
แบบฟอร์ม 2 แบบสอบสวนผูป่้วยวณัโรค (Index case) 
วตัถุประสงค์ : เพื่อบนัทึกขอ้มูลของผูป่้วยวณัโรคด้ือยา/ผูป่้วยวณัโรคท่ีเป็น Cluster 
ผู้รับผดิชอบ  : คลินิกวณัโรค 

แบบสอบสวนผูป่้วยวณัโรค (Index case) 
ประวตัิทัว่ไป : 
ช่ือ ................................................ นามสกุล ............................................. ว/ด/ป เกิด ………………………. 
เลขบตัรประชาชน .......................................  HN. …………………….. TB no.  ………………………….. 
น ้าหนกั (kg.) ………………………………… 
เพศ :                     1. ชาย                  2. หญิง 
สัญชาติ :               1. ไทย                  2. อ่ืนๆ ระบุ 
สิทธิการรักษา………………………………………………………………………………………………… 
ทีอ่ยู่ :  
บา้นเลขท่ี ..........................หมู่ ............. ซอย ..................................... ถนน ………………………………… 
ต าบล................................................................... อ าเภอ  ................................................................................ 
จงัหวดั ................................................................. เบอร์โทร  .......................................................................... 
ส่งต่อการรักษาวณัโรค (ไปโรงพยาบาลอ่ืน) :               1. ใช่ (ระบุ) ………………………………………… 
                                                                                       2. ไม่ใช่ 
อาชีพ (ก่อนป่วย) (ลงไดม้ากกวา่ 1 อยา่ง) : ระบุ …………………………………………………………….. 
รายละเอยีดของการป่วยเป็นวณัโรค/วณัโรคดื้อยา (M/XDR-TB) ในคร้ังนี้ 
วนัเร่ิมมีอาการ : …………………………………………………………………………………………….... 
วนัท่ีวนิิจฉยั : วนัท่ี …………………………………………………………………………………………... 
วนัท่ีเร่ิมรักษา : วนัท่ี ………………………………………………………………………………………… 
ประเภทของผู้ป่วย   

1. New MDR-TB 
2. Previously treated MDR-TB 

2.1 MDR-TB : Relapse 
2.2 MDR-TB : Treatment After Default 
2.3 MDR-TB : Treatment After failure of new patient regimen 
2.4 MDR-TB : Treatment After failure of retreatment regimen 
2.5 MDR-TB : Transfer in 
2.6 MDR-TB : Other 

 



ชนิดของ MDR-TB 
                   1. Pulmonary             2. Extra- pulmonary ระบุต าแหน่ง ......................................... 

ผลการเพาะเช้ือ (Date of reported) วนัท่ี ....../......../......... 
ผล              Growth  (Culture number ………………………………..) 
                   No  Growth               Contaminated 

ผลการทดสอบความไวต่อยารักษาวณัโรค (DST results) 
R = Resistant      S = Susceptible        C = Contaminated 

วนัท่ี (Date) 
วิธี S 

      
R E Z ofx Km Cs Eto PAS Cm Lfx   ส่ง 

(Collected) 
ไดรั้บผล 
(Reported) 

Ug/ml Ug/ml 

                  

                  

 
มีการก ากบัการกนิยาหรือไม่ 

1. ใช่ ใหร้ะบุรายละเอียดของการ DOT วา่ DOT โดยใครความถ่ี (คร้ัง/สัปดาห์) 
นานเท่าใด .................................................................................................................................. 

2. ไม่ใช่ 
ประวตัิการรักษาวัณโรคในอดีต 

1. มี                            2. ไม่มี                      3. ไม่ทราบ 
คร้ังที ่1 : วนัท่ีรักษา ........................................โรงพยาบาลท่ีรักษา............................................ 
               ต  าแหน่งท่ีเป็น                  1. Pulmonary           2. Extra- pulmonary 
               ผลเสมหะ                         1. Negative               2. Positive (ระบุ) ………………… 
               สูตรยา ................................................................................ 
คร้ังที ่2 : วนัท่ีรักษา ........................................โรงพยาบาลท่ีรักษา............................................ 
               ต  าแหน่งท่ีเป็น                  1. Pulmonary           2. Extra- pulmonary 
               ผลเสมหะ                         1. Negative               2. Positive (ระบุ) ………………… 
               สูตรยา ................................................................................ 
 
 
 
 



แบบฟอร์ม 3 แบบสอบสวนบุคคลท่ีสงสัยแพร่เช้ือสู่ผูป่้วย (Source of index case) 
วตัถุประสงค์ : เพื่อคน้หาบุคคลท่ีผูป่้วยสงสัยวา่ติดโรคมาจากบุคคลนั้นหรือท่ีผูส้อบสวนสงสัย 
ผู้รับผดิชอบ  : ทีม SRRT 

แบบสอบสวนบุคคลท่ีสงสัยแพร่เช้ือสู่ผูป่้วย (Source of index case) 
(ใหท้ าเคร่ืองหมาย * หนา้ช่ือ – สกลุ ถา้ทราบวา่ M/XDR-TB) 

1) ช่ือ – สกุล ........................................................................................................อาย.ุ.......................ปี 
ความสัมพนัธ์ ......................................................วนัท่ีวนิิจฉยั.......................................................... 
อาการ................................................................................................................................................ 
ผลการรักษา...................................................................................................................................... 
ช่วงเวลาท่ีสัมผสั...................................................เดือน/ปี 
ลกัษณะการสัมผสั : ระยะเวลาการสัมผสั ...............................................................ชัว่โมง/วนั เดือน 
                                 สถานท่ี............................................................................................................. 
                                 กิจกรรมท่ีท าร่วมกนั......................................................................................... 

2) ช่ือ - สกุล ........................................................................................................อาย.ุ.......................ปี 
ความสัมพนัธ์ ......................................................วนัท่ีวนิิจฉยั.......................................................... 
อาการ................................................................................................................................................ 
ผลการรักษา...................................................................................................................................... 
ช่วงเวลาท่ีสัมผสั...................................................เดือน/ปี 
ลกัษณะการสัมผสั : ระยะเวลาการสัมผสั ...............................................................ชัว่โมง/วนั เดือน 
                                 สถานท่ี............................................................................................................. 
                                 กิจกรรมท่ีท าร่วมกนั......................................................................................... 
 

3) ช่ือ - สกุล ........................................................................................................อาย.ุ.......................ปี 
ความสัมพนัธ์ ......................................................วนัท่ีวนิิจฉยั.......................................................... 
อาการ................................................................................................................................................ 
ผลการรักษา...................................................................................................................................... 
ช่วงเวลาท่ีสัมผสั...................................................เดือน/ปี 
ลกัษณะการสัมผสั : ระยะเวลาการสัมผสั ...............................................................ชัว่โมง/วนั เดือน 
                                 สถานท่ี............................................................................................................. 
                                 กิจกรรมท่ีท าร่วมกนั......................................................................................... 

ฯลฯ 
 



แบบฟอร์ม 4 แบบสอบสวนผูส้ัมผสัผูป่้วยวณัโรค (Close contact) 
วตัถุประสงค์ : เพื่อคน้หาบุคคลท่ีผูป่้วย (Index case) อาจไปแพร่เช้ือ 
ผู้รับผดิชอบ  : ทีม SRRT ซกัประวติัจากผูป่้วยเพื่อหารายช่ือในเบ้ืองตน้และส่งต่อใหค้ลินิกวณัโรค

เพื่อคน้หาผูป่้วยจากรายช่ือผูส้ัมผสัดงักล่าว 

แบบฟอร์ม 4.1 แบบสอบสวนผูส้ัมผสัร่วมบา้นกบัผูป่้วยวณัโรค 

แบบสอบสวนผู้สัมผสัร่วมบ้านกบัผู้ป่วยวณัโรค 
(พิจารณาผูส้ัมผสัตั้งแต่ 3 เดือนก่อนป่วย จนถึงปัจจุบนัและส่งตรวจเพื่อวนิิจฉยัวณัโรคทุกคน) 

 ผู้สัมผสัร่วมบ้านกบัผู้ป่วยวัณโรค จ านวน .....................................................คน 
รายละเอยีดสมาชิก 

1) ช่ือ – สกุล ......................................................................................................อายุ.............................ปี 
เบอร์โทร.......................................................ความสัมพนัธ์กบัผูป่้วย.................................................. 
โรคประจ าตวั...................................................................................................................................... 
ลกัษณะกจิกรรมทีท่ าร่วมกบัผู้ป่วย : 
สัมผสัเม่ือไหร่........................................................................................................วนั/เดือนก่อนป่วย 
ระยะเวลาการสัมผสั..................................................................................................ชัว่โมง/วนั เดือน 
สถานท่ี................................................................................................................................................ 
อาการของผูส้ัมผสั                  ไม่มีอาการ                   ไอเร้ือรังเกิน 2 สัปดาห์ 
                                                ไอเป็นเลือด                 ไขเ้ร้ือรังไม่รู้สาเหตุ 
                                                น ้าหนกัลด                    เหง่ือออกผดิปกติตอนกลางคืน 
วนัท่ีเร่ิมมีอาการป่วยแรกสุด .............................................................................................................. 

2) ช่ือ - สกุล ......................................................................................................อายุ.............................ปี 
เบอร์โทร.......................................................ความสัมพนัธ์กบัผูป่้วย.................................................. 
โรคประจ าตวั...................................................................................................................................... 
ลกัษณะกจิกรรมทีท่ าร่วมกบัผู้ป่วย : 
สัมผสัเม่ือไหร่........................................................................................................วนั/เดือนก่อนป่วย 
ระยะเวลาการสัมผสั..................................................................................................ชัว่โมง/วนั เดือน 
สถานท่ี................................................................................................................................................ 
อาการของผูส้ัมผสั                  ไม่มีอาการ                   ไอเร้ือรังเกิน 2 สัปดาห์ 
                                                ไอเป็นเลือด                 ไขเ้ร้ือรังไม่รู้สาเหตุ 
                                                น ้าหนกัลด                    เหง่ือออกผดิปกติตอนกลางคืน 
วนัท่ีเร่ิมมีอาการป่วยแรกสุด .............................................................................................................. 

ฯลฯ 



แบบฟอร์ม 4.2 แบบสอบสวนผูส้ัมผสัใกลชิ้ดกบัผูป่้วยวณัโรค 

แบบสอบสวนผู้สัมผสัใกล้ชิดกบัผู้ป่วยวณัโรค 
(พิจารณาผูส้ัมผสัตั้งแต่ 3 เดือนก่อนป่วย จนถึงปัจจุบนั) 

 ผู้สัมผสัใกล้ชิดกบัผู้ป่วยวณัโรค จ านวน .....................................................คน 
รายละเอยีดสมาชิก 

1) ช่ือ – สกุล ......................................................................................................อายุ.............................ปี 
เบอร์โทร.......................................................ความสัมพนัธ์กบัผูป่้วย.................................................. 
โรคประจ าตวั...................................................................................................................................... 
ลกัษณะกจิกรรมทีท่ าร่วมกบัผู้ป่วย : 
สัมผสัเม่ือไหร่........................................................................................................วนั/เดือนก่อนป่วย 
ระยะเวลาการสัมผสั..................................................................................................ชัว่โมง/วนั เดือน 
สถานท่ี................................................................................................................................................ 
อาการของผูส้ัมผสั                  ไม่มีอาการ                   ไอเร้ือรังเกิน 2 สัปดาห์ 
                                                ไอเป็นเลือด                 ไขเ้ร้ือรังไม่รู้สาเหตุ 
                                                น ้าหนกัลด                    เหง่ือออกผดิปกติตอนกลางคืน 
วนัท่ีเร่ิมมีอาการป่วยแรกสุด .............................................................................................................. 
การส่งตรวจเพื่อวนิิจฉยัการป่วยเป็นวณัโรค                ส่ง             ไม่ส่ง  

2) ช่ือ - สกุล ......................................................................................................อายุ.............................ปี 
เบอร์โทร.......................................................ความสัมพนัธ์กบัผูป่้วย.................................................. 
โรคประจ าตวั...................................................................................................................................... 
ลกัษณะกจิกรรมทีท่ าร่วมกบัผู้ป่วย : 
สัมผสัเม่ือไหร่........................................................................................................วนั/เดือนก่อนป่วย 
ระยะเวลาการสัมผสั..................................................................................................ชัว่โมง/วนั เดือน 
สถานท่ี................................................................................................................................................ 
อาการของผูส้ัมผสั                  ไม่มีอาการ                   ไอเร้ือรังเกิน 2 สัปดาห์ 
                                                ไอเป็นเลือด                 ไขเ้ร้ือรังไม่รู้สาเหตุ 
                                                น ้าหนกัลด                    เหง่ือออกผดิปกติตอนกลางคืน 
วนัท่ีเร่ิมมีอาการป่วยแรกสุด .............................................................................................................. 
การส่งตรวจเพื่อวนิิจฉยัการป่วยเป็นวณัโรค               ส่ง             ไม่ส่ง  

ฯลฯ 


