
 Form ID: OV01 

แบบคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํา้ด ี

วนั/ เดือน /ปี ท่ีตอบแบบสอบถาม -- 
      (ตวัอยา่ง 18/11/2557) 

รพ.สต. ................................................... 

PCU-CODE  

ข้อมูลทัว่ไป 

1. ช่ือ .................................................................................  สกลุ ....................................................................................... 

2. เลขท่ีบตัรประชาชน  

3. ท่ีอยูปั่จจุบนั บา้นเลขท่ี ............ หมู่ท่ี ....... ช่ือหมู่บา้น ...................... ตาํบล ...................... อาํเภอ ........................ จงัหวดักาฬสินธ์ุ 

4. สถานท่ีท่ีอยูอ่าศยันานท่ีสุด ตาํบล ............................... อาํเภอ ..................................... จงัหวดั ........................................................ 

5. วนั เดือน ปี พ.ศ.ท่ีเกิด  -- อาย ุ  ปี เพศ  1. ชาย  2. หญิง 

6. การศึกษา  1. ไม่ไดรั้บการศึกษา   2. ประถมศึกษา 3. มธัยมศึกษาตอนตน้                   

     4. มธัยมศึกษาตอนปลาย 5. ประกาศนียบตัร 6. ปริญญาตรี      

   7. สูงกวา่ปริญญาตรี                                                                                                    

7. อาชีพ  1. วา่งงาน   2. เกษตรกรรม   3. รับจา้ง         

     4. ธุรกิจส่วนตวั   5. รับราชการ/ รัฐวสิาหกิจ 

ก. ความเส่ียงต่อการเป็นมะเร็งท่อนํา้ดี (CCA) 

8.  เป็นคนอีสานโดยกาํเนิดหรือไม่  0. ไม่ใช่ 1. ใช่ 

9.  อยูใ่นอีสาน 40 ปีข้ึนไป 0. ไม่ใช่ 1. ใช่ 

10. คุณอาย ุ40 ปีข้ึนไป 0. ไม่ใช่ 1. ใช่ 

10.1 มีประวติัติดเช้ือพยาธิใบไมใ้นตบั 0. ไม่ใช่ 1. ใช่ 

10.2 เคยกินยาฆ่าพยาธิใบไมใ้นตบั 0. ไม่ใช่ 1. ใช่ 

11. คุณเคยไดรั้บการตรวจหาไขพ่ยาธิใบไมต้บัหรือไม่      

   0. ไม่เคย       1. เคย 1 คร้ัง  2. เคย 2 คร้ัง     3. เคย 3 คร้ัง   4. เคยมากกวา่ 3 คร้ัง   5. จาํไม่ได ้

12. คุณเคยตรวจพบไข่พยาธิใบไม้ตบั หรือไม่ 

   0. ไม่เคยตรวจ  1. ตรวจแต่ไม่พบ  2. ตรวจแลว้พบไข่พยาธิ     3. จาํไม่ได ้    

13. การตรวจอุจจาระ คร้ังน้ี  0. ตรวจไม่พบ  1. ตรวจพบ   2. ไม่ตรวจ  

 13.1 กรณีท่ีพบพยาธิ ระบุชนิดของพยาธิ 

  1. พยาธิใบไมต้บั    2. พยาธิปากขอ 3. พยาธิเสน้ดา้ย 

  4. พยาธิตวัตืด  5. พยาธิเขม็หมุด    6. อ่ืนๆ 

 13.2 ความหนาแน่นของไข่พยาธิ จาํนวน .....................EPG                                                                                                                                                                                                                                                                                              

14. คุณเคยไดรั้บการรักษาดว้ย ยาฆ่าพยาธิใบไม้ตบั หรือไม่    

   0. ไม่เคย       1. เคย 1 คร้ัง        2. เคย 2 คร้ัง      3. เคย 3 คร้ัง   4. เคยมากกวา่ 3 คร้ัง   5. จาํไม่ได ้                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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  กลุ่มงานควบคุมโรค  สสจ.กาฬสินธ์ุ                                                                 พฒันาแบบฟอร์มโดย : กลุ่มงานควบคุมโรค  สสจ.ขอนแก่น                    



 

15. มีญาติป่วยเป็นมะเร็งท่อนํ้ าดีหรือไม่   0. ไม่มี  1. มี…ระบุความสมัพนัธ์ของญาติท่ีป่วยเป็นมะเร็งท่อนํ้ าดี

 1.1 ปู่ ยา่  1.2 ตา ยาย 1.3 ลุง ป้า  1.4 นา้ อา 1.5 พอ่ แม่    1.6 ลูกชาย ลูกสาว 

 1.7 พ่ีชายนอ้งชาย พ่ีสาวนอ้งสาว 1.8 หลานๆ          

16. คุณเคยกินปลาเกลด็ขาวดิบ (กอ้ยปลา, ลาบปลา, ปลาสม้, ปลาจ่อม, ปลาร้าดิบ) หรือไม่ 

    0.ไม่เคยกิน  (ขา้มไปตอบ ขอ้ 17)  1. เคยกิน (ตอบ ขอ้ 16.1) 

16.1 ปัจจุบนั     0. ไม่กินแลว้    1. ยงัคงกิน   

17. คุณสูบบุหร่ีหรือไม่ 0. ไม่สูบ (ขา้มไปตอบ ขอ้ 18)   1. สูบ    

17.1 ปัจจุบนั     0. ไม่สูบ 1. สูบ 1-2 มวน/วนั    2. สูบ 3-5 มวน/วนั              3. สูบ มากกวา่ 5 มวน/วนั 

18. คุณด่ืมแอลกอฮอล ์เช่น สุรา เบียร์ กระแช่ หรือไม่      0. ไม่ด่ืม (ขา้มไปตอบ ขอ้ 19)   1. ด่ืม 

18.1 ปัจจุบนั     0. ไม่ด่ืม 1.   1คร้ัง/เดือน 2.   1-2 คร้ัง/สปัดาห์   3.   3-5 คร้ัง/สปัดาห์     4. ด่ืมทุกวนั 

19. คุณเป็นโรคพิษสุราเร้ือรังหรือไม่      0. ไม่เป็น 1. เป็น/เคยเป็น 

20. คุณไดรั้บการวนิิจฉยัจากแพทยว์า่เป็นโรคใดบา้งต่อไปน้ี    

   0. ไม่เป็น       1. ตบัอกัเสบ บี        2. ตบัอกัเสบ ซี      3. เบาหวาน   4. อ่ืนๆระบุ ………. 

21. การตรวจอลัตราซาวดต์บั      0. ไม่ตรวจ 1. ตรวจ 

 วนั เดือน ปี ท่ีตรวจอลัตราซาวดต์บั -- 
                  

22. ผลการตรวจอลัตราซาวดต์บั      0. ปกติ 1. ไม่ปกติ 

23. กรณีไม่ปกติ 

 1. พบความผดิปกติ Peri Portal Fibrosis (PPF)                                     3. พบความผิดปกติ กอ้นในตบั 

 2. พบความผิดปกติ Intra และ/หรือ Extra Hepatic Duct                       4. พบความผิดปกติ Hepatoma Cholagio CA 

ข. ความเส่ียงการตดิเชื้อพยาธิใบไม้ตบั (OV) 

24. การกินอาหารท่ีเส่ียงต่อโรคพยาธิใบไมต้บั 

ชนิด/ลกัษณะอาหาร 
การกินอาหารต่อไปน้ี
มีโอกาสติดเช้ือพยาธิ ท่ีผา่นมาเคย ปัจจุบนั 

เคยคิดหรือเคยเลิก
กิน 

 ทราบ ไม่ทราบ กิน ไม่กิน กิน ไม่กิน เคย ไม่เคย 

กอ้ย/ ลาบปลาดิบ         

ปลาจ่อมดิบ         

แจ่วบองปลาร้าดิบ         

สม้ตาํใส่ปลาร้าดิบ/ ปลาร้าดิบ         

ปลาสม้ดิบ/ ปลาสม้ฟัก         

หมํ่าปลาดิบ         
 

ช่ือผู้คดักรอง………………………………………                                          Date   --  
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