การบันทึกแบบรายงาน
การเฝ้าระวังการป่วยหรือเสียชีวิตเนื่องจากภาวะอากาศร้อน
( Hot–weather related illness and deaths surveillance)
ชื่อแบบรายงาน
การรายงานการป่วย
หรือเสียชีวิต

หมายถึง

วิธีบันทึก

จุดประสงค์

ชื่อ-สกุล

หมายถึง
วิธีบันทึก

จุดประสงค์

อายุ

หมายถึง
วิธีบันทึก

จุดประสงค์

“การเฝ้าระวังการป่วยหรือเสียชีวิตเนื่องจากภาวะอากาศร้อน”
Hot – weather related illness and deaths surveillance
การรายงานผู้ป่วย หรือผู้เสียชีวิต เกี่ยวเนื่องจากภาวะอากาศร้อน
ในประเทศไทย ที่กาหนดไว้ตามนิยามและแนวทางการเฝ้าระวัง
การเจ็บป่วยและเสียชีวิตที่เกี่ยวเนื่องจากภาวะอากาศร้อน
ให้ทาเครื่องหมาย ในช่อง  ที่ต้องการรายงาน และกรณีที่
ต้องระบุข้อมูล หรือบรรยายรายละเอียดให้บันทึกลงในช่องว่าง
(.....................................................................)
เพื่อเฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์การเจ็บป่วยและเสียชีวิต
ที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะอากาศร้อนในประเทศไทย
ชื่อและนามสกุล ของผู้ป่วยหรือผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวเนื่องจากภาวะ
อากาศร้อน
บั น ทึ ก ชื่ อ และนามสกุ ล จริ ง ของผู้ ป่ ว ย หรื อ ผู้ เ สี ย ชี วิ ต ที่ ต้ อ ง
รายงาน โดยระบุ ค าน าหน้ า ชื่ อ ของผู้ ป่ ว ยหรื อ ผู้ เ สี ย ชี วิ ต เช่ น
เด็กหญิง เด็กชาย นางสาว นาง นาย รวมถึงยศ หรือตาแหน่ง
ต่างๆ ให้ชัดเจน (สามารถใช้อักษรย่อได้)
1. เพื่ อ ใช้ ต รวจสอบ กรณี เ กิ ด ความผิ ด พลาดของข้ อ มู ล บาง
ตัวแปร เช่น เพศ อาชีพ อายุ เป็นต้น
2. เพื่อการติดตามขอข้อมูลของผู้ป่วยหรือผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม
อายุปัจจุบันของผู้ป่วยหรือผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวเนื่องจากภาวะอากาศร้อน
ให้ลงบันทึกอายุปัจจุบัน เป็นอายุเต็มปี เป็นตัวเลขอารบิค เช่น
อายุ 40 ปี 3 เดือน ให้ลงเป็นอายุ 40 ปีเต็ม กรณีเด็กอายุ 1-11
เดือน ให้บันทึกเป็นเดือนเต็ม เช่น อายุ ...ปี 10 เดือน เศษวันให้
ปัดทิ้ง
เพื่อทราบลักษณะทางระบาดวิทยา ด้านบุคคล (อายุ)

เพศ

หมายถึง
วิธีบันทึก
จุดประสงค์

เลขที่บัตรประชาชน

เชื้อชาติ

หมายถึง
วิธีบันทึก

เลขที่บัตรประจาตัวประชาชนของผู้ป่วยหรือผู้เสียชีวิตที่กาหนด
ไว้ 13 หลัก
ให้บันทึกตัวเลขอารบิค ตามตัวเลขบนบัตรประจาตัวประชาชน
13 หลั ก ในช่ อ งที่ ก าหนด ----
ช่องละ 1 ตัว

จุดประสงค์

เพื่อใช้ตรวจสอบ และเชื่อมโยงกับข้อมูลในแบบรายงานด้านอื่นๆ

หมายถึง

การระบุโดยสายเลือดตามเชื้อชาติของบิดาและมารดาของผู้นั้น
เช่น พ่อแม่เชื้อชาติไทย แสดงว่าลูกต้องมีเชื้อชาติไทย เป็นต้น
บั น ทึ ก เชื้ อ ชาติ ข องผู้ เ สี ย ชี วิ ต อาทิ เ ช่ น ไทย ลาว พม่ า จี น
เวียดนาม ฯลฯ
เพื่อทราบลักษณะทางระบาดวิทยา ด้านบุคคล (เชื้อชาติ)

วิธีบันทึก
จุดประสงค์
สัญชาติ

หมายถึง

วิธีบันทึก
จุดประสงค์
ที่อยู่ปัจจุบัน

เพศของผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวเนื่องจากภาวะอากาศร้อน
ให้ เลื อ กใส่ เ ครื่องหมาย ในช่อง  หลั งเพศของผู้ ป่ ว ยหรื อ
ผู้เสียชีวิต
เพื่ อ ทราบลั ก ษณะทางระบาดวิ ย า ด้ า นบุ ค คล (เพศ) และ
ใช้ ต รวจสอบ และยื น ยั น ข้ อ มู ล ผู้ ป่ ว ยหรื อ ผู้ เ สี ย ชี วิ ต เช่ น ชื่ อ
นามสกุล เป็นต้น

หมายถึง
วิธีบันทึก

การระบุ โ ดยกฎหมายว่ า ผู้ ที่ มี สั ญ ชาติ ข องประเทศนั้ น เป็ น
ประชาชนของประเทศนั้ น เช่ น มี สั ญ ชาติ ไ ทย แสดงว่ า เป็ น
ประชาชนของประเทศไทย เป็นต้น
บันทึกสัญชาติของผู้ป่วยหรือผู้เสียชีวิต อาทิเช่น ไทย ลาว พม่า
จีน เวียดนาม ฯลฯ
เพื่อทราบลักษณะทางระบาดวิทยา ด้านบุคคล (สัญชาติ)
บ้าน ที่พัก หอพัก ที่อยู่อาศัยปัจจุบันของผู้ป่วยหรือผู้เสียชีวิต
1. บันทึกข้อมูล บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตาบล อาเภอ จังหวัด ตามที่
อาศัยอยู่จริงในปัจจุบันของผู้ป่วยหรือผู้เสียชีวิต
2. กรณีผู้ป่วยหรือผู้เสียชีวิตเป็นผู้เร่ร่อน ให้เลือกใส่เครื่องหมาย
ในช่อง  เร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัยแน่นอน

จุดประสงค์

อาชีพ

หมายถึง

วิธีบันทึก

จุดประสงค์

ลักษณะงาน

หมายถึง
วิธีบันทึก

จุดประสงค์

3. กรณี น อกเหนื อ หรื อ เพิ่ ม เติ ม จากในคอลั ม น์ ให้ เ ลื อ กใส่
เครื่องหมาย ในช่อง  อื่นๆ และให้บรรยายลงในช่องว่าง
(ระบุ) ..........................................
1. เพื่อเป็นข้อมูลในการติดตาม ข้อมูลของผู้ป่วยหรือผู้เสียชีวิต
ในกรณีต้องสอบสวนสาเหตุการเสียชีวิตเพิ่มเติม
2. เพื่อทราบลักษณะทางระบาดวิทยาที่เกี่ยวกับสถานที่พักอาศัย
อาชีพ หลั ก หรื องานประจ า ที่ ผู้ ป่ ว ยหรือ ผู้ เ สี ยชี วิ ตใช้เ วลาท า
มากที่ สุ ด ในแต่ ล ะวั น และท าให้ เ กิ ด รายได้ ห ลั ก ได้ แ ก่ อาชี พ
รับราชการ ค้าขาย รับจ้าง เกษตรกรรม เป็นต้น
ให้บันทึก อาชีพหลักที่ผู้ ป่วยหรือผู้ เสียชีวิตทาอยู่ในปัจจุบันให้
ชัดเจน กรณีผู้ เสี ยชีวิตเป็นเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี และไม่ได้เป็น
นักเรียน ให้ระบุอาชีพของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง กรณีเด็ก
เข้าโรงเรียน ให้ระบุอาชีพว่าเป็นนักเรียน เป็นต้น
1. เพื่อทราบลักษณะทางระบาดวิทยา ด้านบุคคลเกี่ยวกับอาชีพ
2. เพื่อประเมินปัจจัยด้านอาชีพ และงานที่อาจจะส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพ
ลั กษณะงานเฉพาะที่ผู้ ป่ ว ยทาอยู่ ปัจ จุบั น ได้แ ก่ ขับ รถรับ จ้ า ง
ช่างทาสี นักร้อง ช่างปูน ขายก๋วยเตี๋ยว ทาไร่ ทานา เป็นต้น
ให้บันทึกรายละเอียดลักษณะงานเฉพาะ ที่ผู้ป่วยหรือผู้เสียชีวิต
ท าอยู่ ปั จ จุ บั น เช่ น ผู้ ป่ ว ยหรื อ ผู้ เ สี ย ชี วิ ต มี อ าชี พ เกษตรกรรม
ลักษณะงานที่ทาคือ ทานา หรือในกรณีที่ผู้ป่วยหรือผู้เสียชีวิตมี
อาชีพรับราชการ ลักษณะงานที่ทาคือ ทหาร ตารวจ ครู แพทย์
พยาบาล เป็นต้น (ถ้าสามารถระบุรายละเอียดของลักษณะงานที่
ทาได้ให้ระบุด้วย)
1. เพื่อทราบรายละเอียดของอาชีพของผู้ป่วยหรือผู้เสียชีวิตที่ทา
อยู่ปัจจุบัน
2. เพื่อประเมินปัจจัยเสี่ยงด้านอาชีพ ลักษณะของงานที่อาจมี
ผลกระทบต่อสุขภาพ และการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตเนื่องจาก
ภาวะอากาศร้อน

โรคประจาตัว

หมายถึง
วิธีบันทึก

จุดประสงค์

สถานภาพ

หมายถึง

วิธีบันทึก

โรคประจาตัวของผู้ป่วยหรือผู้เสีย ชีวิต ที่ได้การวินิจฉัยโดยแพทย์
1. กรณี ไม่มีโ รคประจาตัว ให้ เลื อกใส่ เครื่องหมาย ในช่อง
 ไม่มี
2. กรณีมีโ รคประจาตัว ให้เลื อกใส่เครื่องหมาย ในช่อง 
โรคประจ าตั ว ของผู้ ป่ ว ยหรื อ ผู้ เ สี ย ชี วิต (สามารถบัน ทึก ได้
มากกว่า 1 ช่อง สาหรับกรณีที่มีโรคประจาตัวหลายโรค) และ
กรณี น อกเหนื อ หรื อ เพิ่ ม เติ ม จากในคอลั ม น์ ให้ เ ลื อ กใส่
เครื่องหมาย ในช่อง  อื่นๆ และให้เพิ่มชื่อโรคประจาตัว
ลงในช่องว่าง (ระบุ) ..........................................
3. กรณีมี ความพิ การและสภาวะทางสมองอย่ างใดอย่า งหนึ่ ง
ในประเภทความพิการ 9 ประเภท ได้แก่ การมองเห็น การ
ได้ ยิ น สติ ปั ญ ญา ร่ า งกาย การเรี ย นรู้ การพู ด /ภาษา
พฤติก รรมและอารมณ์ ออทิ ส ติ ก และพิ การซ้าซ้ อน ให้ ใ ส่
เครื่องหมาย ในช่อง  พิการ/ภาวะสมอง พร้อมทั้งระบุ
ลักษณะของความพิการลงในช่อง (ระบุ) .........................................................
4. กรณีกินยารักษาโรคประจาตัว สาหรับผู้ป่วยหรือผู้เสียชีวิตที่มี
โรคประจาตัว ให้ ใส่เครื่องหมาย ในช่อง  กินยารักษา
โรคประจา และระบุชื่อยา ลงในช่อง (ระบุ) .........................................................
เพื่อทราบลักษณะทางระบาดวิทยา ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยงที่
ก่อให้เกิดการเจ็บป่วยหรือการเสียชีวิตเนื่องจากภาวะอากาศร้อน
สถานภาพในแบบรายงานฯ นี้คือสถานภาพอาการทางคลินิก ของ
ผู้ป่วยหรือผู้เสียชีวิตที่ได้ทาการสอบสวนโรค โดยสถานะจะบอก
เพียงว่าเป็นผู้ป่วย หรือผู้เสียชีวิต เท่านั้น
1. กรณีที่เป็นผู้ป่วยให้ใส่เครื่องหมาย ในช่อง  โดยเลือก
 ที่ระบุไว้ว่าเป็นผู้ป่วยนอก หรือ ผู้ป่วยใน พร้อมทั้งบันทึก
สถานที่ผู้ป่วยได้เข้ารับการรักษา เช่น ชื่อโรงพยาบาลส่งเสริม
สุ ข ภาพต าบล ชื่ อ โรงพยาบาล เป็ น ต้ น และ วั น /เดื อ น/ปี
ที่ ผู้ ป่ ว ยได้ เ ข้ า รั บ การรั ก ษา เช่ น เข้ า รั บ การรั ก ษาวั น ที่
15 มีนาคม 56 ให้บันทึกเป็น 15 มี.ค.56 ลงใน ............................................
2. กรณีที่เป็นผู้เสียชีวิต ให้ใส่เครื่องหมาย ในช่อง  เสียชีวิต
พร้อมทั้งระบุ วัน/เดือน/ปี ที่เสียชีวิต และวัน/เดือน/ปี ที่พบ
ผู้เสียชีวิต โดยวั นที่ ให้ระบุเป็นตัวเลขอารบิค เดือน ให้ระบุ

จุดประสงค์

สถานที่ป่วยหรือเสียชีวิต หมายถึง
วิธีบันทึก

จุดประสงค์

อุณหภูมิสิ่งแวดล้อม
ขณะป่วยหรือเสียชีวิต

หมายถึง
วิธีบันทึก
จุดประสงค์

เป็นอักษรย่อ ปี ให้ระบุเป็นตัวเลขอารบิค 2 หลักท้าย เช่น
เสียชีวิตวันที่ 15 มีนาคม 56 ให้บันทึกเป็น 15 มี.ค. 56
1. เพื่อทราบสถานะทางสุขภาพของผู้ป่วยและความรุนแรง
2. เพื่ อ ทราบถึ ง สถานที่ ที่ ผู้ ป่ว ยเข้ า รับ การรัก ษาและสามารถ
สอบถามข้ อ มู ล สอบสวนโรคเพิ่ ม เติ ม ได้ จ ากสถานที่ รั ก ษา
ดังกล่าว
3. เพื่อทราบลักษณะทางระบาดวิทยาด้านเวลา (วันที่เสียชีวิต
และวันที่พบผู้เสียชีวิต)
สถานที่ที่ป่ว ยหรือเสี ยชีวิต ของผู้ ที่สั มผั ส กับภาวะอากาศร้อน
ทั้งในและนอกอาคาร
1. กรณีป่ว ยหรือเสี ยชีวิตในบ้าน ให้ใส่ เครื่องหมาย ในช่อง
 ในบ้าน พร้อมระบุบริเวณที่ เจ็บป่วยหรือเสียชีวิต ในบ้าน
หลังช่อง (ระบุ) .................................. และบรรยายลักษณะของบ้าน
หรือที่พัก ในช่องอธิบายลักษณะบ้าน .................................
2. กรณีป่วยหรือเสียชีวิตนอกบ้าน ให้ใส่เครื่องหมาย ในช่อง
 นอกบ้าน พร้อมระบุบริเวณที่เจ็บป่วยหรือเสียชีวิตนอก
บ้าน หลังช่อง (ระบุ) .................................. และบรรยายลักษณะพื้นที่ที่
เจ็บป่วยหรือเสียชีวิต ในช่องอธิบายลักษณะบ้าน .................................
1. เพื่อทราบลั กษณะทางระบาดวิทยาที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ที่
เจ็บป่วยหรือเสียชีวิต และลักษณะของสถานที่ที่เสี่ยงต่อการ
เสียชีวิตเนื่องจากภาวะอากาศร้อน
2. เพื่อประเมินปัจจัยเสี่ยงของสิ่งแวดล้อม ที่อาจทาให้เกิดการ
เจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากภัยร้อน
ปริมาณระดับอุณหภูมิในสถานที่ สิ่งแวดล้อมที่ป่วยหรือเสียชีวิต
โดยหน่วยวัดอุณหภูมิ เป็น องศาเซลเซียส
บันทึกอุณหภูมิที่ที่มีผู้ป่วยหรือผู้เสียชีวิต ให้ระบุหน่วยวัดอุณหภูมิ
เป็น องศาเซลเซียส
เพื่อประเมินปัจจัยเสี่ยงของสิ่งแวดล้อมที่อาจทาให้เจ็บป่วยหรือ
เสียชีวิต

พิกัดหรือสถานที่ใกล้เคียง หมายถึง
วิธีบันทึก
จุดประสงค์

พฤติกรรมการดารงชีวิต หมายถึง
ประจาวัน
วิธีบันทึก

จุดประสงค์

ลักษณะอาการ

หมายถึง

วิธีบันทึก

ค่าของตัว เลข ใช้อธิบายตาแหน่งสถานที่ เกิดการเจ็บป่ว ยหรือ
เสียชีวิต โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลค่าพิกัด
บันทึกค่าพิกัด หรือพื้นที่ใกล้เคียง สถานที่มีการเจ็บป่วยหรือมี
การเสียชีวิต
เพื่อทราบรายละเอียดของตาแหน่งสถานที่มีการเจ็บป่วยหรือมี
การเสียชีวิต
พฤติกรรมต่างๆ ที่กระทาเป็นประจา หรือบ่อยครั้งในแต่ละวันของ
ผู้ป่วยหรือผู้เสียชีวิต
1. ให้เลือกใส่เครื่องหมาย ช่อง  ที่เป็นพฤติกรรมที่ทาเป็น
ประจา หรือพฤติกรรมที่ทีบ่อยของผู้ป่วยหรือผู้เสียชีวิต ที่คาด
ว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับสาเหตุของการเสียชีวิต (สามารถบันทึก
ได้ ม ากกว่ า 1 ช่ อ ง) เช่ น การดื่ ม สุ ร า สู บ บุ ห รี่ เสพ
สารเสพติด ฯลฯ
2. กรณีมีนอกเหนือหรือเพิ่มเติมจากที่กาหนด ให้ใส่เครื่องหมาย
ในช่อง  พฤติกรรมอื่นๆ และให้ระบุพฤติกรรมลงในช่อง
(ระบุ) ................................... (สาหรับผู้ป่วยหรือผู้เสียชีวิตมีพฤติกรรม
ประจาหรือ บ่อย มากกว่า 1 พฤติ กรรม สามารถบันทึ กได้
มากกว่า 1 ช่อง)
เพื่อทราบลักษณะทางระบาดวิทยา ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยงที่
อาจทาให้เสียชีวิตเนื่องจากภัยร้อน
ลักษณะสภาพ ท่าทาง อาการ ของผู้ป่วยหรือผู้เสียชีวิต เช่น มี
การเสียชีวิตในท่านอนคว่า หรือมีการป่วยโดยมีอาการ เหงื่อออก
มาก มีผื่นขึ้นตามร่างกาย เป็นต้น
1. ให้เลือกใส่เครื่องหมาย ในช่อง  โดยสามารถบันทึกได้
มากกว่า 1 ช่อง เช่น ผู้ป่วยมีอาการเหงื่ออกมากและมีผื่นขึ้น
ตามตัว ให้ใส่เครื่องหมาย  2 ช่อง  คือ เหงื่อออกมาก
และผื่นขึ้นตามร่างกาย
2. กรณี มี น อกเหนื อตั ว เลื อ ก หรื อเพิ่ ม เติ ม ให้ ใส่ เ ครื่ อ งหมาย
ในช่อง  อื่นๆ ................................... พร้อมทั้งระบุด้วย

กิจกรรม/พฤติกรรม
ก่อนป่วยหรือเสียชีวิต

จุดประสงค์

1. เพื่อทราบรายละเอียดของบุคคล ลักษณะอาการ และสภาพ
ของผู้ป่วยหรือผู้เสียชีวิต
2. เพื่อประเมินสภาพของผู้ป่วยหรือผู้เสียชีวิต และความรุนแรง
ของภาวะอากาศร้อน

หมายถึง

กิจกรรม/พฤติกรรม หรือสิ่งที่ผู้เสียชีวิตปฏิบัติก่อนป่วยหรือ
เสียชีวิต เช่น ดื่มสุรา เสพสารเสพติด ออกกาลังกาย ทางานในที่
ที่มีอากาศร้อนอบอ้าว เป็นต้น
1. ให้เลือกใส่เครื่องหมาย ในช่อง  กิจกรรม หรือพฤติกรรม
ก่อ นป่ ว ยหรื อ เสี ย ชี วิ ต (สามารถบั น ทึ ก ได้ ม ากกว่ า 1 ช่ อ ง
ส าหรั บ ผู้ ป่ ว ยหรื อ ผู้ เ สี ย ชี วิ ต ที่ มี ม ากกว่ า 1 กิ จ กรรม/
พฤติกรรม)
2. กรณีนอกเหนือจากตัวเลือก หรือเพิ่มเติม ให้ใส่เครื่องหมาย
ในช่อง  อื่นๆ (ระบุ)...................................
เพื่อทราบลักษณะทางระบาดวิทยา ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยงที่
อาจก่อให้เกิดการเจ็บป่วยหรือการเสียชีวิตเนื่องจากภัยหนาว

วิธีบันทึก

จุดประสงค์

ผลการชันสูตร/วินิจฉัย หมายถึง
วิธีบันทึก

จุดประสงค์

ICD 10

หมายถึง

ผลการตรวจร่ า งกายของผู้ ป่ ว ยหรื อ ผู้ เ สี ย ชี วิ ต โดยแพทย์
เพื่อทราบถึงสาเหตุการเจ็บป่วยหรือการเสียชีวิต
1. บั น ทึ ก ผลการวิ นิ จ ฉั ย การเจ็ บ ป่ ว ย หรื อ ผลการชั น สู ต รศพ
โดยแพทย์
2. บันทึกอุณหภูมิร่างกาย ของผู้ป่วยหรือผู้เสียชีวิต โดยให้ระบุ
หน่วยวัดอุณหภูมิเป็น องศาเซลเซียส
1. แสดงการเสียชีวิตเนื่องจากภาวะอากาศร้อนที่ต้องรายงาน
2. เพื่อประเมินปัจจัยเสี่ยงที่อาจทาให้เจ็บป่วยหรือเสียชีวิต
International Statistical Classification of Diseases and
Related Health Problems (ICD) ใช้จัดหมวดหมู่โรคและ
การบาดเจ็บชนิดต่างๆ สาหรับการรายงานโรคหรือปัญหาสุขภาพ
ทั่วไป (disease and related health problems) ที่มี
มาตรฐานเดียวกัน และในแบบรายงานฯ นี้ได้เลือกเฉพาะรหัส
รายงานที่เกี่ยวข้องกับการสัมผัสความร้อนจากสภาพแวดล้อม
เท่านั้น

วิธีบันทึก

จุดประสงค์

1. ให้เลือกใส่เครื่องหมาย ในช่อง  รหัส ICD10 ที่สัมพันธ์
กับการลั กษณะของอาการที่แสดง โดยแพทย์เป็นผู้ วินิจฉัย
ดังนี้
 L502: Urticaria due to cold and heat (ลมพิษความร้อน
ความเย็น)
 T67: Effects of heat and light (ผลของความร้อนและแสง)
 T670: Heatstroke and sunstroke effect (ฮีทสโตก
(เป็นลมจากความร้อน) ซันสโตก (เป็นลมแดด))
 T671: Heat syncope effect (ฮีทซินโคป)
 T672: Heat cramp effect (ตะคริวความร้อน)
 T673: Heat exhaustion anhydrotic (หมดกาลังจากความ
ร้อน การขาดน้า)
 T674: Heat exhaustion due to salt depletion (หมดกาลัง
จากความร้อนเนื่องจากขาดเกลือ)
 T675: Heat exhaustion unspecified (หมดกาลังจาก
ความร้อน ที่มิได้ระบุรายละเอียด)
 T676: Heat fatigue transient (เปลี้ยจากความร้อน
(ฮีทฟาทีค) ชั่วคราว)
 T677: Heat oedema (บวมจากความร้อน)
 T678: Other effects of heat and light (ผลอื่นๆ จาก
ความร้อนและแสง)
 T679: Effects of heat and light unspecified (ผลอื่นๆ
จากความร้อนและแสง ที่มิได้ระบุรายละเอียด)
 X30: Heat fatigue transient (สัมผัสกับความร้อนจาก
ธรรมชาติมากเกินกว่าปกติ)
2. กรณีนอกเหนือจากตัวเลือก หรือเพิ่มเติม ให้ใส่เครื่องหมาย
ในช่อง  อื่นๆ (ระบุ)...................................
1. เพื่อจัดหมวดหมู่โรคและอาการต่างๆ ที่เกิดจากการสัมผัส
ความร้อน ให้มีมาตรฐานเดียวกัน
2. เพื่อวางแผนควบคุมและป้องกันโรคต่อไป

ข้อมูลสาคัญอื่นๆ

หมายถึง

วิธีบันทึก
จุดประสงค์

ชื่อผู้รายงาน
หน่วยงาน และ
หมายเลขโทรศัพท์

หมายถึง

ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ การเฝ้ า ระวั ง การเจ็ บ ป่ ว ยหรื อ การ
เสียชีวิตที่เกี่ยวเนื่องจากภาวะอากาศร้อน นอกเหนือจากที่ระบุใน
แบบรายงาน
บันทึกข้อมูลเพิ่มเติมลงในช่อง ข้อมูลสาคัญอื่นๆ
เพื่อให้ทราบข้อมูลเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ในการเฝ้าระวังทาง
ระบาดวิทยา

ชื่อ นามสกุล หน่วยงาน/สถานที่ทางาน และหมายเลขโทรศัพท์
ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เป็นผู้บันทึกรายงาน
วิธีบันทึก
ให้ ระบุ ชื่อ นามสกุล หน่ว ยงาน/สถานที่ทางาน และหมายเลข
โทรศัพท์ ของผู้บันทึกรายงาน
จุดประสงค์ เพื่อการติดตาม และสอบถามข้อมูลรายละเอียด ที่เกี่ยวกับผู้ป่วย
หรือผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม

