
แบบสอบสวนผูปวยโรคไขหวัดใหญและปอดอักเสบที่เฝาระวงั 
สวนท่ี 1  
วันที่สอบสวน……………………….   
ช่ือ ผูสอบสวน……………………………หนวยงาน……………….…. 
1. ขอมูลผูปวย 
ช่ือ-สกุล ………………………….........................  เพศ (    ) ชาย  (   ) หญิง            อายุ  ….… ป 
ที่อยู เลขที่....... หมู.......... ตําบล................................ อําเภอ............................ จังหวัด.................................      
สัญชาต…ิ…………….............     อาชีพ   ………………………………… 
2. ขอมูลการปวยจากการสมัภาษณ 

• 2.1 วนัเริม่ปวย วันที…่…………เดือน………………………พศ…………….. 
• 2.2 อาการสําคัญที่ทําใหมาโรงพยาบาล…………………………………………………… 
• 2.3 อาการผูปวยตั้งแตวนัเร่ิมปวยจนถึงวนัสอบสวน  
 

อาการ วันเริ่มปวย วันที่หลังวันเริ่มปวย 
  0 1 2 3 4 5 6 
   มี ไมมี   มี ไมมี  มี ไมมี  มี ไมมี   มี ไมมี   มี ไมมี   มี ไมมี  

ไข  (ระบุอุณหภูม)ิ                             
ไอ                             
เจ็บคอ                             
มีน้ํามูก                             
มีเสมหะ                             
หนาวสั่น                             
หายใจลาํบาก                             
หอบเหนื่อย                             
ปวดกลามเนื้อ                             
ปวดศีรษะ                             
ถายเหลว                             

 
อาการอื่น ๆ ระบ…ุ…………………………............................................. 
วันทีร่ับการรักษา………………………….  วันท่ีนอนโรงพยาบาล ……………… 
ประวัติการเจบ็ปวยในอดีต หรือโรคประจาํตัว(ถาม)ี ระบุ………………… 



 
 
3 ประวตัิเสี่ยงตอการติดเชื้อโรคปอดอกัเสบ 
·     ในชวง 10 วันกอนวันเริ่มปวยบุคคลในบานทานมีใครปวยเปนปอดอักเสบหรอืไม            มี                       ไมมี  
·     ในชวง 10 วันกอนวันเริ่มปวยเพ่ือนหรือคนรูจักของทานมีผูใดปวยเปนปอดอักเสบหรือไม  มี                    ไมมี  
·        ในชวง 10 วันกอนวันเริ่มปวยทานไดใหการดูแลรักษาผูปวยปอดอักเสบหรือไม                  มี                     ไมมี  
·        ในชวง 14 วันกอนวันเร่ิมปวยทานพักอาศัยในตําบลที่มีสัตวปวยตายผิดปกตหิรือไม          มี                   ไมม ี

·        ในชวง 7 วันกอนวันเริ่มปวยทานไดสัมผัสสัตวท่ีสงสัยวาปวยหรือเพ่ิงตายหรือไม        มีระบุวันที่............... ไมมี  
ระบุลักษณะการสัมผัส................................................................................................................................................................ 
  
4. ขอมูลการตรวจทางหองปฏิบัติการ 
CBC: วันที…่………    ผล……………………………..…………………………………… 
CBC: วันที…่………    ผล……………………………..…………………………………… 
Sputum gram stain วันที…่………  ผล………………………..…………………………. 
Sputum culture วันที…่…………    ผล……………………..……………………………… 
Hemo-culture วันที…่…………..     ผล………………………..…………………………… 
CXR : วันที่…………         ผล……..………………………………………………………..….. 
CXR : วันที่…………         ผล…..……………………………………………………………..... 
CXR : วันที่…………         ผล………..………………………………………………………….. 
Quick test สําหรับไขหวัดใหญวนัที…่………  ผล………..…………………… 
5. การเก็บวตัถุตัวอยางสงตรวจทางหองปฏบิัตกิาร    (   ) ไมเก็บ   (   ) เก็บ ระบุตัวอยางที่เก็บ 

        ก. Nasopharyngeal swab หรือ throat swab 2 ตัวอยาง วันที่เก็บ…………………….. 
        ข. ซีรั่ม 7-10 มล.  เก็บคร้ังท่ี1 วันที่….……………คร้ังท่ี 2 วันที่………………...  
6. การวินิจฉัยเบื้องตน ……………………..  การวนิิจฉยัครั้งสุดทาย……………………… 
7. ในกรณีท่ีผูปวยตาย ไดทาํ autopsy หรือไม 

 ไมทํา                            ทํา  ถาทาํกรุณาแจงผล……………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 



8. การคนหาผูแพรโรคและผูสัมผัส 
      รายช่ือผูสัมผัสใกลชิดในระยะปวย  ระบุลักษณะการสัมผัสใกลชิด วนัที่และระยะเวลาการสัมผัส ถามีอาการปวย 
ระบุอาการดวย 
  

ช่ือ – สกุล เพศ อายุ ท่ีอยู / เบอรโทรศัพท ลักษณะการสมัผัส, วันที่สัมผัสและอาการ 
          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 
วันที…่……………………. สงรายงานการสอบสวนใหกบั สํานักควบคมุปองกันโรคที…่…………. 
วันที…่……………………. สงรายงานการสอบสวนใหกบัสํานกัระบาดวิทยา 
สํานักระบาดวทิยา โทรศัพท: 0-2590-1882, 0-25901895 โทรสาร: 0-2591-8579, 0-2590-1784  E-mail: 
outbreak@health.moph.go.th 



สวนที่ 2: การติดตามลักษณะอาการผูปวยหลังการสอบสวน 
  วันแรกรับ วันที่หลังวันนอนโรงพยาบาล 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
อาการ /การตรวจ
รางกาย 

 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                                                     
มีน้าํมูก                                                     
มีเสมหะ                                                     
หนาวสัน่                                                     
หายใจลาํบาก                                                     
หอบเหนื่อย                                                     
ปวดกลามเนือ้                                                     
ปวดศีรษะ                                                     
ถายเหลว                                                     
อุณหภูมริางกาย
สูงสุด 

                          

อัตราการหายใจ
สูงสุด                           

ชีพจรสูงสุด                           
Oxygen 
saturation                           

การตรวจทางหองปฏิบัติการที่พบวาผิดปกต ิ   การตรวจหาเชื้อ ปอดอักเสบ วันที่เก็บ ผลตรวจ 
สิ่งที่ตรวจ วันที่เก็บ ผลตรวจ   Influenza A     

CBC       Influenza B     
CXR       Adeno virus     
Sputum gram stain        Respiratory syncytial virus      
Sputum culture       Corona virusครั้งที1่     
Hemoculture       Corona virusครั้งที2่      
อื่นๆ       Clamydia     
        Mycoplasma     
        Legionella     

 


