
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 
1.  ขอมูลทั่วไป 

ชื่อ – สกุล…………………….……..….………… เลขที่บัตรประชาชน                                                                   
อายุ………………ป    เพศ             ชาย           หญิง  อาชีพ………………………ลักษณะงานที่ทํา …………..……………… 
ที่อยูขณะปวยบานเลขที…่…………………. หมูที…่……… ถนน …………………. ตําบล…………..……………………... 
 อําเภอ……..……………………………..……..…..……….จังหวัด……………………………..……………………………. 
        ในเขตเทศบาลนคร           ในเขตเทศบาลเมือง         ในเขตเทศบาลตําบล            ในเขต อบต. 
ลักษณะชุมชนที่อาศัยอยู……………………………………………………………………………………...………………… 
ภูมิลําเนา บานเลขที…่…………หมูที…่…………ชื่อหมูบาน/ชุมชน …….…………..ถนน ………………………………….                      
ตําบล…………………………อําเภอ……………………………………จังหวัด……………………………………………... 
               ในเขตเทศบาลนคร           ในเขตเทศบาลเมือ           ในเขตเทศบาลตําบล            ในเขต อบต. 
 

 
ผูใหสัมภาษณปวยหรือไม         ปวยวินิจฉัย ………………………………………...…..…….         ไมปวย (ขามไปขอ 5) 
วันเร่ิมปวย……………………..…..วันที่มาโรงพยาบาล…..……….…………...วันที่จําหนาย……………………..……..
ผลการรักษา           กําลังรักษา           หาย            เสียชีวิต           ไมสมัครอยู         ยายไปโรงพยาบาลอ่ืนระบ…ุ………… 
 

 
2. อาการและอาการแสดง 
   
 

  ไข/ไขสูงเฉียบพลัน               ม ี         ไมมี         ไมทราบ                            
  ปวดศีรษะ         ม ี          ไมมี         ไมทราบ                                  

  ปวดกระบอกตา         ม ี          ไมมี         ไมทราบ                                  
  ปวดกลามเนื้อ         ม ี          ไมมี         ไมทราบ                                  

  ปวดกระดูกหรือขอตอ          ม ี         ไมมี        ไมทราบ                                  
  ผื่นแดง          ม ี         ไมมี        ไมทราบ                                  

  มีอาการเลือดออกตามผิวหนัง         ม ี          ไมมี          ไมทราบ                                  
  มีอาการเลือดออกทางอวัยวะภายใน         ม ี         ไมมี          ไมทราบ 

  ตับโตมักกดเจ็บ         ม ี          ไมมี          ไมทราบ                                  
  มีภาวะช็อก         ม ี           ไมมี           ไมทราบ                                  

  Tourniquet test         ผลบวก          ผลลบ          ไมทราบ                                  

  อื่น ๆ ระบ ุ…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

แบบสอบสวนไขเลอืดออก 



3.  ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ 
3.1 การตรวจทางหองปฏิบัติการทั่วไป 

• จํานวนเม็ดเลือดขาว  < 5,000 เซล / ลูกบาศกมิลลิเมตร  
                        มี   ระบุผล…………………………… วันที่สงตรวจ……………….………………          ไมมี  

• เกล็ดเลือด < 100,000  เซล / ลูกบาศกมิลลิเมตร 
                        มี   ระบุผล……………………………..วันที่สงตรวจ……………….………...……          ไมมี    

• ฮีมาโตคริต > 40 
                        มี ระบุผล……………………………… วันที่สงตรวจ……………….……………..          ไมมี    
3.2 การตรวจทางหองปฏิบัติการจําเพาะ 

• PCR             มี  ระบุผล…………………  วันที่สงตรวจ……………….…………………         ไมมี    
• การแยกเชื้อ           มี  ระบุผล…………..……………  วันที่สงตรวจ……..………….………………...         ไมมี    
• HI ตรวจน้ําเหลืองคู                  มี  ระบุผล…………………….…วันที่สงตรวจ………………………         ไมมี    

ตรวจน้ําเหลืองเดี่ยว             มี   ระบุผล………………………วันที่สงตรวจ………………  ……           ไมม ี   
• EIA             มี  ระบุผล……………………วันที่สงตรวจ……………….…………………         ไมมี    
• อื่น ๆ  ระบุ……………………………………………………………………………………………………………. 

 
4. การรักษา 

• ไปรับการรักษาที…่……………………………………………วันที…่………เดือน……………พ.ศ……………… 
• การวินิจฉัย…………………………………………………………………………………………………………… 
• การรักษา……………………………………………………………………………………………………………... 

 
5. ปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรค 

• แหลงเพาะพันธุยุงลาย 
§ ในบานผูปวย      CI = ……………………………..…% 

 จํานวนภาชนะในบานที่สํารวจ ……….…… ………ภาชนะ พบลูกน้ํายุงลาย ………………………..…..ภาชนะ 
 จํานวนภาชนะนอกบานที่สํารวจ……………………ภาชนะ พบลูกน้ํายุงลาย…………………………….ภาชนะ 
§    รอบบานผูปวยในรัศมี 100 เมตร     CI = ……….….….….% HI = ….….…….…….% BI = ………………….% 

 จํานวนภาชนะในบานที่สํารวจ ……….……………ภาชนะ พบลูกน้ํายุงลาย …………………………….ภาชนะ 
 จํานวนภาชนะนอกบานที่สํารวจ……………………ภาชนะ พบลูกน้ํายุงลาย……………………....…….ภาชนะ 
 จํานวนบานที่สํารวจ ……………………………หลังคาเรือน พบลูกน้ํายุงลาย ……………………..หลังคาเรือน 
§    ในโรงเรียนที่ผูปวยเรียน     CI = ……………………………..…% 
 จํานวนภาชนะภายในอาคาร…………………………ภาชนะ  พบลูกน้ํายุงลาย ………………………….ภาชนะ 

   จํานวนภาชนะภายนอกอาคาร………………………..ภาชนะ  พบลูกน้ํายุงลาย ………………………….ภาชนะ 
§ ในวัด / ศูนยเด็กเล็ก      CI = ……………………………..…% 

   จํานวนภาชนะทั้งหมดที่สํารวจ.………………………ภาชนะ  พบลูกน้ํายุงลาย ………………………….ภาชนะ 
§ แหลงเพาะพันธุยุงลายอื่นๆนอกจากภาชนะที่มนุษยทําข้ึน เชน น้ําขังบนกาบใบพืช    CI = ……………% 

       จํานวนแหลงเพาะพันธุทั้งหมดที่สํารวจ.………………แหลง  พบลูกน้ํายุงลาย …………………………….แหลง
  



6.  แหลงรังโรค  
6.1ในชวง 14 วัน กอนปวย ผูปวยเคยเดินทางไปที่ไหนบาง                 เคย                      ไมเคย 

1. ระบ…ุ……………………………………………………………ชวงวันที่ ……………………………………… 
2. ระบ…ุ……………………………...…………………………….ชวงวันที่ ……………………………………… 

  
 6.2  ผูที่อาศัยรวมบานเดียวกัน ปวยเปนโรคไขเลือดออกในชวง 14 วัน กอนวันเริ่มปวย ของผูปวยรายนี ้
              มี  ระบ ุ             ไมมี  

1. ชื่อ…………………………………………………………อายุ…………วันเริ่มปวย……………………………  
2. ชื่อ…………………………………………………………อายุ…………วันเริ่มปวย……………………………  

6.3 ที่โรงเรียน/ เพื่อน/ ครู ปวยเปนโรคไขเลือดออกในชวง 14 วัน กอนวันเร่ิมปวย ของผูปวยรายนี ้
             มี  ระบ ุ             ไมมี  

1. ชื่อ………………………………………ที่อยู………………………………...วันเริ่มปวย……………………..… 
2. ชื่อ……………………………...……….ที่อยู…………………………………วันเริ่มปวย………………………. 

6.4 ผูที่อยูบานติดกันหรืออยูละแวกบานเดียวกัน  ปวยเปนโรคไขเลือดออกในชวง 14 วัน กอนวันเริ่มปวย   
       ของผูปวยรายนี ้

               มี  ระบ ุ              ไมมี  
1. ชื่อ……………………………………….ที่อยู…………………………………วันเริ่มปวย……………………… 
2. ชื่อ…………………………………….....ที่อยู…………………………………วันเริ่มปวย…………………. ….. 

 
7. การคนหาผูปวยรายอื่น   
  7.1 ผูที่อาศัยรวมบานเดียวกัน ปวยเปนโรคไขเลือดออกในชวง 14 วัน หลังวันเร่ิมปวย ของผูปวยรายนี ้
               มี  ระบ ุ                ไมมี  

1. ชื่อ…………………………………………………………อายุ…………วันเริ่มปวย…………………………….. 
2. ชื่อ…………………………………………………………อายุ…………วันเริ่มปวย…………………………… . 

7.2 ที่โรงเรียน/ เพื่อน/ ครู ปวยเปนโรคไขเลือดออกในชวง 14 วัน หลังวันเริ่มปวย ของผูปวยรายนี ้
             มี  ระบ ุ              ไมมี  

1. ชื่อ………………………………………ที่อยู………………………...….วันเร่ิมปวย………………..……...…… 
2. ชื่อ……………………………...……….ที่อยู…………………………....วันเร่ิมปวย……………...…..………… 

7.3 ผูที่อยูบานติดกันหรืออยูละแวกบานเดียวกัน  ปวยเปนโรคไขเลือดออกในชวง 14 วัน หลังวันเริ่มปวย   
      ของผูปวยรายนี ้

              มี  ระบ ุ              ไมมี  
1. ชื่อ………………………………………ที่อยู……………………..….….วันเร่ิมปวย……………………………. 
2. ชื่อ………………………………………ที่อยู…………………..…….….วันเร่ิมปวย…………………………….  

 
  

ช่ือผูสอบสวน…………………………………………………..…ตําแหนง………………………………………………………... 
ที่ทํางาน……………………………………วันที่สอบสวน…………………………………..โทรศัพท…………………………… 


