


คูม่อืการรายงานผู้ปว่ยสงสัยและผูป้ว่ยยนืยนัโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019  
ในฐานขอ้มลู DDC COVID-19 

---------------------------- 
   ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการส าคัญของโรคติดต่ออันตรา          

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ได้ก าหนดให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติ

โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 โดยทั้งประชาชน ผู้รับผิดชอบในสถานพยาบาล ผู้ท าการชันสูตรหรือผู้รับผิดชอบใน

สถานที่ที่ได้มีการชันสูตร เจ้าของหรือผู้ควบคุมสถานประกอบการหรือสถานที่อ่ืนใด ต้องมีการแจ้งต่อเจ้า

พนักงาน เมื่อพบผู้สงสัยที่มีการอาการเข้ากันได้กับโรคติดชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

   ดังนั้น เพ่ือให้การรายงานโรค เป็นไปได้ด้วยความรวดเร็ว กรมควบคุมโรค จึงได้มีการ

จัดท าเว็ปไซต์ส าหรับการรายงานโรค โดยแบ่งเป็น 2 กรณี ได้แก่ เมื่อพบผู้ที่มีอาการเข้ากันได้กับนิยามโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเมื่อพบผู้ติดเชื้อยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีรูปแบบความเชื่อมโยง

ของข้อมูล ตามภาพที่ 1 ซึ่งเว็บไซต์นี้ จะสามารถรับรายงานมาจากทั้งทางโรงพยาบาล ส านักงานสาธารณสุข

จังหวัด ส านักควบคุมป้องกันโรค และห้องปฏิบัติการต่างๆ ซึ่งข้อมูลจะมีความเชื่อมโยงกันในแต่ละฐานข้อมูล 

โดยการรายงานผู้ป่วยสงสังและผู้ติดเชื้อยืนยัน มีวิธีการเข้าฐานข้อมูล ดังนี้ 

 

 

1. เข้าเว็ปไซต์กรมควบคุมโรค https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php 

2. กดที่                 ที่มุมบนขวามือของเว็บไซต์ 

3. กรอก User name และ Password จากนั้นคลิ๊ก “Log in” 

4. จากนั้น กดที่                                 ที่ด้านซ้ายมือของเว็ปไซต์ (Tab DDC EOC MAIN PAGE) 

5. กดท่ี “SAT Form”  

6. กดท่ี “PUI Screen” 

 

 

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php
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ระบบฐานข้อมลูการรายงานผูป้ว่ยสงสยัและผูป้ว่ยยนืยนั จะประกอบด้วย 6 ส่วน ได้แก่ 

 

1. ลงทะเบียนออก Code ผู้ป่วยใหม่ (กรณียังไม่มี Code) เป็นระบบการเก็บข้อมูลผู้ที่ได้รับการคัดกรอง 

โดยจะเป็นการเก็บข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ passport 

เพศ อายุ สิทธิ์การรักษา หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ป่วย สัญชาติ อาชีพ ที่อยู่ขณะป่วย ตัวอักษรตัวแรก

ของชื่อและนามสกุลที่เป็นภาษาอังกฤษ จังหวัดที่คัดกรอง โรงพยาบาลที่คัดกรอง และประเภทผู้ป่วย 

จากนั้นระบบจะด าเนินการสร้าง PUI code ให้  

2. ลงทะเบียนออก Code ผู้สัมผัสใหม่ (กรณียังไม่มี Code) ระบบจะให้ค้นหาข้อมูลของผู้ป่วยเพื่อเพ่ิมผู้

สัมผัส ทั้งนี้ สามารถกรอก SAT ID ของผู้ป่วยยืนยัน หรือ ชื่อ-นามสกุล หรือ เลขที่บัตรประจ าตัว

ประชาชนของผู้ป่วยยืนยันได้ ซึ่งเป็นการรายงานแบบรายบุคคล ที่ได้จากการติดตามผู้สัมผัสผู้ป่วย

ยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

3. ลงทะเบียนออก Code ผู้ถูกกักกัน (State & Local Quarantine) จะเป็นการรายงานการตรวจคัด

กรองในกลุ่มผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทย และเข้าไปยังสถานกักกันทุกชนิด     

โดยส าหรับเหตุการณ์ใหม่ ให้กดค าว่า “เพ่ิมเหตุการณ์ใหม่” จากนั้นระบบจะให้กรอกข้อมูลการ

ระบาด ได้แก่ วันที่แจ้ง ประเภทการรายงาน วันที่เดินทางออกจากต้นทาง ประเทศต้นทาง จังหวัด

หรือเมืองต้นทาง ชื่อสถานที่เข้าพัก จังหวัดที่เข้าพัก จ านวนผู้ป่วยรวม ความรุนแรงของผู้ป่วย 

รายละเอียดเหตุการณ์ และการด าเนินการ เป็นต้น  

4. เปิดเหตุการณ์และลงทะเบียนออก (Code Sentinel Surveillance/Active Case Finding )  
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5.   Screening เป็นระบบการเก็บข้อมูลผู้ที่ได้รับการคัดกรอง โดยจะเป็น

การเก็บข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน 

หรือ passport เพศ อายุ สิทธิ์การรักษา หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ป่วย 

สัญชาติ ที่อยู่ขณะป่วย จังหวัดที่คัดกรอง และโรงพยาบาลที่คัดกรอง 

จากนั้นระบบจะด าเนินการสร้าง PUI code ให้ โดยแบ่งแยกการกรอก

ข้อมูล ดังนี้ 

a. ออก Code ผู้ป่วยใหม่ ส าหรับโรงพยาบาล สคร. สสจ. ที่ได้รับ

รายงานผู้ป่วยสงสัยที่เข้ารับการคัดกรอง 

b. ออก Code ผู้สัมผัสรายใหม่ รายงานกรณีที่มีการติดตามผู้สัมผัส

เพ่ิมเติม 

c. ออก Code ผู้ถูก Quarantine กรณีรายงานบุคคลที่ต้องเข้าพักใน

สถานที่ที่รัฐจัดให้  

d. ออก Code ด่านระหว่างประเทศ ส าหรับเจ้าหน้าที่ด่านควบคุม

โรคติดต่อระหว่างประเทศทั้งท่าอากาศยาน ด่านท่าเรือ และด่านบก 

รายงานผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ 

6.   PUI (ดู list/แก้ไขผู้ป่วยที่ผ่านเกณฑ์) เป็นฐานข้อมูลส่วนที่ต่อจาก 

Screening โดยหลังจากที่ได้รับ PUI code แล้ว ในหน้าถัดไปจะมีการ

สอบถามอาการ หากผู้ป่วยที่รายงานมีอาการและประวัติเสี่ยงที่เข้าได้กับ

นิยามระบบจะด าเนินการส่งข้อมูลไปยังฐาน PUI อัตโนมัติ ซึ่งต้องมีการ

รายงานตัวแปรอื่นๆเพ่ิมเติม เช่น ประวัติเสี่ยงอ่ืนๆ เป็นต้น 

หลงัจากทีผู่ป้ว่ยม ีSAT code และตรงตามนยิามผูป้ว่ยสงสยัแลว้ 

สถานพยาบาลและหน่วยงานสามารถปรับปรุงสถานนะในข้อ 3-5 ได ้

7.   Follow up (ดู list/แก้ไขผู้ป่วยที่ผ่านเกณฑ์) เป็นฐานการติดตามอาการผู้ป่วยกรณีมีอาการรุนแรง 

หรือเสียชีวิต ซึ่งสถานพยาบาลที่รับรักษาสามารถค้นหาประวัติผู้ป่วยและกรอกข้อมูลอาการ หรือ

เปลี่ยนแปลงสถานะของผู้ป่วยยืนยัน เช่น รักษาอยู่ อาการรุนแรง เสียชีวิต หรือออกจากรงพยาบาลแล้ว 

เป็นต้น 

8.   Lab (ดู list/แก้ไขผู้ป่วยที่ผ่านเกณฑ์) เป็นฐานข้อมูลส าหรับห้องปฏิบัติการในการรายงานผลทาง

ห้องปฏิบัติการ โดยหลังจากที่สถานพยาบาลกดส่งตรวจตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการ ข้อมูลรหัสของผู้ป่วย

จะถูกส่งไปยังห้องปฏิบิตการที่ต้องการส่งตรวจตัวอย่าง และห้องปฏิบัติการสามารถ upload ผลการตรวจ

ทางห้องปฏิบัติการได้เลย สร้างความรวดเร็วในการออกผล  
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9.   Contact (ออก Code ผู้สัมผัสใหม่) เป็นการรายงานแบบรายบุคคล ที่ได้จากการติดตามผู้สัมผัส

ผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

10.   Event/Cluster (ค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก/รายงานการระบาด) ส าหรับการรายงานผู้ป่วยสงสัยกรณีพบ

ผู้ป่วยสงสัยเป็นกลุ่มก้อน หรือรายงานกรณีการท า active case finding ซึ่งผู้รายงานสามารถเปิด

เหตุการณ์ใหม่ได้ หรือรายงานเพ่ิมเติมในกรณีเกิดในเหตุการณ์เดียวกัน เป็นต้น  ส าหรับการรายงาน

เหตุการณ์จะรายงานเฉพาะจ านวนตัวเลขเท่านั้น ไมไ่ด้รายงานเป็นรายบุคคล 

การรายงานผูป้ว่ยสงสยั จะสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

1. ผู้ป่วยสงสัยที่เดินทางระหว่างประเทศ โดยแบ่งเป็น 2 กรณี ได้แก่ 

a. กรณีเข้า-ออก ท่าอากาศยาน (Airport) ซึ่งจะผ่านจุดคัดกรองอาการ ณ ช่องทางขาเข้า      

ซึ่งเจ้าหน้าที่ด่านเข้าออกระหว่างประเทศจะเป็นผู้คัดกรอง หากมีอาการที่เข้ากันได้กับนิยาม

ผู้ป่วยสงสัย (PUI) เจ้าหน้าที่ด่านด าเนินการออก PUI code โดยการกรอกข้อมูลลงใน 

screening form  

- ส าหรับด่านสุวรรณภูมิ เจ้าหน้าที่จะด าเนินการเก็บตัวอย่างส่งตรวจ และประสาน

โรงพยาบาลเพื่อการกักตัวต่อไป 

- ส าหรับด่านดอนเมือง เจ้าหน้าที่จะประสานโรงพยาบาลเพ่ือการส่งต่อผู้ป่วย 

b. กรณีเข้าออกด่านทางบก/ทางเรือ (Imported) จะผ่านจุดคัดกรอง ณ ด่านทางบกหรือทาง

เรือนั้นๆ ซึ่งเจ้าหน้าที่ด่านจะด าเนินการคัดกรอง และเมื่อพบผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้กับนิยาม 

จะแจ้งการพบผู้ป่วยสงสัยมายัง SAT กรมควบคุมโรค หรือสามารถออก PUI code เองได้

เลย และประสานโรงพยาบาลเพื่อการส่งต่อต่อไป 

2. กรณีผู้ป่วยเดินทางมาท่ีโรงพยาบาลด้วยตนเอง (Walk in) มีแนวทางการรายงาน ดังนี้ 

a. เจ้าหน้าที่คัดกรองของโรงพยาบาลจะด าเนินการคัดกรองโรค และหากพบผู้ป่วยสงสัย 

สามารถรายงานมายังฐานข้อมูล เพ่ือรับ PUI code  

b. ด าเนินการเก็บตัวอย่างและส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ และกดส่งตัวอย่างจากฐานข้อมูล 

เพ่ือแจ้งให้ห้องปฏิบัติการรับทราบ 

3. กรณีพบผู้ป่วยที่สถานกักกันแห่งรัฐ (Quarantine Facility) 

a. เมื่อผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ ถึงประเทศไทย จะต้องมีการเข้าสถานกักกันทุกราย โดยจะ

ได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ร่วมกับการเฝ้าระวังทางอาการอย่างน้อย 14 วัน  
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กรณีที่ผู้ป่วยที่เข้ารับการคัดกรองมีอาการเข้ากันได้กับนิยามการเฝ้าระวังฯ ข้อมูลจากฐานของ 

screening จะเข้าไปยังฐาน PUI ซึ่งในฐานนี้จะมีจ านวนตัวแปรที่จ าเป็นมากขึ้น นอกจากนี้สถานพยาบาล 

ห้องปฏิบัติการและทีมสอบสวนโรค สามารถปรับปรุงสถานะของผู้ป่วยสงสัยและผู้ป่วยยืนยันได้จากฐานนี้ 

การแก้ไขสถานะของผู้ปว่ย (Follow up) ท าได้โดย 

 

1. Log in เข้าระบบ 
2. กดท่ี “ดูlist/แก้ไขข้อมูลผู้ป่วยที่ผ่าน

เกณฑ์แล้ว (กรณีมี Code แล้ว) 

  

 
3. สามารถประสถานะของผู้ป่วยได้ท่ี “Manage” โดย 

- Change status คือการปรับสถานะชนิดผู้ป่วย และสถานะการรักษา (กรณีที่ผลทางห้องปฏิบัติการ
เป็นบวก สถานการชนิดของผู้ป่วยจะข้ึนเป็น “Confirm” โดยอัตโนมัติ) 

- Generate lab เพ่ือการรับเลขส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
- Lab result ส าหรับห้องปฏิบัติการในการรายงานผลการตรวจฯ 
- Contact ส าหรับการรายงานผู้สัมผัสเพิ่มเติมส าหรับผู้ป่วยรายนั้นๆ 

 

 

4. Chang status จะประกอบไปด้วย  
- “สถานะ” การเปลี่ยนสถานะ

ของผู้ป่วย มี 3 ระดับ  
(กรณีที่ผลทางห้องปฏิบัติการเป็นบวก 
สถานการชนิดของผู้ป่ วยจะขึ้น เป็น 
“Confirm” โดยอัตโนมัติ) 
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- “แถลงข่าว” ส าหรับกรณีผู้ป่วย
ยืนยันเท่านั้น สามารถเปลี่ยนแปลงได้
หลังจากท่ีมีการแถลงข่าวไปแล้ว  

 

- “Discharge” เป็นการปรับ
สถานะการรักษา แบ่งเป็น 4 ระดับ 
ได้แก่ 

o Recovered กรณี ที่ ผู้ ป่ ว ย
ออกจากโรงพยาบาลแล้ว 

o Admitted กรณีท่ีผู้ป่วยยัง
พักรักษาตัวอยู่ 

o Death กรณีท่ีผู้ป่วยเสียชีวิต 
o Self-quarantine กรณีที่ ให้

ผู้ป่วยกลับไปดูอาการท่ีบ้าน 

การรายงานผลทางห้องปฏิบัติการ (Lab) ห้องปฏิบัติการสามารถส่งผลทางห้องปฏิบัติการของผู้ป่วยรายนั้นๆ

ผ่านทางระบบการรายงานข้อมูล ซึ่งสถานพยาบาลปลายทางสามารถทราบผลได้ทันที นอกจากนี้ยังสามารถ

ติดตามสถานการตรวจทางห้องปฏิบัติการได้จากการรายงานฐานี้ ทั้งนี้สามารถอ่านคู่มือการรายงานผลทาง

ห้องปฏิบัติการได้ท่ี http://viral.ddc.moph.go.th/viral/manual/lab_manual.pdf 

 

การรายงานผลการติดตามผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (Contact) ส าหรับเจ้าหน้าที่ที่ด าเนินการสอบสวนโรค เพ่ือการ

รายงานผู้สัมผัสรายบุคคล โดยลักษณะการรายงานจะเหมือนกับการรายงานผู้ป่วยสงสัย  

 

---------------------------------------------

http://viral.ddc.moph.go.th/viral/manual/lab_manual.pdf


 


