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ตารางท่ี 1 : เกณฑสอบสวนโรคผูเสียชีวิตท่ีสงสัยการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Criteria of Bodies Under Investigation (BUI) for COVID-19) 

นิยามท่ัวไป 

“การเสียชีวิตโดยยังไมปรากฏสาเหตุ” หมายถึง การเสียชีวิตกะทันหันและไมคาดคิด โดยไมมีอาการเจ็บปวยของโรคเรื้อรังที่สามารถเปนสาเหตุการตายไดมากอนหนา รวมทั้งการ

เสียชีวิตท่ีไมมีผูทราบเหตุการณและอาการของผูตายกอนเสียชีวิต ท้ังนี้ไมรวมถึงการเสียชีวิตกะทันหันท่ีมีประวัติชัดเจนวาเกิดจากการฆาตัวตาย ถูกผูอื่นทำใหตาย ถูกสัตวทำราย หรือ

อุบัติเหตุ  

เกณฑสอบสวนโรคกรณีเสียชีวิต 

1. การเสียชีวิตโดยยังไมปรากฏสาเหตุ ท่ีกอนเสียชีวิตมีประวัติไข รวมกับอาการทางระบบทางเดินหายใจอยางใดอยางหนึ่ง (ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก) รวมกับ

การมีประวัติในชวงเวลา 14 วัน กอนวันเร่ิมปวย อยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้ 

 (1) มีประวัติเดินทางไปยัง หรือมาจาก หรืออาศัยอยูในพื้นท่ีท่ีประกาศเขตติดโรคฯ หรือพื้นท่ีท่ีมีการระบาดตอเนื่องของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019* 

 (2) เปนผูท่ีประกอบอาชีพท่ีสัมผัสใกลชิดกับนักทองเท่ียวตางชาติ 

 (3) มีประวัติใกลชิดหรือสัมผัสกับผูปวยยืนยันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

 (4) เปนบุคลากรทางการแพทยหรือสาธารณสุข ท่ีสัมผัสกับผูปวยเขาเกณฑสอบสวนโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

 (5) มีประวัติไปในสถานท่ีชุมนุมชน และมีผูปวยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในชวงเวลาเดียวกันกับผูปวย** 

2. กอนเสียชีวิตไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคปอดอักเสบ รวมกับการมีประวัติขอใดขอหนึ่งตอไปนี้ 

 (1) เปนบุคลากรทางการแพทยหรือสาธารณสุข 

 (2) เสียชีวิตภายใน 48 ช่ัวโมงหลังไดรับการวินิจฉัย 

3. ตรวจพบลักษณะพยาธิสภาพของปอดอักเสบรุนแรงท้ังสองขางจากการผาตรวจศพ 

4. การเสียชีวิตโดยยังไมปรากฏสาเหตุ ท่ีมีประวัติเส่ียงในชวงเวลา 30 วัน กอนเสียชีวิต ตามขอ (1) – (5) ในขอ 1. และไมสามารถสืบทราบประวัติการเจ็บปวยกอนจะมีการเสียชีวิตได 

 

*ตามประกาศของกรมควบคุมโรค 

**ตามประกาศของคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัด/คณะกรรมการโรคติดตอกรุงเทพมหานคร 

 



ตารางท่ี 2 : การเตรียมบุคลากรสำหรับการจัดการศพติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

ทีมจัดการศพติดเช้ือ

อันตราย 

จำนวน 

(คน) 

หนาที ่ การสวมใสอุปกรณปองกันสวนบุคคล (PPE) 

หัวหนาทีม 1 ควบคุมข้ันตอนการเก็บศพให

เปนไปตามแนวทาง 

ตรวจสอบการใสและถอดชุด PPE 

ของสมาชิกในทีม 

Face shield + Surgical mask + Shoe cover 

เจาหนาท่ีเก็บบรรจุศพ 2-3 ยกศพและบรรจศุพใสถุงศพ Surgical cap + Face shield + Surgical mask + 

Coverall or Long-sleeve impermeable gown + 

Double gloves + Boot + Boot cover 

เจาหนาท่ีฆาเชื้อ 1 เช็ดน้ำยาฆาเชื้อภายนอกถุงบรรจุ

ศพและรถเข็นศพ 

กด/บีบแอลกอฮอลลางมือให

เจาหนาท่ีคนอ่ืน 

Surgical cap + Face shield + Surgical mask + 

Coverall or Long-sleeve impermeable gown + 

Double gloves + Boot + Boot cover 

เจาหนาท่ีเก็บสิ่งสงตรวจ 1 เก็บตัวอยางสิ่งสงตรวจเพ่ือยืนยัน

เชื้อ 

Surgical cap + Face shield + Surgical mask* + 

Coverall or Long-sleeve impermeable gown + 

Double gloves + Shoe cover 

*เปลี่ยนเปน N95 mask กรณีเก็บ Tracheal suction

หรือทำ Lung necropsy

หมายเหตุ: กรณีหัวหนาทีมเปนแพทยและจะเปนผูเก็บสิ่งสงตรวจเอง ใหสวมใสอุปกรณปองกันสวนบุคคลเหมือนเจาหนาทีเ่ก็บสิ่ง

สงตรวจ 



ตารางท่ี 3 : การเตรียมวัสดุอุปกรณสำหรับการจัดการศพติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

อุปกรณปองกันรางกายสวนบุคคล (PPE) 

ชุดคลุมท้ังตัวหรือชุดกาวน

ยาวคลุมแขน 

(Coverall or Long-

sleeve impermeable 

gown) 

หนากากอนามัย 

(Surgical mask) 

หนากาก N95 

(N95 particulate 

mask) 

หมวกคลุมผม 

(Surgical cap) 

ถุงมือยางธรรมชาติ 

(Disposable rubber 

gloves) 

กระบังหนาแบบใส 

(Face shield) 

ถุงมือยางสังเคราะห

แบบยาวคลุมแขน 

(Long-sleeve 

synthetic rubber 

gloves) 

รองเทาบูทยาง 

(Rubber boot) 

ถุงคลุมรองเทาบูท 

(Boot cover) 

ถุงคลุมรองเทา (Shoe 

cover) 



ถุงบรรจุศพ (Body bag) และวัสดุที่ใชในการบรรจุศพ 

กรณีใชถุงบรรจศุพตาม

ทองตลาดท่ัวไป 

(Commercial body bag) 

จำนวน 2 ถุงตอศพ 

- ถุงมีซิปตัวยูดานบนหรือ

ดานขาง

- หนาอยางนอย 150 ไมครอน

- เชื่อมรอยตอขอบถุงดวย

ความรอน

กรณีใชถุงบรรจศุพแบบ

มาตรฐาน (OSHA-

standard body bag) 

จำนวน 1 ถุงตอศพ 

- ถุงมีซิปตัวยูดานบน

- หนาอยางนอย 400 ไมครอน

- มีหูจับยกอยางนอย 4 หู

- เชื่อมรอยตอขอบถุงดวย

ความรอน

สายเคเบิ้ลคลองซิป 

(Zip tie) 

ปายสัญลักษณแสดงวัตถุ

อันตรายทางชีวภาพ 

(Biohazard tag) 

ชุดเก็บสิ่งสงตรวจ 

Synthetic fiber swab 

จำนวนอยางนอย 3 ชิ้นตอ

ศพ 

Viral transport media 

(VTM) 

จำนวนอยางนอย 2 ชุด

ตอศพ 

น้ำยาฆาเช้ือและวัสดุสำหรับการฆาเช้ือ 

0.5% Hypochlorite 

solution 

น้ำยาแอลกอฮอลลางมือ 

(Alcohol based hand rub) 

ผากอซหุมสำลแีละสำลี

กอน 
ถุงขยะติดเชื้อ 



แผนผังท่ี 1 : ข้ันตอนการบรรจุศพใสถุงศพ กรณีเสียชีวิตในโรงพยาบาล  

 

แบบใชถุงศพทั่วไป 2 ถุง

1. เตรียมกางถุงศพทั้ง 2 ถุง ไวบนรถเข็นศพ แลวเข็นรถเข็นไปไว

ขางเตียงผูปวย

2. ดึงผาปูเตียงขึ้นมาพันหอศพ มัดปมบริเวณศีรษะและเทา

3. นําถุงศพใบแรกที่กางไวมาสไลดลอดใตศพที่ถูกหอหุมดวยผาปู

เตียง โดยยกศพลอยขึ้นจากเตียงเล็กนอย

4. คลุมปดถุงศพแลวรูดซิป ระวังอยาใหมีลมคางในถุงศพ

5. ลางมือทั้งถุงมือดวยแอลกอฮอล

6. เช็ดนํ้ายาฆาเช้ือดานนอกถุงศพ

7. ยกถุงศพใบแรกที่มีศพอยูวางบนถุงศพใบที่สองที่วางเปดอยูบน

รถเข็นศพ

8. ลางมือทั้งถุงมือดวยแอลกอฮอล

9. คลุมปดถุงศพแลวรูดซิป

10. ผูกคลองซิปดวยสายเคเบิ้ลและปายช่ือศพ ติดปายสัญลักษณ

วัตถุอันตรายทางชีวภาพนอกถุง

11. ลางมือทั้งถุงมือดวยแอลกอฮอล

12. เข็นรถเข็นศพเขามาในพื้นที่สําหรับการ decontamination

13. เช็ดนํ้ายาฆาเช้ือดานนอกถุงศพ

14. พลิกตะแคงถุงศพเพื่อเช็ดนํ้ายาฆาเช้ือดานลางของถุงศพและ

พื้นเตียงรถเข็นศพทั้งสองฝง

15. เช็ดนํ้ายาฆาเช้ือที่รถเข็นศพต้ังแตบริเวณมือจับจนถึงลอ

16. ลางมือทั้งถุงมือดวยแอลกอฮอล

17. ดันรถเข็นศพผานพื้นที่ decontamination มาที่พื้นที่สะอาด

ใหผูปฏิบัติงานภายนอกหองเข็นรับศพออกไป

แบบใชถุงศพมาตรฐาน 1 ถุง

1. เตรียมกางถุงศพไวบนรถเข็นศพ แลวเข็นรถเข็นไปไวขางเตียง

ผูปวย

2. ดึงผาปูเตียงขึ้นมาพันมัดศพ

3. ยกศพที่ถูกหอดวยผาปูเตียงมาวางบนถุงศพที่วางเปดอยูบน

รถเข็นศพ

4. ลางมือทั้งถุงมือดวยแอลกอฮอล

5. คลุมปดถุงศพแลวรูดซิป

6. ผูกคลองซิปดวยสายเคเบิ้ลและปายช่ือศพ ติดปายสัญลักษณ

วัตถุอันตรายทางชีวภาพนอกถุง

7. ลางมือทั้งถุงมือดวยแอลกอฮอล

8. เข็นรถเข็นศพเขามาในพื้นที่สําหรับการ decontamination

9. เช็ดนํ้ายาฆาเช้ือดานนอกถุงศพ

10. พลิกตะแคงถุงศพเพื่อเช็ดนํ้ายาฆาเช้ือดานลางของถุงศพและ

พื้นเตียงรถเข็นศพทั้งสองฝง

11. เช็ดนํ้ายาฆาเช้ือที่รถเข็นศพต้ังแตบริเวณมือจับจนถึงลอ

12. ลางมือทั้งถุงมือดวยแอลกอฮอล

13. ดันรถเข็นศพผานพื้นที่ decontamination มาที่พื้นที่สะอาด

ใหผูปฏิบัติงานภายนอกหองเข็นรับศพออกไป



แผนผังท่ี 2 : ข้ันตอนการบรรจุศพใสถุงศพ กรณีเสียชีวิตนอกโรงพยาบาล  

 

แบบใชถุงศพทั่วไป 2 ถุง

1. เตรียมกางถุงศพ 1 ถุง ไวบนพื้นขางศพหรือพื้นที่ใกลเคียง ระวัง

อยาใหดานนอกถุงศพสัมผัสกับศพ หรือคราบสารคัดหลั่งที่พื้น

2. ยกศพมาวางบนถุงศพ โดยผูปฏิบัติงานชอนยกบริเวณไหล

ดานหลังทั้งสองขาง ระวังการสัมผัสกับสารคัดหลั่งบริเวณใบหนา

3. ลางมือทั้งถุงมือดวยแอลกอฮอล

4. คลุมปดถุงศพแลวรูดซิป ระวังอยาใหมีลมคางในถุงศพ

5. ลางมือทั้งถุงมือดวยแอลกอฮอล

6. เช็ดนํ้ายาฆาเช้ือดานนอกถุงศพ

7. เช็ดนํ้ายาฆาเช้ือบริเวณพื้นที่ที่ศพน้ันอยูกอนยกศพ

8. กางถุงศพอีก 1 ถุง ไวบนพื้นขางถุงศพใบแรกที่มีศพอยูหรือ

พื้นที่ใกลเคียง ระวังไมใหถุงศพสัมผัสพื้นที่ที่ศพน้ันอยูกอนยกศพ

9. ยกถุงศพใบแรกที่มีศพอยูวางบนถุงศพใบที่สองที่วางเปดอยู

บนพื้น

10. ลางมือทั้งถุงมือดวยแอลกอฮอล

11. คลุมปดถุงศพแลวรูดซิป

12. ผูกคลองซิปดวยสายเคเบิ้ลและปายช่ือศพ ติดปาย

สัญลักษณวัตถุอันตรายทางชีวภาพนอกถุง

13. เช็ดนํ้ายาฆาเช้ือดานนอกถุงศพ

14. พลิกตะแคงถุงศพเพื่อเช็ดนํ้ายาฆาเช้ือดานลางของถุงศพทั้ง

สองฝง

15. ลางมือทั้งถุงมือดวยแอลกอฮอล

16. ยกศพขึ้นรถโดยจับบริเวณหูจับ

แบบใชถุงศพมาตรฐาน 1 ถุง

1. เตรียมกางถุงศพไวบนพื้นขางศพหรือพื้นที่ใกลเคียง ระวังอยา

ใหดานนอกถุงศพสัมผัสกับศพหรือคราบสารคัดหลั่งที่พื้น

2. ยกศพมาวางบนถุงศพ โดยผูปฏิบัติงานชอนยกบริเวณไหล

ดานหลังทั้งสองขาง ระวังการสัมผัสกับสารคัดหลั่งบริเวณใบหนา

3. ลางมือทั้งถุงมือดวยแอลกอฮอล

4. คลุมปดถุงศพแลวรูดซิป

5. ผูกคลองซิปดวยสายเคเบิ้ลและปายช่ือศพ ติดปายสัญลักษณ

วัตถุอันตรายทางชีวภาพนอกถุง

6. ลางมือทั้งถุงมือดวยแอลกอฮอล

7. เช็ดนํ้ายาฆาเช้ือดานนอกถุงศพ

8. พลิกตะแคงถุงศพเพื่อเช็ดนํ้ายาฆาเช้ือดานลางของถุงศพทั้ง

สองฝง

9. เช็ดนํ้ายาฆาเช้ือบริเวณพื้นที่ที่ศพน้ันอยูกอนยกศพ

10. ลางมือทั้งถุงมือดวยแอลกอฮอล

11. ยกศพขึ้นรถโดยจับบริเวณหูจับ



คำแนะนำสำหรับผูปฏิบัติงานในการจัดการศพติดเช้ืออันตราย 

ผูปฏิบัติงานตองสวมชุด PPE ขณะทำงานตลอดเวลา และถอดชุดออกทันทีหลังเสร็จส้ินการจัดการศพ  

ผูปฏิบัติงานควรเคยผานการอบรมการใสและถอดชุด PPE และการจัดการศพติดเช้ือมากอน 

เจาหนาที่เข็นรถเข็นศพ, เจาหนาที่เคลื่อนยายศพ, ผูปฏิบัติงานอื่น ๆ และญาติผูตาย สามารถสัมผัสถุงศพ

ภายนอกท่ีผานการ decontamination มาแลว โดยใสถุงมือแบบใชแลวท้ิงและไมตองสวมชุด PPE 

กอนทำการบรรจุศพใสถุง ควรใชสำลีชุบ 0.5% Hypochlorite solution อุดในรูจมูก ชองปาก และปลายทอ

ของ Endotracheal tube และ Oropharyngeal airway รวมทั้งผูกมัดสาย Nasogastric tube เพื่อปองกัน

การไหลของสารคัดหล่ังออกมาเปรอะเปอนในขณะทำการยกศพใสถุงศพ 

ศพท่ีไดรับการยืนยันทางหองปฏิบัติการแลววาไมพบการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 สามารถนำศพออกจากถุง

ได และสามารถอาบน้ำทำความสะอาดศพ ฉีดน้ำยารักษาสภาพศพ รวมท้ังประกอบพิธีทางศาสนาไดตามปกติ 

แนะนำใหใชวิธีการเผาศพสำหรับผูเสียชีวิตท่ีตรวจพบการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ถาสามารถทำได ท้ังนี้ให

คำนึงถึงความเช่ือและประเพณีตามศาสนาของผูเสียชีวิต 

 

ไมควรถอดอุปกรณทางการแพทยที่สัมผัสกับสารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจออกจากศพ เชน Endotracheal 

tube, Nasogastric tube, Oropharyngeal airway ยกเวนในกรณีที ่มีความจำเปนตองเก็บสารคัดหลั ่ง ท่ี

ปนเปอนอุปกรณทางการแพทยนั้น ๆ เพื่อสงตรวจยืนยันเชื้อ สามารถถอดอุปกรณดังกลาวไดและนำสงตาม

แนวทางการเก็บส่ิงสงตรวจของหองปฏิบัติการ  

ไมควรใชอุปกรณฉีดพนน้ำหรือน้ำยาฆาเชื ้อกับศพ ถุงศพ รถเข็นศพ หรืออุปกรณอื่น ๆ ในการจัดการศพ 

รวมท้ังการทำความสะอาดพื้นท่ีท่ีพบศพ เพื่อลดการฟุงกระจายของเช้ือโรค ใหใชวิธีการเช็ด ซับ หรือลางแทน 

ไมควรเปดถุงบรรจุศพอีกหลังการเก็บศพ เพื่อปองกันการแพรกระจายของเชื้อโรคจากการสัมผัสสารคัดหล่ัง

จากทางเดินหายใจของผูตาย 

ไมควรอาบน้ำทำความสะอาดศพ 

ไมควรฉีดน้ำยารักษาสภาพศพ 

 

 



แนวทางการเก็บสิ่งสงตรวจจากศพเพ่ือตรวจหาสารพันธุกรรมของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

1. กรณีผูปวยเสียชีวิตในโรงพยาบาล และมีการเก็บสิ่งสงตรวจไปแลว แตยังไมทราบผลการตรวจ ใหทำการเก็บศพ

ใสถุงศพตามแนวทาง โดยไมตองทำการเก็บส่ิงสงตรวจอีก 

2. กรณีผูปวยเสียชีวิตในโรงพยาบาล และยังไมเคยทำการเก็บสิ่งสงตรวจ 

- หากผูปวยไดรับการใสทอชวยหายใจกอนเสียชีวิต ใหทำการเก็บสิ่งสงตรวจจาก Tracheal suction ใส

ภาชนะปลอดเช้ือ โดยไมตองใสในหลอด VTM (แนะนำใหทำใน Airborne Infection Isolation Rooms; 

AIIRs และผูเก็บตองใสหนากาก N95) หรือตัดปลายทอชวยหายใจท่ีสัมผัสกับสารคัดหล่ังใสในหลอด VTM 

- หากผูปวยไมไดรับการใสทอชวยหายใจ ใหทำการเก็บสิ่งสงตรวจจากทางเดินหายใจสวนบนดวยวิธี 

Nasopharyngeal swab รวมกับ Oropharyngeal swab (Throat swab) 

3. กรณีพบศพเส ียชีว ิตนอกโรงพยาบาล ใหทำการเก ็บสิ ่งส งตรวจจากทางเด ินหายใจส วนบนดวยว ิ ธี  

Nasopharyngeal swab หากศพยังไมแข็งตัวและสามารถเปดปากพอท่ีจะสอด swab เขาไปในชองปากได ใหทำ 

Oropharyngeal swab รวมดวย 

4. การเก็บ Nasopharyngeal swab และ Oropharyngeal swab 

- ใหใช Synthetic fiber swab (Dacron หรือ Rayon swab) ที ่มีก านเปนพลาสติก หามใช Calcium 

alginate swab หรือ swab ที่มีกานเปนไม เนื่องจาก swab ประเภทดังกลาวอาจมีหรือปนเปอนสารท่ี

ยับยั้งไวรัสและกระบวนการ PCR 

- วิธีการเก็บ Nasopharyngeal swab ใหสอด swab เขาไปในรูจมูกในแนวขนานกับเพดานปากใหลึกท่ีสุด 

ท้ิง swab ไว 2-3 วินาที เพื่อใหดูดซึมสารคัดหล่ัง และทำอีกขางดวย swab อันเดิม 

- วิธีการเก็บ Oropharyngeal swab ใหใช swab เช็ดปายบริเวณ Posterior pharynx พยายามหลีกเล่ียง

การสัมผัสบริเวณล้ิน 

- ใส swabs ลงไปในหลอดปลอดเช้ือท่ีมี viral transport media (VTM) 2-3 ml ทันทีหลังการเก็บ โดยใส

ท้ัง Nasopharyngeal swab และ Oropharyngeal swab ลงไปในหลอด VTM เดียวกัน เพื่อเพิ่มปริมาณ

เช้ือ 

5. การทำ Lung necropsy พิจารณาใชเปนทางเลือกสำหรับการเก็บสิ่งสงตรวจ ควรทำใน Airborne Infection 

Isolation Rooms (AIIRs) และผูเก็บตองใสหนากาก N95 ขั้นตอนการทำใหเปนไปตามแนวทางของราชวิทยาลัย

พยาธิแพทยแหงประเทศไทย 

6. การเก็บรักษาสิ่งสงตรวจ เมื่อเก็บตัวอยางแลวตองแชในกระติกน้ำแข็งทันที หรือเก็บในตูเย็นอุณหภูมิ 4-8 องศา

เซลเซียส แลวนำสงหองปฏิบัติการภายใน 24 ชั่วโมง กรณีที่ไมสามารถนำสงไดภายใน 24 ชั่วโมง ใหเก็บในตูแช

แข็ง -70 องศาเซลเซียส 

7. การบรรจุและขนสงสิ่งสงตรวจ ใหปฏิบัติตามข้ันตอนของกรมวิทยาศาสตรการแพทย 



แบบสอบสวนผูเสียชีวิตท่ีสงสัยการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

1. ขอมูลท่ัวไป 

เลขบัตรประชาชน/passport.................................................................................. สัญชาติ ........................ 

ช่ือ - นามสกุล......................................................................................... เพศ � ชาย � หญิง อายุ ......... ป.........เดือน  

อาชีพ (ระบุลักษณะงานท่ีทำอยางละเอียด เชน บุคลากรทางการแพทย เจาหนาที ่ที ่สัมผัสกับนักทองเที ่ยว) 

....................................................................... สถานท่ีทำงาน/ สถานศึกษา....................................................................... 

ช่ือญาติท่ีติดตอได................................................................................................ ความสัมพันธกับผูตาย.......................... 

ท่ีอยูขณะเสียชีวิตในประเทศไทย � บาน � อื่น ๆ ระบุ ..........................................เลขท่ี ....................... หมูท่ี ........... 

หมูบาน............................... ซอย ....................................... ถนน ..........................................ตำบล ................................. 

อำเภอ ...................................................... จังหวัด ............................................ 

2. ขอมูลทางคลินิก 

โรคประจำตัว.......................................................วันท่ีเริ่มปวย................................... วันท่ีเสียชีวิต................................... 

วันท่ีเขารับการรักษาครั้งแรก................................ สถานพยาบาล........................................... จังหวัด ............................ 

สถานพยาบาลท่ีเขารับการรักษาในปจจุบัน.................................................... จังหวัด ................................. 

ประวัติการเจ็บปวยกอนเสียชีวิต : � ไมทราบ  � ไข � ไอ � เจ็บคอ � ปวดกลามเนื้อ � มีน้ำมูก  

� มีเสมหะ� หายใจลำบาก (dyspnea) � ปวดศีรษะ � ถายเหลว � อื่น ๆ  ระบุ ....................................................... 

การใสเครื่องชวยหายใจ � ใส � ไมใส เอ็กซเรยปอด � ไมไดทำ � ทำ ระบุผล ..................................................... 

3. ประวัติเสี่ยง 

ชวง (14 วันกอนปวย) / (30 วันกอนเสียชีวิต) อาศัยอยูหรือเดินทางมาจากพ้ืนท่ีท่ีมีการระบาด 

ถาใช ระบุเมือง ........................ประเทศ......................... เดินทางเขาประเทศไทยวันท่ี................................ 

โดยสายการบิน......................................... 

� ไมใช � ใช 

ชวง (14 วันกอนปวย) / (30 วันกอนเสียชีวิต) ประกอบอาชีพท่ีสัมผัสใกลชิดกับนักทองเท่ียวตางชาติ � ไมใช � ใช 

ชวง (14 วันกอนปวย) / (30 วันกอนเสียชีวิต) มีประวัติใกลชิดหรือสัมผัสกับผูปวยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโค

โรนา 2019 ระบุชื่อ......................................................................................... 

� ไมใช � ใช 

ชวง (14 วันกอนปวย) / (30 วันกอนเสียชีวิต) เปนบุคลากรทางการแพทยหรือสาธารณสุข ท่ีสัมผัสกับผูปวย

เขาเกณฑสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

� ไมใช � ใช 

ชวง (14 วันกอนปวย) / (30 วันกอนเสียชีวิต) มีประวัติไปในสถานท่ีชุมนุมชน และมีผูปวยโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 ในชวงเวลาเดียวกันกับผูปวย ระบุชื่อสถานท่ี..................................... 

� ไมใช � ใช 

เปนบุคลากรทางการแพทยหรือสาธารณสุขและไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคปอดอักเสบ � ไมใช � ใช 

เสียชีวิตภายใน 48 ชั่วโมงหลังไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคปอดอักเสบ � ไมใช � ใช 

ตรวจพบลักษณะพยาธิสภาพของปอดอักเสบรุนแรงท้ังสองขางจากการผาตรวจศพ � ไมใช � ใช 

 

ผูรายงาน ........................................................... หนวยงาน .................................................... โทรศัพท………… .......……….....…..วันท่ี

สอบสวน......................................................... 
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