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คาแนะนาสาหรับการเก็บตัวอย่างเพือ
่ ตรวจหาสารพันธุกรรม
ของเชื้อ SARS-CoV-2 และเชื้อไวรัสด้วยวิธี Real-Time
PCR

1) คำแนะนำ

การตรวจวินิจฉัยเพือ
่ แยกโรค (Non-SARS-CoV-2 testing)
โรคไวรัสโคโรนา 2019 มีอาการเริม
่ ต้นคล้ายผูป
้ ่ วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่
(Influenza-like illness; ILI) และพัฒนาไปสูอ
่ าการทางเดินหายใจรุนแรง
เฉี ยบพลัน (Severe acute respiratory infection; SARI) ทาให้ผป
ู้ ่ วย
เสียชีวต
ิ ในบางรายอาจมีอาการท้องเสีย หรือไตวายร่วมด้วย ซึ่งอาการดังกล่าวไม่
สามารถแยกได้จากโรคระบบทางเดินหายใจทีม
่ ีสาเหตุจากเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย
ตัวอืน
่ ๆ ดังนัน
้ จึงจาเป็ นต้องตรวจวินิจฉัยแยกโรค (Non-SARS-CoV-2 testing)
เพือ
่ ให้ผป
ู้ ่ วยได้รบ
ั การรักษาได้ถูกต้องและทันเวลา
การรตรวจวิเคราะห์
ตัวอย่างผูส
้ งสัยติดเชื้อตามนิยามผูป
้ ่ วยทีเ่ ข้าข่ายเฝ้ าระวังโรคไวรัสโคโรนา
2019 ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งยึดแนวทางการตรวจวิเคราะห์
ตามคาแนะนาขององค์การอนามัยโลก การเก็บสิง่ ส่งตรวจเพือ
่ ตรวจหาสาร
พันธุกรรมของเชื้อ SARS-CoV-2 เพือ
่ ให้การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบตั ก
ิ าร มี
ประโยชน์ตอ
่ การรักษาผูป
้ ่ วย รวมถึงการสอบสวนโรค การเลือกเก็บสิง่ ส่งตรวจที่
เหมาะสมและสัมพันธ์กบ
ั พยาธิสภาพของโรค รวมถึงวิธีการเก็บสิง่ ส่งตรวจทีถ
่ ูกต้อง
้
จะช่วยให้ผลการตรวจวินิจฉัย มีความถูกต้องและแม่นยายิง่ ขึน
การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบตั ก
ิ าร เพือ
่ ให้ทน
ั ต่อการรักษาผูป
้ ่ วยและ
ควบคุมโรค นอกจากวินิจฉัยโดยการตรวจการติดเชื้อไวรัส SAR-CoV-2
(Severse acute respiratory syndrome coronavirus 2) ด้วยวิธี Reverse
Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) ถือเป็ นมาตรฐาน
ทีใ่ ช้ตรวจยืนยัน COVID-19
ขัน
้ ตอนการเก็บสิง่ ตัวอย่าง
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การเก็บตัวอย่างส่งตรวจ ในกรณีของผูป
้ ่ วยทีม
่ ีอาการทางระบบทางเดินหายใจ
ส่วนบน (URI)
 เก็บ Nasopharyngeal swab ร่วมกับ Throat swab /
Oropharyngeal swab ใส่ใน VTM/UTM
 ผูป
้ ่ วยทีไ่ ม่ได้ใส่ทอ
่ ช่วยหายใจ เก็บเสมหะใส่ในภาชนะเก็บตัวอย่างปลอด
เชื้อ (sterile)
 ผูป
้ ่ วยทีใ่ ส่ทอ
่ ช่วยหายใจ เก็บ tracheal suction secretion ใส่ใน sterile
container (2-3 mL)
การแปลผล
การตรวจวินิจฉัย SARS-CoV-2 การตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อ SARSCoV-2 ด้วยวิธี Real-time RT-PCR ต่อ N-gene และORF-1b gene หากผล
การตรวจเป็ นลบ สามารถรายงานผลได้ทน
ั ที (กรณีผลลบ อาจเกิดจากตัวอย่างทีไ่ ม่
เหมาะสมหรือด้อยคุณภาพ ได้แก่ ตาแหน่ งทีเ่ ก็บสิง่ ส่งตรวจไม่สม
ั พันธ์กบ
ั พยาธิ
สภาพของโรคหรือระยะเวลาทีเ่ ก็บห่างจากวันเริม
่ ป่ วยมากเกินไป เจ้าหน้าทีจ่ งึ ควร
ทบทวนคาแนะนาการเก็บและนาส่งสิง่ ส่งตรวจ พร้อมกับเก็บตัวอย่างใหม่ ส่งตรวจ
ซา้ ) แต่หากผลการตรวจเป็ นบวก ด้วยยีนใดยีนหนึ่งหรือทัง้ สองยีนจะดาเนินการ
ตรวจยืนยันอีกครัง้
2) เอกสำรอ้ำงอิง
 ทีม
่ าคูม
่ ือการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ า 2019 (Covid-19) ทาง
ห้องปฏิบตั ก
ิ าร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
 แนวทางเวชปฏิบตั ก
ิ ารวินิฉยั
ดูแลรักษา
และป้ องกันการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล กรณี ผป
ู้ ่ วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่ าไวรัส 2019 (Covid-19)
สาหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข คณะกรรมการกากับการดูแลรักษาโค
วิด-19 ฉบับปรับปรุง วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2563
 แนวทางการเฝ้ าระวังและสอบสวน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
2019 (ฉบับ 30 มกราคม 2563)
น.พ.เฉวตสรร นามวาท Chief Operation, DDC EOC
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