
นายแพทยเ์อนน มุ่งน้นม ลาง
ผู้น านวย ารสถาบันป้นง ันควบคุมโรคเอขตเอมืนง

แนวทาง ารสนบสวนโรคทางระบาดวิทยา
 รณีโรคปนดนั เอสบจา เอชื้นไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 

ในพื้นที่  ทม.



นิยามผู้ป่วยที่ด าเอนิน ารสนบสวนโรค 
(Patients under investigated: PUI) 

ไข้ > 38oC ไน มีน้ ามู เอจ็บคน หายใจเอหนื่นย/ล าบา 

นา ารขนงระบบทางเอดินหายใจนย่างหนึ่งนา าร 

มี ประวัติ ในช่วงเอวลา 14 วัน ่นน เอริ่มป่วย นย่างใดนย่างหนึ่ง

เอดินทางมาจา พ้ืนท่ีระบาด
เมืองอู่ฮั่น (Wuhan) มณฑลหูเป่ย (Hubei) ประเทศจีน

สัมผัสใ ล้ชิดผู้ป่วยนาศัยในพ้ืนที่เอสี่ยง

Risk Area

สัมผัสสัตว์แหล่งรังโรค



คัด รนงผู้ป่วย PUI

โทรแจ้ง SAT กรมควบคุมโรค
(061-6639101)

Case contact

ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

ผู้สัมผัสเสี่ยงต่่ำ

นา ารระบบทาง
ระบบทางเอดินหายใจ

ไม่มีนา าร

-Throat swab/NP
-ใส่ UTM/VTM 
1 Tube ส่ง Lab รพ.จุฬา (24 ชม.)

ติดตำมอำกำร/แนะน่ำ

ผู้ป่วยเอข้าข่าย ผลแลป Family coronavirus 
และไม่พบ เช้ือก่อโรคไวรัสตัวอื่น 

ผู้ป่วยยืนยัน มี ผล Real-time PCR 
หรือ Sequencing หรือ 
Serology 4-fold rising 
หรือเพำะเชื้อ novel coronavirus 

admit ห้องแยกโรค AIIR

เก็บตัวอย่ำง เพ่ือกำรสอบสวนโรค
และกำรยืนยันกำรวินิจฉัยโรค

ติดตำม

อำกำรเข้ำได้
กับนิยำม 

ติดตาม 14 วัน

แนวปฏิบัติขนงทีม Operation
 รณีโรคปนดนั เอสบจา เอชื้นไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019



 ารเอ ็บส่ิงส่งตรวจเอพื่นยืนยัน ารวินิจฉัยโรค

• โรคปนดนั เอสบจา เอชื้นไวรัสโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ 2019 (Novel Coronavirus 2019)

แบบเอ ็บข้นมูล 
1. แบบรำยงำน Novelcorona 1
2. แบบสอบสวนโรค Novelcorona 2 
3. ใบน่ำส่ง ที่มีเลขน่ำส่ง/code case



NIH โรงพยาบาลจุฬาลง รณ์
TRC-EIDเอ ็บตัวนย่างส่งตรวจ

ประสาน SAT  รม คร.
061-6639101

เอ ็บ Nasopharyngeal swab + Throat 
swab/oropharyngeal swab
ใส่ใน UTM หลนดเอดียว ัน จ านวน 2 ชุด

เอ ็บ Clot blood 3-5 ml นย่างน้นย 1 หลนด 
ในวันแร และวันจ าหน่าย

 รณีที่ผู้ป่วยไม่มีนา ารปนดนั เอสบ 

ส่งสถาบันบ าราศนราดูร

 ารด าเอนิน ารเอ ็บตัวนย่างเอพื่นส่งยืนยันเอมื่น PUI admit รพ.



 รณีผู้ป่วยมีนา ารปนดนั เอสบ ไม่ใส่ท่นช่วยหายใจ

เอ ็บเอสมหะใส่ภาชนะปลนดเอชื้น 
(sterile container) 2 หลนด

ผู้ที่ไม่สามารถเอ ็บเอสมหะได้ หรืนเอด็ นายุ < 5 ปี 
ให้เอ ็บ Nasopharyngeal swab + Throat swab / 
oropharyngeal swab หรืน suction ใส่ในหลนด 
UTM เอดียว ัน 2 ชุด

เอ ็บ Clot blood 3-5 ml นย่างน้นย 1 หลนด 
ในวันแร และวันจ าหน่าย     



หมำยเหตุ : กรณีอำกำรไม่ดีขึ้น ให้พิจำรณำเก็บตัวอย่ำงทำงเดินหำยใจเพิ่มเติมตำมควำมเหมำะสม

เอ ็บ Tracheal suction ใส่ภาชนะปลนดเอชื้น (sterile container) 
จ านวน 2 หลนด

เอ ็บ Clot blood 3-5 ml 
นย่างน้นย 1 หลนด ในวันแร และวันจ าหน่าย     

 รณีผู้ป่วยมีนา ารปนดนั เอสบ ใส่ท่นช่วยหายใจ



 ารจัด ลุ่มผู้สัมผัสใ ล้ชิด ตามระดับความเอสี่ยง ต่น ารรับเอชื้น

High risk closed contact

สมาชิ ในครนบครัว ญาติ และ
ผู้ดูแลผู้ป่วย 

ผู้ที่นาศัยนยู่ในบ้านเอดียว ับผู้ป่วย 

บุคลา รทาง ารแพทย์ และผู้มาเอยี่ยมที่
ไม่ได้ใส่ PPE ตามมาตรฐาน

ผู้ป่วยรายนื่น ๆ ที่เอข้ารับ ารรั ษาใน
ช่วงเอวลาเอดียว ัน ในห้นงเอดียว ัน และผู้
ที่มาเอยี่ยมผู้ป่วยรายนื่น ๆ ที่ไม่ได้รับ าร
รั ษาในห้นงแย โรค

เอจ้าหน้าที่ทางห้นงปฏิบัติ าร ที่เอ ี่ยวข้นง
 ับสิ่งส่งตรวจ และไม่ได้ใส่ PPE ตาม
มาตรฐาน

Low risk closed contact

บุคลา รในโรงพยาบาล เอจ้าหน้าที่
ห้นงปฏิบัติ าร และผู้มาเอยี่ยมที่ใส่ PPE 
ตามมาตรฐาน

โดยสารเอครื่นงบิน
- ผู้ร่วมเอดินทางโดยเอคร่ืนงบิน ับผู้ป่วย
- ผู้โดยสารที่นั่งใ ล้ในแถวเอดียว ันและ   

ในระยะ 2 แถวหน้า 2 แถวหลัง
- พนั งานบริ ารบนเอครื่นงบินทุ รายใน

โซนเอดียว ับผู้ป่วย

พาหนะนื่น 
- ผู้ร่วมเอดินทาง ับผู้ป่วย
- ผู้โดยสารหรืนพนั งานที่สมัผัส       

สารคัดหลั่งจา ทางเอดินหายใจ หรืน
โดนไน จาม จา ผู้ป่วย

- ผู้โดยสารที่นยู่ ในระยะห่าง 1 เอมตร

ผู้โดยสารทุ รายในยานพาหนะเอดียว ันท่ีไม่
เอข้าเอ ณฑ์ผู้สัมผัสเอสี่ยงสูง 
** รณียานพาหนะขนาดใหญ่ เอช่น รถไฟ รถทัวร์ 2 ชั้น 
เอรืนเอฟนรี่ จ า ัดเอฉพาะผู้นยู่ในตู้/ห้นงโดยสารเอดียว ัน

นั เอรียน/เอพื่นนร่วมงาน
เอพ่ืนนสนิทและพบปะ ับผู้ป่วย /   
ผู้สัมผัสสารคัดหลั่ง

ผู้ที่นยู่ในชุมชนเอดียว ับผู้ป่วย/ 
ชุมชนนื่นๆ ที่สัมผัสสารคัดหลั่งจา 
ผู้ป่วย

ผู้ที่เอรียน/ท างาน นยู่ในช้ัน/ห้นง/แผน  เอดียว ับ
ผู้ป่วย 
ผู้ที่นยู่ในชุมชนเอดียว ับผู้ป่วย/ชุมชนนื่น ๆ ที่นยู่ใน
ระยะห่างไม่เอ ิน 1 เอมตรจา ผู้ป่วย 



ขนบคุณครับ

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

ติดตำมแนวทำงได้ตำม link

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

