แบบคัดกรองตนเอง สําหรับการเฝาระวังโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 Self-Screening Form)
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ(National Science and Technology Development Agency)
………………………………………………………………
ขอความรวมมือทานใหขอมูลที่ถูกตองเปนความจริง เพื่อประโยชนในการรักษาและปองกันการแพรกระจายเชื้อ
We need your help in providing the most accurate and truthful medical statement in order for us to treat and prevent
spreading of the disease effectively
วันที่คัดกรอง(Screening Date)
ชื่อ-สกุล(Full Name)
สัญชาติ(Nation)
ที่พักในประเทศไทย (Current Address in Thailand)
.
ชื่อบริษัท/องคกร/สถาบันการศึกษาที่สังกัด (Name of your Company/Organization/Academy)
E-mail address
เบอรติดตอ(Phone number)
1. เพศ (Sex)
 ชาย (Male)
 หญิง (Female)
2. อายุ (Age)
3. ทานมีไขหรือไม Do you have Fever?
 ไมมี No
 มี Yes >> ทานไดทาํ การวัดไขหรือไม? Do you measure your body temperature?
 ไมไดวัดไข No
 วัดไข Yes >>
°C
>> ทานไดรับประทานยาลดไขหรือไม? Do you have taken antipyretics drugs ?
 ไมไดรับประทานยา No
 รับประทานยา Yes
>> ระบุวัน/เวลาที่รับประทานยาลดไข When was the last time you took
antipyretics drugs
>> วันที่เริ่มรูสึกปวย When did you start feeling sick?
4. ทานมีอาการดังตอไปนี้ หรือไม? Do you have any of these Symptoms?
 ไอ Cough
 เจ็บคอ Sore throats  น้ํามูกไหล Runny nose
 เหนื่อยหอบ Shortness of breath
 ไมมีอาการเหลานี้ None of these symptoms
5. ทานมีประวั ติเดิ นทางมาจากประเทศ หรือพื้นที่ท่ีมี การระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรั สโคโรนา 2019 ในชว งเวลา 14 วัน ใช หรื อ ไม?
(ดูรายการประเทศ หรือเขตการปกครองที่จะมีการประกาศเพิ่มเติมของกรมควบคุมโรค) Do you have traveled from country or
COVID-19 outbreak areas within the past 14 days? (Refer to the list of Covid-19 outbreak countries in Department
of Disease Control)
 ใช Yes >> จากประเทศ (From)
 ไมใช No
6. ทานมีประวัตสิ ัมผัสใกลชิดกับผูปวยที่ตองสงสัยการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือไม? Do you have contacted with
suspected COVID-19 patients?
 ใช Yes
 ไมใช No
7. ทานมีการทํางานใกลชิดกับผูเดินทาง (เพื่อนรวมงาน และคนที่อาศัยอยูที่พักเดียวกัน) ที่มาจากพื้นที่ที่มีการรายงานวาพบผูติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 หรือไม? Do you line of work involve working closely with traveler (colleague and family) who travelled
from the areas with reports of ongoing COVID-19 outbreaks?
 ใช Yes
 ไมใช No
8. ทานยินยอมให สวทช. นําขอมูลสวนบุคคล เก็บรวบรวม ใช เปดเผย เพื่อประโยชนในการรักษาและปองกันการแพรกระจายของเชื้อโรค
You agree that NSTDA will use personal data to collect, use and disclose in order for us to treat and prevent
spreading of the disease effectively.

อางอิงจากแนวทางการเฝาระวังและสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงสาธารณสุข

