
การบริหารความต่อเนื่องของมหาวิทยาลัย

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เรียบเรียงข้อมูลโดย....ทีมบริหารความต่อเนื่องในภาวะวิกฤต
ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล

วันท่ี 4 มีนาคม พ.ศ. 2563

นิยามผู้ป่วย และ แนวทางการจัดกลุ่มผู้สัมผัส
ตามระดับความเสี่ยงต่อการรับเชื้อ และค าแนะน าในการปฏิบัติตน

(อ้างอิงข้อมูลจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข)
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1. ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patients under investigation: PUI) พิจารณาจาก ประวัติเสี่ยง ร่วมกับ อาการ/อาการแสดง     
(อ้างอิงตารางนิยามผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 2 มีนาคม 2563)

2. ผู้ป่วยเข้าข่าย (Probable) ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคที่มีผลตรวจทางห้องปฏิบัติการพบสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 
โดยวิธี PCR ยืนยันจากห้องปฏิบัติการ 1 แห่ง หรือ Sequencing หรือเพาะเชื้อ 

3. ผู้ป่วยยืนยัน (Confirmed) ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคที่มีผลตรวจทางห้องปฏิบัติการพบสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 
โดยวิธี PCR ยืนยันจากห้องปฏิบัติการ 2 แห่ง หรือ Sequencing หรือเพาะเชื้อ 

4. ผู้ติดเชื้อไม่มีอาการ (Asymptomatic infection) ผู้ที่มีผลตรวจทางห้องปฏิบัติการพบสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2     
โดยวิธี PCR ยืนยันจากห้องปฏิบัติการ 2 แห่ง หรือ Sequencing หรือเพาะเชื้อ แต่ไม่มีอาการและอาการแสดง 

นิยามผู้ป่วย

อ้างอิงแนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) ฉบับ 21 กุมภาพันธ์ 2563 โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ

MUBCM-COVID-19:20200304
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นิยามผู้สัมผัสใกล้ชิดของผู้ป่วยเข้าข่าย/ยืนยัน (Closed contact definitions)

ผู้สัมผัส หมายถึง ผู้ที่มีกิจกรรมร่วมกับผู้ป่วยยืนยันหรือผู้ป่วยเข้าข่าย โดยแบ่งได้ 2 กลุ่ม 
1. ผู้สัมผัสที่อาจเป็นแหล่งโรค ได้แก่ ผู้สัมผัสผู้ป่วยในช่วง 14 วันก่อนเริ่มป่วย
2. ผู้สัมผัสท่ีอาจรับเชื้อจากผู้ป่วย ได้แก่ ผู้สัมผัสผู้ป่วยนับแต่วันเริ่มป่วย 

• ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง หมายถึง ผู้สัมผัสที่มีโอกาสสูงในการรับหรือแพร่เชื้อกับผู้ป่วย ประกอบด้วย 
- ผู้สัมผัสใกล้ชิด หรือ มีการพูดคุยกับผู้ป่วยในระยะ 1 เมตร นานกว่า 5 นาที หรือ ถูกไอ จาม รดจากผู้ป่วย

โดยไม่มีการป้องกัน เช่น ไม่สวมหน้ากากอนามัย 

- ผู้ที่อยู่ในบริเวณที่ปิด ไม่มีการถ่ายเทอากาศ เช่น ในรถปรับอากาศ ห้องปรับอากาศ 

ร่วมกับผู้ป่วยและอยู่ห่างจากผู้ป่วยไม่เกนิ 1 เมตร นานกว่า 15 นาที โดยไม่มีการป้องกัน 

• ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ า หมายถึง ผู้สัมผัสที่มีโอกาสต่ าในการรับหรือแพร่เชื้อกับผู้ป่วย ได้แก่ ผู้สมัผสัท่ีไม่เข้าเกณฑ์ผู้สมัผสัเสี่ยงสงู 

อ้างอิงแนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) ฉบับ 21 กุมภาพันธ์ 2563 โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

MUBCM-COVID-19:20200304



6

แนวทางการจัดกลุ่ม
ผู้สัมผัสตามระดับ

ความเสี่ยงต่อการรับเชื้อ

อ้างอิงแนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) ฉบับ 21 กุมภาพันธ์ 2563 โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
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แนวทางการจัดกลุ่ม
ผู้สัมผัสตามระดับ

ความเสี่ยงต่อการรับเชื้อ
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ค าแนะน า ส าหรับกลุ่มผู้สัมผัสที่มคีวามเสี่ยงต่ า

1.ให้ด าเนินชีวิตตามปกติ หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในที่ที่มีคนจ านวนมาก 

สังเกตอาการตนเอง (self-monitoring) เป็นเวลา 14 วันหลังวันที่สัมผัส
ผู้ป่วยยืนยันครั้งสุดท้าย 

2.หากมีไข้หรืออาการของระบบทางเดินหายใจ อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ไอ 
เจ็บคอ มีน้ ามูก หายใจหอบเหนื่อย หรือหายใจล าบาก ให้ด าเนินการปรึกษา
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสถานพยาบาล หรือด าเนินการตรวจสอบโรคจาก
สถานพยาบาลที่เชื่อถือได้

อ้างอิงแนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) ฉบับ 21 กุมภาพันธ์ 2563 โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
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ให้ผู้สัมผัสปฏิบัติดังนี้ 

• หยุดเรียน หยุดงาน และ พักอยู่กับบ้าน จนกว่าจะครบ 14 วันหลังการสัมผัส 

• ควรนอนแยกห้อง ไม่ออกไปนอกบ้าน ไม่เดินทางไปที่ชุมชนหรือที่สาธารณะ 
• รับประทานอาหารแยกจากผู้อื่น เช่น แยกสถานที่ หรือ รับประทานต่างเวลากับผู้อื่น

• ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัว เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว แก้วน้ า หลอดดูดน้ า ร่วมกับผู้อื่น 

ค าแนะน าส าหรับ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เพ่ือสังเกตอาการ ณ ที่พักอาศัย (Self-Quarantine at Home)   (1)

อ้างอิงแนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) ฉบับ 21 กุมภาพันธ์ 2563 โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

MUBCM-COVID-19:20200304
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• หากมีอาการไอ ให้
o สวมหน้ากากอนามัย หรือ
o ปิดปากจมูกด้วยกระดาษทิชชูทุกครั้งที่ไอจาม โดยปิดถึงคาง 

แล้วทิ้งทิชชูลงในถุงพลาสติก และปิดปากถุงให้สนิทก่อนทิ้ง หรือ 
o ใช้แขนเสื้อปิดปากจมูกเมื่อไอหรือจาม 
o และ ท าความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจล หรือ น้ าและสบู่ทันที

อ้างอิงแนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) ฉบับ 21 กุมภาพันธ์ 2563 โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ค าแนะน าส าหรับ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เพ่ือสังเกตอาการ ณ ที่พักอาศัย (Self-Quarantine at Home)   (2)

MUBCM-COVID-19:20200304
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• เมื่ออยู่กับผู้อื่นต้องสวมหน้ากากอนามัย และ อยู่ห่างจากคนอื่นๆ ในบ้านประมาณ 1-2 เมตร
หรืออย่างน้อยประมาณหนึ่งช่วงแขน 

• หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดบุคคลอื่นในที่พักอาศัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่าง ๆ 

• ทุกคนในบ้านควรล้างมือบ่อยๆด้วยน้ าและสบู่อย่างน้อย 20 วินาที เพ่ือลดการรับและแพร่เชื้อ 

• ท าความสะอาดเสื้อผ้า ผ้าปูเตียง ผ้าขนหนู ฯลฯ ด้วยสบู่หรือผงซักฟอกธรรมดาและน้ า 
หรือซักผ้าด้วยน้ าร้อนที่ อุณหภูมิน้ า 60-90 องศาเซลเซียล

• เฝ้าระวังอาการเจ็บป่วยของผู้สัมผัสใกล้ชิดหรือสมาชิกในบ้าน ภายในระยะเวลา 14 วัน 
หลังสัมผัสผู้ป่วย

อ้างอิงแนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) ฉบับ 21 กุมภาพันธ์ 2563 โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ค าแนะน าส าหรับ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เพ่ือสังเกตอาการ ณ ที่พักอาศัย (Self-Quarantine at Home)   (3)

MUBCM-COVID-19:20200304
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มหาวิทยาลัยมหดิล



แจ้งประชาสัมพนัธ์สถานการณแ์ละการป้องกัน
งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป       
มหาวิทยาลัยมหิดล

https://mahidol.ac.th/th/covid-19
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แจ้งกรณีที่มีข้อสงสัยพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล             

โทรศัพท์ 02-849-6150, 02-849-6152-5

ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรค 
ค าแนะน า แนวทางการปฏิบัติตน

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

การติดตามข่าวสาร

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/intro.php 1422

murmc@mahidol.ac.th
https://op.mahidol.ac.th/rm/covid-19_of_mahidol

แจ้งข้อมูลการเฝ้าระวัง นักศึกษา ม.มหิดล
หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา (MU Health)             
งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล      โทรศัพท์ 02-849-4529-30 
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