
 

 

 

 

 

จนท.รพ./รพ.สต. ลิงค ์A 
รายงานทุกวัน 

ไม่มีเคส 
Zero-report 

กลุ่มเสี่ยง � ในชุมชน 

(Community-based) 

กลุ่มเสี่ยง � มารับบริการที่ รพ./รพ.สต.
(Hospital-based) 

คัดกรองด้วยการ 
เคาะประตูบ้านโดย อสม./ผู้นําชุมชน 

คัดกรองด้วย  
จนท.รพ./รพ.สต. ลิงค ์A 

(รายงานทุกวัน) 

สสอ./สสจ. กํากับติดตาม     
วิเคราะห์/เฝ้าระวัง/สอบสวน 

แจ้งผู้บริหารท่ีเก่ียวข้อง 

คีย์ในระบบฐานข้อมูลออนไลน์                 
ทุกวันเวลา 15.00 น. 

http://203.157.181.13/cdyaso/CoronaV2019.php 
กรณมีเคส MUS/PUI คีย์ข้อมูลรายบุคคลในลิงค์ 3.1 

กลุ่มเส่ียงในการเฝ้าระวัง ได้แก่ 

1. ผู้เข้าข่ายเฝ้าระวัง คือ มาจากพื้นท่ีเส่ียง หรือมีประวัติเส่ียง หรือมาจาก กทม.หรือปริมณฑล 
2. ผู้เข้าข่ายสอบสวนโรค คือ มาจากพื้นท่ีเส่ียง หรือมีประวัติเสี่ยง + อาการป่วยเข้าเกณฑ์ 

 

แผนผังระบบเฝ้าระวัง  

 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ุใหม่ 2019 จังหวัดยโสธร 

หมายเหตุ  
     1. กรณีผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ ให้ส่งรายงานเป็น Excel ก่อนเวลา 11.00 น. และดาวน์โหลดแบบฟอร์มท่ีเว็ป EOC 

สสจ.ยส. ตามลิงค์ท่ี 1.8 ท่ี http://203.157.181.13/cdyaso/CoronaV2019.php 

    2. กรณีผู้เข้าข่ายเฝ้าระวังท่ีเดินทางมาจาก กทม. หรือปริมณฑล ตามหนังสือ ท่ี สธ. 0410.7/ว 217 ลงวันท่ี 21 มี.ค. 63              
ให้รายงานตามระบบใน “กลุ่มเส่ียง 1” และ “กลุ่มเส่ียง 2”  และดาวน์โหลดแบบฟอร์มท่ีเว็ป EOC สสจ.ยส. ตามลิงค์ท่ี 1.9 
ท่ี http://203.157.181.13/cdyaso/CoronaV2019.php 
   3. แต่ละอําเภอสามารถกําหนดข้ันตอนหรือรายละเอียดการจัดการระบบรายงาน ท่ีนอกเหนือจากน้ีได้ตามความเมาะสม 
 

 

กรณีเดินทางมาจากต่างประเทศ           

พื้นท่ีโรคติดต่ออันตรายและระบาดต่อเน่ือง            

ให้ จนท. สสอ. ส่งรายงาน                    

เป็นไฟล์เป็น Excel ให้กับ สสจ.ร่วมด้วย  

รพ./รพ.สต. ติดตามทุกวัน                                                
(จนครบ 14 วนั)          

Edit 25 มี.ค. 63 

กรณีออกนอกพ้ืนท่ี                    
หรือไม่ปฏิบัติตาม                    

คําแนะนํา จพง. ลิงค์ 3.5 

กรณี PUI บันทึกข้อมูลในระบบ
ออนไลน์ จนครบ 14  วัน ลิงค์ 3.3 

กรณี MUS ติดตาม 14 วัน 
เก็บข้อมูลใน Excel (ไม่ต้องคีย์ออนไลน์) 

ไม่มีเคส 
Zero-report 

เร่ิมใช้ 25 มี.ค. 63 เป็นต้นไป 



นิยามสําคัญ ในการเฝ้าระวัง Coronavirus Disease 2019 (COVID19)  

สําหรับจังหวัดยโสธร (25 มี.ค. 63)    

สงสัยสอบถามข้อมูล  กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  สสจ.ยโสธร  045-712233-4 ต่อ 139 

1.อาการ/การแสดง = อุณหภูมิ 37.5 องศาเซลเซียสข้ึนไป หรือให้ประวัติว่ามีไข้ ร่วมกับ มีอาการของ ระบบ

ทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ไอ น้ํามูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หรือ หายใจลําบาก 

2.โรคระบบทางเดินหายใจส่วนบน (Upper respiratory infection; URI) = ผู้ที่มีอาการป่วย เช่น ไข้ หวัด ไอ 

ทอลซิลอักเสบ คออักเสบ อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง 

3.พ้ืนที่เสี่ยง (Risk area; RA) = พ้ืนท่ีมีการระบาดของโรค ซ่ึงหมายถึง ประเทศจีน หรือประเทศ หรือพ้ืนท่ีตาม

ประกาศ กรมควบคุมโรค 

4.ประวัติเสี่ยง (Risk behavior; RB) = สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย หรือให้บริการคนท่ีมาจากพ้ืนที่เสี่ยง 

5.ผู้ที่เข้าข่ายเฝ้าระวัง (Man under surveillance; MUS) = มาจากพื้นที่เสี่ยง หรือมีประวัติเส่ียง  แต่ยังไม่

ป่วย หรือป่วยแต่อาการยังไม่เข้านิยาม  

6.ผู้ที่เข้าข่ายสอบสวนโรค  (Patients under investigation; PUI) = ผู้ท่ีเข้าข่ายสอบสวนโรค  ตามนิยามที่

กําหนดข้ึน (ไข้ 37.5 มีอาการ URI + ประวัติเสี่ยง หรือมาจากพื้นที่เสี่ยง) 

7.การเฝ้าระวังโรคในชุมชน (Surveillance in Community; SC) = การเฝ้าระวัง/คัดกรอง MUS หรือ PUI   

ในชุมชน โดย อสม. หรือแหล่งข่าวในชุมชน โดย MUS หรือ PUI ไม่ได้มารับบริการในสถานพยาบาล  ผู้ท่ี

รับผิดชอบในการรายงานระบบนี้ คือ รพ.สต., PCU, รพ. ที่มีพื้นที่/หมู่บ้านรับผิดชอบ รายงานเวลา 15.00 น. 

ทุกวันถึงแม้ไม่มีเคส (ตามลิงค์หน้าเว็ป EOC > A ) 

8.การเฝ้าระวังโรคในสถานพยาบาล (Surveillance in Hospital; SH) = การเฝ้าระวัง  URI/ MUS/PUI 

สําหรับผู้ป่วยท่ีมารับบริการ ณ สถานพยาบาล ผู้ท่ีรับผิดชอบในการรายงานระบบน้ี คือ รพ.สต., PCU, รพ. 

รายงานเวลา 15.00 น. ทุกวันถึงแม้ไม่มีเคส  (ตามลิงค์หน้าเว็ป EOC > A ) 

หมายเหตุ นิยามตามข้อ 3 และ ข้อ 4 ต้องมาจากพ้ืนที่เสี่ยงหรือมีประวัติเสี่ยงภายใน 14 วัน 

 


