดูร (เฉพาะผู้ป่วยของสถาบันฯ)

6) หน่วยบริการที่ส่งตรวจ กรณีแจ้งไว้ โดยส่งเฉพาะไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ของหน่วยงานเท่านั้น

หมายเหตุ การประสานระหว่างห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามแนวทางของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์



แนวทางการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

วันที่ 0 1 2 3 4 5 6 7 … …

เหตุการณ์ พบผู้ป่วย 
PUI 

เก็บตย.
ครั้งแรก 

ผล lab 
ออก

เก็บตย.
ครั้งที่ 2 

เก็บตย.
ครั้งที่ 3

เก็บตย.
ครั้งที่ 4

เก็บ
ตัวอย่าง
วันเว้นวัน

จน 
ไม่พบเชื้อ

เก็บ
ตัวอย่าง

เมื่อ
วางแผน
จ าหน่าย

เก็บ
ตัวอย่าง
ซ้ า 48 
ชม.

ผล Lab 
แห่งแรก

พบเชื้อ พบเชื้อ พบเชื้อ พบเชื้อ ไม่พบเช้ือ ไม่พบเช้ือ

ผล Lab 
อ้างอิง

พบเชื้อ ไม่ต้องส่ง ไม่ต้องส่ง ไม่ต้องส่ง ไม่พบเช้ือ ไม่ต้องส่ง

จ าหน่ายได้
พิจารณา
ติดตาม

1 สัปดาห์

การส่งตรวจให้ระบุใน
ใบส่งตรวจว่า

• “Repeat Plan Discharge”
• ถ้าไม่พบเชื้อ ให้ Lab ระบุ

“ส่งต่อ lab อ้างอิง”

การส่งตรวจหลังผลไม่พบเชื้อ  2 lab 
นัดตรวจซ้ าห่างกันอย่างน้อย 48 ชม.

ให้ระบุในใบส่งตรวจว่า
• “Repeat ผลลบ”
• ไม่ต้องส่งตรวจซ้ าอีกหนึ่ง Lab 

การส่งตรวจให้ระบุใน
ใบส่งตรวจว่า

• “PUI ตรวจครั้งแรก”
• ถ้าพบเชื้อให้ Lab ระบุ

“ส่งต่อ lab อ้างอิง”

การตรวจติดตามใน
ผู้ป่วยยืนยัน

ให้ ระบุในใบส่งตรวจ
• “Repeat”
เพ่ือไม่ให้ตรวจซ้ ากรณีบวก

เก็บเลือดทันที เก็บเลือดก่อนกลับ 

กรณีผลตรวจไม่
ตรงกันสอง lab ให้
Labประสานกันก่อน

ออกผล

48 ชม.

ถ้าท่ี 48 ชั่วโมงตรวจซ้ าแล้วเป็นบวก
ให้เก็บเสมหะส่งตามกระบวนการ

“Repeat Plan Discharge” และ 
“repeat ผลลบ” ใหม่



ส.บ ำรำศฯ
 เก็บตวัอยา่ง
 ออกรหสั (code) และเลข

หนังสอืน าสง่ตวัอยา่ง
URI 
 NPS+TS in VTM 1 ชดุ
LRI 
 NPS+TS in VTM 1 ชดุ
 sputum in sterile 

container 1 กระปกุ

Lab บ ำรำศฯ
พบเชือ้ หรอื 
สรปุไมไ่ด ้ 

ไมพ่บเชือ้

Operations 

DDC
(061-663-9232)

SAT DDC 

IC

ส.บ ำรำศฯ 

ผังการส่งตัวอย่างจากผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรมควบคุมโรค    
สถาบันบ าราศนราดูร

NIH

หมำยเหตุ

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

การสง่ขอ้มลู
การสง่ตวัอยา่ง

กรณี  มีข้อสงสัยให้สอบถามตามระดับ รพ.     สสจ.     สคร.      กรม 

EOC Novel coronavirus 2019 
28 กุมภาพันธ์ 2563

รายงานผล
“ไมพ่บเชือ้”

• รายงานผลครัง้แรก “รอยนืยนั 2 lab” และ แจง้ operations
ทันที เพือ่สง่ตัวอยา่งไป NIH

• หากตอ้งการ ตย. ใหม ่ใหแ้จง้ operations DDC ทันที
• รายงานผลสดุทา้ย “พบเชือ้”/ “ไมพ่บเชือ้” หลังสรปุกับ NIH

Operations น าตัวอยา่งสง่ภายใน 24 ชม.

Lab บ าราศ แจง้ผลพรอ้มคา่ CT 

Lab NIH แจง้ผลกลับ Lab บ าราศ
ปรกึษำกนัหำกผล 2 แหง่ไมต่รงกนั

รายงานผลสดุทา้ย 
“พบเชือ้”/ “ไมพ่บเชือ้”
หลังสรปุกับ Lab บ าราศ

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


รพ. ทกุสงักดั (รฐั+เอกชน)

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

1 กระปกุ

Lab ทีไ่ดร้บักำรประกำศ
จำกกรมวทิยฯ์

พบเชือ้ หรอื
สรปุไมไ่ด ้ 

ไมพ่บเชือ้

Operations หรอื  Lab แรกน าตัวอยา่งสง่เองภายใน 24 ชม. 
NIH

Operations 
DDC 

(061-663-9232)

สปคม.
(0615186212)

 ออกรหัส (code) 
 ออกเลขหนังสอืน าสง่

SAT DDC 

IC

แจง้ผล

หมำยเหตุ

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

สง่ตัวอยา่ง
Contact ไป NIH 

การสง่ขอ้มลู
การสง่ตวัอยา่ง

แจง้ PUI ตามแนวทางที่
พืน้ทีก่ าหนด

สง่ตัวอยา่ง
PUI

ผังการส่งตัวอย่างจากผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรมควบคุมโรค 
โรงพยาบาลทุกสังกัดในเขตกรุงเทพมหานคร 

กรณี  มีข้อสงสัยให้สอบถามตามระดับ รพ.     สสจ.     สคร.      กรม 

สป.คม.
(0615186212)

EOC Novel coronavirus 2019 
28  กุมภาพันธ์ 2563

Lab แรก แจง้ผลพรอ้มคา่ CT 
Lab NIH แจง้ผลกลับ Lab แรก
ปรกึษำกนัหำกผล 2 แหง่ไมต่รงกนั

• รายงานผลครัง้แรก “รอยนืยนั 2 lab”
• หากตอ้งการ ตย. ใหม ่ใหแ้จง้สปคม.ทันที
• รายงานผลสดุทา้ย “พบเชือ้”/ “ไมพ่บเชือ้” หลังสรปุกับ NIH

รายงานผล
“ไมพ่บเชือ้”

รายงานผลสดุทา้ย 
“พบเชือ้”/ “ไมพ่บเชือ้”
หลังสรปุกับ Lab แรก

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


สสจ./รพ. (รฐั+เอกชน)
ระบบแจง้ภำยในตำมทีพ่ ืน้ทีก่ ำหนด
 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 )

พบเชือ้ หรอื 
สรปุไมไ่ด ้ 

ไมพ่บเชือ้

บ ำรำศ
โทรแจง้ ops เมือ่มตีย.มา สง่ตย.โดยรถกรม

วทิยไ์ปรับจาก
ขนสง่/สนามบนิ 

TRC-EIDสง่ตย.โดย 
Operations 
DDC 

Operations 
DDC

สคร.
 ออกรหัส (code) 
 ออกเลขหนังสอืน าสง่

SAT DDC 

IC

EOC Novel coronavirus 2019 
26  กุมภาพันธ์ 2563

หมำยเหตุ

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

สง่ตัวอยา่ง
contact 

แจง้ผล

สง่ตัวอยา่ง
PUI

การสง่ขอ้มลู
การสง่ตวัอยา่ง

ผังการส่งตัวอย่างจากผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรมควบคุมโรค
หน่วยบริการและรพ.ในเขตบริการสุขภาพท่ี 1-12

กรณี  มีข้อสงสัยให้สอบถามตามระดับ รพ.     สสจ.     สคร.      กรม 

สคร.

รายงานผลสดุทา้ย 
“พบเชือ้”/ “ไมพ่บเชือ้”
หลังสรปุกับ Lab แรก

รายงานผล
“ไมพ่บเชือ้”

• รายงานผลครัง้แรก “รอยนืยนั 2 lab”
• หากตอ้งการ ตย. ใหม ่ใหแ้จง้ สคร. ทันที
• รายงานผลสดุทา้ย “พบเชือ้”/ “ไมพ่บเชือ้” หลังสรปุกับ TRC-EID

Lab แรก แจง้ผลพรอ้มคา่ CT 
Lab NIH แจง้ผลกลับ Lab แรก
ปรกึษำกนัหำกผล 2 แหง่ไมต่รงกนั

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

