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แบบสงตัวอยางตรวจวินิจฉัยกลุมอาการโรคไขสมองอักเสบจากเชือ้ไวรัส (JEV) 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข 

ถนนติวานนท อ.เมือง  จ.นนทบุร ี 11000  โทรศัพท 0-2951-0000  โทรสาร 0-2591-2153  
 

(หมายเลขวิเคราะห…………………………………………….) 
ชื่อ-สกุลผูปวย ……………………………………… เพศ    ชาย      หญงิ   อายุ……….ป ………. เดือน………
วัน    
ที่อยูเลขที.่..................หมูที.่...….ถนน................………………..........………...ตําบล........………..............…….........
อําเภอ/เขต...........................………....จังหวัด....…..............…...……………...โทรศัพท.........................…………….. 
วัน/เดือน/ป ที่เริ่มปวย……………. วัน/เดือน/ป ที่รับไว ………………… วัน/เดือน/ป ที่จําหนาย……………………… 
ในชวง 30 วันกอนปวย ผูปวยเคยเดินทางไป ตําบล ........……….…อําเภอ……...............….จังหวัด....................…… 
รับการรักษาที่ ร.พ. ........................…………………อําเภอ.........................………….จังหวัด.................……………. 
รหัสไปรษณีย ………………โทรศัพท.........………………HN.................…….แพทยผูรกัษา………………………….. 
ประวัติสัมผัสกับสัตวไดแก      สุกร     สุนัข     แมว     มา     อื่นๆ (ระบุ)………………………………… 
ประวัติการไดรับวัคซีน JE      เคย จํานวน………เข็ม        ไมเคย                 ไมแนใจ 
อาการสําคัญ 
 ไข  วันเดือนปที่เริ่มเปนไข ………………………… อุณหภูมิสูงสุด …………………… 0 ซ 

  ปวดศีรษะ   สับสนหรือระดับความรูสึกลดลง 
  กลามเนื้อแข็งเกร็ง   ชัก 
  คลื่นไส, อาเจียน   คอแข็ง 
  ซึม   Kerning sign positive 
  เสียความรูสึกตัว   หมดสติ 

 การเคลื่อนไหวผิดปกติ ระบุ…………………………………………………………………………………. 
 
ผลการตรวจเบื้องตนทางหองปฏิบัติการ         
 น้ําไขสันหลงั วัน/เดือน/ป ที่เจาะ …………………ลักษณะ  ขุน     ใส      จํานวนเซลล…………./ลบ.มม. 
 เม็ดเลือดขาว ………………… /ลบ.มม.,   PMN ……………... %,    Mononuclear cell…………..……….%  
 
วัน/เดือน/ป ที่เก็บตัวอยาง 
ตัวอยางน้ําไขสันหลัง (CSF)   หมายเลขวิเคราะห (NIH No.) 
ครั้งที ่1 ……/…………/……..…  …………………………… 
ครั้งที ่2 ……/…………/……..…  …………………………… 
ตัวอยางน้ําเหลือง (serum) 
ครั้งที ่1 ……/…………/……..…  …………………………… 
ครั้งที ่2 ……/…………/……..…  …………………………… 
ครั้งที่3 ……/…………/……..…  …………………………… 
 
ชื่อและที่อยูของผูตองการใหสงผล 
ชื่อ-สกุล ………..…………………………………………….. 
ที่อยู……………….………………………………………….. 
……………………………..…………………………………. 
โทรศัพท ………………………… โทรสาร ………………… 
 
FM -NIH-001-5 แกไขครั้งที่ 0 (26 พฤษภาคม 2551) 

 

เฉพาะเจาหนาที่ฝายอาโบไวรัส 

 CSF Acute Convalescent serum 
 1 2 Serum 1 2 

D-IgM      
D-IgG      
JE-IgM      

Interpretable      
หมายเหต ุ      

Date      
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แบบสงตัวอยางตรวจวินิจฉัยโรค 

Viral myocarditis/Pericarditis/Meningitis/Encephalitis จากไวรัสเอนเตอโร 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข 

ถนนติวานนท อ.เมือง  จ.นนทบุร ี 11000  โทรศัพท 0-2951-0000  โทรสาร 0-2591-2153  
 

(หมายเลขวิเคราะห…………………………………………….) 
ชื่อ-สกุลผูปวย ……………………………………… เพศ    ชาย      หญงิ   อายุ……….ป ………. เดือน………
วัน    
ที่อยูเลขที.่..................หมูที.่...….ถนน................………………..........………...ตําบล........………..............…….........
อําเภอ/เขต...........................………....จังหวัด....…..............…...……………...โทรศัพท.........................…………….. 
วัน/เดือน/ป ที่เริ่มปวย……………. วัน/เดือน/ป ที่รับไว ………………… วัน/เดือน/ป ที่จาํหนาย……………………… 
รับการรักษาที่ ร.พ. ........................…………………อําเภอ.........................………….จังหวัด.................……………. 
รหัสไปรษณีย ………………โทรศัพท.........………………HN.................…….แพทยผูรกัษา………………………….. 
ประวัติการปวยครั้งกอน 

Pharyngotonsilitis  เคย  ไมเคย วัน/เดือน/ป …….../……….…./…….…… 
Reumatism  เคย  ไมเคย วัน/เดือน/ป …….../……….…./…….…… 
หอบเหนื่อย  เคย  ไมเคย วัน/เดือน/ป …….../……….…./…….…… 
เล็บมือและเทาเขียวคล้ํา  เคย  ไมเคย วัน/เดือน/ป ……..…./……….…./…….… 

อาการและการตรวจพบ   ไมมีไข 
  มีไข นาน ………. วัน  อุณหภูมิสูงสุด ……..0 ซ   ขณะนี้ยังมีไข ………....0ซ 
  ไมมีไข   หอบ   เหนื่อยงาย   ไมรูสึกตัว 
  Cyanose   Clubbing fingers   ลักษณะผื่น …………….บริเวณ 

………………… 
  เม็ดตุมใสบริเวณฝามือ/เทา/ลําคอ   คอแขง็ 

ตัวอยางสงตรวจ   
  อุจจาระ       เก็บวัน/เดือน/ป ……..…./……….…./…….……. 
  น้ําไขสันหลัง เก็บวัน/เดือน/ป ……..…./……….…./…….……. 
  เลือด เก็บครั้งที ่1 วัน/เดือน/ป …….../………./…….…. เก็บครั้งที ่2 วัน/เดือน/ป ……./……./………. 

วัน/เดือน/ป ที่สงตัวอยาง ……..…./…….……./………….  
ชื่อและที่อยูของผูนําสงตัวอยาง ชื่อและที่อยูของผูที่ตองทราบผล 

ชื่อ………………………………………………………. ชื่อ………………………………………..…………… 
ที่อยู……………………………………………………. ที่อยู…………………………………………………… 
…………………………………………………………
………………………………………………………… 

……………………………….………………………..
………………………………………………………… 

โทรศัพท ……………………………………………… 
โทรสาร………….…………………………………….. 

โทรศัพท …………..…………………………………. 
โทรสาร……………………………………………….. 

 
สําหรับเจาหนาที่หองปฏิบติัการบันทกึสภาพตัวอยางสงตรวจ 
1.  ปริมาณ        พอ   ไมพอ                          2. น้ําแข็ง      มี        ไมมี 
3.  สภาพ         แหง    ชื้น                              4.  อื่นๆ  ………………………. 
สรุป    ดี         ไมด ี    

ลงชื่อ …………………………………………...ผูรับตัวอยาง   
วัน/เดือน/ป ……..…./…………..…./……………... 
 
 

FM -NIH-001-12 แกไขครั้งที ่0 (26 พฤษภาคม 2551) 
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