แบบส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวินิจฉัยผูป้ ่วยสงสัยโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โทรศัพท์ 0-2951-0000 ต่อ 99248 โทรสาร 0-2591-2153

ชื่อผู้ป่วย.....................................................................เพศ..........อายุ................ปี...................เดือน......................
ที่อยู่................................................ตําบล.........................อําเภอ..............................จังหวัด................................
วันที่เริ่มป่วย..........................................รักษาที่โรงพยาบาล...........................................HN................................
วันที่รับไว้.........................................อาชีพ....................................แพทย์ผู้ส่งตรวจ..............................................
หมายเลขโทรศัพท์....................................................................E-mail................................................................
ส่งตัวอย่าง โดย  โรงพยาบาล
 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์......................................................
 โครงการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค  โครงการ...........................................................
ประวัติสัมผัสและการเดินทาง ในช่วง 14 วันก่อนป่วย
 อาศัยหรือเดินทางมาจากประเทศในแถบตะวันออกกลาง.....................................ประเทศเกาหลีไต้
 บุคคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยปอดบวม รวมทั้งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการที่ตรวจตัวอย่างจากระบบ
ทางเดินหายใจ
 สัมผัสใกล้ชิด ผู้ป่วยน่าจะเป็น หรือ ผู้ปว่ ยยืนยัน MERS
 ผู้ป่วยปอดอักเสบที่เกิดเป็นกลุ่มก้อนในชุมชนหรือที่ทํางานเดียวกัน หรือมีความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยา
อาการ
ไอ
 เจ็บคอ
 ไข้ เป็นมา.....วัน อุณหภูมิ ..........oC
ปวดศีรษะ
มีน้ํามูก
มีเสมหะ
 อ่อนเพลีย
หอบ หายใจลําบาก ปอดบวม/ปอดอักเสบ ไตวาย
 ถ่ายเหลว
อาการแทรกซ้อนอื่นๆ ระบุ............................................................................
ผลการตรวจด้วย Influenza rapid test (ถ้ามีการตรวจ)  Negative Positive  Flu A  Flu B
การวินิจฉัยของแพทย์........................................................................................................................................
ตัวอย่างส่งตรวจเพื่อหาสารพันธุกรรมหรือแยกเชื้อ
Throat swab (TS)
วันที่เก็บ..................................................
Nasopharyngeal swab (NPS)
วันที่เก็บ..................................................
Nasopharyngeal aspirate
วันที่เก็บ..................................................
TS + NPS
วันที่เก็บ..................................................
Sputum
วันที่เก็บ..................................................
ทางเดินหายใจส่วนล่างอื่นๆ ระบุ ..............................วันที่เก็บ..................................................
Stool (ในกรณีที่มีอาการท้องร่วง)
วันที่เก็บ..................................................
Urine (ในกรณีที่มีอาการไตวาย)
วันที่เก็บ..................................................
อื่นๆ ระบุ .......................................วันที่เก็บ..................................................
ตัวอย่างส่งตรวจเพื่อตรวจหาแอนติบอดี
[ ] เจาะเลือดครั้งแรก วันที่ ………………………………..[ ] เจาะเลือดครั้งที่ 2 วันที่ …………………………………..
ชื่อผู้นําส่งตัวอย่าง..............................................................วันที่..................................โทรศัพท์...........................
ชื่อและที่อยู่ของผู้ที่ต้องการให้ส่งผล
.............................................................................................................................................................................
โทรศัพท์..........................................โทรสาร........................................e-mail …………………….……………………...
(โปรดอ่านวิธีเก็บและส่งตัวอย่างด้านหลัง)
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แนวทางการเก็บและนําส่งตัวอย่าง
ผู้ป่วยหรือผู้ทสี่ งสัยติดเชื้อโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง/ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ 2012
โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
1.ควรเก็บตัวอย่างเร็วที่สุด เมื่อผู้ป่วยเริ่มปรากฎอาการของโรค (อย่างช้าภายใน 3-5 วัน)
2.ชนิดและวิธีการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อ MERS-CoV และเชื้อไวรัสชนิดอื่นๆ(RV-16)
ด้วยวิธี real-time PCR
คําแนะนําเพิ่มเติม
ตําแหน่งเก็บสิง่ ส่งตรวจ
ชนิดสิง่ ส่งตรวจ
(อาการ)
ทางเดินหายใจส่วนล่าง bronchoalveolar lavage , tracheal aspirate, tracheal ควรเก็บตัวอย่างจากทางเดิน
(ปอดบวม ปอดอักเสบ ) suction, sputum ให้ใส่ภาชนะปลอดเชื้อไม่ต้องใส่ หายใจส่วนบนควบคู่ไปด้วย
VTM ยกเว้นกรณีผู้ป่วยใส่ tube ให้ตัดสาย ET-tube จุ่ม ( เพื่อเพิ่มโอกาสการพบเชื้อ )
ลงในหลอด VTM
ทางเดินหายใจส่วนบน -nasopharyngeal aspirate, nasopharyngeal wash ใช้ Dacron หรือ Rayon swab
ที่ก้านทําด้วยลวดหรือพลาสติก
ให้ใส่ภาชนะปลอดเชื้อไม่ต้องใส่ VTM
(คล้ายไข้หวัดใหญ่)
ทางเดินอาหาร
(ท้องร่วง)
ทางเดินปัสสาวะ
(ไตวาย)

-เก็บ nasopharyngeal swab ร่วมกับ throat swab ใส่ใน และไม่มีสาร calcium alginate
VTM หลอดเดียวกัน
เก็บอุจจาระใส่ในภาชนะปลอดเชื้อ10-20 มล. หรือ
ประมาณ 5-10 กรัม

เก็บปัสสาวะใส่ในภาชนะปลอดเชื้อ 10-20 มล.

-

3.เมื่อเก็บตัวอย่างแล้วต้องแช่ในกระติกน้ําแข็งทันที หรือเก็บในตู้เย็น อุณหภูมิ 4-8 องศาเซลเซียส
อย่าเก็บในช่องแข็งของตู้เย็น แล้วส่งห้องปฏิบัติการภายใน 72 ชั่วโมง กรณีที่ไม่สามารถส่งตรวจภายใน 72
ชั่วโมง ให้เก็บในตู้แช่แข็ง -70 องศาเซลเซียส
4.หากผู้ป่วยเข้านิยามการเฝ้าระวังฯ แต่ตัวอย่างจากระบบทางเดินหายใจให้ผล PCR เป็นลบ อาจมีสาเหตุจาก
ตัวอย่างที่ไม่ เหมาะสมหรือด้อยคุณภาพ ควรทบทวนวิธีเก็บและนําส่งตัวอย่าง แล้วเก็บตัวอย่างใหม่ตรวจซ้ํา
การประสานส่งตัวอย่าง:
กรมควบคุมโรค
ร.พ.ในสังกัดรัฐและเอกชนทีร่ ับผู้ป่วยที่เข้าข่ายเฝ้าระวังฯไว้ต้องแจ้งสํานักระบาดวิทยา
ภายใน 24 ชั่วโมง ที่โทรศัพท์: 02 590 1793 หรือ 02 590 1795 โทรสาร 02 591 8579 หรือ E mail:
outbreak@health.moph.go.th
หรือบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลการเฝ้าระวังผู้ป่วยติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ
เฉียบพลันรุนแรง SARI ทางเวบไซต์สํานักระบาดวิทยา www.boe.moph.go.th และนําส่งตัวอย่างโดยใช้
แบบฟอร์มส่งตรวจ MERS-CoV ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และแนบฟอร์มแจ้งข้อมูลผู้ป่วย ของสํานักระบาด
(SARI_AI1) พร้อมระบุชื่อผู้รับแจ้งข้อมูลของสํานักระบาด หรือสํานักงานป้องกัน ควบคุมโรค ทั้งนี้สํานักระบาด
วิทยา กรมควบคุมโรคจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าตรวจวิเคราะห์
สถานที่รับตัวอย่างส่วนกลาง : ศูนย์ประสานงานการตรวจวิเคราะห์และเฝ้าระวังโรคทางห้องปฏิบัติการ (ศปส.)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ.นนทบุรี
เวลาให้บริการ : วันทําการ เวลา 08.30-18.30 น.
วันหยุดราชการ เวลา 08.30-16.30 น.
โทรศัพท์ 0-2951-0000 ต่อ 99248, 99614 , 0-2591-2153 โทรสาร 0-2591-5449, 0-2951-1485
กรณีการระบาดหรือเร่งด่วน โปรดแจ้ง ศปส. โทร. 089-318-4596, 081-875-2792
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