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คํานํา 
 

 ปจจุบันการแพรระบาดของการติดเชื้อเอ็ชไอวีในประเทศไทยยังคงเปนปญหาสําคัญและ
เปนนโยบายระดับชาติที่จะตองแกไข การติดตามสถานการณการติดเชื้อเอ็ชไอวีที่ผานมาได
ดําเนินการโดยการเฝาระวังความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวีในประชากรเฉพาะ  ซ่ึงจัดตั้งขึ้นตั้งแต 
พ.ศ. 2532 การเฝาระวังดังกลาวกอใหเกิดประโยชนในการกําหนดมาตรการปองกันและแกไขปญหา
เอดสเปนอยางมาก  จนกระทั่งประเทศไทยไดผานชวงที่มีการระบาดรุนแรงของการติดเชื้อเอ็ชไอวี
ไปแลว และความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวีมีแนวโนมลดลงในระหวาง พ.ศ. 2537-2538 เปนตนมา 
ซ่ึงทําใหขอมูลความชุกไมสามารถบอกถึงสถานการณการติดเชื้อไดชัดเจนนัก สํานักระบาดวิทยาจึง
เห็นความจําเปนตองปรับปรุงการเฝาระวังการติดเชื้อเอ็ชไอวีเพ่ือใหไดขอมูลที่เปนประโยชนทันกับ
สถานการณปจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป   

ดวยการสนับสนุนและความรวมมือจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข ศูนยความ
รวมมือไทย-สหรัฐทางดานสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร และกองทัพบก สํานักระบาดวิทยาจึงได
จัดตั้งระบบเฝาระวังอุบัติการณการติดเชื้อเอ็ชไอวีขึ้น เพ่ือใหทราบแนวโนมของอุบัติการณการติด
เชื้อเอ็ชไอวีรายใหม เพ่ิมเติมจากระบบเฝาระวังความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวีที่ดําเนินการอยูเดิม 
ขอมูลที่ไดจะสามารถนําไปใชเพ่ือกําหนดนโยบายและปรับปรุงมาตรการแกไขปญหาการติดเชื้อเอ็ช
ไอวีใหดียิ่งขึ้นตอไป 
 สํานักระบาดวทิยาไดจัดทําคูมือแนวทางการเฝาระวังอุบัติการณการติดเชื้อเอ็ชไอวีขึ้นเพ่ือ
เปนแนวทางในการดําเนินงานของผูปฏิบตัิงานในพื้นทีเ่ฝาระวัง และขอขอบพระคณุในทุกๆ การมี
สวนรวมทั้งจากสถาบันที่กลาวมาแลว และจากผูปฏิบัตงิานทุกทานทีเ่กี่ยวของใน โอกาสนี้ดวย 
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�;!<�� 
;��ก�	ก�	:�;F,,�	���
�� ก���;< ���!;<��������M��ก����กN� ก����<�����G����;����ก�
 ���������� !<�����-�	-����E�����;����ก� ���ก����������� ��:G�����O<������ก ��
���"
�����D�������	���ก��HIก����
������������ G����P�$ก��HI���ก��!$�"��	�
 (Epidemic 
dynamicity) �
�
 �G����ก�	����!�ก���ก����������� �����ก��	�
����,E��<���G�����������J �
,�$�R����		ก�������������	���ก��HI���ก����
������������ :G������D��
���!��*���
��	���ก��HI���ก����
������������ :�;����ก�ก<�"������JK �
� 
 ก����
��	���ก��HIก����
������������  �L"����:�;���&����ก:��ก��&EกN�!		��
���
�;����G��� (prospective cohort study) ���ก<�"�;����ก� ������"��
����� H ��� ������
��ก��&EกN� ก����
��	���ก��HI
�����+ 
��ก<"���;C���+  �����:���	;����H�"�������O� :����<�:�
ก��
������ก����
���;����ก� !<�:�ก�H  ���	���ก��HI� �"��"����������,�����
������ก����
���
ก<�"�;����ก��;C�,�������ก (sample size �O�)  �L"����ก��
������ก��&EกN���	���ก��HI
���
��+ ก����
����;����G���,E�:��:�ก��,E�DOก�����:���"������,��ก�
 !<�:��:�ก��ก��&EกN�
��	���ก��HI���ก����
������������ :�ก<�"�;����ก��U$�� �� ��	���ก��HI�"�������O��"�����  
 :�;F,,�	��� ก��$�R����*�*<� ก�����,��G���;V�	���ก���$���:G������D���,!�กLO�
��
������������ ���:G�"�
� ��:G������D��
;����H�������	���ก��HIก����
������������ �
�,�ก
ก�������,!		P����
���� (cross-sectional survey) *
���&���$ ��ก�����,- ����-E���
�,�ก
ก���ก�	�����"���<��
�$ ��������
 �� (Serological Testing Algorithm for Recent HIV 
Seroconversion, STARHS)  
 ��+ ก�����,��G���;V�	���ก���$���ก����
;����H�������	���ก��HIก����
������������  �
�"���:, � 
��� � 
 1.  ��+  detuned ELISA (sensitive/less sensitive ELISA) ��&��ก�����,�<��

�����+  
ELISA 2 ��+  �� ������ (sensitivity) !�ก�"��ก�� LO���
������������ ���:G�" G���DE� LO� �� L<	�ก
�"�ก�����,
��� ELISA  �� �������O�!�":G�L<<	��������,�<��

��� ELISA  �� ���������� ก��
���,��+ � �� ����!�"�����O������:�����,:�LO���
������������ ���
 HIV-1 subtype B 
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 2.  ก����� avidity index (AI) ��:���$������G�LO���
������������ ���:G�" ��+ ก��� ���&��
G<�กก�� ��"� antibody  �DOก������E����:G�",�,�	ก�	 antigens ��"�"��
 :����<�<���  
guanidine (G) ��O"
��� ��+ ก�����,,�!	"� serum ��ก�;C�����"�� �"�� �G�E����<�<��
���
���<�<�� phosphate-buffered saline (PBS) � ก�"��G�E����<�<��
������<�<�� 1M 
guanidine (G) !<������"��L�� ��
��;���,
�����+  automated AxSYM HIV1/2gO test 
(Abbott) *
���",���;C�����;��	��+ ก�����,!�"��"��:
 �"� AI �����H,�ก������"������"� 
sample/cutoff (S/CO) value ����"��L�� G aliquot �"��"��L�� PBS �"� AI  ��G����� �,�
:���$���	�ก�"�LO�:
�;C�LO���
��������:G�",�DOกก��G�
�E��,�กL<ก��&EกN�!<�&EกN�G��"�
������<����ก����
��������:G�"�"��;  
 3.  ��+  Immunoglogulin G (IgG) capture BED-EIA ��&��G<�กก����������"���<��
 �
:G�L<	�ก�"�ก�����,G�ก����
������������ *
���+ ;ก��!<�� �����,�"�
��� IgG capture BED-
ELISA  -E��,���
��
�"�����!����	�
  HIV IgG �"�!����	�
  IgG ���G�
:��"��ก�� -E��
��
�"�����!����	�
 
��ก<"��,�����:��"��!�ก (;����H 150-160 ���!�ก) ก����
��
�"�����
!����	�
  HIV IgG �"�!����	�
  IgG ���G�
:��"��ก����:G������D!�กLO���
��������:G�"�
� 
*
����
 �����+  IgG capture BED-EIA � ����� ����!�"����:�ก�����,G�LO���
��������:G�":���� 
subtype B, E !<� D *
�:�;���&���
�� ก��&EกN� �:�� IgG capture BED-EIA �$������,G�
LO���
��������:G�":�ก<�"�LO���
�����$��
 ���ก����$�G����:� $.&. 2542-2543 $	�"������
��	���ก��HIก����
������������  ��
�,�กก�������H,�กก�����, IgG capture BED-EIA :ก<��� ��
ก�	�������	���ก��HI ��
�,�กก��&EกN�!		 cohort :�;����ก�ก<�"��
 ��ก�� 
 :�;s $.&. 2547 �����ก��	�
���� !<�������"��$��+����ก�����������;FJG���
�I ���
�
�!ก" �D�	����,������&����I��+��H��� ก������&����Iก��!$�I �����ก*����
�I ��H*�� 
!<�*����
�"����$&���$��+I &O��I�����"�������-�G��M
�����+��H��� ก���$	ก �����ก
������ ก����$�G���� �����ก�����+��H���,��G��
 !<�*��$��	�<:����ก�
ก�����
��+��H����ก*��$��	�< �
��"��ก����
���:, �,������*�*<� ก�������������	���ก��HIก����

������������ *
���&��ก�����,��G���;V�	���ก��
�����+  Immunoglogulin G (IgG) capture 
BED-EIA (BED-CEIA) ��:��:�ก�������������	���ก��HIก����
������������ :�ก<�"�GJ���������PI 
!<�ก<�"�GJ�����	��ก�����$& �$�����
���!��*��������	���ก��HIก����
������������ :�
;����ก�ก<�"�
��ก<"��  
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�����
ก���������	
��	��ก����ก������������������ ก��� !"�
��# ���ก$��%� 
 
1. �	�(�)��*
$�  

�$�����
���!��*�����	���ก��HIก����
������������ :�ก<�"�GJ�� �����ก���PI 
 
2. ��,�ก���������	
  
 ��&����+ ก�������,-��� (repeated survey) :�;����ก�ก<�"��
�� (same dynamic 
population) �;C���+ ก��:�ก����������� 
 
3. .�����#�������	
 
 ,�กก����"��<��ก,��G��
*
���+  simple random sampling ,�ก 12 �����+��H����
��  
���<� 3 ,��G��
 �
�$��� �
������ก��
��� � 

��� 1 ;��+��  ��	��   $�����&� ���+�� 
��� 2 <$	��   ������ก ���GI	��  
��� 3  ���
  U�������� ����� 
��� 4  ���	��   ���������� ;��,�	� � ���+I 
��� 5  	�� ����I  ������� �� ������I 
��� 6  ��
�+��  �ก<���  G������ 
��� 7  &� ���กN ��	<���+��   ���$�� 
��� 8  ��ก   ��*���   ����+��  
��� 9  $�NH�*<ก !$�"   $�,��� 
��� 10 �� �����  <��$O�   <��;�� 
��� 11 PO�ก��   ����Nw�I+��   $����   ���$�   
��� 12  ���<�   ����   ;F����  

!<�� ก 1 ,��G��
 �
�!ก"  ก����$�G���� ������,�ก�;C�,��G��
 �� <�กNH��U$��!�ก�"��,�ก
,��G��
����K �"��������ก 
 
4. )����ก���#�������	
 

GJ�� �����ก���PI���:G�"�ก���:�*��$��	�<������ก�
ก�������+��H����ก!G"�
:� 37 ,��G��
 ��G�"����� � 1 ��D����� DE� 31 ก�กw��� !<� �&O��I��+��H����ก!G"�!<�
*��$��	�<:����ก�
�����กก��!$�I:����ก����$�G���� ��G�"����� � 1 $xNP��� y 31 
$xNP���   
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5. ก���������ก���ก�12� 3� 
5.1. 1����	��4��
 

        GJ�� �����ก���PI���:G�"��ก��4 ��<���ก��ก���PI:�$��� ����������:��"����<� �

������ก����������� � �5��ก	�5����� 
 
 5.2 ก���ก�12� 3� 

5.2.1  �,��G��� � ���	L�
��	 
• �,��G��� ��z�����;V�	������	���� �;��,���<���ก��ก���PI���*��$��	�<

���ก�
ก�������+��H����ก!G"�:�,��G��
 
• �,��G��� �;��,���<���ก��ก���PI���&O��I��+��H����ก!G"�!<�*��$��	�<

���ก�
�����กก��!$�I:����ก����$�G���� 
• �,��G��� ������	���*����
�I��������ก�����+��H���,��G��
 �����ก���

������ก����$�G����!<������กก��!$�I 
5.2.2 ก���ก�	����O<$���M�� 

• ����O<���	���<  ��&��!			��Eก����O<���	���<���ก<�"�GJ�� �����ก
���PI (BED 1.1)  *
��,��G��� �;��,���<���ก��ก���PI�;C�LO��ก�	����O<$����
	��Eก����O<�"��K  �ก��G�
���:�!			��Eก����O<���	���<�$����;C�����O<
;��ก�	ก���������GI������ก���ก����
������������  !<�������ก���LO���

������������ :����:G�" (recent HIV infection) 

• �G�� BED :G���ก��	��EกG<���
���	!,��,�กG���;V�	���ก�� -E��,�����!,��L<
ก�����,!����	�
 �"������������� ��$����ก�	�G�� BED ��������"��- ���� �
DOก�"��"��;����D�	����,������&����Iก��!$�I 

• :G��ก*��$��	�<���ก�
ก�������+��H���:�!�"<�,��G��
��	�������O<
���	���<$�������;,�����GJ���������PI���:G�" �����		��ก��!<�,�����LO� �
���,�<��
$	ก����
������������  �"������ก�����+��H���,��G��
  �ก����
�
��� �
���<� 1 �����  

• *��$��	�<���ก�
�����กก��!$�I !<�&O��I��+��H��� ก����$�G����
��	���!			��Eก����O<���	���<�"������ก������ก����$�ก�����
��� �
���
<� 1 ����� 
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�	��;ก12� 3���4�$$�!"�
��# ���ก$��%� 

*��$��	�< {{{{{{{{{{{{{ 

,��G��
{{{{{{{{{..��G�"����� �{{{{{{{{..DE�{{{{{{{{ 
�D�� ���������� � �<���ก��ก���PI �$./�$&. � �$.!�"!<��
�ก � �$.����� � &O��I��+��H��� 

 
*	"����  ���ก��/�$4 ���ก��

�12���2ก	=�$���*� 2 
����	

��# 
�!	*1�
 

!"�
�	�
$��%� 1 

�!	*BED 
(ก��ก!�	
��2�	>�ก��

���5) 

��4�
()?) 

��4 ��#�@ 

����	
$��%� 

�� ��2
  � � � � 

)���	��
���4�

�2�����	* 

>����5 
HIV 

>����5
D�EF��* 

ก��*�
���5
ก����������
��4G! � 3 

             
             
             
             
             
             

 

GJ���������PI ��
���	ก�����,�<��
G�ก����
������������ �������{{{{��� :G�L<	�ก{....{��� 

�����������	��
……………………………………………………………… 

U	�	;��	;��� ก.$. 2551 
����� 50 

BED 1.1 
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 ! �4�!��:   
 1 ��	���
���
�	�
��� �!�"ก��ก!#ก���$�%�&�#�ก��ก��� �'���	���
���
�	�
��� �$�%ก(��#�
�)�#��
 (��ก�'+'��'+,(��-.#�"�
ก��ก) 
 2 '���ก��/��2'���ก����"���"ก	3������� �"�!��"��#)%
�+��-#�� (WHO Expanded AIDS 
definitions) 

• #�(��#	ก&�'�กก�+� 10% ����&�&
'�กI��-ก�� �+�'ก	$"�
���2������"������	
 
• 3���2�%���"'�'�
�	ก��,�ก������� (Cryptococcal meningitis) 
• �	�3��-�� / �	�3��#�ก-�� ��+# �+�'#�(���&��
 �2�%���"'�'�
 �-.#�"# (pulmonary 

or extrapulmonary tuberculosis) 
• '����
��
I���#	
 (KaposiTTs sarcoma) 
• ���������
�&������� (candidiasis of the esophagus) 
• -���'��#V�
 ���� -���'������	
 (life-threatening or recurrent pneumonia) 
• '����
-�ก'�&Xก (invasive cervical cancer) 
• HIV dementia (encephalophaty) ��ก��$�
-����$ 

 

 3 ก��� ��	�
�	�������
� ���� ��������������������������� �� ��!� !
��	 �!�"���
��#ก�����������	$��   
 

6. ก��	��;ก12� 3� 
 :G�G�"����� ���	L�
��	:�ก��	��Eก����O<
������ก��	��Eก����O<<�:�*;�!ก��
���$������I ��
�,�
���:G� LO���	L�
��	���	��Eก����O<�ก��;
�GI 
 

����
�	��)���#5	��ก�����!	*�*�
$��1�
�	��)� 

�	��)���#5	��ก� ��#��	��)� 
���� / 

5�����!�	ก 
�!	*�*�
$��1�
�	��)� 

1. <��
�	 � NO 
 

##### 
 

<��<�<��
�	 ����GJ�� �����ก���PI�� ��
,�ก1 �;,���	���,����� ������,�
� 

2. �G�� BED BLDID ##-####-#### <��<��G���<��
��� ���	�:�!		�ก�	����O<
���	���<  

3. ��	 ������,G�����
��ก���ก����
����� ����
���   

ROUND 
 

## 
 

<��<�!�
�<��
�	 ������	 ��
�� ก�������,G�
������ก���ก����
����� �������  ��"� 18 
���G��	��	 � 18  �
������ก��:��
�����D����� 
2543 

3.  *��$��	�< �

������ก�� 

INSTITUTE #### :���G���D�� ���กN�:�!		������ 506/1, 
507/1 

4.  ,��G��
 �
������ก��
�����, 

 

PROVINCE ## :G�:���G��,��G��
������ก��G�
���
ก������G�
�� ��"� ,��G��
 �<	��  :��
�G��  20 
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�	��)���#5	��ก� ��#��	��)� 
���� / 

5�����!�	ก 
�!	*�*�
$��1�
�	��)� 

5.  �
��� ���ก��     
�����, 

MONTH ## :���<� � ����
��� ��"� 06 = ��D����� 

6.  ;s ���ก�������, YEAR #### :��;s �.&. ��"� 2000 
7.  �D�� ���������� PLACE 

 
 

# 
 

1 = �<���ก��ก���PI:� �$. / �$&.. 
2 = �<���ก��ก���PI:� �.$. !�"!<��
�ก 
3 = �<�ก��ก��ก���PI:�*��$��	�<����� 

8.  ���� AGE 
 

## :G�:������,��� *
�;F
�&N ��;C��
������ D����"
��	����:G�:���G�� 99 

9.  ��J���� 
 

NATIONAL 
 

# 
 

1 = ��J������ 
2 = ��J�������� K 
9 = ��"��	 

10.  <��
�	���PI  
 

GRAVIDA 
 

# 
 

1 = ���PI � 1  
2 = ���PI � 2 
3 = ���PI �3 G�����กก�"� 
9 = ��"��	 

11. � ��ก��/���� ��ก��
�����
�ก�	*����
�I 

 

AIDS # 
 

1= � ��ก�� 
2= ��"� ��ก�� 
9= ��"��	 

12. ;������ก����	;����
����������� 

ARV # 1 = �����	;���� 
2 = ��"�����	;���� 
9 = ��"��	/��"!�":, 

13. L<ก�����,  
     �������  

HIV  
 

# 
 

1 = Positive 
2 = Negative 
3 = Intermediate 
9 = ��"��	, ��"�
�
������ก�����, 

14. L<ก�����,-���<�� SYPHILIS # 
 

1 = Reactive 
2 = Non y Reactive 
3 = Intermediate 
9 = ��"��	, ��"�
�
������ก�����, 

15 ก���"����,ก����
�����
���:G�" 

SEND # 1. �"������"�� 
2. ��"�"������"�� 
9. ��"��	/ 
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7. ก��*�
���12� 3� 
 :G��"�����O<*
����� ���
G<��,�ก	��Eก����O<����,�� �	����!<�� *
�:G��;< ������� File ����O<
:G�"�;C� xxBEDanc.mdb *
� � 
 xx   G���DE� �G��,��G��
 
 BED G���DE� file ����O<���ก�������������	���ก��HIก����
������������  
 anc G���DE� ก<�"�GJ�� �����ก���PI 
 
������ D��,��G��
��	<���+��  (�G��,��G��
 34) ��ก���"�����O<ก�������������	���ก��HIก����

������������  ก<�"�GJ���������PI File ����O<,�� �����"� 34BEDanc.mdb �;C���� 
 
 :G���ก���"�����O<�� ������ก��	�
���� *
������D�"��
� � center.sero@gmail.com 
*
�$��5���	�12� 3��$���:G�����O<� ���
�<�กก"��!�	��<I�"� 
 
8.  ก���ก��	��4��
D��	#  
 8.1 �52�!�2���#��#�	>���� 

• �,��G��� ��z�����;V�	������	���� �;��,���<���ก��ก���PI���*��$��	�<���ก�

ก�������+��H����ก!G"�:�,��G��
 

• �,��G��� �;��,���<���ก��ก���PI���&O��I��+��H����ก!G"�!<�*��$��	�<:����ก�

�����กก��!$�I:�ก����$�G���� 

• �,��G��� �G���;V�	���ก�����*��$��	�<���ก�
ก�������+��H����ก!G"�:�,��G��

!<�*��$��	�<:����ก�
�����กก��!$�I 

• �,��G��� �G���;V�	���ก��ก������O����+��H��� 
 

8.2 ก���ก��	��4��
D��	# ���ก�����5��
!2�
)L�	��ก�� 
 8.2.1 ก�����,G�ก����
������������  

 !����ก�����,G�ก����
������������ :�;���&���
�;����ก�I:��!�������
���Iก��������*<ก *
���&��ก�����,
�����+ ก�����,��
ก����	��������;C�G<�ก G�กL<ก�����,��

ก����	�������:G�L<	�ก ������ก�����,
�����
���,����� ก�����+  ��"��G<�กก��ก��!<�:G�!;�L<ก��
��
������������ ����O; � 1 :�%�$>��ก��# 1 

8.2.2 ก�����,-���<�� 
 :����+ ก�����,G�ก����
��������!�������ก<�"�*����
�"����$&���$��+I         

ก����	���*�� 
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8.2.3 ก���ก�	�����"���$���ก���"����,ก����
������������ ���:G�" 
• :���� �L<ก�����,��
ก����	�������:G�L<	�ก:G�	��EกL<ก�����,�<��
<�:�:	

����"������"��- ���� (BED 1.2) !<��ก�	�����"��- ���� �:G�L<	�ก�ก�����"�����
%�$>��ก��# 2 �$����"�:G���G���;V�	���ก��*��$��	�<,��G��
�;C�LO���	���!<��"�
������D�	����,������&����I��+��H��� 

• ก����
�G��- ���� (�G�� BED) :G�G���;V�	���ก����ก��:G��G�� BED  !ก"�����"�� �
:G�L<	�ก�"�ก�����,!����������� �ก��� ���P��L��ก � 2 !<� 3 ,�ก������

����ก�ก��I�G�� BED <�	�G<�
�ก�	�����"��!<�:	������L<ก�����, ��"�ก<�	�;
����<���ก��ก���PI *
�:������ก�ก��I ������ก��	�
�����;C�LO�,�
��� ��:G�$���������

�G�� BED <�:�:	����"������"��- ����$����D"�������� 2 ��
 (��
!�ก�ก�	��� �
G���;V�	���ก��, 1 ��
!,��L<���,�;����<���ก��ก���PI���,����"���$����ก�	�����"��
- ����) 

• �����G���;V�	���ก��!,��L<ก�����,G�ก����
������������  �� L<	�กก<�	�;���!�"<�
�<���ก :G��<���ก��ก���PI�"��ก��ก�G�� BED  <�:�!		���I� BED 1.1 !<��<���ก
��ก���PI��	��� BED 1.1 �"������ก�����+��H���,��G��
 P��:���� �  31 
ก�กw���  

 
 8.3 G���*�
�	��4��
D��	#   
 ���G��	�,��G��� �G���;V�	���ก��	��Eก�U$���<��
 �:G�L<	�ก�"�ก�����,G�ก����


������������ �$����"�������D�	����,������&����I��+��H��� 
 

 
! �4�!��: 
 

******** ก���
>����5G!2G�2�1�4� POSITIVE  /  NEGATIVE ******** 
!��� 

********  REACTIVE / NON-REACTIVE******* 
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G���*�
�	��4��
D��	# !"�
��# ���ก$��%� 

G���;V�	���ก��*��$��	�<     ,��G��
     
��� �       

���"�- ����GJ���������PI �:G�L<	�ก�"�ก�����,G�ก����
�����������    �����"�� 
�G����
���,ก���  (Screening test)   �:�����,ก����
�����������   
�G����
���,����� � 1  (Supplementary test 1)   �:�����,ก����
�����������   
�G����
���,����� � 2  (Supplementary test 2)   �:�����,ก����
�����������   

>�ก�����5!�ก����������������� 
����	��# �	���#�5������� �!	* BED BAR CODE ��4� Screening 

 test 
Supplementary 

test 1 
Supplementary 

test 2 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

�,��G��� �G���;V�	���ก�� (LO�����"�)      *�    

 

BED 1.2 

�������	�
��  
��������������� 
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��
� ��4��#�������5ก����������������� ��
� ��4��#�������5ก����������������� ��
� ��4��#�������5ก����������������� 

E 1 ENZYGNOST ANTI HIV 1/2 PLUS M 5 Elecsys HIV Combi RA 3 CORE HIV-1&2 
E 2 ENZYGNOST HIV INTEGRAL II M 6 IMX HIV 1/2 III Plus RA 4 DoubleCheck II HIV 1+2 

E 3 GENSCREEN ULTRA HIV Ag-Ab M 7 
Vitros Immunodiagnostic 

Products Anti 1+2 
RA 5 Determine HIV 1/2 

E 4 GENSCREEN HIV 1/2 Version 2 M 8 VIDAS HIV DUO ULTRA RA 6 ImmunoComb II HIV 1&2 Bispot 
E 5 Murex HIV Ag/Ab Combination PA 1 Serodia HIV RA 7 RETROSCREEN HIV 
M 1 AXSYM HIV1/HIV2 gO PA 2 Serodia HIV-1/2 RA 8 SD BIOLINE HIV-1/2 3.O 

M 2 ACCESS HIV 1/2 New PA 3 SFD HIV 1/2 PA RA 9 
ONE STEP HIV(1&2) TRI-LINE 

TEST 
M 3 AXSYM HIV Ag/Ab Combo RA 1 Bioline HIV 1/2 WB 1 HIV-BLOT 2.2 
M 4 ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo RA 2 Capillus HIV-1/HIV-2   

! �4�!�� 1 : ก�H ��
���, �:�������"� ���������O":������ ก��H���	�������
���,!�ก��:���G����
���, 
 

! �4�!�� 2 :   :G��ก*��$��	�<:�$��� ��"�:	 BED 1.2 :G�&O��I��	�<��
���,��G��
�ก��;
�GI 

9. ก���ก��	��4��
*�
���5 ก��G!2�!	* BED ก��1�*�
 ก���ก��	ก[� ���G���*�

�	��4��
D��	#  

9.1. ��)ก�����#5	�����4 G!2 
9.1.1 *��!�	=�
.4����� ��  

9.1.1.1 ก<"��	��,�G<�

<��,����� 1 ก<"��G<�
 sterile ���
 2.0 - .- .
���G��		��,������"�� �:G�L<	�ก,����� 10  

9.1.1.2 G<�
ก<"��*��$���� ice pack ���G��	���"������"���;:G�*��$��	�<,��G��
 
9.1.1.3 D��$<����ก-�;<���!<�:	����"������"��- ����GJ�� �����ก���PI 
9.1.1.4 �;ก�����G��	;�
L�Eกก<"��*�� 
9.1.1.5 ����ก�ก��I�G��  BED � �������� 

9.1.2 *��!�	=�
.4���5	
!�	� 
9.1.2.1 ก<"��	��,�G<�

<��,����� 8 ก<"�� 
9.1.2.2 G<�
 sterile ���
 2.0 - .- .���G��		��,������"�� �:G�L<	�ก,����� 20 

G<�
 
9.1.2.3 ก<"��*��$���� ice pack !<�;��� ���O";<����$��
� (�D�	����,��

����&����I��+��H���) ,����� 8 ก<"�� 
9.1.2.4 D��$<����ก-�;<���!<�:	����"������"��- ����GJ�� �����ก���PI (BED 1.2) 
9.1.2.5 �;ก�����G��	;�
L�Eกก<"��*�� 
9.1.2.6 ����ก�ก��I�G��  BED � �������� 

 
******* Ice pack $������1�
ก���G�2
���4��
�2�4 2 �	�******** 
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9.2. ก���ก��	��4��
*�
���5 
9.2.1  ก��
��	G�!����	�
 �"�������������  :��ก�	�����"���"����,���
- ���� *
��,��

�ก�	�����"���<��
!		!������ (clotted blood) ,�������"������ 5 - .- . 
9.2.2 �"�G���;V�	���ก��:�$��� ��$������,G�ก����
������������ ����������;ก�� 
9.2.3 �,��G��� �G���;V�	���ก��G<��,�ก�
���	�����"���<��
 :G���ก��;F��!�ก�"��- ����

P��:���� ��ก�	�����"���<��
�
� 
9.2.4  !	"�- ����,�����G�E���$���
��	G�!����	�
 �"������������� �������������

;��,����� 
 

9.3. ก��G!2�!	* BED G��	��4��
��#G!2>���������������������)a��ก 
9.3.1 �����"���<��
 �:G�L<	�ก�ก�����"�� :G��,��G��� �G���;V�	���ก���;C�LO�ก��G�
   

�G�� BED ���G<�กก��
��� � 
 9.3.1.1 ก<�"�GJ�� �����ก���PI:������ก�ก��I *������
�� 
 9.3.1.2 �G�� BED ;��ก�	 
�������<� 10 G<�ก (xx y xxxx y x - xxx) 

- 2 G<�ก!�ก�;C��G��,��G��
 
- G<�ก � 3 - 6 �;C��G��*��$��	�</ �����ก���;���ก����	���*��/&O��I    
   ��+��H����ก!G"� 
- G<�ก � 7 �;C��G��ก<�"�;����ก��;��G��� (GJ�� �����ก���PI:���<� 3) 
- 3 G<�ก��
����;C�<��
�	 �����<��
�����"�� 

  �����"����"� 84-0100-3-001 G���DE�  ,� �G��
�� ��Nw�I+��  
*��$��	�<����NV�I+��  ก<�"�GJ�� �����ก���PI <��
�	 � 1 

9.3.2 ก����
�G�� BED :G�:������ก�ก��I ��
���	,�ก�������ก��	�
 *
�����ก�ก��I,�    
DOก��
 �  

9.3.2.1 G<�
�<��
 �:G�L<ก�����,!����������� �;C�	�ก 
9.3.2.2 G<�
 sterile ���
 2.0 - .- .���G��		��,������"�� 
9.3.2.3 :	������L<ก�����, �,��"�ก<�	�;����<���ก��ก���PI 
9.3.2.4 :	����"������"�� (BED 1.2) 

 
9.4.  ก���4ก���ก���ก��	ก[��	��4��
 

9.4.1 :������"�� �!����	�
 �"������������� :G�L<	�ก�ก�����"��:G�!	"�- ����:�"G<�
  
sterile  �,�
��� ��:G������"������ 1.0  - -  �$������ ���"�G���;V�	���ก��*��$��	�<,��G��
/
�D�	����,������&����I��+��H��� 

9.4.2 - �������G�
 ���� ���
�ก"���"�G���;V�	���ก��*��$��	�<,��G��
/�D�	����,��
����&����I��+��H���:G��ก�	��กN����*
�!�"���� ���HGPO�� 2-8 0C � ��2�
����1�
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9.5. ก�����*�
�	��4��
D��	#  
9.5.1 �,��G��� �G���;V�	���ก��:�$��� ��������������ก��ก���<��� �
:�:	����"������"�� 

(BED1.2) :G���	D���������:	����"������"��- ���� 1 ��
 �ก�	��� �G���;V�	��� 
9.5.2 ���,��	�����"�� ���� ��	��,�:G����ก�	:	����"������"�� 
9.5.3 ก��	��,������"��  

9.5.3.1 ���G��	*��$��	�<�����P��:�,��G��
 :G���	��������"�� ��ก�	���:�
�O�����	��,�<�:�ก<"������"������"�� ��  ice pack $����ก�	:	����"������"�� (BED 1.2)  �:�":�
D��$<����ก-�;<��� !<������"�*��$��	�<,��G��
��ก�	��	
$��  

9.5.3.2 ���G��	*��$��	�<,��G��
/ก������O����+��H��� :G���ก����	���- ����
 ��
����G�
�"�&O��I��	�����"�� ��"��ก<�� (;��	�;< ���!�"<�;s�������ก<�)  �$������,����ก"���"�
���, ��D�	����,������&����I��+��H���       

- ��������	
����ก�����	
��ก��������������� ���������ก�����������������
��
�����	��� 

- ���ก���������������� ��!����"ก
�������	����������������ก����#$	
��
��������	��� ����� ice pack ����ก����#$	 

- ��������������������� 1 %�� (���'���) ��� ��!����"กก������������ก����
#$	 

- �����%)��#��!�����
��������ก����#$	�������������������	��4��
��#
*���ก��
 (;��	�;< ���!�"<�;s�������ก<�) �$������,������� �������"��
ก"���������
��� �����"����"
��*����+��,��-�����	�.�.����
��ก�����  

- ���!����#��/���
����"0�
������(������
��1�.%�	) �!)�����������������	��4��

��#*���ก��
 (;��	�;< ���!�"<�;s�������ก<�) 

- $��ก���	��N�,��;��	$��
�DE� �P��:��	�b�ก���$�������"�&O��I��	�����"�� �
�"��ก<�� ����!<��� �������"�� ก"������"�:G��D�	����,������&����I
��+��H���
������ก�����,�<��
  

- Zero report G���DE� D���.$.!G"�:
��"� $<���"�������� 	�กก�:G��"�:	 
BED 1.2 *
��� ���"� ��"� - ����	�ก!<��"����!L�L����"��
 ��ก�� 

 
! �4�!��   :�!�"<���;
�GI D����"� GJ�� �����ก���PI:� �.$. �� L<ก�����,�<��
�"�ก����
������������ �;C�	�ก 

(zero report) 
1. �"�:	����"�- ���� (BED 1.2)  *
��� ���"���"� L<ก�����,������� 	�กG�����"� - ����	�ก�"����,  

*
�*��$��	�<������"��;���*��$��	�<&O��IG���*��$��	�<����; �"�$���������"�� �;�D�	����,������&����I
��+��H��������� �ก��G�
��"��
 ��ก�	� - ����	�ก�"����, 

2. �ก*��$��	�<*�&�$I!,�������ก�����+��H���,��G��
  G����� email  �����;
�GI G���������
:	����"� (BED 1.2)   �$���,��
������D��
����
�ก�H  ������"�
��"������"���<��
�����"��ก<��  
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10. ANC Serum Transportation Flow Chart 
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7. 1	�����ก��1�*�
�	��4��
D��	#  
 

ก��1�*�
D��	# 5�ก!2�
)L�	��ก��=�
.4���%�$�	q/ *���	ก
��)��
ก	�$�$� =�$ 
�)4	
!2�
)L�	��ก��=�
.4���5	
!�	� 

12��ก�
G�ก���	-*�
�	��4��
=$�
ก�� BED (*��!�	 �.. ��� **5.) 
 

1. 	��N� ,������;��	�����"��,�ก �$. G��� ��,. ��ก�	�.�,���!�"<���;
�GI (G�ก���$�+
��;
�GI�����;C����G��
 :G��<�����;C����$xG��	
 ) 

2. 	��N� ,�� LO���	L�
��	:�ก����	*�&�$I*
���� 3 �� 
3. :�ก�H  ���;
�GI:
� � ��	��4��
������� 	�ก���G��	�"� �$. ,�����*�
G���*�
�	��4��
D��	#  

BED 1.2 ����1�4���� r� � ��	��4��
s ��:G�ก�	 !<�*�&�$I!,������� ��,. 
��� 
4. �����"���<��
,�DOก����"� 	��N�"�"��ก<�� �ก�	�����"���"� :G��ก�	�U$�� ��	��4��
��#

������������������������G!2>��ก� 

- !	"�- ����:�"G<�
 sterile  �,�
��� ��:G������"������ 0.5 D�D� 

- - ���� ���� ��!<�����"� :G��ก�	��กN�*
�ก��!�"������� ���HGPO�� 4-8 0C *
���"����!�"
!��� 

- �"������"��$����:	����"� BED 1.2 (���G��	�����"��GJ�� �����ก���PI) G��� BED 2.3 
(���G��	�����"��GJ�����	��ก��) 

- !�" ice pack :��"��!�"!���ก"���"������"�� ��"������ 2 ��� 
- ��������"��:�":�ก<"��	��,������"�� !<�:�":�D��$<����
-�;<��ก� ก���� 
- ��ก���:	����"� ,�����:�":�D��$<����ก-�;<��ก ก"��:�"<�:�ก<"��*�� 
- 	��N�  �,����G��,�ก�"��ก<�� ,��;C�LO��;	��,�ก<"��	��,������"�� *
� ����$.��"

������� ��, ice pack !<� -����ก���<�:�ก<"��*�� ;�
ก<"��
����;ก��:G�
�� �	���� 
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�����
ก���������	
��	��ก����ก������������������ ก��� !"�
1�4��ก����
�.b 
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�����
ก���������	
��	��ก����ก������������������ ก��� !"�
1�4��ก����
�.b 

 

1. �	�(�)��*
$�  
�$�����
���!��*�����	���ก��HIก����
������������ :�ก<�"�GJ�����	��ก�����$& 

 
2. ��,�ก���������	
  
 ��&����+ ก�������,-��� (repeated survey) :�;����ก�ก<�"��
�� (same dynamic population) 
�;C���+ ก��:�ก����������� 
 
3. .�����#�������	
 
 ,�กก����"��<��ก,��G��
*
���+  simple random sampling ,�ก 12 �����+��H����
��  ���<� 
3 ,��G��
 �
�$��� �
������ก��
��� � 

��� 1 ;��+��  ��	��   $�����&� ���+�� 
��� 2 <$	��   ������ก ���GI	��  
��� 3  ���
  U�������� ����� 
��� 4  ���	��   ���������� ;��,�	� � ���+I 
��� 5  	�� ����I  ������� �� ������I 
��� 6  ��
�+��  �ก<���  G������ 
��� 7  &� ���กN ��	<���+��   ���$�� 
��� 8  ��ก   ��*���   ����+��  
��� 9  $�NH�*<ก !$�"   $�,��� 
��� 10 �� �����  <��$O�   <��;�� 
��� 11 PO�ก��   ����Nw�I+��   $����   ���$�   
��� 12  ���<�   ����   ;F����  

!<�� ก 1 ,��G��
 �
�!ก" ก����$�G���� ������,�ก�;C�,��G��
 �� <�กNH��U$��!�ก�"��,�ก,��G��

����K �"��������ก 
 
4. )����ก���#�������	
 
 GJ�����	��ก�����$&��������!<�!����ก��4��#�43�G� 37 5	
!�	��)��! �4 ��G�"��
��� � 1 ��D����� - 31 ก�กw��� !<�:��1�ก��
��. !��$� ��G�"����� � 1 y 31 $xNP���  
 

�%�!&�	���ก��'�!�()�! G���DE� GJ�� �;��ก�	ก�����	��ก�����$&:��D�� �-E��
<Oก��������;!<����������!<��,��
���		��ก�����$&�����O":������<� ��"� -"�� ��	�	��
 �;C���� 
G���:G�:��
�<�$���,����,��G��� � ���	L�
��	:�!�"<�$��� � 
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 �%�!&�	���ก��'�!�()*+! G���DE� GJ�� �;��ก�	ก�����	��ก�����$&:��D�� �-E��
<Oก��������D-���	��ก����"������ G�ก,�-���	��ก�����$&�����ก<�!<�,"�������$��� ��"� 	��I ������G�� 
���I�<�	  �;C���� 
 
5. ก���������ก���ก�12� 3� 

5.1. 1����	��4��
 
  GJ�����	��ก�����$&��������!<�!����ก��4 ���O":�$��� �
������ก�����������!<�
������<� �
������ก����������� � �5��ก	�5����� 

 
5.2. *(����#�������ก���������	
 

�D��	��ก�����$&������!<�!����ก�!�
:�,��G��
 ���ก��&EกN�!<�:����
ก����$�G���� 

 
5.3. ก���ก�12� 3� 

5.3.1.  �,��G��� � ���	L�
��	 
• �,��G��� �;��,���<���กก��*����������ก�����+��H���,��G��
!<������ก���

;���ก����	���*�� 
• �,��G��� �;��,���<���กก��*�����&O��I��+��H����ก!G"�:�ก����$�G���� 
• �,��G��� ������	���*����
�I��������ก�����+��H���,��G��
!<������ก���

������ก����$�G���� 
5.3.2.   ก���ก�	����O<$���M�� 

• ����O<���	���<  ��&��!			��Eก����O<���	���<���ก<�"�GJ�����	��ก����
�$& (BED 2.1 !��� BED 2.2) *
��,��G��� �;��,���<���กก��*���;C�LO��ก�	
����O<$����	��Eก����O<�"��K  �ก��G�
���:�!			��Eก����O<���	���<�$���
�;C�����O<;��ก�	ก���������GI������ก���ก����
������������  !<�������ก
���LO���
������������ :����:G�" (recent HIV infection) 

• �G�� BED :G���ก��	��Eก*
�:������ก�ก��I�G�� BED ��
<�:�!			��Eก����O<
���	���<:G����ก�	�G�� BED  ���
	�G<�
�ก�	�����"���<��
   

• �,��G��� � ��ก ���������������ก�����+��H���,��G��
��	�������O<���	���<
$�������;,�����GJ�����	��ก�����$&���!<�!��!<�,�����LO� ����,�<��

$	ก����
������������   ����������
���ก�กw��� 

• �����ก������ก����$�G�����;C�LO���	�������O<���	���<$�������;,�����
GJ�����	��ก�����$&���!<�!��!<�,�����LO� ����,�<��
$	ก����
���������
��� ,�ก&O��I��+��H���  ����������
���$xNP���  
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5.3 .3  ก������"������"��- ���� 

• �,��G��� �G���;V�	���ก��:�$��� ��������������ก��ก���<��� �
:�:	����"�
�����"�� (BED 2.3) :G���	D���������:	����"������"��- ���� 1 ��
 �ก�	��� �G���
;V�	��� 

• ���,��	�����"�� ���� ��	��,�:G����ก�	:	����"������"�� 
• ��ก����	���- ���� ��
����G�
�"�&O��I��	�����"�� ��"��ก<�� (;��	�;< ���!�"

<�;s�������ก<�) �ก���$�+ �$������,����ก"���"����, ��D�	����,��
����&����I��+��H���       

• ��������	
����ก�����	
��ก��������������� ���������ก����������������� 
• ���ก���������������� ��!����"ก
�������	����������������ก����#$	
��

��������	��� ����� ice pack ����ก����#$	 
• ��������������������� 1 %�� (���'���) ��� ��!����"กก������������ก����#$	 
• �����%)��#��!�����
��������ก����#$	�����������1���&O��I��	�����"�� �

�"��ก<�� ��	�.�.����
��ก�����  
• ���!����#��/���
����"0�
������(������
��1�.%�	) �!)�����������������	��4��
��#

*���ก��
 (;��	�;< ���!�"<�;s�������ก<�) 
• $��ก���	��N�,��;��	$��
�DE� �P��:��	�b�ก���$�������"�&O��I��	�����"�� �

�"��ก<�� ����!<��� �������"�� ก"������"�:G��D�	����,������&����I
��+��H���
������ก�����,�<��
  

 
****ก���ก�12� 3���4�$$� �����.�����#����ก����.�4
�4��
G��4��
!�;#
)***** 

1.    �	��;ก BED 2.1 (G!2!"�
1�4��ก��ก��ก��
) !��� 
2.    �	��;ก BED 2.2 (G!2�52�!�2���#$����ก(� -ก��ก12� 3�) 
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BED 2.1 
�*�(� )���	��*����$$� 

 
!		��	D��� �:���$���ก���������GI<�กNH�����	�
�������ก����
��������$&���$��+I 

����O< ��
�,��
���	ก���ก�	��กN�����;C�����<�	 *
���"� ก���������GI�;C����	���< 
��������
�����ก�����+��H���,��G��
 ,E�:��"�������"�����:G�"����	��������;C�,��� 

 
1. ���� ..................... ;s 
2. ,�����!�ก���G�
:����<"���
 ������................. �� 
3. "������"���$&*
��
���	�����;C��"���	!����!<��*
��U< ���;C�������<�����"�:
 

{{{{{;s{{.{�
���...........��� 
4. ,�������������ก���"���$&:����<"���
 ������...................����� 
5. ,�������������ก���"���$& ���":��D�����������:����<"���
 ������.............����� 
6. :�������<� 1 �
��� �L"���� "��� ��ก���,�	;z����"��:
��"��G�E���"��;� �G�����"  

☐  ��"�    ☐  �  
(2� � ����	��� 
a. ����G��ก<
 ��กก�"� 10% G��� <
<���กL�
;ก�� �"��ก�	����� � G��� ����������� 
b. *�������G���������ก��	,�ก�������  
c. ��H*��;�
 G��� ��H*����ก;�
 ��"� �"�������G<��� �����G������� �;C����  
d. ���������L��G���  
e. ����������G<�
��G��  
f. ;�
	�����!��  G��� ;�
	���������� 
g. ������;�ก�
<Oก  
h. ��ก����;���� G<�<�� ��"�O���� ,�����������	ก����กN�:�*��$��	�< 
 

7. "��������,��
�I��ก"��G�����"     ☐  ���    ☐  ��"��� 
 
8. "������
���	;�����������������
�IG�����"   ☐  ���    ☐  ��"��� 

 
9. "������������PI!<������	�����������:�*���ก�����������ก����
�����,�ก!�"�O"<OกG�����"

                                              ☐  ���    ☐  ��"��� 

(���� BED   5 (���) 9(��
)) 

  

�G���D��	��ก��.................. 

��������������ก�ก	�� 
(�G�� BED) 
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BED  2.2                                                                                   

 แบบบันทึกขอมูลรายบุคคลหญิงขายบริการทางเพศ 

จังหวัด.....................................ระหวางวันที่............เดือน...........................พ.ศ.................. 
ลําดับ

ที่ 

รหัส 

BED 

อายุ

(ป) 

รหัส

สถาน

บริการ 

ระยะเวลาขายบรกิาร

ทางเพศรวมทั้งหมด 

โดยเฉลี่ย(1) 

(…ป.....เดือน....วัน) 

จํานวนแขก

ทั้งหมดในคืน

ลาสุดที่ทํางาน 

(คน) 

จํานวนครั้ง

ของการรวม

เพศในคืน

ลาสุดที่ทํางาน 

(ครั้ง) 

จํานวนครั้งของ

การรวมเพศที่ไม

ใชถุงยางอนามัย

ในคืนลาสุดที่

ทํางาน (ครั้ง) 

มีอาการ/เคยมี

เขาไดกับโรค

เอดส(2) 

(ดูรายละเอียด

ดานหลัง) 

ประวัติ 

เคยตรวจ

เอดส(3) 

 

ประวัติการ

รับประทาน

ยาตานไวรัส

เอดส(3) 

ประวัติการ

ตั้งครรภและ

เคยรับยา

ตานไวรัสใน

โครงการเฝา

ระวังการติด

เชื้อจากแมสู

ลูก 

ผลการ

ตรวจ 

เอ็ชไอวี 

ผลการ

ตรวจ

ซิฟลิส 

การสง

ตรวจการ

ติดเชื้อ

รายใหม(3) 

               

               

               

               

(1)กรณีที่ไมเคยขายบริการหรือไมเคยรวมเพศโดยไดรับเงินคาตอบแทนใหตอบ “0”  ถามเรื่องการใชถงยางอนามัยตอ 
(2)กาเครื่องหมาย – “ / ” กรณีที่ตอบ “มี” หรือ “เคย” และ “x” กรณีที่ตอบ “ไมมี” หรือ “ไมเคย” 

หญิงขายบริการทางเพศที่ไดรับการตรวตเลือดหาการติดเชื้อเอ็ชไอวีทั้งสิ้น...........................ราย ผลการตรวจหาการติดเชื้อเอ็ชไอวีเปนบวก..................ราย 

หมายเหต ุ อาการเขากันไดกับโรคเอดส กรุณาพลิกดานหลัง                                                              

                                                                  ผูรวบรวมขอมูล............................................................. 
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• นํ้าหนักลด มากกวา 10% หรือ ลดลงมากผิดปกติ รวมกับทองเสีย หรือ ไขเรื้อรัง 

• โรคเยื่อหุมสมองอักเสบจากเชื้อรา (Cryptococcal meningitis) 

• วัณโรคปอด / วัณโรคนอกปอด เชน ตอมนํ้าเหลือง เยื่อหุมสมอง เปนตน (pulmonary or 

extrapulmonary tuberculosis) 

• มะเร็งของผิวหนัง (Kaposi’s sarcoma) 

• เชื้อราของหลอดอาหาร (candidiasis of the esophagus) 

• ปอดบวมรุนแรง  หรือ ปอดบวมเรื้อรัง (life-threatening or recurrent pneumonia) 

• มะเร็งปากมดลูก (invasive cervical cancer) 

• อาการทางประสาท หลงลืม ไมรูตัว จนตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล (HIV dementia หรือ 

HIV encephalopathy) 

     รหัสสถานบริการ 

01 = สํานัก   14 = คอกเทลเลาจ 

02 = โรงแรม   15 = อาบ อบ นวด  

03 = บังกะโล   16 = นวดแผนโบราณ 

04 = เกสเฮาส   17 = ซาวนา 

05 = โรงน้ําชา       18 = คอฟฟชอฟ 

06 = บารเบียร   19 = คาเฟ 

07 = บารเกย   20 = รานอาหาร 

08 = บารอะโกโก  21 = รานเสริมสวย 

09 = บารรําวง   22 = รานตัดผมชาย 

10 = ดิสโกเธค   23 = นางโทรศัพท 

11 = ไนตคลบั   24 = เตรต็เตร 

12 = ผับ   25 = อ่ืน ๆ    

13 = คาราโอเกะ 
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ใบนําสงตวัอยางซีร่ัมหญงิขายบริการทางเพศ 

โรงพยาบาล      จังหวัด      

   ตรง     แฝง 

รหัสชุดตรวจกรอง  (Screening test)  ที่ใชตรวจการติดเชื้อเอชไอวี  

รหัสชุดตรวจเสริมที่ 1  (Supplementary test 1)  ที่ใชตรวจการติดเชื้อเอชไอวี  

รหัสชุดตรวจเสริมที่ 2  (Supplementary test 2)  ที่ใชตรวจการติดเชื้อเอชไอวี  

 

ผลการตรวจหาการติดเชือ้เอชไอวี 
ลําดับ

ที่ 
รหัส BED BAR CODE อายุ Screening  

test 

Supplementary 

test 1 

Supplementary 

test 2 

ผลการ

ตรวจ

ซิฟลิส 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

     
 

 

 

 

 

 

 6.  การบันทึกขอมูล 

 

วันที่เจาะเลือด   

เวลาที่เจาะเลือด   

ชื่อผูสงเลือด   

สําหรับเจาหนาที่เจาะเลือด 

วันที่แยกซีร่ัม   

เวลาแยกซีร่ัม   

วันที่สงซีร่ัม   

ชื่อผูสงซีร่ัม   

สําหรับเจาหนาท่ีหองปฏิบัติการ 

วันที่รับซีร่ัม   

ชื่อผูรับซีร่ัม   

สําหรับสถาบันวิจัย 

วิทยาศาสตรสาธารณสุข 

BED 2.3 

รหัสชุดตรวจฯ  
ดูไดท่ีหนาหลัง 



 

 การเฝาระวังอุบัติการณการติดเชื้อเอ็ชไอวี 25 

 

ตารางแสดง รายชื่อชุดตรวจการติดเชื้อเอชไอวี  

รหัส รายชื่อชุดตรวจการติดเชื้อเอชไอวี รหัส รายชื่อชุดตรวจการติดเชื้อเอชไอวี 

E 1 ENZYGNOST ANTI HIV 1/2 PLUS PA 1 Serodia HIV 

E 2 ENZYGNOST HIV INTEGRAL II PA 2 Serodia HIV-1/2 

E 3 GENSCREEN ULTRA HIV Ag-Ab PA 3 SFD HIV 1/2 PA 

E 4 GENSCREEN HIV 1/2 Version 2 RA 1 Bioline HIV 1/2   

E 5 Murex HIV Ag/Ab Combination RA 2 Capillus HIV-1/HIV-2 

M 1 AXSYM HIV1/HIV2 gO RA 3 CORE HIV-1&2 

M 2 ACCESS HIV 1/2 New RA 4 DoubleCheck II HIV 1+2 

M 3 AXSYM HIV Ag/Ab Combo RA 5 Determine HIV 1/2 

M 4 ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo RA 6 ImmunoComb II HIV 1&2 Bispot 

M 5 Elecsys HIV Combi RA 7  RETROSCREEN HIV 

M 6 IMX HIV 1/2 III Plus RA 8 SD BIOLINE HIV-1/2 3.O 

M 7 Vitros Immunodiagnostic Products Anti 1+2   RA 9 ONE STEP HIV(1&2) TRI-LINE TEST 

M 8 VIDAS HIV DUO ULTRA WB 1 HIV-BLOT 2.2 

หมายเหต ุกรณีชุดตรวจทีใ่ชงานไมมีรายชื่ออยูในตาราง กรุณาระบุชื่อชุดตรวจแทนการใชรหัสชุดตรวจ 

 

6.  การบันทึกขอมูล 

เม่ือทราบผลการตรวจเอ็ชไอวีแลว ใหหนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินการบันทึกขอมูลเขาโปรแกรม

สําเร็จรูปที่จัดไวให โดยไมตองรอผลการตรวจยืนยัน โดยศึกษาชื่อตัวแปรที่จัดเก็บและรหัสแสดงคาของแต

ละกลุมประชากร ควรดําเนินการลงรหัสตัวแปรที่จําเปนใหเรียบรอย กอนการบันทึกขอมูล เชน รหัส

โรงพยาบาล รหัสจังหวัด รหัสสถานที่เฝาระวัง รหัสผลการตรวจเอ็ชไอวี และรหัสผลการตรวจซิฟลิส รวมทั้ง

ตรวจสอบความครบถวนของขอมูลรายบุคคล 
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ตารางแสดงตัวแปรที่จัดเก็บและรหัสแสดงคาของตัวแปรกลุมหญิงขายบริการทางเพศ 

  

ตัวแปรที่จัดเก็บ ชื่อตัวแปร จํานวนหลัก รหัสแสดงคาของตัวแปร 

1 รอบที่สํารวจหาความชุกของการ

ติดเชื้อเอ็ชไอวี  

 

ROUND 

 

2 ลงเลขแสดงลําดับที่ของรอบที่ไดมีการสํารวจหาความชกุ

ของการติดเชื้อเอ็ชไอวี เชน 18 สําหรับรอบที่ 18 ที่

ดําเนินการในเดอืนมิถุนายน 2543 

2 ปที่ทําการสํารวจ YEAR 4 ใชป ค.ศ. เชน 2000 

3 จังหวัดที่ดําเนินการสํารวจ PROVINCE 

 

2 ใหใชรหัสจังหวัดตามขอกําหนดของกระทรวงมหาดไทย 

เชนจังหวัดชลบุรี ใชรหัส 20 

4 อําเภอ DISTRICT 

 

2 ใหใชรหัสจังหวัดตามขอกําหนดของกระทรวงมหาดไทย 

5 ลําดับที่ของเลือดตัวอยาง 

 

NO 

 

4 ลงเลขลําดับที่ของโลหิตเรียงจาก 1 ไปจนครบตาม

จํานวนเลือดตัวอยางที่สํารวจได 

6 อายุ 

 

AGE 

 

2 ใหใชอายุจริง โดยปดเศษที่เปนเดือนทิ้ง ถาไมทราบอายุ

ใหใชรหัส 99 

9.  สัญชาติ 

 

NATIONAL 

 

# 

 

1 = สัญชาติไทย   5 = สัญชาติลาว 

2 = สัญชาติจีน     6 = สัญชาติเวียดนาม 

3= สัญชาติพมา    8= สัญชาติอื่นๆ 

4 = สัญชาติเขมร  9 = ไมทราบ 

7.      รหัส BED BLDID ##-##-#-### ลงเลขรหัสเลือดตามที่ระบุในแบบเก็บขอมูลรายบคุคล 

และรหัสไมซ้ํากนั เฉพาะกรณีท่ี HIV+ve 

8 จํานวนผูที่รับบริการทั้งหมดในคืน

ลาสุดที่ทํางาน 

CLIENT 

 

2 ลงจํานวนแขกที่หญิงขายบริการทางเพศแตละคนได

ใหบริการในคืนลาสุดที่ทํางาน 

9 จํานวนครั้งของการรวมเพศในคืน

ลาสุดที่ทํางาน 

INTERCOU 

 

2 ลงจํานวนแขกที่หญิงขายบริการทางเพศรวมเพศกับแขก

ในคืนลาสุดที่ทํางาน 

10 จํานวนครั้งของการรวมเพศที่ไมใช

ถุงยางอนามัยในคืนลาสุดที่ทํางาน 

UNPROTEC 

 

2 ลงจํานวนครั้งที่หญิงขายบริการทางเพศไมไดใชถุงยาง

อนามัยขณะรวมเพศกับแขกในคืนลาสุดที่ทํางาน 

11 ผลการตรวจเอ็ชไอวี HIV 

 

1 1 = Positive 

2 = Negative 

3 = Intermediate 

12 ผลการตรวจเอ็ชไอวี HIV text 

 

1 Positive 

Negative 

Intermediate 

13 ผลการตรวจซิฟลิส 

 

SYPHILIS 1 

 

1 = Reactive 

2 = Non – Reactive 

3 = Intermediate 

9 = ไมทราบ, ไมไดดําเนินการตรวจ 

14 ผลการตรวจซิฟลิส 

 

SYPHILIS text 1 

 

Reactive 

Non – Reactive 

Intermediate 

ไมทราบ, ไมไดดําเนินการตรวจ 

15 ประวัติการรับประทานยาตาน

ไวรัสเอดส 

ARV 1 1=เคย 

2=ไมเคย 
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ตัวแปรที่จัดเก็บ ชื่อตัวแปร จํานวนหลัก รหัสแสดงคาของตัวแปร 

16 ประวัติเคยตรวจเอดส PRETEST 1 1=เคย 

2=ไมเคย 

17. มีอาการ/เคยมีอาการเขากันได
กับโรคเอดส 

AIDS 1 1=มี 

2=ไมมี 

18. จํานวนปที่ขายบริการ DURATION 

YEAR 

2 ลงจํานวนปที่ใหบริการนับตั้งแตเร่ิม 

19. จํานวนเดือนที่ขายบริการ DURATION 

MONTH 

2 ลงจํานวนเดือนที่ใหบริการนับตั้งแตเร่ิม 

20. จํานวนวันที่ขายบริการ DURATION 

DAY 

2 ลงจํานวนวันที่ใหบริการนับตั้งแตเร่ิม 

21. ผลการตรวจปสสาวะหา 

Chlamydia trachomatis 

CT 1 1 = Reactive 

2 = Non - Reactive 

9 = ไมทราบ/ไมไดตรวจ 

22.ผลการตรวจปสสาวะหาNeisseria 

gonorrhea 

NG 1 1 = Reactive 

2 = Non – Reactive 

9 = ไมทราบ/ ไมไดตรวจ 

23.ประวัติการตั้งครรภและเคยรับยา

ตานไวรัสในโครงการเฝาระวังการติดเชื้อ

จากแมสูลูกPMTCT 

PASTPREG 1 0=ไมเคย   

1=เคย 

24. การสงตรวจการติดเชื้อรายใหม SEND 1 1. สงตัวอยาง 

2. ไมสงตัวอยาง 

9. ไมทราบ 

 

7. การสงตอขอมูล 

 ใหสงขอมูลโดยเร็วทีสุ่ดหลังจากบันทึกขอมูลเสร็จเรียบรอยแลว โดยใหเปลี่ยนชื่อ File ขอมูลใหม

เปน xxBEDcsw.mdb โดยที่ 

 xx   หมายถึง รหัสจังหวัด 

 BED หมายถึง file ขอมูลของการเฝาระวังอุบตักิารณการติดเชื้อเอ็ชไอว ี

 csw หมายถึง กลุมพนักงานบริการ  ANC หญิงที่มาฝากครรภ 

 ดังน้ัน ถาจังหวัดอุบลราชธานี (รหัสจังหวัด 34) ทําการสงขอมูลการเฝาระวังอุบตัิการณการติดเชือ้

เอ็ชไอวี กลุมหญิงตั้งครรภ File ขอมูลจะมีชื่อวา 34BEDanc.mdb เปนตน 

 ใหทําการสงขอมูลมาที่สํานักระบาดวิทยา โดยสามารถสงไดที่ center.sero@gmail.com 

โดยควรจะบบีอัดขอมูลเพ่ือใหขอมูลมีขนาดเล็กกอนแนบไฟลสง 
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9. ขั้นตอนการปฏิบัติงานทางหองปฏิบัติการในการเก็บและขนสงตัวอยาง  

9.1. การเก็บตัวอยางเลือดและการใหรหัสตัวอยางสงตรวจโดยเจาหนาที่งานกามโรค 

9.1.1 อุปกรณที่เตรียมให 

9.1.1.1  หลอด sterile บรรจุเลือดขนาด 7 ซี.ซี. 

9.1.1.2  หลอด sterile แยกซซีร่ัมขนาด 2 ซี.ซี.  

9.1.1.3  sterile pasteur pipette  

9.1.1.4  กลองบรรจุหลอดทดลอง 

9.1.1.5  กลองโฟมพรอม ice pack และปายที่อยูปลายทางพัสดุ  

9.1.1.6  ถุงพลาสติกซปิล็อคและใบนําสงตัวอยางพลาสมา (BED 2.3) 

9.1.1.7  ซองจดหมายติดแสตมปพรอมจาหนาซอง (ใชรายงานผล) 

9.1.1.8  เทปกาวสําหรบัปดผนึกกลองโฟม 

9.1.1.9  สติ๊กเกอรรหัส สําหรับ BED  

9.1.1.10  รายละเอียดในการติดตอบริษัทในการสงพัสดุของแตละพ้ืนที ่

 

******* Ice pack ควรแชแข็งกอนใชงานอยางนอย 2 วัน******** 

 

9.1.2 การเก็บตัวอยาง  

  การทดสอบเพื่อเฝาระวังการติดเชื้อเอ็ชไอวีรายใหม  สามารถทดสอบไดโดยการใชซีร่ัม 

จํานวนอยางนอย 7 ซี.ซี. ใสในหลอดทดลองที่ปราศจากเชื้อที่เตรยีมใหเทาน้ัน   

 9.1.3 การใหรหัสตัวอยาง  

      ผูเก็บตัวอยางเลือดทําการใหรหัสเลอืดแกตัวอยางทุกรายตามหลักการดังน้ี  

9.1.3.1  สติ๊กเกอรที่เตรียมใหเปนดังน้ี 

- กลุมหญิงขายบริการทางเพศตรงใชสติ๊กเกอรสีเขียว 
- หญิงขายบริการทางเพศแฝงใชสติ๊กเกอรสีแดง    

9.1.3.2  รหัสเลือดประกอบดวยตวัเลข 10 หลัก (XX – XXXX – X - XXX) 

- สองหลักแรกเปนรหัสจังหวัด 

- หลักที่ 3 ถึง 6 เปนรหัสโรงพยาบาล/ ศูนยสาธารณสุข 

- หลักที่ 7 เปนรหัสแบงกลุมประชากร โดยใชรหัส 5 หรือ 9  สําหรับ หญิงขาย

บริการตรงหรอืแฝงตามลําดับ 

- สามหลักสุดทายเปนลําดับที่ของเลือดตวัอยาง 

ตัวอยางเชน 84-0100-5-001 หมายถึง จังหวัดสุราษฎรธานี โรงพยาบาลสุราษฏรธานี กลุมหญิง

ขายบริการทางเพศตรง  ลําดับที่ 1 
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9.1.4 การบันทึกตัวอยางลงในใบนําสงตวัอยางเพือ่สงหองปฏิบัติการ  

9.1.4.1 ติดสติ๊กเกอรรหัสลงบนหลอดเลือด sterile ขนาด 7 c.c. ที่เตรียมให ,       ใบ

บันทึกขอมูลรายบุคคล (BED 2.1 หรือ BED 2.2) และใบนําสงตัวอยาง (BED 

2.3) 

9.1.4.2 ใบบันทึกขอมูลรายบุคคล (BED 2.1 หรือ BED 2.2) เก็บไวที่งานกามโรค เพ่ือรอ

ลงขอมูลในโปรแกรมที่จัดไวใหตอไป 

9.1.4.3 บันทึกวัน เวลาที่เจาะเลือดและชื่อผูเก็บตัวอยางเลือดลงในใบนําสงตัวอยาง (BED 

2.3) 

9.1.4.4 ถายเอกสารใบนําสงตัวอยาง (BED 2.3) จํานวน 1 ชุด (รวมตนฉบับเปน   2 ชุด) 

รวบรวมสงพรอมเลือดใหหองปฏิบัติการทั้งหมดภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากการ

เจาะเลือด  

9.1.4.5  สิ่งที่ตองนําสงหองปฏิบัติการ 

- ใบนําสงตัวอยางพรอมสําเนา 

- หลอดเลือดที่บรรจุเลือดแลวทั้งหมด  

- สติ๊กเกอรที่เหลือ 

 

9.2. การนําสงตวัอยางซีร่ัม 

9.2.1 เจาหนาที่หองปฏิบัติการในพื้นที่เฝาระวังตองกรอกรายละเอียดในใบนําสงตัวอยาง (BED 

2.3) ใหครบถวนสําเนาใบนําสงตัวอยางซีรั่ม 1 ชุด เก็บไวที่หองปฏิบัติ 

9.2.2 ตรวจสอบตัวอยางที่เตรียมบรรจุใหตรงกับใบนําสงตัวอยาง 
 

9.3. การบรรจุตัวอยาง  

           รวบรวมตวัอยางทีเ่ก็บไวในตูเยน็บรรจุลงในกลองนําสงตัวอยางที่มี Ice pack พรอมกับใบนําสง

ตัวอยาง (BED 2.3) ที่ใสในถุงพลาสติกซิปล็อค  

- ทําการรวบรวมซีร่ัมที่ไดทั้งหมดสงศูนยรับตวัอยางที่สวนกลาง (ปรับเปลี่ยนแตละป          

- เพ่ือตรวจเชค็กอนสงตรวจที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข       

- นําซีร่ัมที่แยกไดตามที่กลาวขางตนแลว บรรจุลงในกลองบรรจุตัวอยางที่เตรียมให 

- นํากลองตัวอยางใสในถุงพลาสติกที่เตรยีมใหแลวบรรจุลงในกลองโฟมที่จัดเตรียมให บรรจุ ice 

pack ลงในกลองโฟม 

- บรรจุใบนําสงตัวอยาง 1 ชุด (ตนฉบับ) ใสถุงพลาสติกกอนบรรจุลงในกลองโฟม 

- เขียนชื่อสํานกังานสาธารณสุขหรือศูนยบริการสาธารณสุขดานบนกลองโฟมแลวนําสงตาม

ระยะเวลาที่กาํหนด  
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- สงพัสดุโดยผานทางบริษัทรับสง(แจงในที่ประชุม) เพ่ือนําสงศูนยรับตวัอยางที่สวนกลาง 

(ปรับเปลี่ยนแตละปตามขอตกลง) 

- พนักงานบริษทัจะไปรับพัสดุถึงที่และนําสงศูนยรับตัวอยางที่สวนกลาง เช็คและเรียงตัวอยาง 

กอนนําสงใหสถาบันวิจัยวทิยาศาสตรสาธารณสุขดําเนินการตรวจเลือด  

 

9.4. การรายงานผลการตรวจแอนตเิอ็ชไอวีและซิฟลิส 

 เม่ือทําการตรวจหาแอนติบอดีตอเชื้อเอ็ชไอวีและซิฟลสิเสร็จแลวใหลงผลการตรวจทั้งหมดในใบ

นําสงตัวอยางขางตนพรอมถายสําเนาอีก 2 ชุด และรายงานผลดังน้ี 

 - ตนฉบบัเก็บไวที่หองปฏิบตัิการ 

 - รายงานผลใหแกสาธารณสุขจังหวัด 1 ชุด 

 - รายงานผลใหสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข 1 ชุด โดยสงทางไปรษณีย ตามที่อยู

เดียวกับที่สงพลาสมาขางตน  โดยรวบรวมสงครั้งเดียวหลังจากทางหองปฏิบัติการทาํการตรวจผลเอ็ชไอวี

แลวเสร็จ 
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9. CSW Serum Transportation Flow Chart 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

นับเวลาจากการเจาะ  เลือดถึงการสงไมเกิน 5 วัน 

คลินิกกามโรค 

สสจ./ สคร. 

(37 จังหวัด) 
หองปฏิบัติการของจังหวัด 

Clotted blood 5 cc. 

ติดสติ๊กเกอรรหัสเลือด 

คลินิกกามโรค 

ศูนยสาธารณสุข 
กองชันสูตรสาธารณสุข

Clotted blood 5 cc. 

ติดสติ๊กเกอรรหัสเลือด 

ผลการตรวจแอนติเอ็ชไอวีและซิฟลิส 

 

ตรวจการติดเชื้อรายใหม  

สงผลการตรวจให  

 สคร. / สสจ. 

แบบบันทึกขอมูลรายบุคคลและรหัส BED 

ใน AIDSSEN 

HIV antibody Positive 

ตรวจเลือดหาแอนติเอ็ชไอวีและซิฟลสิ 

Serum 1.0 cc. (เก็บที่ 4 องศา) สงพรอมใบนําสง

ตัวอยางซีร่ัมและรหัส BED ( BED 2.3) 

สถาบันวิจัยวทิยาศาสตรสาธารณสุข (NIH) 

( เก็บตัวอยางไวท่ี - 70 °c ) 

ศูนยรับตัวอยางที่สวนกลาง* 

 คัดแยกซีร่ัมที่ใหผลตรวจแอนติเอ็ชไอวเีปน 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวกที่ 1 

วิธีการตรวจหาแอนติบอดีตอเชื้อเอ็ชไอวี 
 

 การตรวจหาแอนติบอดีตอเชื้อเอ็ชไอวี มักตรวจพบไดในเวลา 3-12 สัปดาหหลังจากไดรับเชื้อ ผูติด
เชื้อบางรายอาจจะตองใชเวลานานกวานี้แตมักจะไมเกิน 6 เดือน แบงการตรวจหาแอนติบอดีตอเชื้อเอ็ชไอวี
เปน 2 ขั้นตอนคือ  

1. การตรวจกรองเบื้องตน (screening test)  

2. การตรวจยืนยนั  (confirmatory test)  

 
ลําดับข้ันตอนการตรวจหาแอนติบอดีตอเชื้อเอ็ชไอวี  
 องคการอนามัยโลกไดแนะนาํขั้นตอนการตรวจหาแอนติบอดีตอเชื้อเอ็ชไอวี ไว 3 แนวทางขึ้นอยู
กับวตัถุประสงคของการทดสอบและความชุกของภาวะการติดเชื้อเอ็ชไอวีในประชากรนั้น ๆ (ตารางที่ 1 
และ แผนภูมิ 1) 

แนวทางที่ 1 
ใหตรวจทุกตัวอยางตรวจโดยวิธี วิธี  ELISA หรือ particle agglutination หรือ วิธีการตรวจ

โดยวิธีรวดเร็ว หน่ึงการทดสอบ ถาใหผลบวก ก็ใหถือวาการตรวจหาแอนติบอดีตอเชื้อเอ็ชไอวี ใหผลบวก     
ถาเปนผลลบ ก็ใหถือวาการตรวจหาแอนติบอดีตอเชื้อเอ็ชไอวี ใหผลลบ  

แนวทางที่ 2 
ใหตรวจทุกตัวอยางตรวจโดยวิธี วิธี ELISA หรือ particle agglutination หรือ วิธีการตรวจ

โดยวิธีรวดเร็ว สองวิธีที่ใชแอนติเจนหรือหลักการที่ตางกัน  

• ถาผลการตรวจโดยวิธีแรกใหผลลบ ก็ใหถือวาการตรวจหาแอนติบอดีตอเชื้อเอ็ชไอวี ใหผล
ลบ โดยไมตองทําการตรวจโดยวิธีที่สอง  

• ถาผลการตรวจโดยวิธีแรกเปนบวก ก็ใหตรวจดวยการวิธีที่สอง ถาไดผลบวกอีกใหถอืวาการ
ตรวจหาแอนติบอดีตอเชื้อเอ็ชไอวี ใหผลบวก แตถาใหผลลบ ในครั้งที่สอง ก็ใหถือวาการ
ตรวจหาแอนติบอดีตอเชื้อเอ็ชไอว ีใหผลลบ  

แนวทางที่ 3 

• ใหตรวจทุกตวัอยางตรวจโดยวิธี วธิี ELISA หรือ particle agglutination หรือ วิธีการตรวจ

โดยวิธีรวดเรว็ สามวิธทีี่ใชแอนติเจนหรือหลักการที่ตางกัน  

• ถาผลการตรวจโดยวิธีแรกใหผลลบ ก็ใหถือวาการตรวจหาแอนติบอดีตอเชื้อเอ็ชไอวี ใหผล
ลบ โดยไมตองทําการตรวจโดยวิธีที่สองและสาม  

• ถาผลการตรวจโดยวิธีแรกเปนบวก ก็ใหตรวจดวยการวิธีที่สองและสาม และใหแปลผลดังน้ี  
o ถาผลการตรวจโดยวิธีแรกเปนบวก ก็ใหตรวจดวยการวิธีที่สองใหผลบวก ใหถือวา

การตรวจหาแอนติบอดีตอเชื้อเอ็ชไอวี ใหผลบวก โดยไมตองทําการตรวจโดยวิธีที่
สาม 
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o ถาผลการตรวจโดยวิธีแรกเปนบวก ก็ใหตรวจดวยการวิธีที่สองและสามใหผลลบ 
ครั้งที่ก็ใหถือวาการตรวจหาแอนติบอดีตอเชื้อเอ็ชไอวี ใหผลลบ 

o ถาผลการตรวจโดยวิธีแรกเปนบวกและวิธีที่สองเปนลบ แตวิธีที่สามเปนบวก ใหถือ
วาการตรวจหาแอนติบอดีตอเชื้อเอ็ชไอวี เปนบวก 

การที่จะเลือกทดสอบโดยใชแนวทางที่ 2 และ 3 วิธีการแรกควรจะใชชุดทดสอบที่มีความไวสูงสุด 
การทดสอบครั้งที่สองและสามใหเลือกใชชุดทดสอบที่มีความจําเพาะสูงขึ้นกวาชุดทดสอบแรกแตอยางไรก็
ตามการตรวจเพื่อการวินิจฉัยใหทําการเจาะเลือดซ้ําและทําการตรวจซ้ําทุกรายที่ใหผลการตรวจเปนบวก 
เพ่ือปองกันความผิดพลาดทางหองปฏิบัติการและความผิดพลาดอันเกิดจากการสับเปลี่ยนของตัวอยาง
เลือด  

 

ตารางที่ 1 ขอแนะนําขององคการอนามัยโลกในการเลือกใชแนวทางตาง ๆ ในการทดสอบโดยมี
วัตถุประสงคและในกลุมความชุกของภาวะการติดเชื้อเอ็ชไอวี  

  วัตถุประสงค ความชุก แนวทาง 
เพ่ือการตรวจเลือดและบริจาคเลือด  ทุกอัตราความชุก แนวทางที่ 1 
เพ่ือการเฝาระวัง > 10 % แนวทางที่ 1 

 < 10 % แนวทางที่ 2 

เพ่ือการวินิจฉยั   

มีอาการแสดงของการติดเชือ้เอ็ชไอวี ทุกอัตราความชุก แนวทางที่ 2 

ไมมีอาการ > 10 % แนวทางที่ 2 

 < 10 % แนวทางที่ 3 

 

รูปที่ 1 แนวทางการตรวจหาแอนติเอ็ชไอวี ตามคําแนะนําของ WHO 
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ภาคผนวกที่ 2 

รหัสจังหวัด (2 ตําแหนงแรกของรหัส BED) 

 

รหัส จังหวัด รหัส จังหวัด 

10 กรุงเทพมหานคร 12 นนทบุรี 

13 ปทุมธาน ี 14 พระนครศรีอยุธยา 

16 ลพบุรี 17 สิงหบุรี 

21 ระยอง 23  ตราด 

24 ฉะเชิงเทรา 26 นครนายก 

30 นครราชสีมา 31 บุรีรัมย 

32 สุรินทร 33 ศรีสะเกษ 

34 อุบลราชธาน ี 41 อุดรธานี 

43 หนองคาย 47 สกลนคร 

48 นครพนม 51 ลําพูน 

52 ลําปาง 54 แพร 

57 เชียงราย 61 อุทัยธาน ี

63 ตาก 64 สุโขทัย 

65 พิษณุโลก 66 พิจิตร 

70 ราชบุรี 75 สมุทรสงคราม 

77 ประจวบคีรีขนัธ 82 พังงา 

83 ภูเก็ต 84 สุราษฏรธาน ี

86 ชุมพร 90 สงขลา 

92 ตรัง 94 ปตตาน ี
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รหัสหนวยงานที่ดําเนินการเฝาระวงั (4 ตําแหนง) 

 

01 โรงพยาบาลศูนย  

รหัส โรงพยาบาล รหัส โรงพยาบาล 

00 พุทธชินราช พิษณุโลก 00 ราชบุรี 

00 สรรพสิทธิ์ประสงค อุบลราชธานี  00 อุดรธานี 

00 มหาราช นครราชสีมา 00 เชียงรายประชานุเคราะห 

00 ลําปาง 00 หาดใหญ สงขลา 

00 สุราษฏรธาน ี 00 ตรัง 

00 บุรีรัมย   

 

02 โรงพยาบาลทั่วไป 

รหัส โรงพยาบาล รหัส โรงพยาบาล 

01 พระนครศรีอยุธยา 03  ลพบุรี 

04 บานหมี่ ลพบรีุ 05 สิงหบุรี 

06 อินทรบุรี สิงหบุรี 09 ปทุมธาน ี

10 พระน่ังเกลา นนทบุรี 12 นครนายก 

14 ฉะเชิงเทรา 15 ระยอง 

16 ตราด 20 ศรีสะเกษ 

24 สกลนคร 34 ลําพูน 

36 แพร 38 สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 

39 แมสอด ตาก 40 สุโขทัย 

41 ศรีสังวร สุโขทัย 46 ประจวบคีรีขนัธ 

47 บานโปง 48 โพธาราม 

49 ดําเนินสะดวก 54 พระพุทธเลิศหลา 

58 พังงา 59 ตะกัว่ปา พังงา 

61 วชิรภูเกต็ 65 สงขลา 
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03 โรงพยาบาลชุมชน (ตามดวยรหัสอําเภอ) 

จังหวัด รหัสอําเภอ 

01 เมือง 02 บางกรวย 03 บางใหญ นนทบุรี 

(12) 04 บางบัวทอง 05 ไทรนอย 06 ปากเกร็ด 

 

01 เมือง 02 คลองหลวง 03 ธัญบุรี 

04 หนองเสือ 05 ลาดหลุมแกว 06 ลําลูกกา 

ปทุมธาน ี

(13) 

07 สามโคก 08 รพ.ประชาธิปตย  

 

01 พระนครศรีอยุธยา 02   ทาเรือ 03   นครหลวง 

04   บางไทร 05   บางบาล 06   บางปะอิน 

07   บางปะหัน 08   ผักไห 09   ภาชี 

10   ลาดบัวหลวง 11   วังนอย 12   เสนา 

13   บางซาย 14   อุทัย 15   มหาราช 

16   บานแพรก    

พระนครศรีอยุธยา 

(14) 

 

 

 

 

 

    

01 เมือง 02 พัฒนานิคม 03 โคกสําโรง 

04 ชัยบาดาล 05 ทาวุง 06 บานหมี่ 

07 ทาหลวง 08 สระโบสถ 09 โคกเจริญ 

ลพบุรี 

(16) 

10  ลําสนธ ิ 11 หนองมวง  

01   เมือง 02   บางระจัน 03   คายบางระจัน 

04   พรหมบุรี 05   ทาชาง 

สิงหบุรี 

(17) 

  

06   อินทรบุรี 

 

01   เมือง 02   บานฉาง 03   แกลง 

04   วังจันทร 05   บานคาย 06   ปลวกแดง 

07   กิ่ง  เขาชะเมา 08   กิ่ง  นิคมพัฒนา   

ระยอง 

(21) 

   

01   เมือง 02   คลองใหญ 03   เขาสมิง 

04   บอไร 05   แหลมงอบ 06   กิ่งเกาะกูด 

ตราด 

(23) 

07   กิ่ง  เกาะชาง    
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จังหวัด รหัสอําเภอ 

01 เมือง (แปดริ้ว) 02 บางคลา 03 บางน้ําเปรี้ยว 

04 บางปะกง 05 บานโพธิ ์ 06 พนมสารคาม 

07 ราชสาสน 08 สนามชัยเขต 09 แปลงยาว 

10 ทาตะเกยีบ 11 กิ่ง คลองเขื่อน  

ฉะเชิงเทรา 

(24) 

   

01 เมือง 02 ปากพล ี 03 บานนา 

04 องครักษ   

นครนายก 

(26) 

   

01 เมือง 02 ครบุรี 03 เสิงสาง 

04 คง 05 บานเหลื่อม 06 จักราช 

07 โชคชัย 08 ดานขุนทด 09 โนนไทย 

10 โนนสูง 11 ขามสะแกแสง 12 บัวใหญ 

13 ประทาย 14 ปกธงชัย 15 พิมาย 

16 หวยแถลง 17 ชุมพวง 18 สูงเนิน 

19 ขามทะเลสอ 20 สีคิ้ว 21 ปากชอง 

22 หนองบุนนาก 23 แกงสนามนาง 24 โนนแดง 

25 วังนํ้าเขียว 26 กิ่ง สํานักตะครอ 27 กิ่ง เมืองยาง 

28 กิ่ง ลําทะเมนชัย 29 กิ่ง พระทองคํา 31 กิ่ง สีดา 

32  เฉลิมพระเกียรต ิ 33 กิ่ง เขาใหญ 34 กิ่ง นครจันทึก 

35 กิ่ง วังเพชร 36 กิ่ง หวยบง  

นครราชสีมา 

(30) 

  

01 เมือง 02 นางรอง 03 ประโคนชยั 

04 พุทไธสง 05 ลําปลายมาศ 06 สะตึก 

07 กระสัง 08 ละหานทราย 09 บานกรวด 

10 คูเมือง 11 หนองกี่ 12 ปะคํา 

13 หนองหงส 14 นาโพธิ์ 15 พลับพลาชัย 

16 หวยราช 17 โนนสุวรรณ 18 ชํานิ 

19 บานใหมไชยพจน 20 กิ่ง โนนดินแดง 21 กิ่ง บานดาน 

22 กิ่ง แดนดง 23 เฉลิมพระเกียรต ิ  

บุรีรัมย 

(31) 
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จังหวัด รหัสอําเภอ 

01   เมือง 02   ชุมพลบรีุ 03   ทาตูม 

04   จอมพระ 05   ปราสาท 06   กาบเชิง 

07   รัตนบุรี 08   สนม 09   ศรีขรภูมิ 

10   สังขะ 11   ลําดวน 12   สําโรงทาบ 

13   บัวเชด 14    กิ่ง  ศรีณรงค  15  กิ่ง  พนมดงรักษ 

สุรินทร 

(32) 

16   กิ่งเขวาสินรินทร 17   กิ่ง  โนนนารายณ   

01 เมือง 02 ยางชุมนอย 03 กันทรารมย 

04 กันทรลักษณ 05 ขุขันธ 06 ไพรบึง 

07 ปรางคกู 08 ขุนหาญ 09 ราศีไศล 

10 อุทุมพรพิสัย 11 บึงบูรพ 12 หวยทับทนั 

13 โนนคูณ 14 ศรีรัตนะ 15 นํ้าเกลี้ยง 

16 วังหิน 17 กิ่ง ภูสิงห 18 กิ่งเมืองจันทร 

19 เบญจลักษณ 20 พยุห 21 กิ่ง โพธิ์ศรีวรรณ 

ศรีสะเกษ 

(33) 

22 กิ่ง ศิลาลาด   

01 เมือง 03 เขมราฐ 04 เขื่องใน 

05 ศรีเมืองใหม 08 เดชอุดม 09 ตระการพชืผล 

10 นํ้ายืน 11 โขงเจียม 12 บุณฑริก 

15 พิบูลมังสาหาร 16 มวงสามสิบ 20 วารินชําราบ 

23 กุดขาวปุน 24 นาจะหลวย 25 ตาลสุม 

27 โพธิ์ไทร 28 สําโรง 29 กิ่ง ดอนมดแดง 

31 สิรินทร 32 กิ่ง ทุงศรีอุดม 34 นาเยีย 

35 กิ่งเหลาเสอืโกก 36 กิ่งนาตาล 37 กิ่งสวางวีระวงษ 

38 กิ่งนํ้าขุน   

อุบลราชธาน ี

(34) 

   

01 เมือง 02 กุดจับ 03 หนองวัวซอ 

04 กุมภวาป 05 โนนสะอาด 06 หนองหาน 

07 ทุงฝน 08 ไชยวาน 09 ศรีธาต ุ

10 วังสามหมอ 11 บานดุง 17 บานผือ 

18 นํ้าโสม 19 เพ็ญ 20 สรางคอม 

21 หนองแสง 22  นายูง 23 พิบูลยรักษ 

อุดรธานี 

(41) 

 

 

 

 

24 ภูแกว 25กิ่งประจักษศลิปาคม  
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จังหวัด รหัสอําเภอ 

01   เมือง 02   ทาบอ 03   บึงกาฬ 

04   พรเจริญ 05   โพนพิสัย 06   โซพิสัย 

07   ศรีเชียงใหม 08   สังคม 09   เซกา 

10   ปากคาด 11   บึงโขงหลง 12   ศรีวิไล 

13   บุงคลา 14   กิ่ง  สระใคร 15   กิ่ง  เฝาไร 

หนองคาย 

(43) 

16   กิ่ง  รัตนวาร ี 17   กิ่ง  โพธิ์ตาก   

01 เมือง 02 กุสุมาลย   03 กุดบาก 

04 พรรณนานิคม 05 พังโคน 06 วาริชภูมิ 

07 นิคมน้ําอูน 08 วานรนิวาส 09 คําตากลา 

10 บานมวง 11 อากาศอํานวย 12 สวางแดนดิน 

13 สองดาว 14 เตางอย 15 โคกศรีสุพรรณ 

16 เจริญศิลป 17 โพนนาแกว 18 ภูพาน 

สกลนคร 

(47) 

   

01   เมือง 02   ปลาปาก 03   ทาอุเทน 

04   บานแพง 05   ธาตุพนม 06   เรณูนคร 

07   นาแก 08   ศรีสงคราม 09   นาหวา 

10   โพนสวรรค 11   นาทม 12   กิ่ง  วังยาง 

นครพนม 

(48) 

   

01 เมือง 02 บานโฮง 03 ปาซาง 

04 แมทา 05 ลี ้ 06 ทุงหัวชาง 

07 บานธ ิ 08 กิ่ง เวียงหนองลอง  

ลําพูน 

(51) 

   

01   เมือง 02   แมเมาะ 03   เกาะคา 

04   เสริมงาม 05   งาว 06   แจหม 

07   วังเหนือ 08   เถิน 09   แมพริก 

10   แมทะ 11   สบปราบ 12  หางฉัตร 

14  เมืองปาน    

ลําปาง 

(52) 

   

01 เมือง 02 รองกวาง 03 ลอง 

04 สูงเมน 05 เดนชัย 06 สอง 

แพร 

(54) 

07 วังชิ้น 08 หนองมวงไข  
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จังหวัด รหัสอําเภอ 

01 เมือง 02 เวียงชัย 03 เชียงของ 

04 เทิง 05 พาน 06 ปาแดด 

07 แมจัน 08 เชียงแสน 09 แมสาย 

10 แมสรวย 11 เวียงปาเปา 12 พญาเม็งราย 

13  เวียงแกน 14  ขุนตาล 15 แมฟาหลวง(เทิด 

16  แมลาว 17 กิ่งเวียงเชยีงรุง ไทย) 

เชียงราย 

(57) 

18 กิ่ง ดอยหลวง   

01  เมือง 02   ทัพทัน 03   สวางอารมณ 

04   หนองฉาง 05   หนองขาหยาง 06   บานไร 

07   ลานสัก 08   หวยคต   

อุทัยธาน ี

(61) 

   

01   เมือง 02   บานตาก 03   สามเงา 

04   แมระมาด 05   ทาสองยาง 06   แมสอด 

07   พบพระ 08   อุมผาง 09   กิ่ง  วังเจา 

ตาก 

(63) 

   

01 เมือง 02 บานดานลานหอย 03 คีรีมาศ 

04 กงไกรลาศ 05 ศรีสัชนาลยั 06 ศรีสําโรง 

สุโขทัย 

(64) 

07 สวรรคโลก 08 ศรีนคร 09 ทุงเสลี่ยม 

01 เมือง 02 นครไทย 03 ชาติตระการ 

04 บางระกํา 05 บางกระทุม 06 พรหมพิราม 

พิษณุโลก 

(65) 

07 วัดโบสถ 08 วังทอง 09 เนินมะปราง 

01   เมือง 02   วังทรายพูน 03   โพธิ์ประทับชาง 

04   ตะพานหิน 05   บางมูลนาก 06   โพทะเล 

07   สามงาม 08   ทับคลอ 09   กิ่ง  สากเหล็ก 

10   กิ่ง  บึงนาราง 11   กิ่ง  ดงเจริญ 12   วชิรบารมี 

พิจิตร 

(66) 

   

01 เมือง 02 จอมบึง 03 สวนผึ้ง 

04 ดําเนินสะดวก 05 บานโปง 06 บางแพ 

07 โพธาราม 08 ปากทอ 09 วัดเพลง 

ราชบุรี 

(70) 

10 กิ่ง บานคา   
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                  จังหวัด รหัสอําเภอ 

01 เมือง 02 บางคนท ี

(รพ.นภาลัย) 

03 อัมพวา สมุทรสงคราม 

(75) 

   

01   เมือง 02   กุยบุรี 03   ทับสะแก 

04   บางสะพาน 05   บางสะพานนอย 06   ปราณบุรี 

07   หัวหิน 08   กิ่ง  สามรอยยอด   

ประจวบคีรีขนัธ 

(77) 

   

01 เมือง 02 เกาะยาว 03 กะปง 

04 ตะกัว่ทุง 05 ตะกัว่ปา 06 คุระบุรี 

พังงา 

(82) 

07 ทับปุด 08 ทายเหมือง 

 

 

ภูเก็ต 

(83) 

01 เมือง 02 กะทู 

 

03 ถลาง 

01 เมือง 02 กาญจนดิษฐ 03 ดอนสัก 

04 เกาะสมุย 05 เกาะพงัน 06 ไชยา 

07 ทาชนะ 08 คีรีรัฐนิคม 09 บานตาขุน 

10 พนม 11 ทาฉาง 12 บานนาสาร 

13 บานนาเดิม 14 เคียนซา 15  เวียงสระ 

16 พระแสง 17 พุนพิน 18 ชัยบุรี 

สุราษฏรธาน ี

( 84) 

19 กิ่ง วิภาวดี   

01   เมือง 02  ทาแซะ 03   ปะทิว 

04   หลังสวน 05   ละแม 06   พะโตะ 

ชุมพร 

(86) 

07   สวี 08   ทุงตะโก 

 

  

01 เมือง 02 สทิงพระ 03 จะนะ 

04 นาทว ี 05 เทพา 06 สะบายอย 

07 ระโนด 08 กระแสสินธุ 09 รัตภูมิ 

10 สะเดา 11 หาดใหญ 12 นาหมอม 

13 ควนเนียง 14 บางกล่ํา 15 สิงหนคร 

สงขลา 

(90) 

16 คลองหอยโขง 
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จังหวัด  รหัสอําเภอ  

01 เมือง 02 กันตัง 03 ยานตาขาว 

04 ปะเหลียน 05 สิเกา 06 หวยยอด 

07 วังวิเศษ 08 นาโยง 09  รัษฎา 

10 กิ่งหาดสําราญ   

ตรัง 

(92) 

 

01   เมือง 02   โคกโพธิ์ 03   หนองจิก 

04   ปะนาเระ 05   มายอ 06   กิ่ง  ทุงยางแดง 

07   สายบุรี 08   ไมแกน 09   ยะหริ่ง 

10   ยะรัง 11   กะพอ 12   แมลาน 

ปตตาน ี

(94) 

   

 

05 หนวยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

รหัส หนวยงาน รหัส หนวยงาน 

00 ศูนยสาธารณสุขทุกแหง 72  รพ.กลาง 

73  รพ.วชิรพยาบาล 74 รพ.ตากสิน 

75 รพ.เจริญกรุงประชารักษ 77 รพ.หนองจอก 

78  รพ.ลาดกระบงั 80 รพ.หลวงพอทวศีักดิ์ 

81 รพ.ราชพิพัฒน 82 รพ.สิรินธร 

00 ฝายกามโรค กองควบคุมโรค   

 

06 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย 

รหัส โรงพยาบาล 

08 รพ. ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร 

 

10 หนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค 

รหัส หนวยงาน 

04 สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 4  ราชบรีุ 

05 สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5  นครราชสีมา 

07 สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7   อุบลราชธาน ี

09 สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9   พิษณุโลก 

12 สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 12  สงขลา 
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13 หนวยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม 

รหัส โรงพยาบาล รหัส โรงพยาบาล 

15 รพ. ร.ร. นายรอย จปร.   

 

14 หนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและสงักัดอ่ืนๆ 

รหัส โรงพยาบาล รหัส โรงพยาบาล 

04 รพ. ชลประทาน   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


