
นิยาม การเฝ้าระวงัและสอบสวนโรค
(Patient Under Investigation : PUI)   และ

การตรวจทางห้องปฏิบติัการ
โรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019

3    เมษายน  2563
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/guidelines.php

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


ผู้รบับริการท่ีได้รบัการตรวจทางห้องปฏิบติัการ   3 กลุ่ม  ดงัน้ี

ผู้ท่ีเข้าเกณฑ์ตามนิยามผู้ป่วยฯ ( PUI : Patient Under Investigation) ผู้ท่ีไม่เข้าเกณฑ์นิยามผู้ป่วยฯ (Non-PUI)

ไม่มีอาการ/ อาการเลก็น้อย

ตรวจ / วินิจฉัย ตามดุลยพินิจของแพทย์

มีอาการท่ีจ าเป็นต้อง
รกัษาใน รพ. 

เช่น ปอดอกัเสบ 
เหน่ือย 

แจ้งรายละเอียดอาการ 
การแยกกักท่ีบ้านและการสงัเกตอาการ

ให้ผู้ป่วยลงช่ือรบัทราบ และยินยอมกลบับ้านเพ่ือ
แยกกัก

ได้รบัผลการตรวจทางห้องปฏิบติัการ

รบัรกัษาใน
โรงพยาบาล    
ตามแนวทาง             

ท่ีกรมการแพทย์
ก าหนด

ตรวจพบเช้ือตรวจไม่พบเช้ือ

ตรวจไม่พบเช้ือตรวจพบเช้ือ

แจ้งเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อ

ในพ้ืนท่ี

จัดรถไปรบัผู้ป่วย
แนะน าให้ผู้ป่วย 
เฝ้าระวงัอาการ
หลีกเล่ียงท่ีชุมชน
และดูแลตวัเอง 
จนกว่าอาการ
จะเป็นปกติ

ให้เฝ้าระวงัอาการและแยกกัก ต่อเน่ือง ตามแนวทางท่ีก าหนดในการ
รกัษาฯ

แจ้งผู้ป่วยเพ่ือท า
การเข้ารกัษาใน

รพ.

แจ้งผู้ป่วย

ผู้สมัผสัเส่ียงสูง (High Risk Contact) สอบสวน
โรค

- สมาชิกร่วมบ้านทกุคน
- บคุลากรทางการแพทย์หรือสาธารณสุขท่ีสัมผสัใกล้ชิด
ผ ู้ป่วย 
โดยไม่ได้สวม PPE ท่ีเหมาะสม 

- ผ ู้คลุกคลีใกล้ชิดผ ู้ป่วยอย่างชดัเจนโดยไมส่วมหน้ากาก
ป้องกนั 

ตรวจพบเช้ือตรวจไม่พบเช้ือ

ได้รบัผลการตรวจทางห้องปฏิบติัการ

เก็บส่ิงส่งตรวจทางห้องปฏิบติัการ นับจาก
วนัท่ีสมัผสัใกล้ชิดผู้ป่วย 5 วนัข้ึนไป

แจ้งผู้ป่วย

ให้เฝ้าระวงัอาการและกักกันท่ีบ้านอย่าง
น้อย 

14 วนันับจากวนัสมัผสัผู้ป่วยครัง้สุดท้าย
กรณี มีอาการภายหลงั ให้ถือว่าเป็น PUI

แจ้งผู้ป่วย

จ าหน่ายจาก รพ.

จ าหน่ายจากรพ.

การเฝ้าระวงัสอบสวน การตรวจทางห้องปฏิบติั และการดแูลรกัษาส าหรบัโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (3 เมษายน 2563)

แจ้งผู้ป่วย

ให้เฝ้าระวงัอาการและแยกกักท่ีบ้าน
อย่างน้อย 14 วนันับจากวนัเร่ิมป่วย

กรณีไม่
เข้าเกณฑ์จะ
จ่ายค่าตรวจฯ 
เม่ือ พบเช้ือฯ

กรณีอ่ืนๆ ขึน้อยู่กบัข้อก าหนดของแต่ละกองทนุ



นิยามผู้ป่วยที่ต้องสอบสวนโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019(Patient Under Investigation : PUI)    3 เมษายน 2563
อาการและอาการแสดง ปัจจยัเส่ียง

กรณีท่ี 1 การเฝ้าระวงัท่ีด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
อุณหภมิูร่างกายตัง้แต่ 37.3 องศาเซลเซียสข้ึนไป หรือ อาการของระบบทางเดิน
หายใจอย่างใดอย่างหน่ึง ดังต่อไปน้ี  ไอ น ้ามูก  เจ็บคอ หายใจเหน่ือย หรือ 
หายใจล าบาก 

มีประวติัเดินทางไปยงั หรือ มาจากต่างประเทศทุกเท่ียวบิน ทุกช่องทางระหว่างประเทศ

กรณีท่ี 2 การเฝ้าระวงัในสถานพยาบาล
กรณีท่ี 2.1
อุณหภมิูกายตัง้แต่ 37.5 องศาเซลเซียสข้ึนไป หรือประวัติมีไข้ ร่วมกับ อาการ
ของระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหน่ึง ดังต่อไปน้ี ไอ น ้ามูก เจ็บคอ หายใจ
เหน่ือย หรือหายใจล าบาก หรือ ผู้ป่วยโรคปอดอกัเสบ

ร่วมกบั การมีประวติัในช่วงเวลา 14 วนัก่อนวนัเร่ิมป่วย อย่างใดอย่างหน่ึงต่อไปน้ี   
1) มีประวติัเดินทางไปยงั หรือ มาจาก หรืออยู่อาศัยในพ้ืนท่ีเกิดโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 
2019
2) ประกอบอาชีพท่ีเก่ียวข้องกบันักท่องเท่ียว สถานท่ีแออดั หรือติดต่อกบัคนจ านวนมาก 
3) ไปในสถานท่ีชุมนุมชน หรือ สถานท่ีท่ีมีการรวมกลุ่มคน เช่น ตลาดนัดห้าง สรรพสินค้า 
สถานพยาบาล หรือ ขนส่งสาธารณะ 

4) สมัผสักบัผู้ป่วยยืนยนัโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019

กรณีท่ี 2.2 ผู้ป่วยโรคปอดอกัเสบ
ร่วมกบั ข้อใดข้อหน่ึงต่อไปน้ี   
1) หาสาเหตุไม่ได้  หรือ รกัษาแล้วไม่ดีข้ึนภายใน 48 ชัว่โมง 
2) มีอาการรุนแรง หรือ เสียชีวิตโดยหาสาเหตุไม่ได้
3) ภาพถ่ายรงัสีปอดเข้าได้กบัโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019

กรณีท่ี 3 การเฝ้าระวงัในบุคลากรด้านการแพทยแ์ละสาธารณสุข
อุณหภมิูกายตัง้แต่ 37.5 องศาเซลเซียสข้ึนไป หรือประวติัมีไข้ หรือ อาการของ
ระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหน่ึง ดังต่อไปน้ี ไอ น ้ามูก เจบ็คอ หายใจ
เหน่ือย หรือหายใจล าบาก หรือ ปอดอกัเสบ

ทุกราย

กรณีท่ี 4 การเฝ้าระวงัการป่วยเป็นกลุ่มก้อน
กลุ่มก้อน (cluster) ของผู้มีอาการติดเช้ือระบบทางเดินหายใจ ท่ีผลตรวจ rapid 
test หรือ PCR ต่อเช้ือไวรสัไข้หวดัใหญ่ให้ผลลบจากทุกรายท่ีมีการส่งตรวจ 

• กรณีเป็นบุคลากรทางการแพทย ์ ตัง้แต่ 3 รายข้ึนไป ในแผนกเดียวกนั ในช่วงสปัดาห์
เดียวกนั (หากสถานพยาบาลขนาดเล็ก เช่น คลินิก ใช้เกณฑ์ 3 รายข้ึนไปใน
สถานพยาบาลนัน้ ๆ) 

• กรณีในสถานท่ีแห่งเดียวกนั (ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย)์ 



Lab ท่ีได้รบัการประกาศจากกรมวิทยฯ์
พบเชื้อ / ไม่พบเชื้อ

สรปุไม่ได้

Operations DDC 
(061-663-9232)

สป.คม.
➢ ตรวจสอบการลงทะเบียน ออกเลข

หนังสือเพ่ือส่งตรวจทางห้องปฏิบติัการ  

SAT DDC 

IC

หมายเหตุ
▪ หนังสือส่งตัวอย่างสามารถดาวน์โหลดได้จาก 

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/guidelines.php
▪ สปคม./กรมคร. ตรวจสอบเกณฑใ์นการส่ง และ

หนังสือน าส่ง และผลการตรวจ เพื่อสรุปค่าใช้จ่ายทุก 1-2 
สัปดาห์

การส่งข้อมลู
การส่งตวัอย่าง

ส่ง
ตวัอย่าง

PUI

ผงัการส่งตวัอย่างจากผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวงัและสอบสวนโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 กรมควบคมุโรค (3 
เมษายน 2563)

กรณี  มีข้อสงสยัให้สอบถามตามระดบั รพ.    สสจ/กทม. สคร./สป.คม.     กรม 

สป.คม.

หากจ าเป็นให้ขอ
ตวัอย่างใหม่ 

ส.อนามยั กทม./
รพ.

รพ. ทุกสังกัด

▪ ลงทะเบียนผู้ป่วยในเว็บไซต์ 
http://viral.ddc.moph.go.th/ncov-2019/login ระบบ
จะออกรหัสฯ (SAT ID) เก็บตัวอย่าง

▪ เก็บตัวอย่าง

URI ▪ NPS+TS in VTM 1 ชุด

LRI 
▪ NPS+TS in VTM 1 ชุด
▪ sputum in sterile container 1 กระปุก

กรมควบคมุโรค 
รบัผิดชอบค่าตรวจ.ฯ
กรณี PUI   และ
High Risk Contact

ในเขตกรงุเทพฯ

บนัทึกข้อมูลผลการตรวจ
ทางห้องปฏิบติัการท่ี

http://viral.ddc.moph.go.t
h/ncov-2019/login

(พื้นท่ีก  าหนดผู้บนัทึกเอง)

แจ้งผลการตรวจทาง
ไปรษณีย์

อิเลคทรอนิกส์

อยู่ระหว่างปรบัปรงุโปรแกรม ลงและส่งผลห้องปฏิบติัการ

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/guidelines.php
http://viral.ddc.moph.go.th/ncov-2019/login
http://viral.ddc.moph.go.th/ncov-2019/login


Lab ท่ีได้รบัการประกาศจากกรมวิทยฯ์
พบเชื้อ / ไม่พบเชื้อ

สรปุไม่ได้

Operations DDC 
(061-663-9232)

สคร.
➢ ตรวจสอบการลงทะเบียน ออกเลข

หนังสือเพ่ือส่งตรวจทางห้องปฏิบติัการ  SAT DDC 

IC

หมายเหตุ
▪ หนังสือส่งตัวอย่างสามารถดาวน์โหลดได้จาก 

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/guidelines.php
▪ สคร. / กรมคร. ตรวจสอบเกณฑใ์นการส่ง และ

หนังสือน าส่ง และผลการตรวจ เพื่อสรุปค่าใช้จ่ายทุก 1-2 
สัปดาห์

การส่งข้อมลู
การส่งตวัอย่าง

ส่ง
ตวัอย่าง

PUI

ผงัการส่งตวัอย่างจากผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวงัและสอบสวนโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 กรมควบคมุโรค (3 
เมษายน 2563)

กรณี  มีข้อสงสยัให้สอบถามตามระดบั รพ.    สสจ/กทม. สคร./สป.คม.     กรม 

สคร.

หากจ าเป็นให้ขอ
ตวัอย่างใหม่ 

สสจ. / รพ.

สสจ.
➢ ลงทะเบียนผู้ป่วยในเว็บไซต ์ http://viral.ddc.moph.go.th/ncov-

2019/login ระบบจะออกรหสัฯ (SAT ID) ให้สสจ. 

รพ. ทุกสังกัด
▪ แจ้งสสจ.เพ่ือลงทะเบียนและออกรหสัผ ู้ป่วย (code) 
▪ เกบ็ตวัอย่าง

URI ▪ NPS+TS in VTM 1 ชุด

LRI 
▪ NPS+TS in VTM 1 ชุด
▪ sputum in sterile container 1 กระปุก

กรมควบคมุโรค 
รบัผิดชอบค่าตรวจ.ฯ
กรณี PUI   และ
High Risk Contact

นอกเขต
กรงุเทพฯ 

บนัทึกข้อมูลผลการตรวจ
ทางห้องปฏิบติัการท่ี

http://viral.ddc.moph.go.t
h/ncov-2019/login

(พื้นท่ีก  าหนดผู้บนัทึกเอง)

แจ้งผลการตรวจทาง
ไปรษณีย์

อิเลคทรอนิกส์

อยู่ระหว่างปรบัปรงุโปรแกรม ลงและส่งผลห้องปฏิบติัการ

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/guidelines.php
http://viral.ddc.moph.go.th/ncov-2019/login
http://viral.ddc.moph.go.th/ncov-2019/login


การรายงานผลจากห้องปฏิบติัการ

ห้องปฏิบติัการท าการรายงานผลไปยงั ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส ์ดงัน้ี

1) ผู้บญัชาการศนูยป์ฏิบติัการภาวะฉุกเฉินฯกรม คร. นพ.โสภณ เอ่ียมศิริถาวร 
2) กลุ่มสอบสวนฯ กองระบาดวิทยา
3) SAT กรมควบคมุโรค 
4) สถาบนับ าราศนราดรู (เฉพาะผู้ป่วยของสถาบนัฯ) / สคร. / สปคม. 
5) สสจ./รพ. กรณีแจ้งไว้ โดยส่งเฉพาะไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ ของหน่วยงานเท่านัน้

หมายเหตุ การประสานระหว่างห้องปฏิบติัการให้เป็นไปตามแนวทางของ
กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย์


