แบบส่ งตัวอย่ างตรวจโรคไข้ เลือดออก ไข้ เดงกี ไข้ ชิคุนกุนยา
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์สาธารณสุ ข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข
ถนนติวานนท์ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-2951-0000 โทรสาร 0-2951-2153
ชื่อ-สกุลผูป้ ่ วย ……………………………......…………………. เพศ ชาย หญิง อายุ ……….. ปี ………. เดือน ................วัน
ที่อยูเ่ ลขที่ ……........… หมู่ที่ .…… ถนน ……………………...…..………………………… ตําบล..............………................................
อําเภอ/เขต ………..…..……………………….. จังหวัด ……...…………………..………… โทรศัพท์.....................................................
วัน/เดือน/ปี ที่เริ่ มป่ วย…………….……....…. วัน/เดือน/ปี ที่รับไว้ ………………...……....วัน/เดือน/ปี ที่จาํ หน่าย………………………….
รับการรักษาที่ ร.พ.………….....……………………………. อําเภอ…………..……………..…………จังหวัด………………….........……
รหัสไปรษณี ย.์ ...........................โทรศัพท์............................................ H.N. .……….……….......แพทย์ผรู้ ักษา...........................................
ประวัติการเดินทางในระยะเวลา 14 วันก่อนป่ วย วัน/เดือน/ปี ...................ตําบล ...................... อําเภอ…...................จังหวัด……..................
การวินิจฉัย :
DHF grade 1
DHF grade 2
DHF grade 3
DHF grade 4
ไข้เดงกี DF
ไข้ชิคุนกุนยา
อื่นๆ (ระบุ)………………………………………………
อาการและการตรวจพบ :
1. ไข้ วัน/เดือน/ปี ทีเ่ ริ่มเป็ นไข้ …………………..อุณหภูมิสูงสุ ด…..0ซ วัน/เดือน/ปี ทีไ่ ข้ ลด…………………………
2. อาการเลือดออก
2.1 Tourniquet ไม่ได้ทาํ positive……จุด/Inch2 negative (วัน/เดือน/ปี ที่ทาํ ………...….)
2.2 อาการเลือดออกที่ผวิ หนัง
petechiae
ecchymoses
ไม่มี
2.3 เลือดกําเดาออก
2.4 เลือดออกจากเหงือก
2.5 อาเจียนเป็ นเลือด
2.6 ถ่ายเป็ นเลือด
2.7 อื่นๆ (โปรดระบุ)………………………….
3. ตับ
โต ขนาด…………ซม.
คลําไม่พบ
กดเจ็บ
4. อาการช็อค
ไม่มี
มี มือเท้าเย็น
กระสับกระส่ าย (วัน/เดือน/ปี ………………..)
ชีพจร……….ครั้ง/นาที แรงดันเลือดตัวบน ตํ่าสุ ด……………มม. ปรอท
5. ปวดข้อ 6. มีขอ้ บวม
7. ปวดกล้ามเนื้อ
8. มีผนื่ แดง
9. ตาแดง
10. ตรวจร่ างกาย พบ ascitis
มี
ไม่มี (fluid thrill, shifting duliness)
11. อาการและการแสดงอืน่ ๆ (Unusual manifestation) ตัว/ตา เหลือง ไม่รู้สึกตัว ชัก
Renal failure
อื่นๆ (ระบุ)…………............................................
การปฏิบัตทิ างห้ องปฏิบัตกิ าร
Platelet counts
แรกรับ…………...…/ลบ.มม.
สูงสุ ด………..……/ลบ.มม. ตํ่าสุ ด……………..…/ลบ.มม.
Hematocrit
แรกรับ……………….%
สูงสุ ด…………..…%
ตํ่าสุ ด…………….…%
โปรดระบุรายการทีต่ ้ องการส่ งตรวจ
เฉพาะเจ้ าหน้ าทีฝ่ ่ ายอาโบไวรัส
โรคไข้ เลือดออก วิธี ELISA IgM&IgG
Convalescent
วิธี RT-PCR จําแนกซี โรทัยป์
Acute Serum
1
2
วิธี Real Time RT-PCR จําแนกซี โรทัยป์
Dengue RT-PCR
โรคไข้ ชิคุนกุนยา วิธี ELISA IgM
วิธี RT-PCR
Dengue Real Time RT-PCR
วัน/เดือน/ปี ทีเ่ จาะเลือด
หมายเลขวิเคราะห์ (NIH no.)
D-IgM
ครั้งที่ 1 ……/………/…......... .......................................
D-IgG
ครั้งที่ 2 ……/………/…......... .......................................
JE-IgM
ครั้งที่ 3 ……/………/…......... .......................................
Chik RT-PCR
ชื่อและทีอ่ ยู่ของผู้ต้องการให้ ส่งผล
Chik-IgM P/N ratio
ชื่อ-สกุล .......................................................................................
ที่อยู่ ..............................................................................................
....................................................................................................... Interpretation
โทรศัพท์ ............................................... โทรสาร ........................
Date
E-mail address…………………………………………………..
FM –NIH-001-4 แก้ไขครั้งที่ 2 ( 14 ก.ค. 2558 )
)

วิธีการเก็บและการส่ งตัวอย่ างตรวจไข้ เลือดออก ไข้ เดงกีและโรคไข้ ชิคุนกุนยา
1. ตัวอย่ างทีเ่ หมาะสมสํ าหรับตรวจโรคไข้ เลือดออก และไข้ เดงกี
1.1 การตรวจหาแอนติบอดี
เจาะเลือดครั้งที่หนึ่ง ในวันที่ผปู ้ ่ วยเข้ารับการรักษา
เจาะเลือดครั้งที่สอง ห่างจากวันเริ่ มมีไข้ 10-17 วัน หรื อในวันที่ผปู ้ ่ วยออกจากโรงพยาบาล กรณี ที่เจาะเลือดครั้งที่ 2 ห่าง
จากวันเริ่ มมีไข้นอ้ ยกว่า 10 วัน ให้นดั ผูป้ ่ วยมาเจาะเลือดครั้งที่ 3 ห่างจากวันเริ่ มมีไข้ 10-17 วัน
1.2 การตรวจหาสารพันธุกรรม เจาะเลือดในระยะมีไข้ห่างจากวันเริ่ มเป็ นไข้ไม่เกิน 5 วัน
2. ตัวอย่ างทีเ่ หมาะสมสํ าหรับตรวจโรคไข้ ชิคุนกุนยา
2.1 การตรวจหาแอนติบอดี
เจาะเลือดครั้งที่หนึ่ง ในวันที่ผปู ้ ่ วยเข้ารับการรักษา
เจาะเลือดครั้งที่สอง ห่างจากวันเริ่ มมีไข้ 14-21 วัน หรื อในวันที่ผปู ้ ่ วยออกจากโรงพยาบาล กรณี ที่ตวั อย่างที่ 2 ห่างจากวัน
เริ่ มมีไข้ ไม่ถึง 14 วัน ให้นดั ผูป้ ่ วยมาเจาะเลือดครั้งที่ 3 อีกครั้ง โดยห่างจากวันเริ่ มมีไข้ 14-21 วัน
2.2 การตรวจหาสารพันธุกรรม เจาะเลือดในระยะมีไข้ห่างจากวันเริ่ มเป็ นไข้ไม่เกิน 5 วัน
3. วิธีการเก็บนํา้ เหลืองจากหลอดเลือดดํา
เจาะเลือดจากหลอดเลือดดําโดยวิธีการปลอดเชื้อ ประมาณ 3-5 มล. ใส่ หลอดแก้วที่ปลอดเชื้อปั่ นแยกเฉพาะนํ้าเหลืองใส่ ใน
หลอดที่ปลอดเชื้อ หลังจากนั้นปิ ดจุกและพันด้วยพาราฟิ ล์มหรื อเทปให้แน่น ปิ ดฉลากเขียนชื่อนามสกุลผูป้ ่ วย วันที่เจาะเก็บเลือด และ
ระบุการตรวจที่ตอ้ งการ เก็บตัวอย่างนํ้าเหลืองไว้ในช่องแช่แข็งของตูเ้ ย็นจนกว่าจะส่ งได้ที่
4. วิธีการเก็บตัวอย่ างโดยใช้ กระดาษซับเลือดมาตรฐาน
เจาะเลือดจากปลายนิ้วแตะเลือดบนกระดาษซับเลือดส่ วน ก. หรื อถ้าเจาะเลือดเพื่อการอื่นอยูแ่ ล้วก็หยดเลือดลงบนกระดาษ
ส่ วน ก. ให้เลือดซึมจนชุ่มทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ทิ้งไว้ให้แห้งที่อุณหภูมิหอ้ ง

ก

กระดาษที่ซบั เลือดแล้วอย่าให้ถูกแดด หรื อเก็บในที่ร้อน และห้ามเก็บไว้นานเกิน 1 เดือน
5. วิธีการนําส่ งตัวอย่ าง
1) ตัวอย่างนํ้าเหลือง
นําหลอดตัวอย่างใส่ ถุงพลาสติกแยกเป็ นรายๆ รัดยางให้แน่ น แช่ในกระติกนํ้าแข็ง ส่ งพร้ อมแบบส่ งตัวอย่างนําไปส่ งที่
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์สาธารณสุ ข
2) ตัวอย่างที่เก็บโดยใช้กระดาษซับเลือดมาตรฐาน
กลัดติดกับใบประวัติ ส่ งไปที่สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์สาธารณสุ ข
หมายเหตุ: ในการส่งตรวจเพื่อหาเชื้อไวรัสซิกา ให้ใช้แบบส่งตัวอย่างเดียวกับตรวจโรคไข้เลือดออก
แต่ให้ระบุรายการที่ส่งตรวจจากโรคไข้เลือดออก เป็นโรคติดเชื้อไวรัสซิกา และเลือกวิธี Real Time RT-PCR จำแนกซีโรไทยป์

