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ในวันที่ 23 กันยายน 2555 องค์การอนามัยโลกแจ้งเตือนการพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่
2012 (Middle East respiratory syndrome coronavirus ; MERS-CoV) ซึ่งเป็นเชื้อที่อยู่ในตระกูลเดียวกับโรคซาร์ส
แต่เป็นคนละสายพันธุ์ จนถึงปัจจุบัน ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก(ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2556) พบผู้ป่วยยืนยันทั้งสิ้น
138 ราย เสียชีวิต 58 ราย จากประเทศซาอุดิอาระเบีย 114 ราย (เสียชีวิต 47 ราย) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 6 ราย
(เสียชีวิต 2 ราย) กาตาร์ 5 ราย (เสียชีวิต 2 ราย) จอร์แดน 2 ราย(เสียชีวิต 2 ราย) อังกฤษ 3 ราย(เสียชีวิต 2
ราย) อิตาลี 1 ราย ไม่เสียชีวิต ฝรั่งเศส 2 ราย (เสียชีวิต 1 ราย) และตูนีเซีย 3 ราย (เสียชีวิต 1 ราย) โดยที่ผู้ป่วย
ใน 4 ประเทศหลังเป็นผู้ที่รับเชื้อมาจาก 4 ประเทศแรก (ประเทศซาอุดิอาระเบียหรือประเทศใกล้เคียง) ซึ่งอาจเป็น
การรับเชื้อโดยตรง หรือโดยทางอ้อม จากรายงานพบว่า เริ่มมีการพบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตตั้งแต่เดือนเมษายน 2555
ในกลุ่มแพทย์ พยาบาลในประเทศจอร์แดนที่ดูแลผู้ป่วยที่มีอาการปอดบวมรุนแรง โดยในช่วงแรกยังไม่ทราบว่าผู้ป่วย
เหล่านั้นเกิดจากเชื้อใด หลังจากนั้นมีการตรวจยืนยันว่าเป็นการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012 ภายหลัง
จากที่มีรายงานในเดือนกันยายน 2555 เกี่ยวกับการตรวจพบโรคนี้ในผู้ป่วยชาวซาอุดิอาระเบียซึ่งส่งเชื้อไปตรวจ
ยืนยันที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ หลังจากนั้นมีรายงานการพบผู้ป่วยมาอีกเป็นระยะจากหลายประเทศ แต่พบไม่มาก
นัก จนกระทั่งเดือนเมษายน-กันยายน 2556 มีการระบาดในโรงพยาบาลหลายแห่งในประเทศซาอุดิอาระเบียรวมทั้ง
มีการระบาดในชุมชนประปราย จนปัจจุบันมีรายงานการติดเชื้อจากคนสู่คนในหลายกลุ่ม ทั้งระหว่างผู้ป่วยด้วยกัน
ผู้ป่วยกับบุคลากรทางการแพทย์ สมาชิกในครอบครัวเดียวกัน และระหว่างเพื่อนร่วมงาน แต่ยังไม่มีการแพร่กระจาย
ของเชื้อวงกว้างในชุมชน โดยมีข้อมูลเบื้องต้นว่าประมาณร้อยละ 18 ของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่
2012เป็นบุคลากรทางการแพทย์ ถึงแม้ว่าผู้ป่วยกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อย แต่ก็
พบว่าบางรายมีอาการรุนแรง หรือเสียชีวิต ซึ่งเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012 นี้ ยังไม่มีวัคซีนและการรักษาที่
จําเพาะแต่เป็นการรักษาแบบประคับประคองเท่านั้น สําหรับประเทศไทยยังไม่พบการแพร่ระบาดของโรคนี้ แต่
ขณะนี้มีผู้แสวงบุญชาวไทย ที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย จํานวนประมาณกว่า 10,000
คน โดยร้อยละ 80 เป็นคนไทยใน 14 จังหวัดของภาคใต้ โดยส่วนใหญ่มาจาก 5 จังหวัดหลัก คือ นราธิวาส
ปัตตานี ยะลา สงขลา สตูล และอีกร้อยละ 20 มาจากทั่วประเทศและกรุงเทพมหานคร กําลังจะเดินทางกลับมา
ประเทศไทย ในระหว่างเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2556
สําหรับการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012 เน้นการเฝ้าระวังในผู้ป่วยปอดบวมที่มี
ประวัติเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ปอดบวมในบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยปอดบวมเป็นกลุ่มก้อน หากพบ
ผู้ป่วยปอดบวมที่อยู่ในกลุ่มเหล่านี้ ต้องมีการตรวจหาเชื้ อไวรัสโคโรน่าไม่ว่าจะพบเชื้อสาเหตุอื่นๆ แล้วหรือไม่
เนื่องจากข้อมูลผู้ป่วยในต่างประเทศพบว่า มีส่วนหนึ่งที่มีการติดเชื้อร่วมกัน (co-infection) กับเชื้อชนิดอื่น ทั้งไวรัส
และแบคทีเรีย นอกจากนี้ยังมีอีก 2 กลุ่มที่เพิ่มขึ้นมาได้แก่ การป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจส่วนล่างที่มีอาการ
รุนแรง โดยมีเงื่อนไขว่าเป็นผู้ป่วยที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ หรือมี ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrome)
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ถึงแม้ว่าอาจไม่มีประวัติเสี่ยงก็ตาม ทั้งนี้เนื่องจากผู้ป่วยบางรายอาจไม่ให้ข้อมูลประวัติเสี่ยง ทําให้แพทย์ผู้รักษาไม่ได้
นึกถึงโรคเหล่านี้และไม่ได้ส่งตรวจหาเชื้อเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ในกลุ่มนี้จะจํากัดเฉพาะผู้ที่ยังไม่ทราบเชื้อสาเหตุ
เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการส่งตรวจ และกลุ่มสุดท้ายคือ ผู้ที่เกิดอาการของระบบทางเดินหายใจภายหลังจาก
คลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยเข้าข่ายหรือยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012 ในช่วง 14 วันก่อนป่วย โดย
ที่อาการเหล่านี้อาจเป็นอาการของระบบทางเดินหายใจส่วนบน (เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ํามูก) หรือทางเดินหายใจ
ส่วนล่าง (เช่น ไข้ ไอ หอบเหนื่อย หายใจลําบาก เป็นต้น) ก็ได้ ซึ่งกลุ่มสุดท้ายนี้กําหนดตามนิยามการเฝ้าระวังและ
สอบสวนขององค์การอนามัยโลก
ดังนั้น ความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในการเฝ้าระวัง สอบสวนผู้ป่วยที่สงสัย
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012 นี้ จะช่วยให้สามารถตรวจพบการเข้ามาของเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่
2012 ได้อย่างทันท่วงที และจํากัดวงการแพร่ระบาด (containment) ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ของการเฝ้าระวัง
1. เพื่ อ ตรวจจั บ การระบาดและสอบสวนโรคในผู้ ป่ ว ยโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรน่ า สายพั น ธุ์ ใ หม่ 2012
ในประเทศไทย
2. เพื่อติดตามสถานการณ์และลักษณะทางระบาดวิทยาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012
3. เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงความรุนแรงของเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012
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นิยามผู้ป่วยที่ต้องดําเนินการสอบสวนโรค (Patients to be investigated):
1. ผู้ป่วยปอดบวมที่มีประวัติเสีย่ ง หมายถึง ผูป้ ่วยปอดบวมที่มีประวัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
 อาศัยหรือเดินทางจากประเทศแถบภูมิภาคตะวันออกกลาง2 ในช่วงเวลา 14 วันก่อนวันเริ่มป่วย
 เป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยปอดบวม หรือเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการที่ตรวจตัวอย่างจาก
ระบบทางเดินหายใจ ในช่วงเวลา 14 วันก่อนวันเริ่มป่วย
 สัมผัสใกล้ชิด3 “ผู้ป่วยเข้าข่าย” หรือ “ผู้ป่วยยืนยัน” ไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012 ในช่วงเวลา 14 วัน
ก่อนหรือหลังวันเริ่มป่วย
 ผู้ป่วยปอดบวมที่เกิดเป็นกลุ่มก้อน (พบผู้ป่วยตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป ที่มีวันเริ่มป่วยอยู่ในช่วงเวลาห่างกันไม่
เกิน 14 วัน) ในชุมชนหรือที่ทํางานเดียวกัน หรือมีความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยา
หมายเหตุ: ผูป้ ่วยปอดบวมทั้ง 4 กลุ่มนี้ตอ้ งตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรน่า ถึงแม้ว่าอาจตรวจพบเชื้อสาเหตุ
อื่นๆ แล้ว
2. ผู้ป่วยปอดบวมรุนแรง หรือ ภาวะระบบทางเดินหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน ARDS (Acute Respiratory
Distress Syndrome) ที่ไม่ทราบเชื้อสาเหตุ1 (ไม่ว่าจะเป็นไวรัสหรือแบคทีเรีย)
 ปอดบวมรุนแรง หมายถึง ผู้ป่วยปอดบวมที่ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ
หมายเหตุ: ผู้ป่วยกลุ่มนี้ถึงแม้ไม่มีประวัติเสี่ยงก็ยังคงเข้าเกณฑ์ที่ต้องสอบสวนโรค
3. ผู้ป่วยติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบน เช่น ไข้ ไอ น้ํามูก เจ็บคอ ที่สัมผัสใกล้ชิด3 กับ“ผู้ป่วยเข้าข่าย” หรือ
“ผู้ป่วยยืนยัน” ในช่วงเวลา 14 วันก่อนหรือหลังวันเริ่มป่วย
1

ตัวอย่างเชื้อก่อโรค เช่น Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza type B, Legionella pneumophila,
other recognized primary bacterial pneumonias, influenza, and respiratory syncytial virus.
2

ประเทศแถบภู มิ ภ าคตะวั น ออกกลาง ได้ แ ก่ กาตาร์ ซาอุ ดี อ าระเบี ย
จอร์ แ ดน
สหรั ฐ อาหรั บ เอมิ เ รตส์ เยเมน
บาห์เรน อียิปต์ อิหร่าน ตุรกีอิรัก อิสราเอล คูเวต เลบานอน โอมาน ซีเรีย และดินแดนปาเลสไตน์ (เวสต์แบงก์และฉนวนกาซา)
3

ผู้ที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิด ได้แก่:
 อาศัยในบ้านเดียวกับผู้ป่วย
 มีการสัมผัสร่างกายผู้ป่วย นั่งทํางานในบริเวณใกล้ๆ กับผู้ป่วย หรือเรียนในห้องเดียวกับผู้ป่วย หรือเดินทางในยานพาหนะ
เดียวกับผู้ป่วย
 บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ให้การดูแลรักษาผู้ป่วย
โดยที่ประวัติการสัมผัสใกล้ชิดดังกล่าวนี้ เกิดขึ้นในช่วงเวลา 14 วัน ก่อนหรือหลังวันเริ่มป่วยของผู้ป่วยที่สงสัยรายนั้นๆ
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การจําแนกผูป้ ่วย
ผู้ป่วยเข้าข่าย (Probable case)
แบ่งออกเป็น 3 กรณี:
กรณีที่ 1 ผู้ป่วยปอดบวม หรือ ภาวะระบบทางเดินหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน (Acute Respiratory
Distress Syndrome: ARDS) ซึ่งมีประวัติอาศัยอยู่หรือเดินทางไปประเทศแถบตะวันออกกลางที่มีรายงานการ
ระบาดโรค MERS-CoV ในช่วง 14 วันก่อนวันเริ่มป่วย
ร่วมกับ มีผลการตรวจที่ไม่สามารถสรุปผลได้ (inconclusive tests)5 (เช่น ตรวจ PCR ให้ผลบวกเพียงชุดเดียว)
กรณีที่ 2 ผู้ป่วยปอดบวม หรือ ภาวะระบบทางเดินหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน (Acute Respiratory
Distress Syndrome: ARDS) ซึ่งมีประวัติสัมผัสใกล้ชิด3 กับผู้ป่วยยืนยัน MERS-CoV
ร่วมกับ ไม่มีผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการหรือ ผลการตรวจหาไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012 ให้ผล
ลบจากการตรวจเพียง 1 ครั้ง จากตัวอย่างที่ไม่เหมาะสมหรือด้อยคุณภาพ4
กรณีที่ 3 ผู้ป่วยที่มีอาการของการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน (ไม่ว่าจะเป็นอาการของระบบ
ทางเดินหายใจส่วนบนหรือส่วนล่าง) ซึ่งมีประวัติสัมผัสใกล้ชิด3 กับผู้ป่วยยืนยัน MERS-CoV ร่วมกับ มีผลการตรวจ
ที่ไม่สามารถสรุปผลได้ 5 (เช่น ตรวจ PCR ให้ผลบวกเพียงชุดเดียว)
ผู้ป่วยยืนยัน (Confirmed case)
หมายถึง ผู้ป่วยที่มีผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันว่า พบสารพันธุกรรมเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่
2012 (MERS-CoV) โดยการตรวจด้วยวิธี PCR ด้วย จีโนมจําเพาะ (specific genomic target) อย่างน้อย 2 ชุด
หรือ single PCR ร่วมกับการ sequencing
ผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค (Case under investigation)
ผู้ป่วยที่ยังต้องหาข้อมูลเพิ่มเติม ทั้งทางคลินิก และ/หรือ ประวัติการสัมผัสปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่ และ/หรือ ผล
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ ก่อนที่จะสามารถสรุปจําแนกประเภทผู้ป่วยได้ชัดเจน
ผู้ป่วยคัดออก (Excluded)
ผู้ป่ว ยที่ ข้อมู ล จากการสอบสวนโรคพบว่ า ไม่ เ ข้านิ ย ามผู้ป่ ว ยประเภทต่ างๆ ข้ างต้ น หรื อ การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการไม่พบหลักฐานการติดเชื้อ
4

ตัวอย่างที่ไม่เหมาะสมหรือด้อยคุณภาพ ได้แก่ กรณีที่มีเพียงตัวอย่างที่ได้จากทางเดินหายใจส่วนต้น (เช่น nasopharyngeal
swab) โดยที่ไม่ได้เก็บตัวอย่างจากทางเดินหายใจส่วนล่างมาตรวจด้วย หรือ ตัวอย่างที่คุณภาพต่ําเนื่องจากใช้วิธีการที่ไม่เหมาะสมในขณะที่
ขนส่ง หรือ ตัวอย่างที่เก็บห่างจากวันเริ่มป่วยมากเกินไปจนไม่สามารถแปลผลได้เมื่อตรวจไม่พบเชื้อ (ควรเก็บตัวอย่างเร็วที่สุดภายใน 1-3 วัน
เมื่อผู้ป่วยเริ่มปรากฏอาการของโรค หรืออย่างช้าภายใน 3-9 วัน)
5
ผลการตรวจที่ไม่สามารถสรุปผลได้ (Inconclusive tests) หมายถึง:
 ผลการตรวจคัดกรองโดยวิธี PCR ให้ผลบวก (หมายถึง ตรวจเชื้อ MERS-CoV ด้วย probe เพียงชุดเดียว) โดยไม่มีการตรวจ
ยืนยันโดยวิธี PCR อีกครั้งด้วย probe ชุดที่ 2 หรือ ได้ตรวจ PCR ด้วย probe ชุดที่ 2 แล้วให้ผลลบต่อ MERS-CoV
 ผลการตรวจซีรั่มให้ผลบวก (A serological assay considered positive) โดยไม่ได้มผี ลการตรวจโดยวิธี PCR ร่วมด้วย
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แนวทางการเฝ้าระวังผู้ป่วยติดเชื้อโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012
มีอาการระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง
(เช่น ไข้ ไอ หอบ หรือปอดบวม)
มีประวัติเสี่ยง*

ไม่มีประวัติเสี่ยง

อาการไม่รุนแรง

อาการรุนแรง (ใส่ท่อช่วยหายใจ
หรือมีภาวะ ARDS)

ตรวจพบเชื้อสาเหตุ

อาการไม่รุนแรง

อาการรุนแรง (ใส่ท่อช่วยหายใจ
หรือมีภาวะ ARDS)

ไม่พบเชื้อสาเหตุ







แยกห้องซักประวัติ ตรวจร่างกาย
ถ่ายภาพรังสีปอด (Film chest)
แยกผู้ป่วยเข้าห้อง AIIR หรือเทียบเคียง
ตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐาน เช่น CBC, sputum exam.
เก็บตัวอย่าง Nasopharyngeal aspirate หรือ broncheoalveolar lavage หรือ tracheal aspiration
จากท่อช่วยหายใจแบ่งใส่ VTM 2 หลอด ส่งตรวจ Flu A, B, MERS CoV**
 เก็บตัวอย่างเลือดในหลอด EDTA 1 หลอด (จํานวน 3-5 ซีซี)
 เก็บตัวอย่างAcute และ Convalescent serum ห่างกัน 14-21 วัน (ครั้งละ1 หลอด)
 แจ้ง SRRT ในพื้นที่ให้สอบสวนโรคโดยใช้แบบฟอร์ม (SARI_AI 1) และ (SARI_AI 2)

ให้ผลบวกต่อเชื้อ MERS-CoV โดยวิธี PCR ด้วย probe ชุดที่ 1

ตรวจไม่พบ MERS-CoV****
ซักประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย MERS-CoV*

ห้องปฏิบัติการตรวจยืนยันอีกครั้ง
โดยวิธี PCR ด้วย probe ชุดที่ 2

ไม่สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย
MERS-CoV

ให้ผลบวกต่อเชื้อ
MERS-CoV

ให้ผลลบต่อเชื้อ
MERS-CoV

ผู้ป่วยยืนยัน

ผู้ป่วยเข้าข่าย

MERS-CoV

ตัดออก

สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย
ยืนยัน MERS-CoV

ผู้ป่วยเข้าข่าย
MERS-CoV

MERS-CoV

* มีประวัติเสี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ในช่วง 14 วันก่อนป่วย 1) เดินทางจากประเทศตะวันออกกลาง 2) เป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วย
ปอดบวม หรือเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการที่ตรวจตัวอย่างจากระบบทางเดินหายใจ 3) สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยเข้าข่ายหรือยืนยันไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่
4) ผู้ป่วยปอดบวมที่เกิดเป็นกลุ่มก้อน (ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปในช่วง 14 วัน) ในชุมชนหรือที่ทํางานเดียวกัน หรือมีความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยา
** เก็บตัวอย่างส่งตรวจที่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข หรือ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
***แจ้งภายใน 24 ชั่วโมง ที่โทรศัพท์: 02-5901793 หรือ 02-5901795 โทรสาร 02-591 8579 หรือ Email: outbreak@health.moph.go.th หรือ
บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ในฐานข้ อ มู ล การเฝ้ า ระวั ง ผู้ ป่ ว ยติ ด เชื้ อ ระบบทางเดิ น หายใจเฉี ย บพลั น รุ น แรง SARI
ทางเว็ บ ไซต์ สํ า นั ก ระบาดวิ ท ยา
www.boe.moph.go.th
**** มีเงื่อนไขว่าต้องเป็นกรณีที่ตัวอย่างไม่ได้คุณภาพ เช่น วิธีการนําส่งไม่เหมาะสม หรือเก็บตัวอย่างช้าเกินไปนับจากวันเริ่มป่วย
หมายเหตุ: 1) ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการระบบทางเดินหายใจส่วนล่างที่มี “ประวัติเสี่ยง” ให้ส่งตรวจหา MERS-CoV ไม่ว่าจะตรวจพบเชื้อสาเหตุชนิดอื่น
แล้วหรือไม่ก็ตาม เนื่องจากข้อมูลจากต่างประเทศพบการติดเชื้อร่วมกัน (co-infection) พอสมควร
2) เหตุผลที่ให้ตรวจหา MERS-CoV ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการระบบทางเดินหายใจส่วนล่างที่มีอาการรุนแรงและไม่พบเชื้อสาเหตุอื่นๆ
ถึงแม้ผู้ป่วยรายนั้นไม่มีประวัติเสี่ยง เพื่อตรวจหาผู้ที่อาจติดเชื้อแต่ไม่ให้ประวัติเสี่ยง หรือกรณีที่ผู้สัมภาษณ์อาจไม่ได้ถามประวัติเสี่ยง
สํานักระบาดวิทยา
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แนวทางการเฝ้าระวังผู้ป่วยติดเชื้อโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012 (ต่อ)
มีอาการระบบทางเดิน
หายใจส่วนบน
(เช่น ไข้ ไอ น้ํามูก เจ็บคอ)
ซักประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย MERS-CoV*

ไม่สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย
MERS-CoV

สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย
เข้าข่ายหรือยืนยัน
MERS-CoV

ตัดออก
 แยกห้องซักประวัติ ตรวจร่างกาย
 ตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐาน เช่น CBC, sputum exam.
 เก็บตัวอย่าง Nasopharyngeal swab หรือ Throat swab แบ่งใส่ VTM 2 หลอดส่งตรวจ Flu A, B,
MERS-CoV**
 เก็บตัวอย่างเลือดในหลอด EDTA 1 หลอด (จํานวน 3-5 ซีซี)
 เก็บตัวอย่าง Acute และ Convalescent serum ห่างกัน 14-21 วัน (ครั้งละ1 หลอด)
 แจ้ง SRRT ในพื้นที่ให้สอบสวนโรคโดยใช้แบบฟอร์ม (SARI_AI 1) และ (SARI_AI 2)
และสําเนาส่งสํานักงานป้องกันควบคุมโรคและสํานักระบาดวิทยา***

ให้ผลบวกต่อเชื้อ MERS-CoV โดยวิธี PCR ด้วย probe ชุดที่ 1
ห้องปฏิบัติการตรวจยืนยันอีกครั้ง
โดยวิธี PCR ด้วย probe ชุดที่ 2

ให้ผลบวกต่อเชื้อ
MERS-CoV

ให้ผลลบต่อเชื้อ
MERS-CoV

ผู้ป่วยยืนยัน

ผู้ป่วยเข้าข่าย

MERS-CoV

MERS-CoV

* ผู้ที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิด หมายถึง ผู้ที่เข้าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ในช่วง 14 วันก่อนหรือหลังวันเริ่มป่วยของผู้ป่วย 1) ผู้ที่มีการสัมผัส
ร่างกายผู้ป่วย (ไม่ว่าเป็นญาติ เพื่อน หรือบุคลากรทางการแพทย์) 2) นั่งทํางานในบริเวณใกล้ๆ เดียวกับผู้ป่วย หรือ เรียนในห้องเดียวกับ
ผู้ป่วย 3) เดินทางในยานพาหนะเดียวกับผู้ป่วย 4) อาศัยในบ้านเดียวกับผู้ป่วย
** เก็บตัวอย่างส่งตรวจที่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข หรือ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
*** แจ้งภายใน 24 ชั่วโมง ที่โทรศัพท์: 02-5901793 หรือ 02-5901795 โทรสาร 02-5918579 หรือ Email: outbreak@health.moph.go.th
หรือ บันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลการเฝ้าระวังผู้ป่วยติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง SARI ทางเว็บไซต์สํานักระบาดวิทยา
www.boe.moph.go.th
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แนวทางการดําเนินงานกับ “ผู้ป่วยเข้าข่าย หรือ ยืนยัน” ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012
ผู้ป่วยเข้าข่ายหรือยืนยัน
ติดเชื้อ MERS-CoV
เฝ้าระวังในโรงพยาบาลและในชุมชน



ติดตามอาการผู้ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยและผู้สัมผัสใกล้ชิดในชุมชนนาน 14 วันหลังจากสัมผัสผู้ป่วย
ครั้งสุดท้าย
หากผู้สัมผัสมีอาการของโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ
1. Admit ward แยก ถ่ายภาพรังสีปอด (Film chest) และตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐาน เช่น
CBC, sputum exam.
2. ดําเนินการสอบสวนโรคโดยใช้แบบฟอร์ม SARI_AI 1 และ SARI_AI 2 และสําเนาส่งสํานักงาน
ป้องกันควบคุมโรคและสํานักระบาดวิทยา**
3. เก็บตัวอย่างจากสิ่งคัดหลั่งในระบบทางเดินหายใจแบ่งใส่ VTM 2 หลอด ส่งตรวจ Flu A, B,
MERS CoV***
 ในกรณีของผู้ป่วยที่มีอาการระบบทางเดินหายใจส่วนบน เก็บ Nasopharyngeal swab
หรือ throat swab
 ในกรณีของผู้ป่วยที่มีอาการระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง เก็บ Nasopharyngeal
aspirate หรือ broncheoalveolar lavage หรือ tracheal aspiration จากท่อช่วย
หายใจ
4. เก็บตัวอย่างเลือดในหลอด EDTA 1 หลอด (จํานวน 3-5 ซีซี)
5. เก็บตัวอย่าง Acute และ Convalescent serum ห่างกัน 14-21 วัน (ครั้งละ 1 หลอด)

* แบบฟอร์ม SARI_AI 1 ใช้สําหรับให้ผู้รายงานบันทึกในแบบฟอร์มเบื้องต้น
ส่วนแบบฟอร์ม SARI_AI 2 ใช้สําหรับทีม SRRT สอบสวนโรค ในพื้นที่
** แจ้งภายใน 24 ชั่วโมง ที่โทรศัพท์: 02-5901793 หรือ 02-5901795 โทรสาร 02-5918579
หรือ Email: outbreak@health.moph.go.th หรือ บันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลการเฝ้าระวังผู้ป่วยติดเชื้อระบบทางเดิน
หายใจเฉียบพลันรุนแรง SARI ทางเว็บไซต์สํานักระบาดวิทยา www.boe.moph.go.th
*** เก็บตัวอย่างส่งตรวจที่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข หรือ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
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แนวทางการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012 7
(Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus: MERS-CoV) ในประเทศไทย ฉบับวันที่ 21 ตุลาคม 2556 |

ระบบการรายงานการระบาด
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. พบผู้ป่วยตามนิยามผู้ป่วยที่ต้องดําเนินการสอบสวนโรค ให้จัดเจ้าหน้าที่ออกดําเนินการสอบสวนและ
ควบคุมการระบาดเบื้องต้น
2. ให้โรงพยาบาล หรือ สถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข รายงานผู้ป่วยโดยใช้แบบฟอร์ม SARI_AI 1
ไปยังสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือสํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร
3. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือสํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร แจ้งสํานักระบาดวิทยาภายใน 24
ชั่วโมง หลังพบ ผู้ป่วยที่ต้องดําเนินการสอบสวนโรค หรือ ผู้ป่วยเข้าข่าย หรือ ผู้ป่วยยืนยันทุกราย ด้วยแบบรายงาน
SARI_AI 1 (เอกสารแนบที่ 1) ผ่านทาง
 โทรศัพท์: 02-5901793 หรือ 02-5901795 โทรสาร 02-591 8579 หรือ
 Email: outbreak@health.moph.go.th หรือ
 บันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลการเฝ้าระวังผู้ป่วยติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง SARI
ทางเว็บไซต์สํานักระบาดวิทยา www.boe.moph.go.th
4. เจ้าหน้าที่ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ผู้รับผิดชอบรายงานในพื้นที่และส่วนกลาง จะต้อง
ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของผู้ป่วยที่ได้รับแจ้ง หากพบว่ามีข้อบ่งชี้ที่จะต้องสอบสวนโรค จะต้องดําเนินการ
สอบสวนผู้ป่วยทันทีด้วยแบบสอบสวนโรค SARI_AI 2 (เอกสารแนบที่ 2) และส่งแบบสอบสวนโรคเบื้องต้นทาง
โทรสาร หรือ Email ไปยังสํานักงานป้องกันควบคุมโรค และสํานักระบาดวิทยา ภายใน 48 ชั่วโมงหลังได้รับแจ้ง
5. ติด ตามผู ้ส ัม ผัส ใกล้ชิด นาน 14 วัน ด้ว ยแบบฟอร์ม การติด ตามผู้ส ัม ผัส ใกล้ชิด ของผู้ป่ว ยที่ส งสัย
MERS-CoV (เอกสารแนบท้ายที่ 3)
6. ในกรณีที่มีการเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ให้ส่งตัวอย่างไปที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์โดยตรง แต่สําเนาแบบส่งตัวอย่าง (เอกสารแนบที่ 4) ส่งให้แก่สํานักระบาดวิทยาทาง
โทรสาร เพื่อใช้ในการพิจารณาเงื่อนไขที่ใช้ในการส่งตัวอย่าง รวมทั้งประสานการนําส่งตัวอย่างไปยัง สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
7. รายงานผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น สํานักงานป้องกันควบคุมโรคในเขตที่รับผิดชอบ สํานักระบาดวิทยาเพื่อ
ทราบและประเมินขอบเขตการระบาด พร้อมทั้งแจ้งเตือนพื้นที่และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการตาม
ความเหมาะสม
ข้อบ่งชี้ในการรายงาน
ให้รายงานผู้ป่วยที่ต้องดําเนินการสอบสวนโรค ผู้ป่วยเข้าข่าย และ ผู้ป่วยยืนยัน
(ส่วนการให้นิยาม ผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการสอบสวน ผู้ป่วยคัดออก หรือ การสรุปผู้ป่วยยืนยัน ทางสํานัก
ระบาดวิทยาจะเป็นผู้สรุปสถานะผู้ป่วย)
เครื่องมือในการรายงานการระบาด
1. แบบรายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARI_AI1)
2. แบบสอบสวนผูป้ ่วยโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARI_AI2)

สํานักระบาดวิทยา
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การป้องกันตนเองของผูส้ อบสวนโรค
ขณะสอบสวนโรค ให้ผู้ป่วยใส่หน้ากากอนามัย (Surgical mask) ผู้สัมภาษณ์สวมใส่หน้ากากอนามัย และต้อง
ยึดหลักการป้องกันโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจและการติดเชื้อจากการสัมผัสอย่างเคร่งครัด ได้แก่ การล้างมือทุก
ครั้งหลังการสอบสวนผู้ป่วยแต่ละราย
ในการเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการจากผู้ป่วย หรือทําหัตถการ ต้องสวมชุดป้องกันการติดเชื้อ
ส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment: PPE) ดังต่อไปนี้เป็นระดับต่ําสุด
อุปกรณ์ที่จําเป็นประกอบด้วย
1. หน้ากาก N95 ขึ้นไป
2. หมวกคลุมผม
3. goggle หรือ face shield
4. ชุดกาวน์ผ้าแบบคลุมเต็มตัว หรือ เสื้อผ้าป้องกันชนิดเนื้อผ้าป้องกันน้ําได้แบบเสื้อกางเกงติดกัน
(ชุดหมี) มีผ้าคลุมศีรษะ 1 ชุด
5. ผ้ากันเปื้อนแบบพลาสติก (หากใช้ชุดคลุมแบบผ้า)
6. ถุงมือยาง (latex) (ใช้แล้วทิ้ง) 2 คู่
การค้นหาผู้สมั ผัส
สัมภาษณ์ประวัติก่อนและหลังการเจ็บป่วย ส่วนแรกประวัติก่อนการเจ็บป่วย ให้สัมภาษณ์ประวัติการสัมผัส
กับผู้อื่นก่อนวันเริ่มป่วย 14 วัน เพื่อเป็นข้อมูลในการหาแหล่งโรคว่าผู้ป่วยน่าจะได้รับเชื้อมาจากที่ไหน ส่วนหลังเป็น
การถามข้อมูลผู้สัมผัสใกล้ชิด (Close contact) เพื่อหาว่าผู้ป่วยรายนี้มีโอกาสที่จะถ่ายทอดเชื้อให้แก่ใครได้บ้าง ผู้
สัมผัสใกล้ชิด แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้
 ผู้ที่อาศัยร่วมบ้านกับผู้ป่วย
 ผู้ทีคลุกคลีกับผู้ป่วยในช่วงที่มีอาการหรือให้การดูแลผู้ป่วย เช่น ผู้สัมผัสในที่ทํางาน ห้องเรียน ผู้ที่
เดินทางด้วยยานพาหนะเดียวกันกับผู้ป่วย ซึ่งสามารถรับเชื้อจากผู้ป่วยได้จากการสัมผัสโดยตรงกับ
สารคัดหลั่งจากผู้ป่วย เช่น น้ํามูก น้ําลาย ละอองจากการไอและจาม (ในระยะไม่เกิน 1 เมตร)
 บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยขณะอยู่ในสถานพยาบาล ให้ทํา
ทะเบี ย นผู้ สั ม ผั ส บั น ทึ ก ชื่ อ -สกุ ล เพศ อายุ ลั ก ษณะการสั ม ผั ส และระยะเวลาในการสั ม ผั ส
โดยประมาณขณะที่สัมผัส ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
การติดตามผูส้ มั ผัส
ผู้สัมผัสผู้ป่วยทั้ง 3 กลุ่มจะถูกติดตามนาน 14 วันภายหลังการสัมผัสผู้ป่วยครั้งล่าสุด หากเลยจาก 14 วันแล้ว
ไม่มีอาการเจ็บป่วยน่าจะแสดงว่าไม่มีการติดเชื้อ
การป้องกันควบคุมโรค
มาตรการป้องกันและควบคุมโรค
1. การติดตามสถานการณ์ สํานักระบาดวิทยาและสํานักโรคติดต่ออุบัติใหม่ดําเนินการติดตามสถานการณ์ทั้ง
ในและต่างประเทศอย่างใกล้ชิด และจัดทําแนวทางการเฝ้าระวัง สอบสวนโรคให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุข
2. การเฝ้าระวังภายในประเทศ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลทุกแห่งทั้งภาครัฐและเอกชน
ให้ดําเนินการเฝ้าระวัง สอบสวน และรายงานผู้ป่วยทันทีเพื่อการควบคุมโรคและการดูแลรักษาผู้ป่วยที่สงสัยอย่างเข้มงวด
สํานักระบาดวิทยา
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3. มาตรการการเฝ้าระวังโรคในกลุ่มผู้เดินทางมาจากพื้นที่ที่มีรายงานการระบาด
3.1 กลุ่มผู้แสวงบุญในพิธีฮัจญ์
- สํานักโรคติดต่อทั่วไป ดําเนินการเฝ้าระวังการเจ็บป่วยทั้งโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อในผู้แสวงบุญ
พิธีฮัจญ์ เป็นเวลา 30 วัน โดยมีการบันทึกและรายงานจํานวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในจุดให้บริการดูแลรักษา
ผู้ป่วยของประเทศ
- สํานักโรคติดต่อทั่วไป จัดทําบัตรเตือนสุขภาพ (Health beware card) สําหรับผู้ร่วมแสวงบุญ
ถ้ามีอาการป่วยที่สงสัย ให้เข้ารับการรักษา ในกลุ่มผู้ป่วยสงสัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012 ต้อง
ติดตามอาการอย่างใกล้ชิดนาน 14 วัน
3.2 กลุ่มอื่น ๆ
- ประชาสัมพันธ์ และให้สุขศึกษาในกลุ่มผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่มีรายงานการระบาดในการ
สังเกตอาการ และรีบเข้าพบแพทย์เมื่อมีอาการเจ็บป่วย
3.3 ผู้ป่วยสงสัยว่าอาจจะติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2012
- หากพบผู้ป่วยสงสัยติดเชื้อให้แจกหน้ากากอนามัยแก่ผู้ป่วยสวมใส่
- ในการเดินทางให้ผู้ป่วยสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หากผู้ให้บริการยานพาหนะสาธารณะ
ตรวจพบ ให้มีการแจ้งไปยังสํานักงานสารธารณสุขจังหวัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปลายทางเพื่อเตรียมการแยก
ผู้ป่วยมาสอบสวนโรค ทําทะเบียน ผู้สัมผัสได้ทันท่วงที รวมทั้งให้สุขศึกษาแก่ผู้สัมผัส หรือนั่งใกล้ชิดกับผู้ป่วย ใน
ระยะ 2 แถวหน้า หลังและด้านข้างของผู้ป่วยสงสัย
มาตรการควบคุมโรคในผูป้ ่วย ผู้สัมผัสและสิ่งแวดล้อม
1. การรายงานการระบาด ให้มีการรายงานผู้ป่วย เมื่อพบผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจที่เข้าเกณฑ์การสอบสวน
โรคทุกรายให้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือกองควบคุมโรค สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร และรายงานทันที
ไปยังสํานักงานป้องกันควบคุมโรคและสํานักระบาดวิทยา
2. การสอบสวนโรค ให้ดําเนินการสอบสวนโรคเบื้องต้นทันทีที่ได้รับรายงาน และส่งรายงานสอบสวนโรคไป
ยังสํานักงานป้องกันควบคุมโรคและสํานักระบาดวิทยาตามแนวทางการดําเนินงาน
3. การแยกผู้ป่วย ให้แยกผู้ป่วยไว้ในห้องแยกตามคําแนะนําในการป้องกันการติดเชื้อโดยกรมการแพทย์ เพื่อ
ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไปยังผู้ป่วยอื่นๆ รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ที่ให้การดูแลรักษาผู้ป่วย
4. การทําลายเชื้อ ทําลายเชื้อที่ออกมาในสารคัดหลั่ง เช่น เสมหะ น้ํามูก น้ําลายของผู้ป่วย แนะนําการใช้
หน้ากากอนามัยปิดปากและจมูก ล้างมือหลังให้การดูแลผู้ป่วย รวมทั้งการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วย หุ้มห่อวัสดุที่
ปนเปื้อนและทําลายเชื้อที่ในอุปกรณ์ที่ใช้กับผู้ป่วยอย่างถูกวิธีตามคําแนะนําการป้องกันการติดเชื้อโดยกรมการแพทย์
5. การกักกัน ไม่มีคําแนะนําในการกักกันผู้สัมผัสผู้ป่วยที่ยังไม่มีอาการ
6. การป้องกันผู้สัมผัส แนะนําให้สุขศึกษาเรื่องอนามัยส่วนบุคคล โดยเน้นในการใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือ
บ่อยๆ โดยเฉพาะหลังให้การดูแลสัมผัสผู้ป่วย ก่อนรับประทานอาหารและเอามือสัมผัสบริเวณใบหน้า หลังการเข้า
ห้องสุขา ด้วยน้ําและสบู่ หากไม่มีให้ใช้แอลกอฮอล์เจลทดแทน หลีกเลี่ยงการสัมผัส แคะ แกะหรือเกาบริเวณใบหน้า
ให้สังเกตอาการไข้และอาการผิดปรกติของระบบทางเดินหายใจ เช่นไอ เจ็บคอ มีน้ํามูก นาน 14 วันภายหลังให้การ
ดูแล สัมผัสผู้ป่วยเข้าข่ายและผู้ป่วยยืนยันครั้งล่าสุด และหากมีอาการคล้ายไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่ไม่ควรไปในที่
ชุมชนหนาแน่น และให้ใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ
7. การสอบสวนผู้สัมผัสและแหล่งโรค ให้ดําเนินการสอบสวนโรคทันทีที่ได้รับแจ้งเพื่อหาผู้ที่ถ่ายทอดเชื้อ
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แนวทางการเก็บและการนําส่งตัวอย่าง
ผู้ป่วยหรือผู้ที่สงสัยติดเชือ้ ไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012
(Severe Respiratory Disease associated with MERS-CoV)
โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
คําแนะนําการส่งตัวอย่างตรวจทางห้องปฏิบัติการ
1. ตัวอย่างต้องมาจากผู้ป่วยที่ได้รับการคัดกรองจากแพทย์ ซึ่งเป็นไปตามนิยามผู้ป่วยที่เข้าข่ายเฝ้าระวังโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012 (MERS-CoV) ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
2. ร.พ.ที่รับผู้ป่วยไว้ต้องแจ้งสํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค เพื่อยืนยันและประสานการนําส่งตัวอย่าง
มายัง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ห รื อ
ห้องปฏิบัติการเครือข่าย
3. เนื่องจากเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012 (MERS-CoV) เป็นเชื้อที่ค้นพบใหม่ และเป็นสาเหตุให้มี
ผู้ป่วยเสียชีวิตในเวลาที่รวดเร็วจากโรคติดเชื้อระบบหายใจเฉียบพลันรุนแรงและไตวาย แม้ว่าจะมีจํานวนผู้ติดเชื้อไม่
มากแต่ยังคงมีรายงานผู้ป่วยเพิ่มอย่างต่อเนื่อง และมีอัตราตายสูง นอกจากนี้ความรู้และข้อมูลด้านระบาดวิทยา
กลไกการติดเชื้อและการก่อโรค ตลอดจนคุณลักษณะของตัวเชื้อ ยังมีอยู่น้อยมาก ดั้งนั้นเพื่อความปลอดภัยของ
เจ้าหน้าที่ที่เก็บและนําส่งตัวอย่าง ควรปฏิบัติตามคําแนะนําเช่นเดียวกับการเก็บตัวอย่างผู้ป่วยที่สงสัยเป็นโรค
ทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง หรือซาร์ส; SARS CoV ขององค์การอนามัยโลก อย่างเคร่งครัด หรือตามคําแนะนํา
ของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (Interim Laboratory Biosafety Guidelines for
Handing and Processing Specimens Associated with Middle East Respiratory Syndrome
Coronavirus (MERS-CoV), reviewed: July 02, 2013)
4. น้ํายาเก็บตัวอย่างหรือ VTM (viral transport media) ให้ใช้ชนิดเดียวกันกับการเก็บตัวอย่างไข้หวัดใหญ่/
ไข้หวัดนก
5. ตัวอย่างที่ส่งมายังกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือ ห้องปฏิบัติการเครือข่าย เช่น ห้องปฏิบัติการภาควิชา
จุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จะใช้วิธีมาตรฐานตามคําแนะนําขององค์การอนามัยโลกโดยตรวจคัด
กรองด้วยวิธี Realtime RT-PCR เพื่อหาสารพันธุกรรมของเชื้อ MERS-CoV ด้วย ไพร์เมอร์/โพรบ ชุดที่ 1 เมื่อพบ
ผลบวกจะตรวจยืนยันเชื้อ MERS-CoV ด้วยวิธี Realtime RT-PCR อีกครั้ง โดยใช้ไพร์เมอร์/โพรบ ชุดที่ 2 รวมทั้ง
หาลําดับสารพันธุกรรม (Gene sequencing ) ของเชื้อ MERS-CoV ด้วย กรณีที่ผลการคัดกรองต่อเชื้อ MERS-CoV
เป็นลบ อาจตรวจเพิ่มเติมเพื่อหาไวรัสชนิดอื่นๆ เช่น เชื้อ ไวรัสอินฟลูเอนซา (ไข้หวัดใหญ่) ไวรัสพาราอินฟลูเอนซา ไวรัส
อาร์-เอส ไวรัสอะดิโน ไวรัสฮิวแมนเมตานิวโม ซึ่งเมื่อติดเชื้อแล้วอาจมีอาการคล้ายคลึงกัน รวมทั้ง แบคทีเรียที่คาด
ว่าอาจเป็นสาเหตุ
หมายเหตุ : ใบนํ า ส่ ง ตั ว อย่ า งสามารถพิ ม พ์ ไ ด้ จ าก เว็ บ ไซต์ ส ถาบั น วิ จั ย วิ ท ยาศาสตร์ ส าธารณสุ ข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ http://nih.dmsc.moph.go.th/index.php, เว็บไซต์สํานักโรคติดต่ออุบัติใหม่
http://beid.ddc.moph.go.th และเว็บไซต์สํานักระบาดวิทยา http://www.boe.moph.go.th
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วิธีเก็บและส่งตัวอย่างผู้ปว่ ยสงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012
แนวทางปฏิบตั ิในการเก็บตัวอย่างผูป้ ่วย
1. สวม disposable gown แว่นตา ถุงมือ 2 ชั้น หน้ากากชนิด N-95 หรือ N-100 respirators
2. เตรียมถุงขยะฆ่าเชื้อกระดาษซับรองพื้นบริเวณที่วางตัวอย่าง และสําลีชุบ 70% แอลกอฮอล์
3. อุปกรณ์ทใี่ ช้เก็บตัวอย่าง ควรเป็นแบบใช้แล้วทิ้ง (disposable equipment)
4. การเก็บตัวอย่างต้องทําด้วยความระมัดระวัง เข็มที่ใช้ห้ามดัด หรือ งอ รวมทั้งอุปกรณ์ที่เป็นของมีคมอื่นๆ
5 .เมื่อเก็บตัวอย่างเรียบร้อย ต้องทําความสะอาดบริเวณที่เก็บตัวอย่างด้วยสําลีชุบ 70% แอลกอฮอล์ และทิ้ง
อุปกรณ์ที่ใช้เก็บตัวอย่างแล้วลงในถุงขยะฆ่าเชื้อมัดถุงให้แน่น
6. ตัวอย่างที่เก็บแล้ว ต้องปิดและพันด้วยพาราฟิลม์ ใส่ถุงพลาสติกปิดผนึก บรรจุในภาชนะปิดมิดชิดขยะ
หรืออุปกรณ์ที่ใช้แล้วทิ้งในห้องผู้ป่วย ต้องแยกลงถุงขยะฆ่าเชื้อ มีภาชนะปิดมิดชิด ก่อนนําออกจากห้องต้องรีดถุง
ให้แน่น ทําเครื่องหมายให้ชัดเจน เพื่อเตือนให้เจ้าหน้าที่ที่ทําลายเชื้อให้ระวัง เจ้าหน้าที่ที่กําจัดขยะต้องใช้ผ้าปิด
ปากจมูก (disposable mask) และถุงมือ 2 ชั้นถุงขยะต้องใส่ในภาชนะที่ปิดมิดชิด เพื่อความปลอดภัยในการ
เคลื่อนย้าย ควรเผาหรือนึ่งฆ่าเชื้อภายใน 24 ชั่งโมง
การเก็บตัวอย่างจากผูป้ ่วยเพื่อการแยกเชือ้ และหาสารพันธุกรรมด้วยวิธี PCR
ควรเก็บตัวอย่างเร็วที่สุดภายใน 1-3 วัน เมื่อผู้ป่วยเริ่มปรากฏอาการของโรค (อย่างช้าภายใน 3-9 วัน) เก็บ
ตัวอย่างจากทางเดินหายใจส่วนบนหรือทางเดินหายใจส่วนล่าง หรือเก็บทั้งสองอย่างได้แก่
1. ตัวอย่างจากทางเดินหายใจส่วนบน
Nasopharyngeal swab – ใช้ลวดปลายอ่อนชนิด Dacron polyester-tipped ที่ไม่มี calcium
alginate โดยสอดลวดป้ายเข้าไปในโพรงจมูกอย่างช้าๆ ให้ทิศทางของลวดปลายอ่อนตั้งฉากกับใบหน้า(ดังรูป) และ
ชิดผนังแผ่นกลางของรูจมูก ไม่ใช่ขนานกับทิศทางของรูจมูก หมุนลวด 5 วินาที แล้วจึงค่อยๆ เลื่อน swab ออกมา
จุ่มลงใน transport media ตัดปลายลวดทิ้งด้วยกรรไกร เพื่อปิดหลอดเก็บตัวอย่างให้สนิท (เก็บอย่างน้อย 2
หลอด)
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หรือ Throat swab - ใช้ไม้กดลิ้นผู้ป่วย และใช้ swab ถูบริเวณสองข้างของ tonsil และ posterior
pharynx แช่ swab ในหลอดที่บรรจุ transport media แล้วหักปลายไม้ทิ้ง เพื่อปิดหลอด เก็บตัวอย่างให้สนิท
(เก็บตัวอย่างอย่างน้อย 2 หลอดอาจใช้ swab 2 อันป้ายคอในครั้งเดียวแล้วแยกเก็บคนละหลอด)
หรือ Nasal swab ใช้ swab สอดเข้าในรูจมูกขนานกับ palate ทิ้งไว้ประมาณ 2-3 วินาทีค่อยๆ หมุน
swab ออกแล้วดึงออกจุ่มปลาย swab ใน viral transport media หักด้าม swab ทิง้ เพื่อปิดหลอดให้สนิท ไม่ควร
เก็บตัวอย่างจากรูจมูกข้างเดียวกันหลาย swab ในเวลาใกล้เคียงกัน
หมายเหตุ: ไม่ควรใช้ swab ที่มี calcium alginate หรือ swab ที่ด้ามทําด้วยไม้เพราะอาจมีสารที่ยับยั้งไวรัสบาง
ชนิดหรือยับยั้งปฏิกิริยา PCR ควรใช้ Dacron หรือ Rayon swab ที่ด้ามทําด้วยลวดหรือพลาสติก
2. ตัวอย่างจากทางเดินหายใจส่วนล่าง
Nasopharyngeal aspirate (NPA) แบ่งตัวอย่างส่งตรวจอย่างน้อย 2 หลอด
หรือ Broncheoalveolarlarvage แบ่งตัวอย่างส่งตรวจอย่างน้อย 2 หลอด
หรือ Tracheal aspirate แบ่งตัวอย่างส่งตรวจอย่างน้อย 2 หลอด
1. ในรายที่มีอาการท้องร่วง
เก็บอุจจาระ (stool) ประมาณ 10-50 มล. ใส่หลอดเปล่า
2. ในรายที่มีอาการไตวาย
เก็บปัสสาวะ(urine) ประมาณ 10-50 มล. ใส่หลอดเปล่า
การเก็บตัวอย่างจากผูป้ ่วยทีเ่ สียชีวิตเพื่อการแยกเชื้อและหาสารพันธุกรรมด้วยวิธี PCR
แนวทางปฏิบตั ิในการเก็บตัวอย่าง
1. ห้องที่ผ่าตัดควรเป็น negative pressure
2. มี Biological safety cabinet class 2, เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อภายในห้อง
3. เจ้าหน้าที่ผา่ ตัดต้องสวมชุดผ่าตัด ที่มีหมวกคลุม ใส่แว่นตา หรือกระจกครอบหน้าถุงมือพิเศษ (cut-proof
synthetic mesh) 2 ชั้น รองเท้าบู๊ท หน้ากากชนิด N-95 หรือ N-100
4. ต้องปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะของมีคมเช่น การถอดเข็มหรือเก็บเข็มทิ้งอย่า ดัด หรืองอ
เข็ม เป็นต้น
5. หลังจากปฏิบัติงานเสร็จต้องถอดชุดผ่าตัด อุปกรณ์ป้องกันต่างๆ ลงในถังที่แยกจากเครื่องมือที่ใช้แล้ว ปิด
ฝาให้มิดชิด นําไปนึ่งฆ่าเชื้อทันที
ชนิดของตัวอย่างจากผูป้ ่วยที่เสียชีวิต
1. เก็บตัวอย่างจากทางเดินหายใจส่วนบนและทางเดินหายใจส่วนล่าง (nasopharyngeal aspiration,
broncheo-alveolar lavage, tracheal aspirate และ pleural tap)
2. เนื้อเยื่อจากอวัยวะที่สําคัญ เช่น ปอด หัวใจ หลอดลม ม้าม ตับ ไต สมอง แล้วเตรียมเนื้อเยือ่ เป็น 2 ประเภท คือ
- formalin fixed tissue จากอวัยวะต่างๆ
- fresh frozen tissue จาก ปอด และอวัยวะจากทางเดินหายใจส่วนบน
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ข้อควรระวัง
1. การเก็บเนื้อเยื่อจากอวัยวะควรทําเร็วที่สุดหลังจากผู้ป่วยเสียชีวิต
2. การเก็บเนื้อเยื่อจากแต่ละอวัยวะต้องใช้เครื่องมือปลอดเชื้อแยกจากกัน เช่นเดียวกับภาชนะที่เก็บเนื้อเยื่อ
ต้องแยกจากกันและมั่นใจว่าปลอดเชื้อ
3. ความปลอดภัยสํ าหรับการเก็บตัวอย่างจากผู้ป่วยที่มีชีวิตหรือเสียชีวิต ผู้เก็บตัวอย่างควรปฏิบัติตาม
คําแนะนําเช่นเดียวกับการเก็บตัวอย่างผู้ป่วยที่สงสัยเป็นโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง หรือซาร์ส; SARS CoV
ขององค์การอนามัยโลก อย่างเคร่งครัด
4. การแบ่งตัวอย่างผู้ป่วย และการเตรียมเนื้อเยื่อ เช่น formalin fixed tissue ต้องทําในห้องปฏิบัติการ
Biosafety level 2 (BSL-2) เท่านั้น หรือต้องใช้ Biological safety cabinet class 2
การเก็บรักษาตัวอย่าง
1. ตัวอย่างเพื่อการแยกเชื้อและทํา PCR ซึง่ ได้แก่ throat swab, nasopharyngeal swab, nasopharyngeal
aspiration, broncheoalveolar lavage, tracheal aspirate, stool และ urine เมื่อเก็บตัวอย่างแล้วต้องแช่ใน
กระติกน้ําแข็งทันที แล้วส่งห้องปฏิบัติการภายใน 48 ชม. ถ้ายังไม่สามารถส่งตัวอย่างได้ให้เก็บในตู้เย็น อุณหภูมิ 480เซลเซียส อย่าแช่ในช่องแข็งของตู้เย็น กรณีที่ไม่สามารถส่งตรวจภายใน 48 ชม. ให้เก็บในตู้แช่แข็ง –700เซลเซียส
ระหว่างรอการนําส่งห้องปฏิบัติการ
0
2. ตัวอย่าง fixed tissue เก็บที่อุณหภูมิห้อง ส่วนตัวอย่าง fresh frozen tissueเก็บที่อุณหภูมิ-70 เซลเซียส
หรือต่ํากว่า
การนําส่งตัวอย่าง
1. ตัวอย่างที่เป็น Swab หรือน้ําคัดหลั่ง ปิดจุกหลอดใส่ตัวอย่างให้สนิท พันด้วยพาราฟิลม์ แยกตัวอย่างบรรจุ
ลงถุงพลาสติก รัดยางใส่รวมกันในกระป๋องพลาสติกที่แข็งแรงซึ่งรองด้วยกระดาษซับหรือสําลี จากนั้นปิดฝาให้แน่น
แล้วใส่ในกระติกพร้อมน้ําแข็งกรณีที่ตัวอย่าง Swab หรือ น้ําคัดหลั่งที่แช่ –700เซลเซียส ต้องส่งโดยใส่ในกระติกที่
บรรจุน้ําแข็งแห้ง (dry ice)
2. ตัวอย่าง fixed tissue ใส่ซองพลาสติก 2 ชั้นปิดผนึกให้แน่นเก็บในกล่องพลาสติกนําส่งโดยไม่ต้องใส่น้ําแข็ง
3. ตัวอย่าง fresh frozen tissue เนื้อเยื่อที่เก็บจากแต่ละอวัยวะให้แยกใส่ถุงพลาสติก รัดยางให้แน่น ใส่
รวมกันในกระป๋องพลาสติกที่แข็งแรงซึ่งรองด้วยกระดาษซับหรือสําลี จากนั้นปิดฝาให้แน่นแล้วใส่ในกระติกที่บรรจุ
น้ําแข็งแห้ง (dry ice )
ตัวอย่างทุกชนิดที่เก็บจะต้องปิดฉลากแจ้งชื่อผู้ป่วย ชนิดของตัวอย่าง วันที่เก็บ เมื่อเก็บตัวอย่างแล้วให้รีบ
นําส่งห้องปฏิบัติการ ภายใน 48 ช.ม. ตามที่อยู่ข้างล่างนี้
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