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สวนท่ี 1  

1. ขอมลูท่ัวไป  
ช่ือ-สกุล ………………………….........................        เพศ   (   ) ชาย  (   ) หญิง   อาย ุ ….… ป ..........เดือน 
สัญชาต…ิ…………เช้ือชาติ ..................อาชีพ (ระบุลักษณะงานท่ีทํา เชน เปนนักเรียน, นักบวช, ทหาร, ตํารวจ หรือ นักโทษ เปนตน) 
………….………………………...………………...………………...………………...…………………………...…………………………...………………………..... 
ระบุช่ือสถานท่ีทํางาน ..................................................................อําเภอ ................................ จังหวัด ........................................... 
ท่ีอยูขณะปวย เลขท่ี ………............... หมูท่ี ....................  หมูบาน/ชุมชน  ...................................................................................... 
ซอย ......................................................ถนน ....................................................  ตําบล...................................................................  
อําเภอ ...............................................จังหวัด .................................................... 
โทรศัพท บาน ....................................................... ท่ีทํางาน ................................................ มือถือ ............................................... 
ท่ีอยูภูมิลําเนา เลขท่ี …..........................  หมูท่ี ...............................  หมูบาน/ชุมชน  .................................................................... 
ซอย ......................................................ถนน ....................................................  ตําบล...................................................................  
อําเภอ ............................................. จังหวัด ............................................. 
 

2. ประวัติเสี่ยงตอการติดเชื้อ 

2.1   ในชวง 7 วัน กอนวันเริ่มปวย ทานไดมีการสมัผสัสตัวปก (ฟารม/เลี้ยง/ในธรรมชาติ)  
เชน อุม ชําแหละรับประทานแบบสุกๆดิบๆฝงกลบเปนตน  
   ไมมี      มี ระบุ ลักษณะการสัมผัส.................................... 

2.2   ในชวง 7 วันกอนวันเริ่มปวย ทานสัมผสัโดยตรงกับสุกร หรือสตัวเลี้ยงลูกดวยนมอ่ืน ๆ ท่ีปวย/ตายผดิปรกติหรือไมทราบสาเหต ุ
          ไมมี      ม ีระบุ (วันท่ี/เดือน/ป) ...........................  ชนิดสัตว.........................................  
         ลักษณะการสัมผัส................................................ 

2.3   ในชวง 14 วัน กอนวันเริ่มปวย ทานพักอาศัยในพ้ืนท่ีท่ีมีสัตวปกปวยตายมากผิดปกติหรือพบเช้ือในสัตวปกหรือสิ่งแวดลอม 
       ไมม ี    ม ี

2.4   ในช่วง 14วนัก่อนป่วย ทา่นอาศยัอยูห่รือมีการเดินทางมาจากพืน้ท่ีท่ีมีการระบาด 

      ไมม่ี      มี   ถ้ามีระบรุายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

  ช่ือประเทศ………………เมือง/จงัหวดั………......…..…….  อําเภอ ..................................... 

               วันท่ีไป……........………วันท่ีกลับ............................. 
               เหตุผลของเดินทางไปในประเทศดังกลาว………………………………….. 

2.5   ในชวง 10วัน กอนวันเริ่มปวย ทานใหการดูแลหรือสัมผสัใกลชิดกับผูปวยอาการคลายไขหวัดใหญ หรือ ไขหวัดนก  
  หรือปอดอักเสบหรือไม               

     ไมมี       มี ระบุ............................................................................................... 
2.6   ผูปวยปอดอักเสบรุนแรงหรือเสยีชีวิตท่ีหาสาเหตุไมได 

     ไมใช      ใช 
2.7   เปนบุคลากรทางการแพทย หรือสาธารณสุข หรือเจาหนาท่ีหองปฏบัิติการ 

                 ไมใช      ใช ระบุ..............................................................................................  

แบบสอบสวนโรคติดเช้ือระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง 
สงสัยไขหวัดใหญ/ไขหวัดนก/ปอดอักเสบรุนแรงหรือเสียชีวิตไมทราบสาเหตุ (SARI-AI 2) 
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2.8   ผูปวยอาการคลายไขหวัดใหญ หรือปอดอักเสบเปนกลุมกอน 
     ไมใช       ใช ระบุรายละเอียดดังตอไปน้ีของผูปวยปอดอักเสบรายอ่ืนท่ีมีความเก่ียวของทางระบาดวิทยา 
    ช่ือ นามสกุล……………………………………………….......….......…….วันเริ่มปวย….......……………………………………. 
    อาการ............................................................................................................................................................... 
    การวินิจฉัย.............................................................................ช่ือโรงพยาบาลท่ีวินิจฉัย…………………………...... 

                ความเก่ียวของกับผูปวยรายน้ี....................................................................................................................…… 

 

3. ขอมลูการเจ็บปวย 

3.1 วันเริ่มปวยวันท่ี……………เดือน………………………พ.ศ. …………..….. 
3.2 สถานท่ีรับการรักษา (ครั้งแรก)................................................................................ วันท่ี ...........................………… 

ประเภทผูปวย   (    ) ผูปวยนอก   (    ) ผูปวยใน  
   สถานท่ีรับไวนอนโรงพยาบาล (Admit ครั้งแรก).......................................................วันท่ี..................................... 

3.3 ประวัติการเจ็บปวยในอดตี หรือโรคประจําตัว (ถาม)ี ระบุ……………………………..………………………    

 (   ) โรคปอดเรื้อรัง เชน COPD, chronic bronchitis, chronic bronchiectasis, BPD หรือ หอบ   
                  (asthma) ท่ีกําลังรักษา) 
 (   ) โรคหัวใจ เชน หัวใจพิการแตกําเนิด, โรคหลอดเลือดหัวใจ หรือ congestive heart failure 

(   ) โรคตับเรื้อรัง เชน ตับแข็ง (cirrhosis)     (   ) โรคไต, ไตวาย     (   ) เบาหวาน 
(   ) ความดันโลหิตสูง     (   ) ภูมิคุมกันบกพรอง     (   ) โลหิตจาง (ธาลัสซีเมีย, sickle cell anemia)  

 (   ) พิการทางสมองชวยเหลือตัวเองไมได  (   ) ตั้งครรภ อายุครรภ....................... สัปดาห 
 (   ) อวน สวนสูง..............เซนตเิมตร นํ้าหนัก..............กิโลกรัม (BMI = ................)  
 (   ) มะเร็งท่ีกําลังรักษา ระบุประเภท............................................ (   ) อ่ืน ๆ ระบุ............................................................ 
  
 ประวัตสิูบบุหรี ่ (  ) ไมสูบ  (  ) สูบ   ถาสูบ (  ) ยังสูบ    ปริมาณ .................... มวน/ซอง ตอ วัน/สัปดาห 
       (  ) หยุดสูบ  เลิกมานาน......................................................... 

ประวัตดิื่มสรุา (  ) ไมสูบ  (  ) เคย ถาดื่ม (  ) ยังดื่ม     ปริมาณ......................................ตอ วัน/สัปดาห
       (  ) หยุดดื่ม  เลิกมานาน......................................................... 

3.4 ประวัติการรับวัคซีนไขหวัดใหญ 
(   ) ไมเคยไดรับ   (   ) เคยไดรับ ถาเคยไดรับ ครั้งลาสดุเมื่อ (วัน/เดอืน/ป) .................................................. 

3.5 อาการสําคัญที่ทาํใหมาโรงพยาบาล   
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
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3.6  อาการผูปวยตั้งแตวนัเร่ิมปวยจนถึงวันสอบสวน  

อาการและ 
อาการแสดง 

วันเริ่มปวย วันท่ีหลังวันเริ่มปวย 

0 1 2 3 4 5 6 

มี ไมม ี มี ไมม ี มี ไมม ี มี ไมม ี มี ไมม ี มี ไมม ี มี ไมม ี

ไข  (ระบุ Temp ๐C)                             

ไอ                             

เจ็บคอ                             

มีนํ้ามูก                             

มีเสมหะ                             

หายใจลําบาก                             

หอบเหน่ือย                             

ปวดกลามเน้ือ                             

ปวดศีรษะ                             

ถายเหลว                             

 
อาการอ่ืน ๆ ระบุ (ถามี).…………………………..……………………………............................................. 
การรักษา ไดรับยาตานไวรัส  

(   ) ไมไดรับ   (   ) ไดรับ ระบุช่ือยา ................................................................ ขนาดท่ีไดรับ ..................................................... 
 วันท่ีเริ่มใหยา (วัน/เดือน/ป) ..................................................... วันท่ีหยุดยา .........................................................  

 

4. ขอมลูการตรวจทางหองปฏิบัติการ 
CBC ครั้งท่ี 1: วันท่ี………………………...... ผล Hb………………mg% Hct……….………% Wbc……………………………..……..cell/cu.mm3 

Neutrophil……………..……% Band………....……..% Lymphocyte………....……% Atypical lymphocyte………….……..%  
Monocyte…………....….…% Eosinophil……….……………%  Platelet count………………………..…...x 103 cell/cu.mm3 

CBC ครั้งท่ี 2: วันท่ี……………………….……ผล Hb………….……mg% Hct…….………% Wbc……..…………………………..…..cell/cu.mm3 
Neutrophil……………..……% Band………….……..% Lymphocyte……..…..……% Atypical lymphocyte………….……..%  
Monocyte…………….….…% Eosinophil…………….………%  Platelet count………………………..…...x 103 cell/cu.mm3 

Sputum gram stain: วันท่ี….........................…ผล……………....…………..…………………………………………………………………..………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Sputum AFBครั้งท่ี 1: วันท่ี……………………….....ผล……………………...…..…………………………. 

ครั้งท่ี 2: วันท่ี…………………….….....ผล…………………………..…………………………. 
ครั้งท่ี 3: วันท่ี……………….…….....…ผล……………………...…..………………………….  
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Sputum culture: วันท่ี…………………..……ผล…………………………………………………………………….…………………..……………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Hemo-culture: วันท่ี…………….………….. ผล………………………..………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
CXRครั้งแรก: วันท่ี………… ผล……..………………………………………………………..….. 
CXR ครั้งท่ี 2: วันท่ี………… ผล…..……………………………………………………………..... 
CXR ครั้งท่ี 3: วันท่ี………… ผล………..…………………………………………………………. 
Rapid test สําหรับไขหวัดใหญ ระบุช่ือชุดทดสอบ …………………………………….….. วันท่ี………………… ผล………..…….………………….…… 
Renal function test: วันท่ี................................ ผล BUN…………..………… Cr………………………. GFR………………..……….. 
Liver function test:  วันท่ี………………………….. ผล SGOT…………………… SGPT…………..………..ALP…………………..…….  
 Total Bilirubin………………….……… Direct Bilirubin………………..…… 

Total Protein…………………….…….. Albumin……………………….………. Globulin…………………..  

5. การเก็บวัตถุตัวอยางสงตรวจทางหองปฏิบัติการ  
             ไมเก็บ        เก็บ ระบุตัวอยางท่ีเก็บ 

1. Nasopharyngeal swab หรือ Throat swab หรือSecretion Suction จากทอชวยหายใจ  2 ตัวอยาง  
  วันท่ีเก็บ………….……………….. 

2. ซีรั่ม 7-10 มล.  เก็บ คร้ังท่ี1 วันท่ี….……………….……คร้ังท่ี 2 วันท่ี…………………..…...  

6. การวินิจฉัยเบ้ืองตน………………………….…………………………………………………....   
    การวินิจฉัยคร้ังสุดทาย……………………………………………………………………………….. 

7. ในกรณีท่ีผูปวยตาย ไดทําการผาพิสูจนศพ หรือไม 
 ไมทํา        � ทํา ถาทํากรุณาแจงผล……………………………………………… 

 
 
 

ช่ือ-นามสกุล ผูสอบสวน…………..……………………………………………………..… หนวยงาน…………………………..……………………………………..……                                                 
หมายเลขโทรศัพทตดิตอ ........................................................................... วันท่ีสอบสวน …………………………...........................………………. 
 
วันท่ี…………………………………………….……………. สงรายงานการสอบสวนใหกับ สํานักปองกันควบคุมโรคท่ี………………………….…. 
วันท่ี……………………………………………………….…. สงรายงานการสอบสวนใหกับสํานักระบาดวิทยา 

สํานักระบาดวิทยา โทรศัพท: 0-2590-1882, 0-2590-1895 โทรสาร: 0-2591-8579, 0-2590-1784  
 E-mail: outbreak@health.moph.go.th 
  

mailto:outbreak@health.moph.go.th
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8. การคนหาผูแพรโรคและผูสัมผัส 
รายช่ือผูสมัผสัใกลชิดในระยะปวย  ระบุลักษณะการสัมผัสวันท่ีและระยะเวลาการสมัผสั ถามีอาการปวยระบุอาการดวย 

  
ลําดับ 

ท่ี 
ช่ือ – สกุล เพศ อายุ ท่ีอยู / เบอรโทรศัพท วันท่ีสัมผสัและอาการ ลักษณะการสมัผสั 
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สวนท่ี 2: การติดตามลักษณะอาการผูปวยหลังการสอบสวน 

อาการ/ 
อาการแสดง 

วันแรกรับ วันท่ีหลังวันนอนโรงพยาบาล 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

มี ไม มี ไม มี ไม มี ไม มี ไม มี ไม มี ไม มี ไม มี ไม มี ไม มี ไม มี ไม มี ไม 

ไอ                                                     

เจ็บคอ                                                     

มีน้ํามูก                                                     

มีเสมหะ                                                     

หนาวส่ัน                                                     

หายใจลําบาก                                                     

หอบเหนื่อย                                                     

ปวดกลามเนื้อ                                                     

ปวดศีรษะ                                                     

ถายเหลว                                                     

อุณหภูมิรางกาย
สูงสุด 

                          

อัตราการหายใจ
สูงสุด 

                          

ชีพจรสูงสุด                           

Oxygen 
saturation 
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การตรวจทางหองปฏิบัติการท่ีพบวาผิดปกต ิ   การตรวจหาเช้ือ ปอดอักเสบ วันท่ีเก็บ ผลตรวจ 
ส่ิงที่ตรวจ วันที่เก็บ ผลตรวจ   Influenza A     

CBC       Influenza B     

CXR       Adeno virus     

Sputum gram stain        Respiratory syncytial virus      

Sputum culture       Corona virusคร้ังที่1     

Hemoculture       Corona virusคร้ังที่2      

อื่นๆ       Clamydia     

        Mycoplasma     

        Legionella     

 


	ส่วนที่ 1
	ชื่อ-นามสกุล ผู้สอบสวน…………..……………………………………………………..… หน่วยงาน…………………………..……………………………………..……                                                 หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ ........................................................................... วันที่สอบสวน …...

