แนวทางการดาเนินงานเฝ้าระวังและสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika virus infection)
สานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
ฉบับวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559
บทนา
โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika fever) เกิดจากการติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika Virus-ZIKV) ไวรัสที่มีสาร
พันธุกรรมชนิดอาร์เอ็นเอสายเดี่ยว อยู่ในตระกูลฟลาวิไวรัส (flavivirus) มีลักษณะคล้ายคลึงกับไวรัสไข้เหลือง
ไวรัสเดงกี ไวรัสเวสต์ไนล์ และไวรัสไข้สมองอักเสบเจอี มียุงลาย (เช่น Ae. aegypti, Ae. africanus,
Ae. picoargenteus และ Ae. luteocephalus เป็นต้น) เป็นแมลงนาโรค ไวรัสซิกาถูกแยกเชื้อครั้งแรกในปี
พ.ศ. 2490 (ค.ศ. 1947) จากน้าเหลืองของลิง Rhesus ที่ใช้ในการศึกษาไข้เหลืองในป่าชื่อซิกา ประเทศ
ยูกันดา และแยกเชื้อได้จากคนในปี พ.ศ. 2511 (ค.ศ. 1968) ณ ประเทศไนจีเรีย มีระยะฟักตัวในคน 4-7 วัน
(สั้นสุด 3 วัน ยาวสุด 12 วัน) และในยุง 10 วัน จากนั้นผู้ติดเชื้อจะมีอาการ ไข้ ปวดศีรษะรุนแรง มีผื่น แดง
แบบ maculopapular ที่บริเวณลาตัว แขนขา เยื่อบุตาอักเสบ ตาแดง ปวดข้อ อ่อนเพลีย อาจจะมีอาการ
ต่อมน้าเหลืองโต และอุจจาระร่วง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2494-2535 มีข้อบ่งชี้ทางน้าเหลืองวิทยาว่ามีการติดเชื้อ ไวรัส
ซิกา ในประเทศกลุ่มแอฟริกา ได้แก่ ยูกันดา แทนซาเนีย อียิปต์ อัฟริกากลาง สาธารณรัฐเซียร์ราลีโอน และ
กาบอง ในส่วนของเอเชียมีรายงานพบเชื้อไวรัสซิกาในประเทศมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย กัมพูชาและอินโดนีเซีย
ล่าสุดในปี พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007) ได้รายงานการระบาดของไข้ ซิกา ในหมู่เกาะแยป ประเทศไมโครนีเชีย
ของหมู่เกาะแปซิฟิกใต้ (1)
ในประเทศไทย มีผู้รายงานว่าตรวจพบภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ ไวรัสซิกาในผู้ ที่อาศัยในกรุงเทพมหานคร
ประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2506 (ค.ศ. 1963) ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 มีรายงาน ผู้ป่วยหญิงนักท่องเที่ยว
จากแคนาดา ซึ่งเดิน ทางมาประเทศไทยในช่ว งเวลา 21 มกราคม-4 กุมภาพันธ์ 2556 และมีอาการป่ว ย
ระหว่ า งเดิน ทางกลั บ ถึง ประเทศแคนาดา โดยเริ่ ม ป่ว ยวัน ที่ 4 กุ มภาพัน ธ์ 2556 มี อาการไข้ อ่อ นเพลี ย
ปวดศี ร ษะ กระสั บ กระส่ า ย หนาวสั่ น คลื่ น ไส้ อาเจี ย น ปวดหลั ง และปวดข้ อ ได้ รั บ การต รวจทาง
ห้องปฏิบัติการยืนยันการติดเชื้อ Zika virus ส่วนในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555-2557 พบการระบาดของ
ไข้ออกผื่นที่ไม่ทราบสาเหตุ 4 เหตุการณ์ มีผู้ป่วยรวมทั้งสิ้น 47 ราย ทุกรายให้ผลลบด้วยวิธีการตรวจทาง
ภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อหัด หัดเยอรมัน ชิคุนกุนยา และ ให้ผลลบด้วยวิธี PCR ต่อการติดเชื้อ ชิคุนกุนยา
และเด็งกี และเมื่อนาตัวอย่างเลือดของผู้ป่วยทั้ง 47 รายส่งตรวจไปยังห้องปฏิบัติการของ US CDC ณ
Ft Collin Colorado พบว่า 7 รายมีผลตรวจยืนยันติดเชื้อ Zika virus (2)
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 มีการระบาดของโรคติดเชื้อ Zika virus ในประเทศบราซิล ชิลี
โคลัมเบีย เอลซัลวาดอร์ กัวเตมาลา เม็กซิโก ปารากวัย ซูรินาม และเวเนซุเอลา ซึ่งมีรายงานภาวะแทรกซ้อนที่
อาจเกิดขึ้นจากการติดเชื้อ Zika virus ต่อระบบประสาทในระบบภูมิคุ้มกัน และปัจจุบันในประเทศบราซิล
เจ้ า หน้ าที่ ไ ด้ พ บว่ า มี ก ารติ ด เชื้อ โรคไข้ ซิ ก าเพิ่ ม ขึ้ น ในประชาชนทั่ ว ไป และในขณะเดี ย วกั น พบว่า ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศบราซิล มีการเพิ่มขึ้นของภาวะศีรษะเล็กแต่กาเนิด (Microcephaly) ในเด็ก

แรกเกิด (3) ต่อมาในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 องค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศให้โรคติดเชื้อ Zika virus
ซึ่งมีการแพร่ระบาดอย่างหนักในบราซิลและประเทศอื่นๆในภูมิภาค เป็น "ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่าง
ประเทศ" (4)
ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศโรคติดเชื้อ Zika virus เป็นโรคติดต่อที่ต้องแจ้งความตาม
พระราชบั ญญัติ โ รคติดต่อ พ.ศ. 2523 เพื่อให้เจ้าหน้า ที่ดาเนินการป้องกันควบคุมโรคได้อย่างเต็มที่ จึงมี
มาตรการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (5) ในกลุ่มประชากร 4 กลุ่ม ดังนี้
1) หญิงตั้งครรภ์ที่มีไข้ออกผื่น
2) ผู้ป่วยที่มีไข้ออกผื่นที่มีการป่วยเป็นกลุ่มก้อน
3) ทารกที่มีความผิดปกติศีรษะเล็ก
4) กลุ่มอาการกิลแลง-บาร์เร (Guillain-Barre syndrome) และ ผู้ป่วยโรคทางระบบประสาท
อักเสบอื่นๆ ภายหลังการติดเชื้อ
วัตถุประสงค์การเฝ้าระวังและสอบสวนโรค
1. เพื่อเฝ้าระวังโรคติดเชื้อ Zika virus ในประเทศไทย
2. เพื่อ สอบสวนหาสาเหตุ และ วิ ธีแพร่โ รค ของกลุ่ ม ผู้ ป่ว ยไข้ออกผื่ น กลุ่ มทารกที่มีค วาม
ผิดปกติศีรษะเล็ก และผู้ป่วยกลุ่มอาการกิลแลง-บาร์เร
3. ติดตามสถานการณ์การระบาดของเชื้อ Zika virus ทั้งในและต่างประเทศ
4. เพื่อเป็นแนวทางในการกาหนดมาตรการควบคุม และป้องกันโรค
นิยามผู้ป่วยที่ต้องดาเนินการสอบสวนโรค (Patients under investigation: PUI)
1) ผู้ป่วยหญิงตั้งครรภ์ที่มีไข้ออกผื่น หมายถึง
ก. หญิงตั้งครรภ์ที่มีผื่น (maculopapular rash) และมีอาการอย่างน้อย 1 ใน 3 อาการดังนี้ 1) ไข้
2) ปวดข้อ และ 3) ตาแดง หรือ
ข. หญิงตั้งครรภ์ที่มไี ข้ (fever) และมีอาการอย่างน้อย 2 ใน 3 อาการดังนี้ 1) ปวดศีรษะ 2) ปวดข้อ
3) ตาแดง
2) กลุ่มผูป้ ่วยทีม่ ีไข้ออกผื่นเป็นกลุ่มก้อน หมายถึง
ก. ผู้ป่วยที่ออกผื่น (maculopapular rash) และมีอาการอย่างน้อย 1 ใน 3 อาการดังนี้ 1) ไข้
2) ปวดข้อ และ 3) ตาแดง หรือ
ข. ผู้ป่วยที่มีไข้ (fever) และมีอาการอย่างน้อย 2 ใน 3 อาการดังนี้ 1) ปวดศีรษะ 2) ปวดข้อ และ 3)
ตาแดง
โดยกลุ่มก้อนหมายถึงพบผู้ป่วยที่มาด้วยอาการดังกล่าว ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปใน 2 สัปดาห์ ในหมู่บ้านหรือ
ชุมชนหรือโรงเรียนเดียวกัน หรือผู้ที่มีความเชื่อมโยงกันทางระบาดวิทยา

3) ทารกที่มีศีรษะเล็ก (Neonatal Microcephaly)
หมายถึงทารกที่คลอดมาไม่เกิน 1 เดือน และวัดรอบศีรษะแล้วมีค่าความยาวเส้นรอบวงน้อยกว่า 3
Standard Deviation หรือตกเกณฑ์ต่ากว่า 3 Percentile ของค่าปกติในเพศและกลุ่มอายุครรภ์ของทารกนั้น
โดยกุมารแพทย์เป็นผู้วินิจฉัย
4) ผู้ป่วยกลุ่มอาการกิลแลง-บาร์เร (Guillain-Barre syndrome) ผู้ป่วยโรคทางระบบประสาทอักเสบ
อื่นๆ ภายหลังการติดเชื้อ
หมายถึ ง กลุ่ ม อาการที่ เ กิ ด จากการอั ก เสบเฉี ย บพลั น ของเส้ น ประสาทหลาย ๆ เส้ น พร้ อ มกั น
emyelinating polyradiculoneuropathy (AIDP) จนก่อให้เกิดอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงเฉียบพลัน ซึ่งใน
รายที่รุนแรง อาจถึงขั้นเป็นอัมพาต และอาจต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ หรือ ผู้ที่มาด้วยอาการแขนขาอ่อนแรง
2 ข้างอาจจะมีชาหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้อาจจะหายใจไม่ได้เมื่ออาการรุนแรงมากขึ้น โดยแพทย์เป็นผู้วินิจฉัย
หมายเหตุ กรณีที่ทราบสาเหตุของอาการหรือโรคดังกล่าวข้างต้น ให้การรักษาตามสาเหตุ ไม่ต้องเข้าระบบการเฝ้าระวัง และ
การวินจิ ฉัยไข้ซิกา

การจาแนกผู้ป่วย
ผู้ป่วยสงสัย (Suspected case) หมายถึง
1. ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) และ มี ผลการตรวจไวรัส เดงกี ไวรัส ชิคุนกุนยา ให้ผลลบ
โดยวิธี PCR และไวรัสหัด ไวรัสหัดเยอรมัน ให้ผลลบโดยวิธี ELISA IgM หรือ
2. ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) และไม่ได้เก็บตัวอย่างส่งตรวจ แต่มีความเชื่อมโยงทางระบาด
วิทยากับผู้ป่วยยืนยัน (Epidemiological linkage with confirmed case)
ผู้ป่วยยืนยัน (Confirmed case) หมายถึง ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) หรือผู้ป่วยสงสัย ที่มีผล
ตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันพบสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสซิกา ในเลือด หรือในปัสสาวะ หรือสารคัด
หลั่งในร่างกาย โดยวิธี PCR
สาหรับกรณีทารกที่มีศีรษะเล็กผิดปกติ ต้องตรวจพบภูมิคุ้มกันที่จาเพาะต่อเชื้อไวรัสซิกา (ZIKV IgM)
หรือมี seroconversion ของ Zika virus IgG
ผู้ที่ติดเชื้อไม่แสดงอาการ (Asymptomatic infection) หมายถึง ผู้สัมผัสหรือหญิงตั้งครรภ์ ที่ไม่แสดง
อาการป่วย และมีผลตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันพบสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสซิกา ในเลือด หรือ
ในปัสสาวะ หรือ สารคัดหลั่งในร่างกาย โดยวิธี PCR

เมื่อพบผู้ป่วยที่เข้าได้กับนิยาม PUI ที่ในสถานพยาบาลทุกประเภททั้งภาครัฐและเอกชน
สถานพยาบาลทุกระดับ ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพประจาตาบล โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงทุกกระทรวง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย คลินิก
ราชการ โรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุขในสังกัดกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลเอกชน คลินิกเอกชน

รวมทั้งห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชน ต้องสอบสวนโรคภายใน
24 ชั่วโมงหลังพบผู้ป่วย ตามแบบสอบสวนโรคเฉพาะรายของกรมควบคุมโรค (ภาคผนวก 1) และแจ้งไปยัง
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือสานักอนามัยกรุงเทพมหานคร และกรมควบคุมโรค ตามลาดับ
การเตรียมตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการส่วนกลาง
แนวทางการเก็บและส่งตัวอย่างตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อยืนยันผลการวินิจฉัยที่จะระบุถึงสาเหตุ
ของผู้ป่วยที่เข้านิยาม PUI ดังกล่าว และเพื่อเป็นการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อ Zika virus โดยปฏิบัติดังนี้
1. ผู้ป่วยที่จะเก็บตัวอย่างส่งตรวจ
ขอให้ทางโรงพยาบาลหรือทีมสอบสวนโรคเก็บตัวอย่างจากกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่มีไข้ออกผื่น ทารกที่มี
ความผิดปกติศีรษะเล็กที่เข้านิยาม PUI และผู้ป่วยกลุ่มอาการกิลแลง-บาร์เร (Guillain-Barre syndrome)
และ ผู้ป่วยโรคทางระบบประสาทอักเสบอื่นๆ ภายหลังการติดเชื้อ ทุกราย ส่วนในกรณีผู้ป่วยไข้ออกผื่นที่มี
การป่วยเป็นกลุ่มก้อนให้เก็บตัวอย่างไม่เกิน 10 รายต่อหนึ่งกลุ่มก้อน
2. การเก็บตัวอย่าง
2.1 ผู้ป่วยทั่วไป และหญิงตั้งครรภ์
ก. หากพบผู้ป่วยที่มีอาการป่วยในระยะ 5 วันแรกนับจากวันเริ่มป่วย เก็บน้าเหลือง (serum
หรือ plasma) ปัสสาวะ (urine) น้าลาย (saliva) หรือน้าไขสันหลัง (CSF) เพื่อส่งตรวจหาสาร
พันธุกรรมของไวรัส Zika โดยวิธี RT-PCR
ข. หากพบผู้ป่วยในช่วงระยะเวลา 5 - 14 วันนับจากวันเริ่มป่วย หรือไม่ทราบวันเริ่มป่วย
หรือ เป็นหญิงตั้งครรภ์ที่อยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง ให้เก็บปัสสาวะ เพื่อส่งตรวจหาสารพันธุกรรมของ
ไวรัส Zika โดยวิธี RT-PCR
2.2 ทารกแรกเกิด อายุไม่เกิน 3 เดือนหลังคลอด ทีพ่ บความผิดปกติศีรษะเล็ก (Microcephaly)
ก. เก็บตัวอย่าง serum ครั้งที่หนึ่งของทั้งของมารดาและทารกเพื่อส่งตรวจภูมิคุ้มกันชนิด IgM
(ZIKV IgM) และเก็บ serum ครั้งที่สองของทั้งมารดาและทารกอีกครั้งในอีก 3-4 สัปดาห์ เพื่อตรวจ
ภูมิคุ้มกันชนิด IgG (ZIKV IgG) และ
ข. เก็บตัวอย่างปัสสาวะ ของทั้งมารดาและทารก เพื่อส่งตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัส Zika
โดยวิธี RT-PCR
2.3 ผู้ป่วยกลุ่มอาการกิลแลง-บาร์เร (Guillain-Barre syndrome) และ ผู้ป่วยโรคทางระบบ
ประสาทอักเสบอื่นๆ ภายหลังการติดเชื้อ
ก. เก็บตัวอย่าง serum ครั้งที่หนึ่งของผู้ป่วยเพื่อส่งตรวจภูมิคุ้มกันชนิด IgM (ZIKV IgM) และ
เก็บ serum ครั้งทีส่ องอีก 3-4 สัปดาห์ เพื่อตรวจภูมิคุ้มกันชนิด IgG (ZIKV IgG) และ
ข. เก็บตัวอย่างปัสสาวะ เพื่อส่งตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัส Zika โดยวิธี RT-PCR

หมายเหตุ การตรวจเชื้อ Zika virus เพื่อดูระดับ IgM antibodies นั้น มีโอกาสสูงมากที่จะให้ผลบวกปลอมเนื่องจาก
สามารถเกิด cross-reactivity กับเชื้อไวรัสเดงกีทั้ง 4 ชนิด และเชื้อไวรัสในกลุ่ ม flaviviruses ได้ เช่น เชื้อไวรัสไข้สมอง
อักเสบเจอี ไวรัสไข้เหลือง เชื้อไวรัสเวสต์ไนล์ โดยเฉพาะกรณีที่เป็นการการติดเชื้อทุ ติยภูมิของฟลาวิไวรัส (secondary
flavivirus infection) แต่ในกลุ่มทารกแรกเกิด (ที่มีความผิดปกติศีรษะเล็ก) สามารถใช้วิธี IgM ได้ เนื่องจากโอกาสที่จะพบ
ผลบวกปลอมดังกล่าวค่อนข้างน้อย เนื่องจากกลุ่มนี้เป็นการติดเชื้อครั้งแรกของ flavivirus (primary flavivirus infection)

3. วิธีเก็บตัวอย่าง
1. Plasma (พลาสมา) ให้เจาะเลือดใส่หลอด EDTA ประมาณ 5 มิลลิลิตร ปั่นแยกเอาน้าเหลือง
พลาสมา ใส่หลอดพลาสติกเล็ ก แบ่งเป็น 2 หลอด หลอดละไม่ต่ากว่า 0.5 มิลลิลิตร ติดฉลาก
ชื่อ-สกุล อายุ ชนิดตัวอย่างและวันที่เก็บตัวอย่าง
2. Serum (ซีรั่ม) ให้เจาะเลือดใส่หลอดเลือด clotted blood ประมาณ 5 มิลลิลิตร ปั่นแยกเอา
น้ าเหลื อ งซี รั่ ม ใส่ ห ลอดพลาสติ ก เล็ ก แบ่ ง เป็ น 2 หลอด หลอดละไม่ ต่ ากว่ า 0.5 มิ ล ลิ ลิ ต ร
ติดฉลากชื่อ-สกุล อายุ ชนิดตัวอย่างและวันที่เก็บตัวอย่าง
3. Urine (ปัสสาวะ) ให้เก็บตัวอย่างปัสสาวะ ไม่ต่ากว่า 30 มิลลิลิตร บรรจุในกระปุกพลาสติก
สะอาด หรื อปลอดเชื้อ แบ่ งเป็น 2 กระปุก กระปุก ละ 10-15 มิ ล ลิ ลิ ตร ปิดฝาให้ แน่น และ
sealed ขอบฝาด้วยพาราฟฟิน หรือ เทปกาว ใส่ถุงพลาสติก หรือถุงซิปล็อก อีก 2 ชั้น แยกเป็น
รายบุคคล ติดฉลากชื่อ-สกุล อายุ ชนิดตัวอย่างและวันที่เก็บตัวอย่าง
ห้าม ใส่กระปุกปัสสาวะของผู้ป่วยหลายคนในถุงเดียวกัน
4. Saliva (น้าลาย) ให้บ้วนน้าลาย ประมาณ 5-10 มิลลิลิตร บรรจุในกระปุกพลาสติกสะอาดหรือ
ปลอดเชื้อ 1 กระปุ ก ปิ ด ฝาให้ แ น่ น และ sealed ขอบฝาด้ ว ยพาราฟฟิ น หรื อ เทปกาว
ใส่ถุงพลาสติก หรือถุงซิปล็อก อีก 2 ชั้น แยกเป็นรายบุคคล ติดฉลากชื่อ-สกุล อายุ ชนิดตัวอย่าง
และวันที่เก็บตัวอย่าง ห้าม ใส่กระปุกน้าลายของผู้ป่วยในถุงเดียวกัน
5. CSF (น้าไขสันหลัง) ให้เก็บน้าไขสันหลัง ประมาณ 2-5 มิลลิลิตร บรรจุในกระปุกปลอดเชื้อ 1
กระปุก ปิดฝาให้แน่น และ sealed ขอบฝาด้วยพาราฟฟิน หรือ เทปกาว ใส่ถุงพลาสติก หรือถุง
ซิปล็อก อีก 2 ชั้น แยกเป็นรายบุคคล ติดฉลากชื่อ-สกุล อายุ ชนิดตัวอย่างและวันที่เก็บตัวอย่าง
6. สารคัดหลั่งอื่น ๆ เช่น น้าคร่า ให้เก็บตัวอย่างตามข้อแนะนาเพิ่มเติมของแนวทางราชวิทยาลัย
สูตินรีแพทย์ฯ
4. การนาส่งตัวอย่าง
เมื่อเก็บ Serum, Plasma, Saliva, Urine หรือ CSF ให้ส่งตัวอย่างไปที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ภายใน 24 ชั่วโมง นาหลอดบรรจุตัวอย่างใส่ถุงพลาสติก แช่ในกระติก
ที่มี ice pack หรือน้าแข็ง กรณีที่มีตัวอย่างจากผู้ป่วยหลายราย ให้แยกถุงพลาสติก 1 ถุง ต่อ 1 ราย ส่งพร้อม
ใบนาส่ง (ภาคผนวก 2) ที่กรอกข้อความอย่างชัดเจน นาส่งที่

ศูนย์ประสานงานการตรวจวิเคราะห์และเฝ้าระวังโรคทางห้องปฏิบัติการ (ศปส.)
 สถาบั น วิจั ย วิทยาศาสตร์ ส าธารณสุ ข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข
อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร (02) 951 1485, 098-552 5200
ในเวลา 08.30 – 18.30 น. ในวันราชการ และ 09.00 – 15.30 น. ในวันหยุดราชการ
 ถ้าต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมให้ติดต่อฝ่ายอาโบไวรัส โทร (02) 591 0207-14 ต่อ 99219
หรือ 99304 หรือ 99220 โทรสาร (02) 591 2153 ในเวลาราชการ 08.30 – 16.30 น.
หมายเหตุ ในกรณีที่ต้องนาส่งห้องปฏิบัติการสนับสนุนการสอบสวนการระบาดของโรคอุบัติใหม่ ของกรม
ควบคุมโรค ได้แก่ สถาบันบาราศนราดูร (24 ชั่วโมง) และ ศูนย์โรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์
จุ ฬ าลงกรณ์ และสภากาชาดไทย (ในเวลาราชการ) ต้ องติ ดต่ อ ผ่ า นกลุ่ ม สอบสวนฯ ส านัก ระบาดวิ ท ยา
หมายเลขโทรศัพท์ โทร. (02) 590 1882 หรือ (02) 590 1779
5. ค่าใช้จ่ายในการตรวจวินิจฉัย
เพื่อให้การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาสามารถตรวจจับการระบาดโรคติดเชื้อ Zika virus ได้ สาหรับ
ค่าใช้จ่ายในการตรวจหาเชื้อ Zika virus จากผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้กับนิยาม PUI ให้แจ้งไปยังสานักระบาด
วิทยา โทร (02) 590 1882 หรือ (02) 590 1779 หรือ โทรสาร (02) 591 8579 หรือส่งทางอีเมล์
outbreak@health.moph.go.th โดยสานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค จะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการตรวจหาเชื้อ Zika virus ในกรณีของผู้ป่วยที่มีรายชื่อในทะเบียนรับแจ้งของสานักระบาดวิทยา
หากไม่ได้แจ้งสานักระบาดวิทยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากหน่วยงานผู้ส่งโดยตรง
เมื่อพบผู้ป่วยยืนยัน (Confirmed) หรือ ผู้ที่ติดเชื้อไม่แสดงอาการ (Asymptomatic infection) ให้เก็บ
ตัวอย่างส่งตรวจดังต่อไปนี้
1. เก็บตัวอย่างปัสสาวะ ในผู้สัมผัสร่วมบ้านทุกคน ไม่ว่าจะมีอาการป่วยหรือไม่ หากพบผู้ป่วย PUI
ในบ้านผู้ป่วยยืนยันให้ทาการเจาะเลือดส่งตรวจด้วย
2. เก็ บ ตั ว อย่ า งปั ส สาวะและเลื อ ดของผู้ ป่ ว ยที่ ค้ น หาเพิ่ ม เติ ม รายใหม่ (ตามนิ ย ามผู้ ป่ ว ย PUI)
ในละแวกหมู่บ้าน หรือ โรงเรียน หรือ ที่ทางานเดียวกัน รวมแล้วไม่เกิน 10 ตัวอย่าง
3. เก็บตัวอย่างปัสสาวะในหญิงตั้งครรภ์ที่อาศัยอยู่ในรัศมี 100 เมตรจากบ้านหรือโรงเรียนหรือที่
ทางานของผู้ป่วยยืนยันส่งตรวจทันที และเก็บปัสสาวะทุก 14 วัน จนกว่าการระบาดจะสงบ และ
หากต่อมาหญิงตั้งครรภ์มีอาการป่วยแม้เพียงมีไข้ ให้เก็บตัวอย่างปัสสาวะและเลือด อีกครั้งหนึ่งส่ง
ตรวจทันที
4. เก็บตัวอย่างปัสสาวะในหญิงตั้งครรภ์ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านทุกคนส่งตรวจเพียงหนึ่งครั้ง หากต่อมา
หญิงตั้งครรภ์มีอาการป่วยแม้เพียงมีไข้ ให้เก็บตัวอย่างปัสสาวะและเลือด อีกครั้งหนึ่งส่งตรวจ
ทันที

บทบาทหน้าที่ของเครือข่ายในการรายงานผู้ป่วยตามนิยาม PUI
1. สถานพยาบาลภาครัฐทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข คลินิกเอกชนและโรงพยาบาลเอกชน
เมื่อบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในสถานพยาบาล พบผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้กับนิยาม
PUI ให้สอบสวนโรคภายใน 24 ชั่วโมง ตามแบบสอบสวนโรคเฉพาะรายของกรมควบคุมโรค ส่งแบบสอบสวน
โรคเฉพาะรายจากสถานพยาบาลไปยังสานักงานสาธารณสุขอาเภอและสาธารณสุขจังหวัดหรือสานักอนามัย
กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ ในกรณีกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่มีไข้ออกผื่นและทารกที่มีความผิดปกติศีรษะเล็กให้ ส่งรายงาน
สอบสวนโรคไปยังสานักระบาดวิทยา ทางโทรสารหมายเลข (02) 5918579 หรือทางจดหมายอิเลคทรอนิกส์
(outbreak@health.moph.go.th)
2. ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกระดับ
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ เมื่อพบผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ปรากฎหลักฐานการติดเชื้อ Zika
virus ต้องแจ้งสานักระบาดวิทยาทันที โทร (02) 5901882 หรือ (02) 5901779 เพื่อสานักระบาดวิทยา
จะแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานเฝ้าระวังโรคในพื้นที่ เพื่อการควบคุม ป้องกันโรคต่อไป
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