
นิยามผู้สงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค
(Patient Under Investigation : PUI) 

และแนวทางเฝ้าระวัง ส่งตัวอย่าง และรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

13    เมษายน  2563

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/viral/

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


 ผู้ที่มีอาการ หรือ ปัจจัยเสี่ยงที่สงสัย
ติดเช้ือ แพทย์พิจารณาส่งตรวจฯ

 เข้าเกณฑ์ตามนิยามผู้สงสัยติดเช้ือฯ 
(PUI : Patient Under Investigation)

การเฝ้าระวังสอบสวนโรค และส่งต่อรักษาส าหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (7 เมษายน 2563)

ตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

1. ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 

สถานพยาบาล

พบเช้ือไวรัส 

แพทย์พิจารณารักษาตามอาการ
และอาจตรวจซ้ าหากอาการไม่ดีขึ้น 

รับรักษาในโรงพยาบาล หรือกลับบ้าน 

ไม่พบเช้ือไวรัส 

ผู้ป่วยอยู่ในสถานพยาบาล
กักกัน/คุมไว้สังเกตที่บ้าน 

อย่างน้อย 14 วัน 
นับจากวันเร่ิมป่วย โรงพยาบาลที่ตรวจประสานรับตวั

ผู้ป่วยมารับการรักษาในโรงพยาบาล

ผู้ป่วยอยู่นอกสถานพยาบาล

เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตามแนวทางรักษาฯ 

ผู้ป่วย
ผู้สัมผัสผู้ป่วย 

 ตรวจหาเช้ือในวันที่ 5 หลังวัน
สัมผัสผู้ป่วยครั้งสุดท้าย

 กักกันอย่างน้อย 14 วันนับจาก
วันที่สัมผัสผู้ป่วยคร้ังสุดท้าย + 
เฝ้าระวังอาการตัวเอง 

มีอาการป่วย 3. การสอบสวนโรค
ค้นหาผู้สัมผัส

เสี่ยงสูง
สัมผัสใกล้ชิด มีโอกาส
สัมผัสสิ่งคัดหลั่งผู้ป่วย 

เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 
+ สังเกตอาการตนเอง 

เสี่ยงต่ า
ไม่ได้สัมผัสสิง่คัดหลั่งผู้ป่วย 

2. ประชาชน
มีอาการสงสัยฯ

(เช่น ไข้ ไอ เจ็บคอ 
เหนื่อย) 

หรือมีปัจจัยเสี่ยง
ที่สงสัยติดเช้ือฯ

 ทุกรายเบิกจ่ายค่าตรวจฯ
ตามสิทธิ์การรักษา

 ผู้ไม่มีสิทธิ์ใดๆ เบิกจาก
กรมควบคุมโรค



ผูส้งสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ได้รับการตรวจทางห้องปฏบิัติการ 3 กลุ่มใหญ่ ๆ

ผู้ที่เข้าเกณฑ์ตามนิยามผู้ป่วยฯ ( PUI : Patient Under Investigation) ผู้ที่สงสัยว่าป่วย หรือติดเชื้อ

ไม่มีอาการ/ อาการเล็กน้อย

ตรวจ / วินิจฉัย ตามดุลยพินิจของแพทย์

มีอาการที่จ าเป็นต้องรักษา
ใน รพ. 

เช่น ปอดอักเสบ เหนื่อย แจ้งรายละเอียดอาการ 
การแยกกักที่บ้านและการสังเกตอาการ

ให้ผู้ป่วยลงชื่อรับทราบ และยินยอมกลับบ้านเพ่ือกักกัน

ได้รับผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

แยกกักเพ่ือรักษาใน
โรงพยาบาลตามแนวทางท่ี

กรมการแพทย์ก าหนด

ตรวจพบเชื้อตรวจไม่พบเชื้อ

ตรวจไม่พบเชื้อตรวจพบเชื้อ

แจ้งเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อ

ในพ้ืนที่

จัดรถไปรับผู้ติดเชื้อ

แจ้งผู้ป่วย

ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (High Risk Contact) สอบสวนโรค

 สมาชิกร่วมบ้านทุกคน
 บุคลากรทางการแพทย์หรือสาธารณสุขที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย โดยไม่ได้

สวม PPE ที่เหมาะสม 
 ผู้คลุกคลีใกล้ชิดผู้ป่วยอย่างชัดเจนโดยไม่สวมหนา้กากป้องกัน 

ตรวจพบเชื้อตรวจไม่พบเชื้อ

ได้รับผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

เก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการนับจากวันที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย 5 วันขึ้นไป

แจ้งผู้สัมผัส

ให้เฝ้าระวังอาการและกักกันที่บ้านอย่างน้อย 
14 วันนับจากวันสัมผัสผู้ป่วยคร้ังสุดท้าย
กรณีมีอาการภายหลัง ให้ถือว่าเป็น PUI

แจ้งผู้สัมผัส

จ าหน่ายจาก รพ.

การเฝ้าระวังสอบสวน การตรวจทางห้องปฏิบัติ และการดูแลรักษาส าหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (7 เมษายน 2563)

แจ้งผู้ป่วย

ให้เฝ้าระวังอาการและกักกันที่บ้าน
อย่างน้อย 14 วันนับจากวันเร่ิมป่วย

กรณีอ่ืนๆ ขึ้นอยู่กับข้อก ำหนดของแต่ละกองทุน

ให้เฝ้าระวังอาการ 
และคุมไว้สังเกต
อย่างน้อย 14 วัน
นับจากวันเร่ิมป่วย

ผู้ได้รับการ
ตรวจหาเชื้อฯ 

ให้นับเป็น
ผู้สงสัยติดเชื้อ 

รวมทั้งต้องได้รับการ
คุมไว้สังเกต แยกกัก

กักกัน
ตามก าหนดทุกราย

ด าเนินการแยกกัก 
ตามแนวทางที่ก าหนดหลัง
รักษาหายและจ าหน่ายออก

จากโรงพยาบาลแล้ว

ให้เฝ้าระวังอาการและแยกกัก ต่อเนื่อง 
ตามแนวทางที่กรมการแพทย์ก าหนด

แจ้งผู้ติดเชื้อ
เพ่ือท าการเข้ารับการ

แยกกักเพ่ือรักษา
ในโรงพยาบาล



นิยามผู้สงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patient Under Investigation : PUI) 7 เมษายน 2563 
อำกำรและอำกำรแสดง ปัจจัยเสี่ยง

กรณีที่ 1 การเฝ้าระวังที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 
อุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.3 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือ อาการของระบบทางเดินหายใจอย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้  ไอ น้ ามูก  เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หรือ หายใจล าบาก 

มีประวัติเดินทางไปยัง หรือ มาจากต่างประเทศทุกเที่ยวบิน ทุกช่องทางระหว่างประเทศ

กรณีที่ 2 การเฝ้าระวังในผู้สงสัยติดเช้ือ/ผู้ป่วย
กรณีที่ 2.1 ผู้สงสัยติดเช้ือที่มีอาการ ดังต่อไปนี้
อุณหภูมิกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือประวัติมีไข้ ร่วมกับ อาการของระบบ
ทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ไอ น้ ามูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หรือหายใจ
ล าบาก หรือ ผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ

ร่วมกับ การมีประวัติในช่วงเวลา 14 วันก่อนวันเร่ิมป่วย อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้   
1) มีประวัติเดินทางไปยัง หรือ มาจาก หรืออยู่อาศัยในพื้นที่เกิดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019
2) ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว สถานที่แออัด หรือติดต่อกับคนจ านวนมาก 
3) ไปในสถานที่ชุมนุมชน หรือ สถานที่ที่มีการรวมกลุม่คน เช่น ตลาดนัด ห้างสรรพสินค้า 

สถานพยาบาล หรือ ขนส่งสาธารณะ 
4) สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019

กรณทีี่ 2.2 ผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ ร่วมกับ ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้   
1) หาสาเหตุไม่ได้ หรือ รักษาแล้วไม่ดีขึ้นภายใน 48 ชั่วโมง 
2) มีอาการรุนแรง หรือ เสียชีวิตโดยหาสาเหตุไมไ่ด้
3) ภาพถ่ายรังสีปอดเข้าได้กับโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019

กรณีที่ 3 การเฝ้าระวังในบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข
อุณหภูมิกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือ มีไข้ หรือ อาการของระบบทางเดินหายใจ
อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ไอ น้ ามูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หรือหายใจล าบาก
หรือ ปอดอักเสบ

ทุกรายที่แพทย์ผู้ตรวจรักษาสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หรือมีประวัติสัมผัสผู้ป่วย/ผู้สงสัยว่าป่วยฯ

กรณีที่ 4 การเฝ้าระวังการป่วยเป็นกลุ่มก้อน
กลุ่มก้อน (cluster) ของผู้มีอาการติดเช้ือระบบทางเดินหายใจ ที่ผลตรวจ rapid test หรือ 
PCR ต่อเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ให้ผลลบจากทุกรายที่มีการส่งตรวจ 

 กรณีเป็นบุคลากรทางการแพทย์ ตั้งแต่ 3 รายขึ้นไป ในแผนกเดียวกัน ในช่วงสัปดาห์เดียวกัน 
(หากสถานพยาบาลขนาดเล็ก เช่น คลินิก ใช้เกณฑ์ 3 รายขึ้นไปในสถานพยาบาลนั้น ๆ) 

 กรณีในสถานที่แห่งเดียวกัน (ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์) 
ตั้งแต่ 5 รายขึ้นไป ในช่วงสัปดาห์เดียวกัน โดยมีความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยา

ร่วมกับ



นิยามผู้สงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค   (Patient Under Investigation : PUI)

กรณีที่ 1 
การเฝ้าระวังที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 

อาการและอาการแสดง

อุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.3 องศาเซลเซียสขึ้นไป 
หรือ 

อาการของระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้  
ไอ น้ ามูก  เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หรือ หายใจล าบาก 

ปัจจัยเสี่ยง

มีประวัติเดินทางไปยัง มาจากต่างประเทศทุกเที่ยวบิน  
ทุกช่องทางระหว่างประเทศ

ร่วมกับ



นิยามผู้สงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค   (Patient Under Investigation : PUI)

อาการและอาการแสดง

อุณหภูมิกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป 
หรือประวัติมีไข้ 

ร่วมกับ
อาการของระบบทางเดินหายใจ 
อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้                           

ไอ น้ ามูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย                        
หรือหายใจล าบาก หรือผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ

ปัจจัยเสี่ยง

การมีประวัติในช่วงเวลา 14 วัน ก่อนวันเริ่มป่วย อย่างใดอย่างหนึ่ง
1. มีประวัติเดินทางไปยัง หรือมาจาก หรืออยู่อาศัยในพื้นที่เกิดโรค           

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
2. ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว สถานที่แออัด หรือติดต่อ

กับคนจ านวนมาก 
3. ไปในสถานที่ชุมนุมชน หรือ สถานที่ที่มีการรวมกลุ่มคน เช่น ตลาดนัด 

ห้างสรรพสินค้า สถานพยาบาล หรือ ขนส่งสาธารณะ 
4. สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ร่วมกับ

กรณีที่ 2.1 ผู้ติดเชื้อที่มีอาการ

กรณีที่ 2 การเฝ้าระวังในสถานพยาบาล



นิยามผู้ป่วยที่ต้องสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Patient Under Investigation : PUI)

อาการและอาการแสดง

ผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ

ปัจจัยเสี่ยง

ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้   

1. หาสาเหตุไม่ได้ หรือ รักษาแล้วไม่ดีขึ้นภายใน 48 ชั่วโมง 

2. มีอาการรุนแรง หรือ เสียชีวิต โดยหาสาเหตุไม่ได้

3. ภาพถ่ายรังสีปอดเข้าได้กับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ร่วมกับ

กรณทีี่ 2 การเฝ้าระวังในสถานพยาบาล

กรณีที่ 2.2 ผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ

นิยามผู้สงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค   (Patient Under Investigation : PUI)



นิยามผู้สงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค   (Patient Under Investigation : PUI)

อาการและอาการแสดง

อุณหภูมิกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป 
หรือประวัติมีไข้ 

หรือ 
อาการของระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง 

ดังต่อไปนี้ ไอ น้ ามูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย 
หรือหายใจล าบาก หรือปอดอักเสบ

ปัจจัยเสี่ยง

ทุกรายที่แพทย์ผู้ตรวจรักษาสงสัยว่า

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

หรือ
มีประวัติสัมผัสผู้ป่วย / ผู้สงสัยว่าป่วยฯ

ร่วมกับ

กรณีที่ 3 
การเฝ้าระวังในบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข



อาการและอาการแสดง

กลุ่มก้อน (cluster) 
ของผู้มีอาการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ 

ที่ผลตรวจ rapid test หรือ PCR 
ต่อเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ให้ผลลบ

จากทุกรายที่มีการส่งตรวจ 

ปัจจัยเสี่ยง

 กรณีเป็นบุคลำกรทำงกำรแพทย์ ตั้งแต่ 3 รำยขึ้นไป
ในแผนกเดียวกัน ในช่วงสัปดำห์เดียวกัน 
(หำกสถำนพยำบำลขนำดเล็ก เช่น คลินิก ใช้เกณฑ์ 3 รำยขึ้นไป
ในสถำนพยำบำลนั้น ๆ) 

 กรณีในสถำนที่แห่งเดียวกัน (ไม่ใช่บุคลำกรทำงกำรแพทย์) 
ตั้งแต่ 5 รำยขึ้นไป ในช่วงสัปดำห์เดียวกัน โดยมีควำมเชื่อมโยง
ทำงระบำดวิทยำ

ร่วมกับ

กรณีที่ 4 
การเฝ้าระวังการป่วยเป็นกลุ่มก้อน

นิยามผู้สงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค   (Patient Under Investigation : PUI)



การจัดการผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ผูส้ัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง (High risk contact)
1. กลุ่มสัมผัสที่เก็บตัวอย่างแม้ไม่มีอาการ
 สมาชิกร่วมบ้านทุกคน
 บุคลากรทางการแพทย์หรือสาธารณสุขที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย 

โดยไม่ได้ สวม PPE ที่เหมาะสม 
 ผู้คลุกคลีใกล้ชิดผู้ป่วยอย่างชัดเจนโดยไม่สวมหน้ากากป้องกัน 

2. กลุ่มสัมผัสที่เก็บตัวอย่างเมื่อมีอาการ
 ผู้ท่องเที่ยวร่วมกลุ่ม
 ผู้โดยสารแถวเดียวกัน + 2 แถวหน้า + 2 แถวหลัง
 พนักงานบนเครื่องบิน โซนผู้ป่วย
 เจ้าหน้าที่ด่านที่ตรวจผู้ป่วย
 ผู้ป่วยอื่นที่อยู่ห้องเดียวกัน
 ผู้ร่วมงาน ร่วมโรงเรียน ที่พบปะ

เริ่มป่วย แยกกัก
รักษาใน รพ.

ผู้สัมผัสใกล้ชิด

ผู้สัมผัสใกล้ชิด

24 ชั่วโมง

สัมผัสใกล้ชิดอาจได้รับเช้ือ จึงต้องกักกันในเวลา 14 วัน จะเกิดการป่วยข้ึนหรือไม่ หากป่วยต้องรีบตรวจหาเชื้อ และรักษา



เอกสารที่เกี่ยวข้อง :  แบบแจ้งการกักกักที่บ้าน  และ ค าแนะน าการปฏิบัติตัว



ห้องปฏิบัติการ 
 ได้รับการรับรองจาก              

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์   
และ

 ขึ้นทะเบียนกับ สปสช.

 ส่งตัวอย่างไปห้องปฏิบัติการ
 กทม./เขตก าหนดห้องปฏิบัติการในการรับ

ตรวจฯ เพื่อให้ส่งตรวจและได้รับผลทันเวลา

แนวทางการส่งตัวอย่าง และรายงานผลการตรวจฯ ส าหรับผู้สงสัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรมควบคุมโรค (10 เมษายน 2563)

สสจ.
 ตรวจสอบติดตามผลการตรวจทางห้องปฏิบัตกิาร 
 สอบสวนโรคและบันทึกผล บันทึกผลการสอบสวนในระบบรายงานโควิด-19 ตาม 

Corona 2 ภายใน 12 ชม.  ทั้งนี้ให้ประสานแจ้งสคร.ด้วย
** เป็นการแจ้งตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 

 วิเคราะห์สถานการณ์ จัดท าและประเมินผลมาตรการป้องกันควบคุมโรคในจังหวัด

หน่วย
บริการ/
โรงพยา

บาล 
ทุก

สังกัด

 ลงทะเบียนผู้สงสัยติดเช้ือในระบบรายงานโควิด-19
และออกรหัสผู้สงสัยติดเช้ือ (SAT Code)                           
**เป็นการแจ้งตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 

 เก็บตัวอย่าง ส่งตรวจห้องปฏิบัติการทีก่ าหนดไว้ใน
พื้นที่ พร้อมใบน าส่งซึ่งระบุ SAT Code ชื่อ สกุล 
และ เลขประจ าตัวประชาชน ชนิดสิ่งส่งตรวจและ
รายการตรวจ

ด าเนินการ
แยกกัก
ผู้ป่วย
หรือผู้ 
สงสัยฯ
ทุกราย

ติดตาม
ตรวจสอบ
ผลกรตรวจ 
ในระบบ
รายงาน
โควิด-19

 ส่ง E-Claim ไปยัง สปสช. เพ่ือเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการ
 เรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลตามสทิธิ์การรักษาของผู้ป่วย

บันทึกผลใน ระบบรายงานโควิด-19 ทุกรายตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อฯ
•กรณีพบเชื้อให้ทันทีภายใน 3 ชม. และแนบรายงานผลตรวจด้วย
•กรณีไม่พบเชื้อ ให้บันทึกในโปรแกรมว่าไมพ่บเช้ือ

ส่ง E-Claim ไปยัง สปสช. 
สคร.

 ตรวจสอบติดตามผลการตรวจทาง
ห้องปฺฏิบัติการ และแบบสอบสวนโรค

 วิเคราะห์สถานการณ์  
 ประเมิน และจัดท ามาตรการป้องกัน

ควบคุม โรคระดับเขต

กรมควบคุมโรค
 ตรวจสอบติดตามผลการตรวจทาง              

ห้องปฺฏิบัติการ และแบบสอบสวนโรค
 วิเคราะห์สถานการณ์  
 ประเมิน และจัดท ามาตรการป้องกันควบคุมโรค

ระบบรายงานโควิด-19
กรมควบคุมโรค 

หมายเหตุ ให้รายงานผู้ป่วย/ผู้สงสัยฯผ่านระบบรายงานโควิด-19 กรมควบคุมโรค
จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง 



ผู้ป่วยมา
โรงพยาบาล

ลงทะเบียนผ่าน
โปรแกรมคัดกรอง

รับ SAT CODE 
จากโปรแกรม
คัดกรอง

ไม่เข้าเกณฑ์ PUI

เข้าเกณฑ์PUI ห้องปฏิบัติการ
รับตัวอย่าง

รายงาน
ผลตรวจ

ผลลบ

ผลบวก
แจ้งทีม

สอบสวนโรค

ติดตาม
ผู้สัมผัส

ติดตามอาการ

สอบสวนโรค

ส่งตรวจ
ตัวอย่าง

รักษา
ตามอาการ

แผนผังการท างาน



Functions การท างานของโปรแกรม



1. กรอกประวัติส่วนตัว 2. ระบุอาการส าคัญ 3. ระบุปัจจัยเสี่ยง

4. ระบุความเห็นแพทย์ และ ผลแลป (ถ้าม)ี5. รับ SAT CODE

1. ขั้นตอนการออก SAT CODE ส าหรับ PUI



1. ค้นหาผู้ป่วยเพื่อเพิ่มผู้สัมผัส
ด้วย SAT CODE หรือ ชื่อ-สกุล

2.ขั้นตอนการออก SAT CODE ส าหรับ ผู้สัมผัสใกล้ชดิ

2. กรอกประวัติส่วนตัวผู้สัมผัส

3. รับ SAT CODE



3. หน้าต่างแสดงรายชือ่ผู้ป่วย 



Functions การท างานของโปรแกรม (2)



ขั้นตอนการเปลี่ยนสถานะผูป้่วย



ขั้นตอนการส่งตรวจทางหอ้งปฏิบัติการ

3 4
5

1

2



ขั้นตอนการดูผลทางห้องปฏิบัติการ



ขั้นตอนการกรอกข้อมูลผู้ป่วยเพิ่มเติม



ขั้นตอนการดูข้อมูลผู้สัมผัส



แหล่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง  http://viral.ddc.moph.go.th/viral/

http://viral.ddc.moph.go.th/viral/


http://viral.ddc.moph.go.th/viral/

http://viral.ddc.moph.go.th/viral/

