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ที่ สธ ๐๔03.9/

ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจวิเคราะห์วัตถุตัวอย่าง
เรียน ผู้อานวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบรายการนาส่งวัตถุตัวอย่าง
2. ตัวอย่าง...................................................
3. ตัวอย่าง...................................................
4. ตัวอย่าง...................................................

จานวน..................ชุด
จานวน...........ตัวอย่าง
จานวน...........ตัวอย่าง
จานวน...........ตัวอย่าง

ด้วยกรมควบคุมโรค ได้รับแจ้งว่ามีการระบาดของโรค..........................................................
เกิดขึ้นที่...............................................................................เมื่อวันที่........................ ...................................
ทีมปฏิบั ติการสอบสวนควบคุมโรคจากกรมควบคุมโรค ได้ออกดาเนินการสอบสวนโรคพร้อมเก็บตัวอย่าง
เพื่อส่งตรวจหาเชื้อที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคในครั้งนี้ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
กรมควบคุ ม โรค ขอความอนุ เคราะห์ ในการตรวจวิเคราะห์ วัต ถุ ตั ว อย่ า งดั งกล่ าวข้ างต้ น
และแจ้งผลการตรวจให้กองระบาดวิทยาทราบทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ investgroup.boe@gmail.com
หากมีค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์ ขอให้เรียกเก็บเงินไปที่กรมควบคุมโรค ทั้งนี้ ภายหลังจากดาเนินการ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการเรียบร้อยแล้ว ขอให้ห้องปฏิบัติการจัดการตัวอย่าง ดังต่อไปนี้
[ ] ทาลายตัวอย่าง ณ ห้องปฏิบัติการ
[ ] ส่งคืนตัวอย่างที่เหลือทั้งหมดแก่กองระบาดวิทยา
[ ] ฝากเก็บตัวอย่างเพื่อการตรวจในอนาคต (Biobank)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ
ขอแสดงความนับถือ

(นายโสภณ เอี่ยมศิริถาวร)
ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
กรณีโรคปอดอักเสบรุนแรงจากเชื้อไวรัส

กลุ่มภารกิจด้านปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค
โทร. 0 2590 3810
โทรสาร 0 2590 3845

ที่ สธ ๐๔03.9/

ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจวิเคราะห์วัตถุตัวอย่าง
เรียน ผู้อานวยการศูนย์โรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ สภากาชาดไทย (TRC EID)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบรายการนาส่งวัตถุตัวอย่าง
2. ตัวอย่าง...................................................
3. ตัวอย่าง...................................................
4. ตัวอย่าง...................................................

จานวน..................ชุด
จานวน...........ตัวอย่าง
จานวน...........ตัวอย่าง
จานวน...........ตัวอย่าง

ด้วยกรมควบคุมโรค ได้รับแจ้งว่ามีการระบาดของโรค..........................................................
เกิดขึ้นที่...............................................................................เมื่อวันที่........................ ...................................
ทีมปฏิบั ติการสอบสวนควบคุมโรคจากกรมควบคุมโรค ได้ออกดาเนินการสอบสวนโรคพร้อมเก็บตัวอย่าง
เพื่อส่งตรวจหาเชื้อที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคในครั้งนี้ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
กรมควบคุ ม โรค ขอความอนุ เคราะห์ ในการตรวจวิเคราะห์ วัต ถุ ตั ว อย่ า งดั งกล่ าวข้ างต้ น
และแจ้งผลการตรวจให้กองระบาดวิทยาทราบทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ investgroup.boe@gmail.com
หากมีค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์ ขอให้เรียกเก็บเงินไปที่กรมควบคุมโรค ทั้งนี้ ภายหลังจากดาเนินการ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการเรียบร้อยแล้ว ขอให้ห้องปฏิบัติการจัดการตัวอย่าง ดังต่อไปนี้
[ ] ทาลายตัวอย่าง ณ ห้องปฏิบัติการ
[ ] ส่งคืนตัวอย่างที่เหลือทั้งหมดแก่กองระบาดวิทยา
[ ] ฝากเก็บตัวอย่างเพื่อการตรวจในอนาคต (Biobank)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ
ขอแสดงความนับถือ

(นายโสภณ เอี่ยมศิริถาวร)
ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
กรณีโรคปอดอักเสบรุนแรงจากเชื้อไวรัส
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ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจวิเคราะห์วัตถุตัวอย่าง
เรียน ผู้อานวยการสถาบันบาราศนราดูร
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบรายการนาส่งวัตถุตัวอย่าง
2. ตัวอย่าง...................................................
3. ตัวอย่าง...................................................
4. ตัวอย่าง...................................................

จานวน..................ชุด
จานวน...........ตัวอย่าง
จานวน...........ตัวอย่าง
จานวน...........ตัวอย่าง

ด้วยกรมควบคุมโรค ได้รับแจ้งว่ามีการระบาดของโรค..........................................................
เกิดขึ้นที่...............................................................................เมื่อวันที่........................ ...................................
ทีมปฏิบั ติการสอบสวนควบคุมโรคจากกรมควบคุมโรค ได้ออกดาเนินการสอบสวนโรคพร้อมเก็บตัวอย่าง
เพื่อส่งตรวจหาเชื้อที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคในครั้งนี้ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
กรมควบคุ ม โรค ขอความอนุ เคราะห์ ในการตรวจวิเคราะห์ วัต ถุ ตั ว อย่ า งดั งกล่ าวข้ างต้ น
และแจ้งผลการตรวจให้กองระบาดวิทยาทราบทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ investgroup.boe@gmail.com
หากมีค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์ ขอให้เรียกเก็บเงินไปที่กรมควบคุมโรค ทั้งนี้ ภายหลังจากดาเนินการ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการเรียบร้อยแล้ว ขอให้ห้องปฏิบัติการจัดการตัวอย่าง ดังต่อไปนี้
[ ] ทาลายตัวอย่าง ณ ห้องปฏิบัติการ
[ ] ส่งคืนตัวอย่างที่เหลือทั้งหมดแก่กองระบาดวิทยา
[ ] ฝากเก็บตัวอย่างเพื่อการตรวจในอนาคต (Biobank)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ
ขอแสดงความนับถือ

(นายโสภณ เอี่ยมศิริถาวร)
ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
กรณีโรคปอดอักเสบรุนแรงจากเชื้อไวรัส

กลุ่มภารกิจด้านปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค
โทร. 0 2590 3810
โทรสาร 0 2590 3845

