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การเฝ้าระวงัการติดเช้ือเอชไอวีรายใหมใ่นกลุ่มหญิงท่ีมาฝากครรภ ์
 
บทน า 

การเฝ้าระวงัความชุกของการตดิเชื้อเอชไอวใีนกลุ่มหญงิตัง้ครรภ์ไดเ้ริม่ด าเนินการมาตัง้แต่ 
พ.ศ. 2532 จนถงึปัจจุบนั ซึ่งในช่วงแรกของการด าเนินการพบว่าความชุกของการตดิเชื้อเอชไอวใีน
กลุ่มหญิงตัง้ครรภ์ในระดบัประเทศมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างรวดเรว็จนกระทัง่ พ .ศ. 2538 จึงค่อยๆ 
ลดลงแต่กลบัชา้กว่าทีค่วรจะเป็น ใน พ.ศ. 2546 ค่าความชุกยงัคงสงูกว่ารอ้ยละ 1 และไม่ไดล้ดลงใน
ทุกประชากรกลุ่มย่อยโดยเฉพาะภาคใต้ซึ่งยงัไม่แสดงแนวโน้มลดลง นอกจากนี้ความชุกตดิเชือ้เอช
ไอวใีนหญิงที่ตัง้ครรภ์ที ่2 หรอืที่ 3 นัน้ยงัสูงกว่าความชุกของการตดิเชื้อเอชไอวใีนหญิงที่ตัง้ครรภ์
แรก ดงันัน้ กระทรวงสาธารณสุขจึงได้เริม่เน้นนโยบายป้องกนัการตดิเชื้อเอชไอวใีนกลุ่มหญิงวยั
เจริญพันธุ์มากขึ้น แต่การเฝ้าระวังความชุกของการติดเชื้อ เอชไอวีในระบบเดิม(HIV Sero-
Surveillance) ไม่สามารถบอกไดว้่าหญงิตัง้ครรภ์ทีต่ดิเชือ้เอชไอวนีัน้ไดร้บัเชือ้มานานเพยีงใด ท าให้
ขอ้มลูทีไ่ดไ้ม่สามารถใชป้ระเมนิโครงการป้องกนัต่างๆ ได้ดเีท่าทีค่วร   
 กองระบาดวทิยาเห็นความส าคญัที่จะเฝ้าระวงัอุบตัิการณ์การตดิเชื้อ เอชไอวใีนกลุ่มหญิง
ตัง้ครรภเ์พือ่ใหไ้ดข้อ้มลูทีท่นักบัสถานการณ์มากยิง่ขึน้  ช่วยในการประเมนิผลและปรบัปรุงโครงการ
ป้องกนัต่างๆ นอกจากนี้การทีม่นีโยบายสาธารณสุขในโครงการป้องกนัการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวจีาก
แม่สู่ลูก ท าให้มกีารตรวจคดักรองเพื่อทราบสถานการณ์การตดิเชื้อ เอชไอวใีนหญิงที่ฝากครรภ์ทุก
ราย การด าเนินการเฝ้าระวังจึงสามารถร่วมใช้แหล่งข้อมูลและตัวอย่างเลือดที่มีอยู่แล้วเพื่อให้
ด าเนินการได้สะดวกและมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึ้น โดยอาศยัการตรวจทางห้องปฏิบตัิการด้วยวธิ ี
Limited-antigen Avidity EIA assay ซึ่งสามารถตรวจหาผู้ที่มกีารสร้าง HIV antibody ในระยะแรก
คอืภายใน 127 วนั  ดงันัน้การน าเอาตวัอย่างเลอืดของผูต้ดิเชือ้ทีไ่ดจ้าการเฝ้าระวงัความชุกของการ
ติดเชื้อเอชไอวีมาท าการตรวจเพิ่มเติมด้วยวิธี   Limited-antigen Avidity EIA assayจะท าให้
สามารถแยกผูต้ดิเชือ้รายใหม่ออกจากผูท้ีต่ดิเชื้อมานานแลว้และน าข้อมลูทีไ่ดม้าค านวณทางสถติอิกี
ทหีนึ่งเพือ่หาค่าอุบตักิารณ์การตดิเชือ้เอชไอวตี่อไป 
   
นิยามศพัท ์
 ผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ หมายถงึ  ผู้ที่มผีลการตรวจ Anti HIV เป็น Positive และตรวจ
ดว้ยชุดตรวจผูต้ดิเชือ้รายใหม่ และไดร้บัการแปลผลว่าเป็น Recent infection 
 
การตรวจทางห้องปฏิบติัการท่ีเก่ียวข้องกบัการเฝ้าระวงัการติดเช้ือเอชไอวี 
 การตรวจทางห้องปฏบิัตกิารส าหรบัการเฝ้าระวงัความชุกการตดิเชื้อเอชไอว ีมไิด้เน้นการ
ตรวจเพื่อหาการตดิเชือ้เป็นรายบุ แต่เป็นการวดัความชุก (Prevalence) ของการตดิเชือ้ของกลุ่มคน 



 

ในทางปฏิบัติจึงอาศัยผลจากวิธีตรวจคัดกรองขัน้ต้น (Screening test) เป็นหลัก ไม่มีความ
จ าเป็นตอ้งใช ้Supplementary test ร่วมดว้ย 
 เนื่องจากค่าพยากรณ์ผลบวก (Predictive value positive) จะเพิ่มมากขึ้น ถ้าความชุกใน
ประชากรนัน้ๆ สงู องคก์ารอนามยัโลกจงึไดม้ขีอ้แนะน าว่าใหใ้ชค้วามชุกทีร่อ้ยละ 10 เป็นเสน้แบ่งว่า
ควรตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอวดีงันี้ 
 ในกรณีท่ีความชุกของการติดเชื้อในพื้นท่ีสูงกว่าร้อยละ 10 อาศัยการตรวจด้วย 
Simple Test หรอื Rapid Test หากไดผ้ลบวกครัง้เดยีวกใ็หถ้อืว่ามกีารตดิเชือ้ 
 ในกรณีท่ีความชุกของการติดเชื้อในพื้นท่ีต ่ากว่าร้อยละ 10 อาศัยการตรวจด้วย 
Simple Test หรอื Rapid Test หากได้ผลบวกให้ตรวจซ ้าอกีครัง้ด้วยชุดน ้ายาทดสอบที่มหีลกัการ
หรอืการเตรยีมแอนตเิจนแตกต่างจากวธิทีดสอบครัง้แรก 
 ในประเทศไทย กองระบาดวทิยาได้ประยุกต์ใชแ้นวทางขององคก์ารอนามยัโลก โดยอาศยั
การตรวจวิธี Screening test เป็นหลกั หากผลการตรวจด้วย ELISA และ Particle agglutination 
test (PA) ไดผ้ลบวกเหมอืนกนักถ็อืว่ามกีารตดิเชือ้ (รปูที ่1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
รปูที ่1  ขัน้ตอนการตรวจการตดิเชือ้เอชไอวใีนงานเฝ้าระวงัการตดิเชือ้เอชไอว ี
 (HIV Testing Algorithm for Sero-surveillance) 
 
 ส าหรบัการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารเพือ่เฝ้าระวงัอุบตักิารณ์การตดิเชื้อเอชไอวจีะด าเนินการ
โดยน าตวัอย่างน ้าเหลอืง (serum) ทีใ่ห้ผลบวกจากการเฝ้าระวงัความชุกของการตดิเชื้อเอชไอวมีา
ท าการตรวจต่อด้วยวธิ ีLimited-antigen Avidity EIA assay ซึ่งใช้หลกัการตรวจจบัการเพิม่ขึ้นของ
สดัส่วนระหว่าง HIV IgG antibody และ Total IgG ในน ้าเหลอืง (serum) ภายหลงัจากร่างกายมกีาร
สรา้ง HIV antibody ในระยะแรกคอืภายใน 127 วนั ท าให้สามารถแยกตวัอย่างน ้าเหลอืงที่เป็นการ
ตดิเชือ้รายใหม่ออกจากตวัอย่างทีต่ดิเชือ้มานานแลว้ได้ 
 
วตัถปุระสงค ์ 

เพือ่ทราบอุบตักิารณ์การตดิเชือ้เอชไอวใีนกลุ่มหญงิตัง้ครรภ ์
 



 

วิธีการเฝ้าระวงั  
 เป็นการศกึษาแบบภาคตดัขวาง (cross-sectional survey) 
 

1. พื้นท่ีเฝ้าระวงั 
 ไดด้ าเนินการในพืน้ทีด่งันี้ 
เขตสขุภาพที ่1 ล าพนู  ล าปาง  แพร ่ เชยีงราย  
เขตสขุภาพที ่2 ตาก  สุโขทยั 
เขตสขุภาพที ่3 นครสวรรค ์อุทยัธานี พจิติร 
เขตสขุภาพที ่4  ปทุมธาน ี นนทบุร ี พระนครศรอียุธยา  ลพบุร ี นครนายก  สงิหบ์ุร ี
เขตสขุภาพที ่5  ราชบุร ี สมุทรสงคราม  ประจวบครีขีนัธ ์
เขตสขุภาพที ่6  ฉะเชงิเทรา  ระยอง 
เขตสขุภาพที ่7 มหาสารคาม  
เขตสขุภาพที ่8  อุดรธานี  นครพนม  หนองคาย  บงึกาฬ 
เขตสขุภาพที ่9 บุรรีมัย ์ นครราชสมีา  สุรนิทร ์
เขตสขุภาพที ่10 ศรสีะเกษ  อุบลราชธาน ี ยโสธร  
เขตสขุภาพที ่11 ภูเกต็  สุราษฎรธ์านี  พงังา  ชุมพร   
เขตสขุภาพที ่12 สงขลา  ตรงั  ปัตตาน ี
 และอกี 1 จงัหวดั ไดแ้ก่  กรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็นจงัหวดัทีม่ลีกัษณะเฉพาะแตกต่าง
จากจงัหวดัอื่นๆ ค่อนขา้งมาก 
 
 2. ประชากรท่ีเฝ้าระวงั 

หญงิทีม่าฝากครรภ์รายใหม่ทุกรายในโรงพยาบาลของสงักดักระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งใน 
38 จงัหวดั ระหว่างวนัที ่1 มถิุนายน ถงึ 31 สงิหาคม และทีศู่นยส์าธารณสุขทุกแห่งและโรงพยาบาล
ในสงักดัส านกัการแพทยใ์นเขตกรุงเทพมหานคร ระหว่างวนัที ่1 พฤษภาคม – 31 พฤษภาคม   

 
3. การด าเนินการเกบ็ข้อมูล 
3.1. ขนาดตวัอย่าง 

        หญิงที่มาฝากครรภ์รายใหม่ทุกรายที่คลนิิกฝากครรภ์ในพื้นที่เฝ้าระวงัในช่วงเวลาที่
ด าเนินการเฝ้าระวงั ไม่จ ากดัจ านวน 
  3.2 การเกบ็ขอ้มูล 

 3.2.1  เจา้หน้าทีท่ีร่บัผดิชอบ 
• เจ้าหน้าที่ฝ่ายเวชปฏบิตัคิรอบครวัที่ประจ าคลนิิกฝากครรภ์ของโรงพยาบาล

สงักดักระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งในจงัหวดั 



 

• เจา้หน้าทีป่ระจ าคลนิิกฝากครรภ์ของศูนยส์าธารณสุขทุกแห่งและโรงพยาบาล
สงักดัส านกัการแพทยใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 

• เจ้าหน้าที่งานควบคุมโรคเอดส์ของส านักงานสาธารณสุขจงัหวดั ส านักงาน
อนามยักรุงเทพมหานครและส านกัการแพทย ์

 
3.2.2 การเกบ็ขอ้มลูพืน้ฐาน 

• ขอ้มูลรายบุคคล  อาศยัแบบบนัทกึขอ้มูลรายบุคคลของกลุ่มหญงิทีม่าฝากครรภ์ 
(BED 1.1)  โดยเจ้าหน้าที่ประจ าคลินิกฝากครรภ์เป็นผู้เก็บขอ้มูลพร้อมบันทึก
ข้อมูลต่างๆ ที่ก าหนดไว้ในแบบบันทึกข้อมูลรายบุคคลเพื่ อเป็นข้อมูล
ประกอบการวเิคราะหค์วามชุกของการตดิเชือ้เอชไอว ีและความชุกของผูต้ดิเชื้อ
เอชไอวใีนรายใหม ่(Recent HIV infection) 

• รหสั BED ให้ท าการบนัทกึหลงัได้รบัแจ้งจากห้องปฏบิตักิาร ซึ่งจะต้องแจ้งผล
การตรวจแอนตบิอดตี่อเชือ้เอชไอวมีาพรอ้มกบัรหสั BED ของตวัอย่างซรีัม่ทีถู่ก
สง่ต่อไปยงัสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์

• ให้ทุกโรงพยาบาลสงักัดกระทรวงสาธารณสุขในแต่ละจงัหวดัรวบรวมข้อมูล
รายบุคคลพร้อมสรุปจ านวนหญิงตัง้ครรภ์รายใหม่ที่มารบับรกิารและจ านวนผู้ที่
ตรวจเลอืดพบการตดิเชื้อเอชไอว ีสง่ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดั  ทุกสิ้นเดอืน 
เดอืนละ 1 ครัง้  

• ศูนย์สาธารณสุขรวบรวมแบบบันทึกข้อมูลรายบุคคลส่งกองโรคเอดส์และ
โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ ์ส านกัอนามยั กรุงเทพมหานคร 

• โรงพยาบาลสังกัดส านักการแพทย์ และศูนย์สาธารณสุข กรุงเทพมหานคร
รวบรวมแบบบนัทกึขอ้มูลรายบุคคลส่งส านักอนามยักรุงเทพทุกสิ้นเดอืน เดอืน
ละ 1 ครัง้ 

ฉบบัปรบัปรุง เม.ย. 2564 
เมษายน 50 





แบบบนัทึกข้อมูลรายบุคคลหญิงท่ีมาฝากครรภ ์

โรงพยาบาล ………………………………… 
จงัหวดั………………………..ระหว่างวนัที…่......................................... 

สถานทีเ่ฝ้าระวงั  คลนิิกฝากครรภ ์รพท./รพศ.  รพ.แม่และเดก็  รพ.ชุมชน  ศูนยส์าธารณสุข 

หญงิตัง้ครรภท์ีไ่ดร้บัการตรวจเลอืดหาการตดิเชือ้เอชไอวทีัง้สิน้…………ราย ใหผ้ลบวก…....…ราย 
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ล าดบัที ่ รหสัของ 
หญงิตัง้ครรภ์1 

รหสั BED 
(กรอกหลงัไดร้บั 
ผลการตรวจ) 

เฉพาะ POSITIVE 

อายุ (ปี) สญัชาต ิ ล าดบัครรภ์ 
รวมแทง้ 

มอีาการ/เคยมี
อาการเขา้ไดก้บั 

โรคเอดส2์ 

ทราบผล 
การตดิเชือ้ 
เอชไอว ี

ตัง้แต่ครรภ์ที ่

ประวตั ิ
ทานยา 
ตา้นไวรสั 

ผล 
การตรวจ 

HIV 

ผล 
การตรวจ
ซฟิิลสิ 

ผล 
การตรวจ 
Hep B 

การส่งตรวจ 
การตดิเชือ้ 
รายใหม่3 

ไทย อื่นๆ ม ี ไม่ม ี

               

               

               

               

               

               

               

BED 1.1 



 

 

หมายเหต ุ  

1รหสัของหญิงตัง้ครรภใ์ห้กรอกในกรณีท่ีคลินิกฝากครรภมี์รหสัของหญิงตัง้ครรภท่ี์ก าหนดขึ้นเอง (หากไม่มีไม่จ าเป็นต้องกรอก) 
2มีอาการ/เคยมีอาการเข้าได้กบัโรคเอดส ์ข้อใดข้อหน่ึงต่อไปน้ี (WHO Expanded AIDS definitions) 

• น ้าหนกัลดมากกว่า 10% หรอืลดลงมากผดิปกต ิร่วมกบัทอ้งเสยีหรอืไขเ้รือ้รงั 
• โรคเยื่อหุม้สมองอกัเสบจากเชือ้รา (Cryptococcal meningitis) 
• วณัโรคปอด / วณัโรคนอกปอด เช่น ต่อมน ้าเหลอืง เยื่อหุม้สมอง เป็นตน้ (Pulmonary or extrapulmonary tuberculosis) 
• มะเรง็ของผวิหนงั (Kaposi’’s sarcoma) 
• เชือ้ราของหลอดอาหาร (Candidiasis of the esophagus) 
• ปอดบวมรุนแรง หรอื ปอดบวมเรือ้รงั (Life-threatening or recurrent pneumonia) 
• มะเรง็ปากมดลูก (Invasive cervical cancer) 
• HIV dementia (encephalophaty) อาการทางประสาท 
• ไม่มอีาการใดๆ 

3 กรณี เคยรบัยาต้านไวรสั หรือ เป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวีเดิม ไม่ต้องส่งตวัอย่างเลือดตรวจการติดเชื้อรายใหม่  
 
 
 
 
 
 
 



4. การบนัทึกข้อมูล 
ใหห้น่วยงานทีร่บัผดิชอบในการบนัทกึขอ้มูลด าเนินการบนัทกึขอ้มูลลงในโปรแกรมคอมพวิเตอรท์ี่ได้จดั

ไวใ้ห ้ผูร้บัผดิชอบควรบนัทกึขอ้มลูทุกสปัดาห์  
 
 
ตารางตวัแปรท่ีจดัเกบ็และรหสัแสดงค่าของตวัแปร 
ตวัแปรท่ีจดัเกบ็ ช่ือตวัแปร จ านวนหลกั รหสัแสดงค่าของตวัแปร 
1.  ล าดบัทีข่องเลอืดตวัอย่าง 
 

NO 
 

5 
 

ลงเลขล าดบัทีข่องโลหติบรจิาคเรยีงจาก 1 ไปจน
ครบตามจ านวนเลอืดตวัอย่างทีส่ ารวจได ้

2.   รอบที่ส ารวจหาความชุกของ
การตดิเชือ้ เอชไอว ี 
 

ROUND 
 

2 
 

ลงเลขแสดงล าดบัที่ของรอบที่ได้มีการส ารวจหา
ความชุกของการตดิเชือ้ เอชไอว ีเช่น 18 ส าหรบั
รอบที ่18 ทีด่ าเนินการในเอนมถิุนายน 2543 

3.  โรงพยาบาลทีด่ าเนินการ INSTITUTE 4 ใชร้หสัสถานทีร่กัษาตามภาคผนวก 2 
4.  จงัหวดัทีด่ าเนินการส ารวจ 
 

PROVINCE 2 ให้ ใ ช้ ร หั ส จั ง ห วั ด ต า ม ข้ อ ก า ห น ด ข อ ง
กระทรวงมหาดไทย เช่นจงัหวดั ชลบุร ีใช้รหัส 
20 

5.  เดอืนทีท่ าการส ารวจ MONTH 2 ใชเ้ลขที ่ของเดอืน เช่น 06 = มถิุนายน 
6.  ปีทีท่ าการส ารวจ YEAR 4 ใชปี้ ค.ศ. เช่น 2000 
7.  สถานทีเ่ฝ้าระวงั PLACE 

 
 

1 
 

1 = คลนิิกฝากครรภใ์น รพท. / รพศ.. 
2 = คลนิิกฝากครรภใ์นโรงพยาบาลแม่และเดก็ 
3 = คลกินิกฝากครรภใ์นโรงพยาบาลชุมชน 

8.  อายุ AGE 
 

2 ให้ใช้อายุจรงิ โดยปัดเศษที่เป็นเดือนทิ้ง ถ้าไม่
ทราบอายุใหใ้ชร้หสั 99 

9.  สญัชาต ิ
 

NATIONAL 
 

1 
 

1 = สญัชาตไิทย 
2 = สญัชาตอิื่น ๆ 
9 = ไม่ทราบ 

10.  ล าดบัครรภ ์ 
 

GRAVIDA 
 

1 
 

1 = ครรภท์ี ่1  
2 = ครรภท์ี ่2 
3 = ครรภท์ี ่3 หรอืมากกว่า 
9 = ไม่ทราบ 

11. ผลการตรวจ เอชไอว ี HIV 
 
 

1 
 

1 = Positive 
2 = Negative 
3 = Intermediate* 
9 = ไม่ทราบ, ไม่ไดด้ าเนินการตรวจ 

12. ผลการตรวจซฟิิลสิ SYPHILIS 1 
 

1 = Reactive 
2 = Non – Reactive 
3 = Intermediate 
9 = ไม่ทราบ, ไม่ไดด้ าเนินการตรวจ 



 

ตวัแปรท่ีจดัเกบ็ ช่ือตวัแปร จ านวนหลกั รหสัแสดงค่าของตวัแปร 
13. ผลการตรวจไวรสัตบัอกัเสบ บ ี HepB 1 1 = Positive 

2 = Negative 
3 = Intermediate* 
9 = ไม่ทราบ, ไม่ไดด้ าเนินการตรวจ 

14. ผลการตรวจไวรสัตบัอกัเสบ ซ ี HepC 1 1 = Positive 
2 = Negative 
3 = Intermediate* 
9 = ไม่ทราบ, ไม่ไดด้ าเนินการตรวจ 

15. รหสั BED Bldid 10 ลงเลขรหัสเลือดตามที่ระบุในแบบเก็บข้อมูล
รายบุคคล 

16. ทราบผลการตรวจเอชไอวี
ครรภท์ี ่

Gapos 1 1 = ครรภท์ี ่1  
2 = ครรภท์ี ่2 
3 = ครรภท์ี ่3 หรอืมากกว่า 
9 = ไม่ทราบ 

17. ประวตักิารรบัยาตา้นไวรสั ArvHis 1 0 = ไม่ท า BED 
1 = เคย 
2 = ไม่เคย 
9 = ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 

18. มอีาการเขา้ไดก้บัโรคเอดส ์ AIDS 1 0 = ไม่ท า BED 
1 = ม ี
2 = ไม่ม ี
9 = ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 

19. ส่งตรวจเอชไอวรีายใหม ่ Sendt 1 0 = ไม่ท า BED 
1 = ส่งตรวจเลอืดรายใหม่ 
2 = ไม่ส่งเลอืด (มขีอ้มลูว่าเป็นรายเก่า 
3 = ไม่ส่งเลอืด (ไม่มเีลอืดส่ง) 
9 = ไม่ทราบ 

หมายเหต ุ Intermediate หมายถงึ ผลการตรวจไม่สามารถระบุว่า positive หรอื negative 
 

5.  การเกบ็ตวัอย่างซีรัม่ 
 5.1 เจ้าหน้าท่ีท่ีรบัผิดชอบ 

• เจ้าหน้าที่ฝ่ายเวชปฏิบัติครอบครวัที่ประจ าคลินิกฝากครรภ์ของโรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งในจงัหวดั 

• เจา้หน้าที่ประจ าคลินิกฝากครรภ์ของศูนย์สาธารณสุขทุกแห่งและโรงพยาบาลในสงักดั
ส านกัการแพทยใ์นกรุงเทพมหานคร 

• เจา้หน้าที่ห้องปฏบิตักิารของโรงพยาบาลสงักดักระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งในจงัหวดั
และโรงพยาบาลในสงักดัส านกัการแพทย ์



 

• เจา้หน้าทีห่อ้งปฏบิตักิารกองชนัสตูรสาธารณสุข 
 

5.2 การเกบ็ตวัอย่างซีรัม่และการตรวจทางห้องปฏิบติัการ 
 5.2.1 การตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอว ี

 แนวทางการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีในประเทศไทยได้ประยุกต์ใช้แนวทางของ
องคก์ารอนามยัโลก โดยอาศยัการตรวจดว้ยวธิกีารตรวจคดักรองเบื้องต้นเป็นหลกั หากผลการตรวจคดั
กรองเบื้องต้นใหผ้ลบวก ต้องท าการตรวจดว้ยชุดตรวจอื่นอกีสองวธิทีีต่่างหลกัการกนัและใหแ้ปรผลการ
ตดิเชือ้เอชไอวตีามรปูที ่1 ในภาคผนวก 1 

5.2.2 การตรวจซฟิิลสิ 
 ใช้วธิีการตรวจหาการติดเชื้อตามแนวทางของกลุ่มโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์    กรม

ควบคุมโรค 
5.2.3 การเกบ็ตวัอย่างเพือ่การสง่ตรวจการตดิเชือ้เอชไอวรีายใหม่ 
• ในรายที่ผลการตรวจคดักรองเบื้องต้นให้ผลบวกให้บันทึกผลการตรวจเลือดลงในใบ

น าส่งตวัอย่างซีรัม่ (BED 1.2) และเก็บตวัอย่างซีรัม่ที่ให้ผลบวกทุกตวัอย่าง เพื่อส่งให้
ทางห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลจังหวัดเป็นผู้รวบรวมและส่งมายัง สถาบันวิจัย
วทิยาศาสตรส์าธารณสุข 

• การตดิรหสัซรีัม่ (รหสั BED) ใหห้อ้งปฏบิตักิารท าการใหร้หสั BED  แก่ตวัอย่างทีใ่หผ้ล
บวกต่อการตรวจแอนติเอชไอวทีุกราย ตามภาคผนวกที่ 2 และ 3 จากนัน้ตดิสติ๊กเกอร์
รหสั BED ลงบนหลอดเกบ็ตวัอย่างและใบรายงานผลการตรวจทีส่่งกลบัไปยงัคลนิิกฝาก
ครรภ ์โดยใชส้ติก๊เกอรท์ีก่องระบาดวทิยาเป็นผูจ้ดัเตรยีมใหพ้รอ้มทัง้ตดิรหสั BED ลงใน
ใบน าส่งตวัอย่างซรีัม่พรอ้มถ่ายส าเนา 2 ชุด (ชุดแรกเก็บไวท้ีห่อ้งปฏบิตักิาร, 1 ชุดแจง้
ผลตรวจไปยงัคลนิิกฝากครรภต์วัจรงิสง่มาพรอ้มกบัตวัอย่างซรีัม่) 

• เมื่อห้องปฏิบตัิการแจ้งผลการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวทีี่มผีลบวกกลับไปยงัแต่ละ
คลนิิก ให้คลนิิกฝากครรภ์ช่วยกรอกรหสั BED  ลงในแบบฟอร์ม BED 1.1 และคลินิก
ฝากครรภร์วบรวม BED 1.1 สง่ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั ภายในวนัที ่ 31 สงิหาคม  

5.3 ใบน าส่งตวัอย่างซีรัม่  
 ส าหรบัเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบตักิารบนัทกึเฉพาะเลอืดที่ให้ผลบวกต่อการตรวจหาการติด

เชือ้เอชไอวเีพือ่สง่มายงัสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรส์าธารณสุข 
 

******** การลงผลตรวจให้ใช้เขียน POSITIVE  /  NEGATIVE ******** 
หรือ 

********  REACTIVE / NON-REACTIVE******* 
 



 

ใบน าส่งตวัอย่างซีรัม่หญิงท่ีมาฝากครรภ ์
 

ช่ือห้องปฏิบติัการ ............................................................. จงัหวดั........................................................................ 
รหสัชุดตรวจกรอง (Screening test)  
รหสัชุดตรวจเสรมิที ่1 (Supplemental test 1)รหสัชุดตรวจ ฯ ดไูดท้ีด่า้นหลงัแบบฟอรม์ 
รหสัชุดตรวจเสรมิที ่2 (Supplemental test 2) 
 

ล าดบัที ่ วนัทีเ่กบ็ตวัอย่าง ร หั ส ข อ ง ห ญิ ง
ตัง้ครรภ ์(ถา้ม)ี 

รหสั BED อายุ หมายเหตุ 

1 
     

2 
     

3 
     

4 
     

5 
     

6 
     

7 
     

8 
     

9 
     

10 
     

รวมจ านวน 
 

ราย 
 

   

 
 
 สำหรับเจา้หน้าทีห่้องปฏบิัติการ 

วันที่ส่งตัวอยา่ง................................... 
เวลาที่ส่งตัวอยา่ง................................ 
จำนวนตวัอยา่ง................................... 
ชื่อผู้ส่งตัวอย่าง.................................. 

 

สำหรับพนักงานบริษัทขนส่ง 
วันที่รับตัวอย่าง................................... 
เวลาที่รับตัวอย่าง................................ 
จำนวนตวัอยา่ง................................... 
ชื่อผู้รับตัวอยา่ง.................................. 

 

สำหรับพนักงานบริษัทรับตัวอย่าง 
วันที่รับตัวอย่าง................................... 
เวลาที่รับตัวอย่าง................................ 
จำนวนตวัอยา่ง................................... 
ชื่อผู้รับตัวอยา่ง.................................. 

 

สำหรับเจา้หน้าที่สว่นกลาง 
วันที่รับตัวอย่าง................................... 
เวลาที่รับตัวอย่าง................................ 
จำนวนตวัอยา่ง................................... 
ชื่อผู้รับตวัอยา่ง.................................. 

 

BED 1.2 



 

รหสัชุดตรวจแอนติเอชไอวี 
 

รหสั 
ชุด
ตรวจ 

 
ช่ือชุดตรวจ 

รหสั 
ชุด
ตรวจ 

 
ช่ือชุดตรวจ 

01 Alere Determine HIV-1/2 14 ADVIA CENTAUR® HIV Ag/Ab Combo 
(CHIV) 

02 Alere HIV Combo 15 Alinity I HIV Ag/Ab Combo 

03 Bioline HIV 1/2 16 ARCHITECT HIV Ag/Ab COMBO 

04 Diagnostic Kit for HIV(1+2) Antibody  
(Colloidal Gold) V2 

17 AutoBio Anti-HIV CLIA Microparticles 

05 FIRST RESPONSE HIV 1-2.O CARD TEST 18 Elecsys HIV Combi PT 

06 ONE STEP ANTI-HIV (1&2) TRI-LINE TEST 19 Elecsys HIV Duo 

07 OraQuick Rapid HIV-1/2 Antibody Test 20 GENSCREEN ULTRA HIV Ag-Ab 

08 RETROSCREEN HIV 3.0 21 HISCLTM HIV Ag+Ab Assay Kit 

09 Rapid Test for Antibody to Human 
Immunodeficiency Virus (HIV)  
(Colloidal Gold Device) 

22 LIAISON XL murex HIV Ab/Ag 

10 SD BIOLINE HIV-1/2 3.0 23 Mindray Antigen and Antibodies to Human 
Immunodeficiency Virus (CLIA) 

11 SERODIA HIV-1/2 MIX 24 VITROS Immunodiagnostic Products  
HIV COMBO Reagent Pack 

12 Wondfo Diagnostic Kit for HIV 1/2 Antibody 
(Colloidal Gold) 

25 VITROS Immunodiagnostic Products  
Anti-HIV 1+2 

13 ADVIA CENTAUR® HIV 1/O/2 Enhanced 
(EHIV) 

26 VIDAS HIV DUO Ultra 

 
แหล่งอ้างอิง :   รายชื่อชุดตรวจทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตดิเชือ้เอชไอวทีีไ่ดร้บัอนุญาตผลติ/น าเขา้ในประเทศไทย 
  ขอ้มลู ณ วนัที ่26 พฤศจกิายน 2562 

ฝ่ายปฏบิตักิารดา้นเชือ้ถ่ายทอดทางการใหเ้ลอืด  
สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรส์าธารณสุข กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์

 



 

 6. การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ 
 
 6.1 การวิเคราะห์ข้อมูลระดบัประเทศ  
 ขอ้มูลพื้นฐานรายบุคคล ผลตรวจการตดิเชื้อเอชไอวจีากจงัหวดัต่างๆ ที่ส่งเขา้มายงักองระบาด
วิทยา จะถูกน ามาเชื่อมต่อข้อมูลกับผลการตรวจซีรัม่เพื่อตรวจการติดเชื้อ เอชไอวีรายใหม่3 จาก
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลังจากนัน้จะน ามาวิเคราะห์เพื่อค านวณหาค่าอุบัติการณ์การติดเชื้อ     
เอชไอวโีดยเทยีบค่า Seroconvert interval หรอืช่วงเวลาที่ที่ตรวจด้วยวธิกีาร LAG Avidity EIA assay  
สามารถบอกได้ว่าผู้ตดิเชื้อเอชไอวรีายนัน้ได้รบัเชื้อมาไม่เกนิระยะเวลาดงักล่าวในที่นี้ เท่ากบั 127 วนั 
โดยใชส้ตูรดงัต่อไปนี้ 
 
 

 
 
     
 

6.2 การวิเคราะห์ข้อมูลระดบัจงัหวดั 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในระดับจงัหวดัสามารถวิเคราะห์หาสดัส่วนของผู้ที่ตรวจพบการติดเชื้อ    

เอชไอวรีายใหม่ (LAG Avidity EIA assay แปลผล positive) เทียบกบัจ านวนผู้ติดเชื้อเอชไอวทีัง้หมด 
หรือเทียบกับประชากรหญิงที่มาฝากครรภ์ที่ส ารวจทัง้หมดเท่านัน้ ซึ่ งสดัส่วนนี้อาจมีไม่สามารถใช้
เปรยีบเทยีบระหว่างปีได ้เนื่องดว้ยจ านวนหญงิทีม่าฝากครรภท์ีต่รวจพบว่าเป็นผูต้ดิเชือ้เอชไอวหีรอืเป็น
ผูต้ดิเชื้อ เอชไอวรีายใหม่ในแต่ละปีมจี านวนน้อยมาก ส่งผลใหก้ารค านวณหาอุบตักิารณ์การตดิเชื้อเอช
ไอวรีายจงัหวดันัน้มขีอ้จ ากดัในการน าผลไปใชเ้ช่นกนั ดงันัน้การค านวณหาค่าอุบตักิารณ์การตดิเชื้อเอช
ไอวขีองแต่ละจงัหวดัอาจสง่ผลใหร้ะดบัความน่าเชื่อถอืน้อยได้ 
 
 
 
 

 

ค่าอุบตักิารณ์การตดิ
เชือ้เอชไอว ี(I) 
(จ านวนรอ้ยละต่อปี) 

= 
(365 /127) X จ านวนผูต้ดิเชือ้รายใหม่ 

(จ านวนผูไ้ม่ตดิเชือ้ + {(365/ 127) X (จ านวนผูต้ดิเชือ้รายใหม่/2)} 
x  100 

95% CI = ค่าอุบตักิารณ์การตดิเชือ้เอชไอว ี
 ( จ านวนผูต้ดิเชือ้รายใหม่ ) 

+/- 1.96  x 



 

 
 
 
 

ภาคผนวก 1 
การตรวจทางหอ้งปฏบิัติการในพืน้ที ่

ทีด่ าเนินการเฝ้าระวังของกลุ่มทีม่าฝากครรภ ์
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การเกบ็ตวัอย่างส่งตรวจ การให้รหสั BED การขนส่ง การเกบ็รกัษา 
และใบน าส่งตวัอย่างซีรัม่ 
 
1. อปุกรณ์ท่ีจดัเตรียมให้ 

1.1 ส าหรบัโรงพยาบาลชุมชน  
1.1.1 กล่องบรรจุหลอดทดลองจ านวน 1 กล่อง 
1.1.2 หลอด sterile ขนาด 1.2 ซ.ีซ.ีส าหรบับรรจุตวัอย่างทีใ่หผ้ลบวกจ านวน 10  

หลอด 
1.1.3 กล่องโฟมพรอ้ม Ice pack ส าหรบัขนสง่ตวัอย่างไปใหโ้รงพยาบาลจงัหวดั 
1.1.4 ถุงพลาสตกิซปิลอ็คและใบน าสง่ตวัอย่างซรีัม่หญงิทีม่าฝากครรภ ์
1.1.5 เทปกาวส าหรบัปิดผนึกกล่องโฟม 
1.1.6 สติก๊เกอรร์หสั  BED สนี ้าเงนิ 

1.2 ส าหรบัโรงพยาบาลจงัหวดั 
1.2.1 กล่องบรรจุหลอดทดลองจ านวน 8 กล่อง 
1.2.2 หลอด sterile ขนาด 1.2 ซี.ซี.ส าหรบับรรจุตัวอย่างที่ให้ผลบวกจ านวน 20 

หลอด 
1.2.3 กล่องโฟมพรอ้ม Ice pack และป้ายทีอ่ยู่ปลายทางพสัดุ (สถาบนัวจิยั 
 วทิยาศาสตรส์าธารณสุข) จ านวน 8 กล่อง 
1.2.4 ถุงพลาสตกิซปิลอ็คและใบน าสง่ตวัอย่างซรีัม่หญงิทีม่าฝากครรภ ์(BED 1.2) 
1.2.5 เทปกาวส าหรบัปิดผนึกกล่องโฟม 
1.2.6 สติก๊เกอรร์หสั  BED สนี ้าเงนิ 

 
******* Ice pack ควรแช่แขง็ก่อนใช้งานอย่างน้อย 2 วนั******** 

 
2. การเกบ็ตวัอย่างส่งตรวจ 

2.1 การทดสอบหาแอนติบอดีต่อเชื้อเอชไอว ีใช้กับตัวอย่างส่งตรวจชนิดซีรัม่ โดยเจาะเก็บ
ตวัอย่างเลอืดแบบแขง็ตวั (Clotted blood) จ านวนอย่างน้อย 5 ซ.ีซ.ี 
1.2 สง่หอ้งปฏบิตักิารในพืน้ทีเ่พือ่ตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอวตีามขัน้ตอนปกต ิ

2.3 เจา้หน้าทีห่อ้งปฏบิตักิารหลงัจากไดร้บัตวัอย่างเลอืด ให้ท าการปัน่แยกส่วนซรีัม่ภายในวนัที่
เกบ็ตวัอย่างเลอืดได ้

2.4 แบ่งซรีัม่จ านวนหน่ึงเพือ่ทดสอบหาแอนตบิอดตี่อเชือ้เอชไอวตีามขัน้ตอนงานประจ าวนั 
 



 

3. การให้รหสั BED ในตวัอย่างท่ีให้ผลแอนติบอดีต่อเอชไอวีเป็นบวก 
3.1 ตวัอย่างเลือดที่ให้ผลบวกทุกตัวอย่าง ให้เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเป็นผู้ก าหนดรหสั 
BED ตามหลกัการดงันี้ 

 3.1.1 กลุ่มหญงิทีม่าฝากครรภใ์ชส้ติก๊เกอร ์สีน ้าเงิน 
 3.1.2 รหสั BED ประกอบ ดว้ยตวัเลข 6 หลกั (xx – xxxx ) 
 - 2 หลกัแรกเป็นรหสัจงัหวดั 
 - 4 หลกัต่อมาเป็นล าดบัทีข่องเลอืดตวัอย่าง 
ตวัอย่างเช่น 84-0100 หมายถงึ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ล าดบัที ่100 

3.2 การตดิรหสั BED ใหใ้ชส้ติก๊เกอรท์ีไ่ดร้บัจากทางกองระบาด โดยสติก๊เกอรจ์ะถูกตดิที ่ 
3.2.1 หลอดเลอืดทีใ่หผ้ลการตรวจแอนตเิอชไอวเีป็นบวก 
3.2.2 หลอด sterile ขนาด 1.2 ซ.ีซ.ีส าหรบับรรจุตวัอย่าง 
3.2.3 ใบรายงานผลการตรวจทีจ่ะสง่กลบัไปยงัคลนิิกฝากครรภ ์
3.2.4 ใบน าสง่ตวัอย่าง (BED 1.2) 

 
4.  การแยกและการเกบ็รกัษาตวัอย่าง 

4.1 ในตัวอย่างที่แอนติบอดีต่อเชื้อเอชไอวีให้ผลบวกทุกตัวอย่างให้แบ่งซีรัม่ใส่หลอด  
sterile ที่จดัเตรยีมให้ไว้อย่างน้อย 1.0  ซซี ีเพื่อเตรยีมส่งหอ้งปฏบิตักิารโรงพยาบาล
จงัหวดั/สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรส์าธารณสุข 

4.2 ซรีัม่ทัง้หมดที่เตรยีมได้ก่อนส่งหอ้งปฏบิตักิารโรงพยาบาลจงัหวดัใหเ้ก็บรกัษาไวโ้ดย
แชแ่ขง็ทีอุ่ณหภูม ิ2-8 0C  

4.3 ซรีัม่ทัง้หมดทีเ่ตรยีมไดก้่อนส่งหอ้งปฏบิตักิารสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สาธารณสุขให้
เกบ็รกัษาไวโ้ดยแชแ่ขง็ทีอุ่ณหภูม ิ-20 0C  

 

5. การน าส่งตวัอย่างซีรัม่ 



 

5.1 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบตักิารในพื้นที่เฝ้าระวงัต้องกรอกรายละเอียดในใบน าส่งตวัอย่าง 
(BED1.2) ใหค้รบถว้นส าเนาใบน าสง่ตวัอย่างซรีัม่ 1 ชุด เกบ็ไวท้ีห่อ้งปฏบิตั ิ

5.2 ตรวจสอบตวัอย่างทีเ่ตรยีมบรรจุใหต้รงกบัใบน าสง่ตวัอย่าง 
5.3 การบรรจุตวัอย่าง  

5.3.1 ส าหรบัโรงพยาบาลชุมชนภายในจงัหวดั ให้รวบรวมตวัอย่างที่เก็บไว้ในตู้เย็น
บรรจุลงในกล่องน าส่งตวัอย่างที่ม ีIce pack พร้อมกบัใบน าส่งตวัอย่าง (BED 
1.2) ทีใ่สใ่นถุงพลาสตกิซปิลอ็ค แลว้น าสง่โรงพยาบาลจงัหวดั  

5.3.2 ส าหรบัโรงพยาบาลจงัหวดั/กองชนัสูตรสาธารณสุข ให ้ท าการรวบรวมซรีัม่ทีไ่ด้
ทัง้หมดส่งศูนยร์บัตวัอย่างทีส่่วนกลาง (ปรบัเปลีย่นแต่ละปีตามขอ้ตกลง)  เพื่อ
ตรวจเชค็ก่อนสง่ตรวจทีส่ถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรส์าธารณสุข       

• น ำซรีัม่ทีแ่ยกไดต้ำมทีก่ล่ำวขำ้งตน้แลว้ บรรจุลงในกล่องบรรจุตวัอย่ำงทีเ่ตรยีมให ้
• น ำกล่องตัวอย่ำงใสในถุงพลำสติกที่เตรยีมให้แล้วบรรจุลงในกล่องโฟมที่จดัเตรยีมให ้

บรรจุ Ice pack ลงในกล่องโฟม 
• บรรจุใบน ำสง่ตวัอย่ำง 1 ชุด (ตน้ฉบบั) ใสถุ่งพลำสตกิก่อนบรรจุลงในกล่องโฟม 
• เขียนชื่อโรงพยำบำลที่ด้ำนบนกล่องโฟมแล้วน ำส่งศูนย์รับตัวอย่างท่ีส่วนกลาง 

(ปรับเปลี่ยนแต่ละปีตามข้อตกลง) เพื่อตรวจเช็คเตรียมตัวอย่างก่อนส่งตรวจที่
สถำบนัวจิยัวทิยำศำสตรส์ำธำรณสุขตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด  

• ส่งพัสดุโดยผ่ำนทำงบริษัทรับส่ง(แจ้งในที่ประชุม) เพื่อน ำส่งศูนย์รับตัวอย่างท่ี
ส่วนกลาง (ปรบัเปลีย่นแต่ละปีตามขอ้ตกลง) 

•   เมื่อเสร็จสิ้นระยะเวลาในการเก็บข้อมูล (31 สิงหาคม) ให้ศูนย์ที่เป็นที่เก็บรวบรวม 
specimen ของแต่ละจงัหวดั แจ้งบรษิัทรบั-ส่ง พนักงานบรษิัทจะไปรบัพสัดุถึงที่เพื่อ
น าส่งศูนย์รับตัวอย่างที่ส่วนกลาง เช็คและเรียงตัวอย่าง ก่อนน าส่งให้สถาบันวิจัย
วทิยาศาสตรส์าธารณสุขด าเนินการตรวจเลอืด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANC Serum Transportation Flow Chart 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                      
 
 
 
 
 

                     
 
 

 
 

แบบบนัทกึขอ้มลูรายบุคคล (BED 1.1) 

ผลการตรวจ Anti-HIV และรหสั 
BED 

ผลการตรวจ Anti-HIV และรหสั 
BED 

ผลการตรวจ Anti-HIV และรหสั 
BED 

พรอ้มใบน าสง่ตวัอย่างซรีัม่ BED1.2 
ของทุกโรงพยาบาลในเครอืขา่ย 

 
 

คลนิิกฝากครรภ ์
รพช. 
รพท. 
รพศ. 
รพ.แม่และเดก็ 

หอ้งปฏบิตักิาร 

รพช. 
รพท. 
รพศ. 
รพ.แม่และเดก็ 
 

Clotted blood 5  cc. 
 

ศูนยร์บัตวัอย่างของจงัหวดั 
(ตรวจสอบและโทรแจง้บรษิทัรบัสง่*)  

เพือ่น าสง่สว่นกลาง 
 
 

HIV antibody  Positive 

Serum 1.0 cc. 

คลนิิกฝากครรภ์
ศูนยส์าธารณสุข 

กองชนัสตูรสาธารณสุข 

สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรส์าธารณสุข (NIH) 

คลนิิกฝากครรภ์ 
รพ.ส านกัการแพทย ์

หอ้งปฏบิตักิาร รพ.
ส านกัการแพทย ์

Clotted blood 5 cc. 
 

Clotted blood 5 cc. 
 

ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั 
ส านกัอนามยั กทม. 

ศูนยร์บัตวัอย่างทีส่ว่นกลาง* 
 
 



 

6. ขัน้ตอนการขนส่งตวัอย่างซีรัม่ 
  6.1 บรษิทัขนสง่ จะเขา้ไปรบัตวัอย่างจาก รพ. หรอื สสจ. ทีเ่ป็นศูนยร์บัสง่ตวัอย่างของ 

     จงัหวดัเมื่อสิน้สุดระยะเวลาในการเกบ็ขอ้มลู (31 สงิหาคม) โดยศูนยร์บัสง่ตวัอย่าง 
     จะตอ้งแจง้ไปยงับรษิทัขนสง่ (ปรบัเปลีย่นแต่ละปีตามขอ้ตกลง) 
6.2 ตวัอย่างเลอืดจะถูกน าสง่บรษิทัสว่นกลาง 
6.3 การเกบ็ตวัอย่างสง่ ใหเ้กบ็เฉพาะ “ตวัอย่างทีแ่อนตี้บอดตี่อเชือ้เอชไอวใีหผ้ลบวก” 
     - แบ่งซรีัม่ใสห่ลอด sterile ทีจ่ดัเตรยีมใหไ้วอ้ย่างน้อย 0.5 CC 
     - ซรีัม่ทีเ่ตรยีมแลว้รอสง่ใหเ้กบ็รกัษาโดยการแช่แขง็ไวท้ีอุ่ณหภูม ิ2-8 องศา  
     - สง่ตวัอย่างพรอ้มใบน าสง่ BED 1.2 ส าหรบัตวัอย่างหญงิทีม่าฝากครรภ์ 
     - เอกสารใบน าสง่ จะตอ้งใสใ่นถุงพลาสตกิซปิลอ็ค  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

การเฝ้าระวงัการติดเช้ือเอชไอวีรายใหม่ 
ในกลุ่มพนกังานบริการหญิง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การเฝ้าระวงัการติดเช้ือเอชไอวีรายใหมใ่นกลุ่มพนักงานบริการหญิง 
 

บทน า 

กองระบาดวทิยาได้เริม่ด าเนินการเฝ้าระวงัความชุกของการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มพนักงาน
บรกิารหญิงทางเพศทัง้ทางตรงและแฝงมาตัง้แต่ พ.ศ. 2532 จนถงึปัจจุบนัพบว่าตัง้แต่ พ.ศ. 2538 เป็น
ตน้มาความชุกของการตดิเชื้อเอชไอวใีนกลุ่มพนักงานบรกิารหญงิทัง้ตรงและแฝงมแีนวโน้มลดลงเรื่อยๆ 
โดยลดลงอย่างรวดเร็วในช่วง พ.ศ. 2538-2542 แต่หลังจากนัน้ความชุกของการติดเชื้อเอชไอวกีลับ
ลดลงอย่างช้าๆ (โดยเฉพาะในกลุ่มพนักงานบรกิารหญิงตรงยงัคงมคีวามชุกของการตดิเชื้อเอชไอวสีูง
กว่ารอ้ยละ 10 มาตลอด) แต่เนื่องจากการเฝ้าระวงัความชุกของการตดิเชื้อเอชไอวใีนระบบเดมิไม่อาจ
บอกไดว้่าพนักงานบรกิารหญงิทางเพศทีต่ดิเชื้อเอชไอวเีหล่านี้เป็นผูต้ดิเชือ้รายเก่าจากปีก่อนๆ หรอืเป็น
ผูต้ดิเชื้อรายใหม่ซึ่งแสดงถงึอุบตักิารณ์การตดิเชื้อเอชไอวทีี่แท้จรงิ  ท าใหข้อ้มูลที่ไดจ้ากระบบเฝ้าระวงั
เดมิไม่สามารถใชป้ระเมนิโครงการป้องกันการตดิเชื้อเอชไอวใีนกลุ่มหญิงบรกิารทางเพศได้ดเีท่าทีค่วร 
การเฝ้าระวงัอุบตักิารณ์การตดิเชื้อเอชไอวจีะท าใหไ้ด้ขอ้มูลทีเ่ป็นปัจจุบนัมากยิง่ขึน้ สามารถน ามาใช้ใน
การประเมนิผลและปรบัปรุงโครงการป้องกนัการตดิเชือ้เอชไอวขีองประเทศต่อไป 

 กลุ่มพนักงานบรกิารหญงิเป็นประชากรกลุ่มเสีย่งต่อการตดิเชื้อเอชไอวแีละมโีอกาสแพร่กระจาย
ให้ประชากรทัว่ไปได้ ดงันัน้กองระบาดวทิยาจึงเห็นความส าคญัที่จะด าเนินการเฝ้าระวงัการติดเชื้อ    
เอชไอวรีายใหม่และการตดิเชื้อเอชไอวทีีด่ื้อต่อยาต้านไวรสัในกลุ่มนี้ ซึ่งการด าเนินการเฝ้าระวงัการตดิ
เชือ้เอชไอวรีายใหม่เริม่ด าเนินการครัง้แรกในปี พ.ศ. 2547  

 
นิยามศพัท ์

ผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ หมายถงึ ผู้ตดิเชื้อเอชไอวรีายใหม่ หมายถงึ ผู้ทีม่ผีลการตรวจ Anti 
HIV เป็น Positive และตรวจด้วยชุดตรวจผู้ติดเชื้อรายใหม่ และได้รับการแปลผลว่าเป็น Recent 
infection 

 

การตรวจทางห้องปฏิบติัการท่ีเก่ียวข้องกบัการเฝ้าระวงัการติดเช้ือเอชไอวี 
 การตรวจทางห้องปฏิบตัิการส าหรบัการเฝ้าระวงัความชุกการติดเชื้อเอชไอวนีัน้ มไิด้เน้นการ
ตรวจเพื่อหาการตดิเชื้อเป็นรายบุคคลแต่เป็นการวดัความชุก (Prevalence) ของการตดิเชื้อของกลุ่มคน 
ในทางปฏบิตัจิงึอาศยัผลจากวธิตีรวจคดักรองขัน้ต้น (Screening test) เป็นหลกั ไม่มคีวามจ าเป็นต้องใช ้
Supplementary test ร่วมดว้ย 
 เนื่ องจากค่าพยากรณ์ผลบวก (Predictive value positive) จะเพิ่มมากขึ้น ถ้าความชุกใน
ประชากรนัน้ๆ สูง  องค์การอนามยัโลกจงึได้มีขอ้แนะน าว่าให้ใช้ความชุกที่ร้อยละ 10 เป็นเสน้แบ่งว่า
ควรตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอว ีดงันี้ 



 

 ในกรณีท่ีความชุกของการติดเชื้อในพื้นท่ีสูงกว่าร้อยละ 10 อาศยัการตรวจด้วย Simple 
Test หรอื Rapid Test หากไดผ้ลบวกครัง้เดยีวกใ็หถ้อืว่ามกีารตดิเชือ้ 
 ในกรณีท่ีความชุกของการติดเชื้อในพื้นท่ีต ่ากว่าร้อยละ 10 อาศยัการตรวจด้วย Simple 
Test หรอื Rapid Test หากไดผ้ลบวกใหต้รวจซ ้าอกีครัง้ดว้ยชุดน ้ายาทดสอบทีม่หีลกัการหรอืการเตรยีม
แอนตเิจนแตกต่างจากวธิทีดสอบครัง้แรก 
 ในประเทศไทย กองระบาดวทิยาได้ประยุกต์ใช้แนวทางขององค์การอนามยัโลก โดยอาศยัการ
ตรวจดว้ยวธิ ีScreening test เป็นหลกั หากผลการตรวจดว้ย Screening test ดว้ย ELISA สองวธิทีีต่่าง
หลักการให้ผลบวกเหมือนกันหรอืตรวจด้วย ELISA และ Particle agglutination test (PA) ให้ผลบวก
เหมอืนกนักถ็อืว่ามกีารตดิเชือ้ (รปูที ่1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รปูท่ี 1 ขัน้ตอนการตรวจการตดิเชือ้เอชไอวใีนงานเฝ้าระวงัการตดิเชือ้เอชไอว ี 
          (HIV Testing Algorithm for Sero-surveillance) 
 

ส าหรบัการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารเพื่อเฝ้าระวงัอุบตักิารณ์การตดิเชื้อเอชไอวจีะด าเนินการโดย
น าตวัอย่างน ้าเหลอืง (serum) ที่ให้ผลบวกจากการเฝ้าระวงัความชุกของการติดเชื้อเอชไอวมีาท าการ
ตรวจต่อด้วยวิธี Limited-antigen Avidity EIA assay ซึ่งใช้หลักการตรวจจบัการเพิ่มขึ้นของสัดส่วน
ระหว่าง HIV IgG antibody และ Total IgG ในน ้าเหลอืง (serum) ภายหลงัจากร่างกายมกีารสร้าง HIV 
antibody ในระยะแรกคอืภายใน 127 วนั ท าใหส้ามารถแยกตวัอย่างน ้าเหลืองทีเ่ป็นการตดิเชื้อรายใหม่
ออกจากตวัอย่างทีต่ดิเชือ้มานานแลว้ได ้  

Serum Specimen 

ELISA 1/PA 

Report Negative 
ELISA 2/PA 

Report Positive 

+ 

- 

- 

+ 
Report Negative 



 

วตัถปุระสงค ์
1. เพือ่ทราบอุบตักิารณ์การตดิเชือ้เอชไอวใีนกลุ่มพนกังานบรกิารหญงิทางเพศ 
2. เพือ่ทราบสดัสว่นของเชือ้เอชไอวทีีด่ือ้ต่อยาตา้นไวรสัในกลุ่มพนกังานบรกิารหญงิทางเพศ 

 

วิธีการเฝ้าระวงั 
 เป็นการศกึษาแบบภาคตดัขวาง (Cross-sectional survey) 
 1. พื้นท่ีเฝ้าระวงั 
เขตสขุภาพที ่1 ล าพนู  ล าปาง  แพร ่ เชยีงราย  
เขตสขุภาพที ่2 ตาก  สุโขทยั 
เขตสขุภาพที ่3 นครสวรรค ์อุทยัธานี พจิติร 
เขตสขุภาพที ่4  ปทุมธาน ี นนทบุร ี พระนครศรอียุธยา  ลพบุร ี นครนายก  สงิหบ์ุร ี
เขตสขุภาพที ่5  ราชบุร ี สมุทรสงคราม  ประจวบครีขีนัธ ์
เขตสขุภาพที ่6  ฉะเชงิเทรา  ระยอง 
เขตสขุภาพที ่7 มหาสารคาม  
เขตสขุภาพที ่8  อุดรธานี  นครพนม  หนองคาย  บงึกาฬ 
เขตสขุภาพที ่9 บุรรีมัย ์ นครราชสมีา  สุรนิทร ์
เขตสขุภาพที ่10 ศรสีะเกษ  อุบลราชธาน ี ยโสธร  
เขตสขุภาพที ่11 ภูเกต็  สุราษฎรธ์านี  พงังา  ชุมพร   
เขตสขุภาพที ่12 สงขลา  ตรงั  ปัตตาน ี
 และอกี 1 จงัหวดั ไดแ้ก่  กรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็นจงัหวดัทีม่ลีกัษณะเฉพาะแตกต่างจาก
จงัหวดัอื่นๆ ค่อนขา้งมาก 
 
 2. ประชากรท่ีเฝ้าระวงั 
 พนักงานบรกิารหญงิทางเพศทัง้ทางตรงและแฝงทุกรายท่ีอยู่ใน 39 จงัหวดัเป้าหมาย ระหว่าง
วนัที ่1 มถิุนายน - 31 กรกฎาคม   

พนักงานบริการหญิงตรง หมายถงึ หญิงที่ประกอบการขายบรกิารทางเพศในสถานทีซ่ึ่งลูกค้า
เขา้ไปและช าระเงนิแลว้จะไดร้บับรกิารทางเพศรวมอยู่ในนัน้เลย เช่น ซ่อง อาบอบนวด เป็นต้น หรอืใหใ้ช้
ดุลยพนิิจของเจา้หน้าทีท่ีร่บัผดิชอบในแต่ละพืน้ที ่
 พนักงานบริการหญิงแฝง หมายถงึ หญงิทีป่ระกอบการขายบรกิารทางเพศในสถานทีซ่ึ่งลูกคา้
สามารถซื้อบริการอย่างอื่น หากจะซื้อบริการทางเพศต้องตกลงและจ่ายเงินเพิ่ม เช่น บาร์ ร้านอาหาร 
ไนทค์ลบั  เป็นตน้ 
 
 



 

3. การด าเนินการเกบ็ข้อมูล 
3.1 ขนาดตวัอย่าง 

   พนกังานบรกิารหญิงทางเพศทัง้ทางตรงและแฝงทุกรายทีอ่ยู่ในพืน้ทีด่ าเนินการเฝ้าระวงัและ
ระยะเวลาทีด่ าเนินการเฝ้าระวงั ไม่จ ากดัจ านวน 

3.2.  สถานท่ีด าเนินการเฝ้าระวงั 
สถานบริการทางเพศทัง้ตรงและแฝงทุกแห่งในจังหวัดที่ท าการศึกษาและในเขต

กรุงเทพมหานคร 
3.3. การเกบ็ข้อมูล 

3.3.1.  เจา้หน้าทีท่ีร่บัผดิชอบ 
• เจ้าหน้าที่ประจ าคลินิกกามโรคของส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัและส านักงาน

ป้องกนัควบคุมโรค 
• เจา้หน้าทีป่ระจ าคลนิิกกามโรคของศูนยส์าธารณสุขทุกแห่งในกรุงเทพมหานคร 
• เจ้าหน้าที่งานควบคุมโรคเอดส์ของส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัและส านักงาน

อนามยักรุงเทพมหานคร 
3.3.2.   การเกบ็ขอ้มลูพืน้ฐาน 

• ขอ้มูลรายบุคคล  อาศยัแบบบนัทกึขอ้มูลรายบุคคลของกลุ่มพนักงานบรกิารหญิง
ทางเพศ (BED 2.1 หรอื BED 2.2) โดยเจ้าหน้าที่ประจ าคลนิิกกามโรคเป็นผู้เก็บ
ขอ้มูลพรอ้มบนัทกึขอ้มูลต่างๆ ทีก่ าหนดไวใ้นแบบบนัทกึขอ้มูลรายบุคคลเพือ่เป็น
ขอ้มูลประกอบการวเิคราะห์ความชุกของการตดิเชื้อเอชไอว ีและความชุกของผู้
ตดิเชือ้เอชไอวใีนรายใหม ่(Recent HIV infection) 

• รหสั BED ใหท้ าการบนัทกึโดยใชส้ติก๊เกอรร์หสั BED ตดิลงในแบบบนัทกึขอ้มูล
รายบุคคลให้ตรงกบัรหสั BED ที่ติดบนหลอดเก็บตวัอย่างเลือดและหลอดเก็บ
ตวัอย่างซรีัม่ 

• เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัรวบรวมข้อมูลรายบุคคล
พรอ้มสรุปจ านวนพนักงานบรกิารหญิงทางเพศตรงและแฝงและจ านวนผู้ที่ตรวจ
เลอืดพบการตดิเชือ้เอชไอว ี เมื่อสิน้เดอืนมถิุนายน  

• ส านักอนามยักรุงเทพมหานครเป็นผู้รวบรวมขอ้มูลรายบุคคลพร้อมสรุปจ านวน
พนักงานบรกิารหญงิทางเพศตรงและแฝงและจ านวนผูท้ีต่รวจเลอืดพบการตดิเชื้อ
เอชไอวจีากศูนยส์าธารณสุข  เมื่อสิน้เดอืนพฤษภาคม  

 
****การเกบ็ข้อมูลรายบุคคลให้แต่ละพื้นท่ีเลือกว่าจะใช้แบบบนัทึก BED 2.1 (ให้พนักงานบริการ
หญิงกรอกเอง) หรือใช้แบบบนัทึก BED 2.2 (ให้เจ้าหน้าท่ีคลินิกถาม-กรอกข้อมูล)เพียงอย่างใด
อย่างหน่ึงกเ็พียงพอ***** 
 



 

รหสั  BED  
รหสัสถานบริการ  
ประเภทพนักงานบริการ (    )  5 (ตรง) 

(    )  9 (แฝง) 
 

ช่ือร้าน….............................................................อ าเภอ................................................ 
 

แบบสอบถามรายบุคคลพนักงานบริการหญิง 
ส าหรบัการเฝ้าระวงัการติดเช้ือเอชไอวีรายใหม่ 

 
1. อายุ ..................... ปี  สญัชาต.ิ............. 
2. ท่านเคยมอีาการเจบ็ป่วยอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้หรอืไม่  

 น ้าหนกัลด มากกว่า 10% หรอื ลดลงมากผดิปกต ิร่วมกบัทอ้งเสยี หรอื ไขเ้รือ้รงั 
 โรคเยื่อหุม้สมองอกัเสบจากเชือ้รา  
 วณัโรคปอด หรอื วณัโรคนอกปอด เช่น ต่อมน ้าเหลอืง เยื่อหุม้สมอง เป็นต้น  
 มะเรง็ของผวิหนงั  
 เชือ้ราของหลอดอาหาร  
 ปอดบวมรุนแรง  หรอื ปอดบวมเรือ้รงั 
 มะเรง็ปากมดลูก  
 อาการทางประสาท หลงลมื ไม่รูต้วั จนตอ้งเขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาล 
 ไม่เคยมอีาการใดๆ 

 

3. ท่านเคยตรวจเอดสม์าก่อนหรอืไม่     ☐  เคย    ☐  ไม่เคย 
 

4. ท่านเคยไดร้บัประทานยาตา้นไวรสัเอดสห์รอืไม่   ☐  เคย    ☐  ไม่เคย 
 

5. (เจ้าหน้าท่ีตอบ) สง่เลอืดเขา้สว่นกลางเพือ่ตรวจการตดิเชือ้รายใหม่หรอืไม่ 

 1. สง่ 
 2. ไม่สง่  เนื่องจากทราบผลการตดิเชือ้แลว้ 
 3. ไม่สง่  ดว้ยเหตุผลอื่นๆ 

BED  2.1 



แบบบนัทึกข้อมูลรายบุคคลพนักงานบริการหญิงทางเพศ 
 

แบบบนัทึกข้อมูลพนักงานบริการส าหรบัการเฝ้าระวงัการติดเชื้อรายใหม่ 

จงัหวดั.....................................ระหว่างวนัที.่...........เดอืน...........................พ.ศ................. 
 

ล า 
ดบั
ท่ี 

รหสั BED อายุ
(ปี) 

สญัชาติ รหสัสถาน
บริการ 

(1)มีอาการ/เคยมี 
เข้าได้กบัโรคเอดส์ 
(ดรูายละเอียด
ด้านหลงั) 

ประวติั 
เคยตรวจเอดส์ 

 

ประวติัการ
รบัประทานยา 
ต้านไวรสัเอดส์ 

ผลการตรวจ 

HIV 
ผลการตรวจ 

ซิฟิลิส 
ผลการตรวจ 

Hep B  

(2)ส่งเลือดเข้าส่วนกลาง
เพ่ือตรวจการติดเช้ือราย

ใหม่หรือไม่  
 (ดรูายละเอียดด้านหลงั) 

            

            

            

            

            

            
 

 

 (1)กาเครื่องหมาย – “ เครื่องหมายถูก ” กรณีทีต่อบ “ม”ี หรอื “เคย” และ “เครื่องหมายผดิ x” กรณีทีต่อบ “ไมม่”ี หรอื “ไม่เคย” 
 (2)ส่งเลอืดเขา้ส่วนกลางเพื่อตรวจการตดิเชือ้รายใหม่หรอืไม่ (ใหใ้ส่ค าตอบตวัเลขลงในตาราง) 

1. ส่ง 
2. ไม่ส่ง  เนื่องจากทราบผลการตดิเชือ้แลว้ 
3. ไม่ส่ง  ดว้ยเหตุผลอื่นๆ 

พนักงานบรกิารทีไ่ดร้บัการตรวจเลอืดหาการตดิเชือ้เอชไอวทีัง้สิน้..............ราย  ผลการตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอวเีป็นบวก............ราย ผูร้วบรวมขอ้มลู .............................โทรศพัท.์...................... 

BED  2.2 



 

มอีาการเขา้ไดก้บัโรคเอดส ์ มอีาการขอ้ใดขอ้หนึ่งต่อไปนี้หรอืไม่   (WHO Expanded AIDS Case Definitions)  
• น ้าหนกัลด มากกว่า 10% หรอื ลดลงมากผดิปกต ิร่วมกบัทอ้งเสยี หรอื ไขเ้รือ้รงั 
• โรคเยื่อหุม้สมองอกัเสบจากเชือ้รา (Cryptococcal meningitis) 
• วณัโรคปอด / วณัโรคนอกปอด เช่น ต่อมน ้าเหลอืง เยื่อหุม้สมอง เป็นต้น (Pulmonary or extrapulmonary tuberculosis) 
• มะเรง็ของผวิหนงั (Kaposi’s sarcoma) 
• เชือ้ราของหลอดอาหาร (Candidiasis of the esophagus) 
• ปอดบวมรุนแรง  หรอื ปอดบวมเรือ้รงั (Life-threatening or recurrent pneumonia) 
• มะเรง็ปากมดลูก (Invasive cervical cancer) 
• อาการทางประสาท หลงลมื ไม่รูต้วั จนตอ้งเขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาล (HIV dementia หรอื HIV encephalopathy) 
•  ไม่เคยมอีาการใดๆ 

 
                              รหสัสถานบริการ 

 

01 = ส านกั   02 = โรงแรม  03 = บงักะโล   04 = เกสเฮา้ส ์  05 = โรงน ้าชา      
06 = บารเ์บยีร ์  07 = บารเ์กย ์  08 = บารอ์ะโกโก้ 09 = บารร์ าวง  10 = ดสิโกเ้ธค 
11 = ไนตค์ลบั  12 = ผบั  13 = คาราโอเกะ 14 = คอกเทลเลาจ ์ 15 = อาบ อบ นวด 
16 = นวดแผนโบราณ  17 = ซาวน่า  18 = คอฟฟีช๊อฟ 19 = คาเฟ่  20 = รา้นอาหาร 
21 = รา้นเสรมิสวย  22 = รา้นตดัผมชาย 23 = นางโทรศพัท์ 24 = เตรต็เตร่  25 = อื่น ๆ..........    
 
  
    



4.  การบนัทึกข้อมูล 
 
เมื่อทราบผลการตรวจเอชไอวีแล้ว ให้หน่วยงานที่ร ับผิดชอบด าเนินการบันทึกข้อมูลเข้า

โปรแกรมส าเรจ็รูปที่จดัไว้ให้ โดยไม่ต้องรอผลการตรวจยนืยนั โดยศึกษาชื่อตวัแปรที่จดัเก็บและรหสั
แสดงค่าของแต่ละกลุ่มประชากร ควรด าเนินการลงรหสัตวัแปรที่จ าเป็นให้เรยีบร้อย ก่อนการบันทึก
ขอ้มลู เช่น รหสัโรงพยาบาล รหสัจงัหวดั รหสัสถานทีเ่ฝ้าระวงั รหสัผลการตรวจเอชไอว ีและรหสัผลการ
ตรวจซฟิิลสิ รวมทัง้ตรวจสอบความครบถว้นของขอ้มลูรายบุคคล 

 
ตารางแสดงตวัแปรท่ีจดัเกบ็และรหสัแสดงค่าของตวัแปรกลุ่มพนักงานบริการหญิง 

 

ตวัแปรทีจ่ดัเกบ็ ชื่อตวัแปร จ านวนหลกั รหสัแสดงค่าของตวัแปร 
1 ปีทีท่ าการส ารวจ SYEAR 4 ใชปี้ ค.ศ. เช่น 2000 
2 รอบที่ส ารวจหาความ

ชุกของการติดเชื้อเอช
ไอว ี 

 

ROUND 
 

2 ลงเลขแสดงล าดบัทีข่องรอบทีไ่ดม้กีาร
ส ารวจหาความชุกของการตดิเชือ้เอชไอว ี
เช่น 18 ส าหรบัรอบที ่18 ทีด่ าเนินการใน
เดอืนมถิุนายน  2543 

3 รหสัสถานทีใ่หบ้รกิาร VENUE 2 01 = ส านกั    14 = คอกเทลเลาจ์ 
02 = โรงแรม    15 = อาบ อบ นวด  
03 = บงักะโล       16=นวดแผนโบราณ 
04 = เกสเฮา้ส ์     17 = ซาวน่า 
05 = โรงน ้าชา      18 = คอฟฟ่ีช๊อฟ 
06 = บารเ์บยีร ์    19 = คาเฟ่ 
07 = บารเ์กย ์      20 = รา้นอาหาร 
08 = บารอ์ะโกโก ้ 21 = รา้นเสรมิสวย 
09 = บารร์ าวง    22 = รา้นตดัผมชาย 
10 = ดสิโก้เธค    23 = นางโทรศพัท์ 
11 = ไนตค์ลบั    24 = เตรต็เตร่ 
12 = ผบั    25 = อื่น ๆ    
13 = คาราโอเกะ 

4 จังห วัดที่ ด า เนิ นการ
ส ารวจ 

PROV 
 

2 ใหใ้ชร้หสัจงัหวดัตามขอ้ก าหนดของ
กระทรวงมหาดไทย เช่นจงัหวดัชลบุร ีใช้
รหสั 20 

5 อ าเภอ DISTRICT 
 

2 ใหใ้ชร้หสัจงัหวดัตามขอ้ก าหนดของ
กระทรวงมหาดไทย 



 

ตวัแปรทีจ่ดัเกบ็ ชื่อตวัแปร จ านวนหลกั รหสัแสดงค่าของตวัแปร 
6 เลขทีแ่บบสอบถาม ID 3 ลงเลขล าดบัทีข่องแบบสอบถามหรอืล าดบั

เลอืดตวัอย่างเรยีงจาก 1 ไปจนครบตาม
จ านวนเลอืดตวัอย่างทีส่ ารวจได้ 

7 อาย ุ AGE 
 

2 ใหใ้ชอ้ายุจรงิ โดยปัดเศษทีเ่ป็นเดอืนทิ้ง 
ถา้ไม่ทราบอายุใหใ้ชร้หสั 99 

8 ท่านมสีญัชาต ิ NAT  1 = ไทย 
2 = ชนกลุ่มน้อย กลุ่มชาตพินัธุ ์เช่น ไทย
ใหญ่ 
3 = พม่า 
4 = ลาว 
5 = เขมร 
6 = อื่นๆ 

9 ป ร ะ เภ ท พ นั ก ง า น
บรกิาร 

FSW_TYPE 1 5 = พนกังานบรกิารตรง 
9 = พนกังานบรกิารแฝง 

10 ผลการตรวจเอชไอว ี HIV 
 

1 1 = Positive 
2 = Negative 
3 = Intermediate 
9 = ไม่ทราบ, ไม่ไดด้ าเนินการตรวจ 

11 ผลการตรวจซฟิิลสิ 
 

SYPHILIS 1 
 

1 = Reactive 
2 = Non - Reactive 
3 = Intermediate 
9 = ไม่ทราบ, ไม่ไดด้ าเนินการตรวจ 

12 ผลการตรวจไวรัสตับ
อกัเสบบ ี

HepB 1 1 = Positive 
2 = Negative 
3 = Intermediate 

13 ผลการตรวจไวรัสตับ
อกัเสบซ ี

HepC 1 
 

1 = Reactive 
2 = Non - Reactive 
3 = Intermediate 
9 = ไม่ทราบ, ไม่ไดด้ าเนินการตรวจ 

14 ประวตัเิคยตัง้ครรภ์และ
รบัประทานยาต้านไวรสั 
PMTCT 
 

PASTPREG 1 1 = เคยตัง้ครรภ์ 
2 = ไม่เคยตัง้ครรภ ์



 

ตวัแปรทีจ่ดัเกบ็ ชื่อตวัแปร จ านวนหลกั รหสัแสดงค่าของตวัแปร 
15 ก ลับ ม า ฟั งผ ล เลื อ ด

หรอืไม ่
RE_BLOOD 1 1 = กลบัมาฟังผลใน 1 สปัดาห ์

2 = กลบัมาฟังผลมากกว่า 1 สปัดาห ์
3 = ไม่กลบัมาฟังผลเลอืด 

16 ท่านเคยตรวจเอดส์และ
รูผ้ลมาก่อนหรอืไม ่

PRETEST 1 1 = เคยตรวจ 
2 = ไม่เคยตรวจ 

17 ต้องการรู้ผลการตรวจ
เลอืดครัง้นี้หรอืไม่ 

CH_BLOOD 1 1 = ตอ้งการ 
2 = ไม่ตอ้งการ 

18 รหสั BED 
 

BEDID 
 

4 ลงเลขล าดบัทีข่องรหสั BED (สติก๊เกอรส์ี
เขยีวของพนกังานบรกิารตรง สแีดงของ
พนกังานบรกิารแฝง)ไปจนครบตามจ านวน
เลอืดตวัอย่างทีส่ ารวจได ้

19 มีอาการเข้าได้กับโรค
เอดสห์รอืไม่ 

AIDS 1 0 = ไม่ท า BED 
1 = ม ี
2 = ไมม่ ี
9 = ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 
 

20 ท่านเคยรบัประทานยา
ตา้นไวรสัหรอืไม่ 

ARVBSS 1 0 = ไม่ท า BED 
1 = เคย 
2 = ไม่เคย 
9 = ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 

21 ส่ งตรวจเอขไอวีราย
ใหม่หรอืใหม่ 

SENDT 1 0 = ไม่ท า BED 
1 = สง่ตรวจเลอืดรายใหม่ 
2 = ไม่สง่เลอืด (มขีอ้มลูว่าเป็นรายเก่า 
3 = ไม่สง่เลอืด (ไม่มเีลอืดสง่) 
9 = ไม่ทราบ 

 
5.  การวิเคราะห์ข้อมูลระดบัจงัหวดั 
การวิเคราะห์ข้อมูลในระดบัจงัหวดัผู้วเิคราะห์ควรวเิคราะห์หาค่าความชุกของการติดเชื้อใน

ภาพรวม และวิเคราะห์จ าแนกตามกลุ่มอายุ และประเภทของหญิงบริการทางตรงและทางแฝงโดย
สามารถท าการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยอาศยัโปรแกรมส าเรจ็รูป ซึ่งไดจ้ดัท าตารางวิเคราะหข์อ้มูลทีส่ าคญัไว้ 
นอกจากนี้ ผู้วเิคราะห์ควรน าค่าที่ได้ ไปท าการเปรยีบเทยีบกบัค่าความชุกของปีที่ผ่านมา เพื่อติดตาม
แนวโน้มการเปลีย่นแปลงของค่าความชุก 



 

อนึ่ง ผู้วเิคราะห์ข้อมูลสามารถท าการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยอาศยัโปรแกรมส าเรจ็รูป ซึ่งได้จดัท า
ตารางวเิคราะห์ข้อมูลที่ส าคญัไว้ แต่หากผู้วเิคราะห์ต้องการวเิคราะห์ข้อมูลในรายละเอียดเพิม่เติม ผู้
วเิคราะห์สามารถใช้โปรแกรมส าหรบัวจิยัทางสถติิ เช่นโปรแกรม Epi Info version 6.04 หรอื Version 
2002 ฯลฯ วเิคราะหข์อ้มลูเพิม่เตมิต่อไป  
 
ตารางวเิคราะหท์ี ่2.1 ความชุกของการตดิเชื้อเอชไอวแีละซฟิิลสิในกลุ่มพนกังานบรกิารหญงิตรง จ าแนก

ตามกลุ่มอายุจงัหวดั........................ พ.ศ. ................. 
 
กลุ่มอายุ (ปี) เอชไอว ี ซฟิิลสิ 

ตรวจ ตดิเชือ้ รอ้ยละ ตรวจ ตดิเชือ้ รอ้ยละ 
ต ่ากว่า 15 ปี       
15 – 19 ปี       
20 – 24 ปี       
25 – 29 ปี       
30 ปี ขึน้ไป       

รวม       
 

ตารางวเิคราะหท์ี ่2.2 ความชุกของการตดิเชือ้เอชไอวแีละซฟิิลสิในกลุ่มพนกังานบรกิารหญงิ 
       แฝง จ าแนกตามกลุ่มอายุ จงัหวดั ........................พ.ศ...................... 

 
กลุ่มอายุ (ปี) เอชไอว ี ซฟิิลสิ 

ตรวจ ตดิเชือ้ รอ้ยละ ตรวจ ตดิเชือ้ รอ้ยละ 
ต ่ากว่า 15 ปี       

15 – 19 ปี       
20 – 24 ปี       
25 – 29 ปี       
30 ปีขึน้ไป       

รวม       
 

ผูป้ระสานงาน .................................................... 
สถานทีต่ดิต่อ ..................................................... 

Tel ................................. Fax ............................. 
 

 



 

6.  การเกบ็ตวัอย่างซีรัม่ 
     6.1. เจ้าหน้าท่ีท่ีรบัผิดชอบ 

• เจา้หน้าทีง่านป้องกนัควบคุมโรคเอดสข์องส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั 
• เจา้หน้าทีง่านป้องกนัควบคุมโรคเอดสข์องศูนยส์าธารณสุขทุกแห่งใน

กรุงเทพมหานคร 
• เจา้หน้าทีห่อ้งปฏบิตักิารของโรงพยาบาลจงัหวดั 
• เจา้หน้าทีห่อ้งปฏบิตักิารกองชนัสตูร 
 

6.2. การเกบ็ตวัอย่างซีรัม่และการตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวี  
       (ดตูามภาคผนวกท่ี 1) 

 
6.3. ใบน าส่งตวัอย่างซีรัม่ (BED 2.3) 

ส าหรบัเจา้หน้าทีห่อ้งปฏบิตักิารบนัทกึเพือ่สง่มายงัสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรส์าธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

นำส่งตัวอย่างซีรั่มพนักงานบริการหญิง 

 
ชื่อหอ้งปฏิบัติการ ............................................................. จังหวัด........................................................................ 
ประเภทของพนักงานบริการหญิง      ตรง   แฝง 
รหัสชุดตรวจกรอง (Screening test)  
รหัสชุดตรวจเสรมิที่ 1 (Supplemental test 1)รหสัชุดตรวจ ฯ ดไูด้ที่ด้านหลังแบบฟอรม์ 
รหัสชุดตรวจเสรมิที่ 2(Supplemental test 2) 
 
ลำดับที ่ วันท่ีเก็บตัวอย่าง รหัส BED อาย ุ หมายเหต ุ

1 
    

2 
    

3 
    

4 
    

5 
    

6 
    

7 
    

8 
    

 

 

รวมจำนวน 
 

ราย 
  

 
 
 
 

รหัสชุดตรวจแอนตเิอชไอวี 
 

สำหรับเจา้หน้าทีห่้องปฏบิัติการ 
วันที่ส่งตัวอยา่ง................................... 
เวลาที่ส่งตัวอยา่ง................................ 
จำนวนตวัอยา่ง................................... 
ชื่อผู้ส่งตัวอย่าง.................................. 

 

สำหรับพนักงานบริษัทขนส่ง 
วันที่รับตัวอย่าง................................... 
เวลาที่รับตัวอย่าง................................ 
จำนวนตวัอยา่ง................................... 
ชื่อผู้รับตัวอยา่ง.................................. 

 

สำหรับพนักงานบริษัทรับตัวอย่าง 
วันที่รับตัวอย่าง................................... 
เวลาที่รับตัวอย่าง................................ 
จำนวนตวัอยา่ง................................... 
ชื่อผู้รับตัวอยา่ง.................................. 

 

สำหรับเจา้หน้าที่สว่นกลาง 
วันที่รับตัวอย่าง................................... 
เวลาที่รับตัวอย่าง................................ 
จำนวนตวัอยา่ง................................... 
ชื่อผู้รับตัวอยา่ง.................................. 

 

BED 2.3 



 

รหัสชุด
ตรวจ 

ชื่อชุดตรวจ รหัส
ชุด
ตรวจ 

ชื่อชุดตรวจ 

01 Abbott RealTime HIV-1 Amplification Reagent Kit 16 Genie™ Fast HIV 1/2 

02 ADVIA Centaur HIV Ag/Ab Combo (CHIV) 17 Genius HIV 1/2 Confirmatory Assay 

03 ADVIA CENTAUR® HIV 1/O/2 Enhanced (EHIV) 18 GENSCREEN ULTRA HIV Ag-Ab 

04 Alere Determine HIV-1/2 19 LIAISON XL murex HIV Ab/Ag 

05 Artus HI Virus-1 QS-RGQ Kit 20 NucliSENS EasyQ HIV-1v 2.0 

06 ARCHITECT HIV Ag/Ab COMBO 21 ONE STEP ANTI-HIV (1&2) TRI-LINE TEST 

07 AutoBio Anti-HIV CLIA Microparticles 22 Procleix Ultrio Assay 

08 Bioline HIV 1/2 23 Procleix Ultrio Elite Assay 

09 Cobas MPX 24 RETROSCREEN HIV 3.0 

10 Cobas TaqScreen MPX Test version 2.0 25 SD BIOLINE HIV-1/2 3.0 

11 COBAS TaqMan HIV-1 Test, version 2.0 26 VIDAS HIV DUO Ultra 

12 COBAS AmpliPrep / COBAS TaqMan HIV-1 Test, 
version 2.0 

27 VITROS Immunodiagnostic Products Anti-HIV 1+2 

13 Elecsys HIV Ag 28 Wondfo Diagnostic Kit for HIV 1/2 Antibody 
(Colloidal Gold) 

14 Elecsys HIV Combi PT 29 Rapid Test for Antibody to Human 
Immunodeficiency Virus (HIV) (Colloidal Gold 
Device) 15 FIRST RESPONSE HIV 1-2.O CARD TEST 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก 1 
การตรวจทางหอ้งปฏิบติัการในพื้ นท่ี 

ที่ด  าเนินการเฝ้าระวงัของกลุ่มพนกังานบริการหญิง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ขัน้ตอนการปฏิบติังานทางห้องปฏิบติัการในการเกบ็และขนส่งตวัอย่าง  
1. อปุกรณ์ท่ีเตรียมให้ 

1.1 syringe  
1.2 หลอด sterile บรรจุเลอืดขนาด 5 ซ.ีซ.ี 
1.3 หลอด sterile แยกซรีัม่ขนาด 1.2 ซ.ีซ.ี  
1.4 sterile pasteur pipette  
1.5 กล่องบรรจุหลอดทดลองขนาดใหญ่และเลก็ 
1.6 กล่องโฟมพร้อม Ice pack  และป้ายที่อยู่ปลายทางพัสดุ  (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์

สาธารณสุข) 
1.7 ถุงพลาสตกิซปิลอ็คและใบน าสง่ตวัอย่างซรีัม่ (BED 2.3) 
1.8 ซองจดหมายตดิแสตมป์พรอ้มจ่าหน้าซอง (ใชร้ายงานผล) 
1.9 เทปกาวส าหรบัปิดผนึกกล่องโฟม 
1.10 สติก๊เกอรร์หสั ส าหรบั BED  

 
2.  การเกบ็ตวัอย่างส่งตรวจ 

2.1 การทดสอบหาแอนติบอดีต่อเชื้อเอชไอว ีใช้กับตัวอย่างส่งตรวจชนิดซีรัม่ โดยเจาะเก็บ
ตัวอย่างเลือดแบบแข็งตัว (Clotted blood) จ านวนอย่างน้อย 5 ซี.ซี. ส่งห้องปฏิบัติการในพื้นที่ เพื่อ
ตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอวตีามขัน้ตอนปกต ิ

2.2 เจา้หน้าทีห่อ้งปฏบิตักิารหลงัจากไดร้บัตวัอย่างเลอืด ให้ท าการปัน่แยกส่วนซรีัม่ภายในวนัที่
เกบ็ตวัอย่างเลอืดได ้ 

2.3 แบ่งซรีัม่จ านวนหน่ึงเพือ่ทดสอบหาแอนตบิอดตี่อเชือ้เอชไอวตีามขัน้ตอนงานประจ าวนั   
3.  การให้รหสัตวัอย่าง  

      ผูเ้กบ็ตวัอย่างเลอืดท าการใหร้หสัเลอืดแก่ตวัอย่างทุกรายตามหลกัการดงันี้  
3.1 สติก๊เกอรท์ีเ่ตรยีมใหเ้ป็นดงันี้ 

- กลุ่มพนกังานบรกิารหญงิทางเพศตรงใชส้ติก๊เกอรส์ีเขียว 
- พนกังานบรกิารหญงิทางเพศแฝงใชส้ติก๊เกอรส์ีแดง    

3.2 รหสัเลอืดประกอบดว้ยตวัเลข 10 หลกั (XX – XXXX – X - XXX) 
- สองหลกัแรกเป็นรหสัจงัหวดั 
- หลกัที ่3 ถงึ 6 เป็นรหสัโรงพยาบาล/ ศูนยส์าธารณสุข 
- หลกัที่ 7 เป็นรหสัแบ่งกลุ่มประชากร โดยใช้รหสั 5 หรอื 9 ส าหรบัพนักงาน

บรกิารหญงิตรงหรอืแฝงตามล าดบั 
   - สามหลกัสุดทา้ยเป็นล าดบัทีข่องเลอืดตวัอย่าง 

ตวัอย่างเช่น 84-0100-5-001 หมายถงึ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลสุราษฏร์ธานี กลุ่ม
พนกังานบรกิารหญงิทางเพศตรง  ล าดบัที ่1 



 

4. การแยกและการเกบ็รกัษาตวัอย่าง 
4.1 ในตวัอย่างทีแ่อนตบิอดตี่อเชือ้เอชไอวใีหผ้ลบวกทุกตวัอย่างให้แบ่งซรีัม่ใสห่ลอด  sterile 

ที่จดัเตรยีมให้ไว้อย่างน้อย 1.0  ซีซี เพื่อเตรยีมส่งห้องปฏิบตักิารโรงพยาบาลจงัหวดั /
สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรส์าธารณสุข 

4.2 ซรีัม่ทัง้หมดทีเ่ตรยีมไดก้่อนส่งหอ้งปฏบิตักิารโรงพยาบาลจงัหวดัใหเ้กบ็รกัษาไวโ้ดยแช่
แขง็ทีอุ่ณหภูม ิ2-8 0C  

4.3 ซีรัม่ทัง้หมดที่เตรยีมได้ก่อนส่งห้องปฏิบตัิการสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สาธารณสุขให้
เกบ็รกัษาไวโ้ดยแชแ่ขง็ทีอุ่ณหภูม ิ-20 0C  

 

5. การน าส่งตวัอย่างซีรัม่ 
5.1  เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการในพื้นที่เฝ้าระวงัต้องกรอกรายละเอียดในใบน าส่งตัวอย่าง 
(BED 2.3) ใหค้รบถว้นส าเนาใบน าสง่ตวัอย่างซรีัม่ 1 ชุด เกบ็ไวท้ีห่อ้งปฏบิตั ิ
ตรวจสอบตวัอย่างทีเ่ตรยีมบรรจุใหต้รงกบัใบน าสง่ตวัอย่าง 
5.2 การบรรจุตวัอย่าง  

5.2.1 ส าหรบัโรงพยาบาลชุมชนภายในจงัหวดั ให้รวบรวมตวัอย่างที่เก็บไว้ในตู้เย็น
บรรจุลงในกล่องน าส่งตวัอย่างที่ม ีIce pack พร้อมกบัใบน าส่งตวัอย่าง (BED 
2.3) ทีใ่สใ่นถุงพลาสตกิซปิลอ็ค แลว้น าสง่โรงพยาบาลจงัหวดั  

5.2.2 ส าหรบัโรงพยาบาลจงัหวดั/กองชนัสูตรสาธารณสุข ให ้ท าการรวบรวมซรีัม่ทีไ่ด้
ทัง้หมดส่งศูนยร์บัตวัอย่างทีส่่วนกลาง (ปรบัเปลีย่นแต่ละปีตามขอ้ตกลง)  เพื่อ
ตรวจเชค็ก่อนสง่ตรวจทีส่ถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรส์าธารณสุข       

• น ำซรีัม่ทีแ่ยกไดต้ำมทีก่ล่ำวขำ้งตน้แลว้ บรรจุลงในกล่องบรรจุตวัอย่ำงทีเ่ตรยีมให ้
• น ำกล่องตัวอย่ำงใสในถุงพลำสติกที่เตรยีมให้แล้วบรรจุลงในกล่องโฟมที่จดัเตรยีมให ้

บรรจุ Ice pack ลงในกล่องโฟม 
• บรรจุใบน ำสง่ตวัอย่ำง 1 ชุด (ตน้ฉบบั) ใสถุ่งพลำสตกิก่อนบรรจุลงในกล่องโฟม 
• เขียนชื่อโรงพยำบำลที่ด้ำนบนกล่องโฟมแล้วน ำส่งศูนย์รับตัวอย่างท่ีส่วนกลาง 

(ปรับเปลี่ยนแต่ละปีตามข้อตกลง) เพื่อตรวจเช็คเตรียมตัวอย่างก่อนส่งตรวจที่
สถำบนัวจิยัวทิยำศำสตรส์ำธำรณสุขตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด  

• ส่งพัสดุโดยผ่ำนทำงบริษัทรับส่ง(แจ้งในที่ประชุม) เพื่อน ำส่งศูนย์รับตัวอย่างท่ี
ส่วนกลาง (ปรบัเปลีย่นแต่ละปีตามขอ้ตกลง) 

•   เมื่อเสร็จสิ้นระยะเวลาในการเก็บข้อมูล (31 สิงหาคม) ให้ศูนย์ที่เป็นที่เก็บรวบรวม 
specimen ของแต่ละจงัหวดั แจ้งบรษิัทรบั-ส่ง พนักงานบรษิัทจะไปรบัพสัดุถึงที่เพื่อ
น าส่งศูนย์รับตัวอย่างที่ส่วนกลาง เช็คและเรียงตัวอย่าง ก่อนน าส่งให้สถาบันวิจัย
วทิยาศาสตรส์าธารณสุขด าเนินการตรวจเลอืด  

 



 

FSW Serum Transportation Flow Chart 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                      
 

 
 
 
 
 
 

งานควบคุมโรคเอดส ์
สสจ. 

(38 จงัหวดั) 

หอ้งปฏบิตักิาร 
ของจงัหวดั 

Clotted blood 5 
cc. 
 

ส่งผลการตรวจ HIV และรหสั BED 

ตวัอย่างทีใ่หผ้ลบวก 
Anti-HIV Positive 

ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั 
ส านกัอนามยั กรุงเทพมหานคร 

ส่งตวัอยา่งพรอ้มใบน าส่งตวัอยา่ง 
(BED 2.3 

คลนิิกกามโรค 
ศูนยส์าธารณสุข 

กองชนัสตูรสาธารณสุข
สาธารณสุข 

ศูนยก์ลางรวบรวมตวัอย่างของจงัหวดั  

Clotted blood 5 cc. 
 

รวบรวมตวัอยา่งและโทรแจง้บรษิัท 
เพื่อน าส่งตวัอยา่งเขา้ส่วนกลาง 

ส่งผลการตรวจ HIV และรหสั BED 

 

เกบ็ตวัอย่างซรีัม่ 
อย่างน้อย 0.5 CC 

 ศูนยก์ลางรวบรวมตวัอย่างสว่นกลาง*    
สถาบนัวิทยาศาสตรส์าธารณสขุ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 2 
รหสัพื้ นท่ีเฝ้าระวงั 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

รหสัจงัหวดั (2 ต าแหน่งแรกของรหสั BED) 
 
รหสั จงัหวดั รหสั จงัหวดั 
10 กรุงเทพมหานคร 12 นนทบุร ี
13 ปทุมธาน ี 16 ลพบุร ี
38 บงึกาฬ 24 ฉะเชงิเทรา 
26 นครนายก 70 ราชบุร ี
75 สมุทรสงคราม 51 ล าพนู 
54 แพร่ 57 เชยีงราย 
63 ตาก 64 สุโขทยั 
60 นครสวรรค ์ 30 นครราชสมีา 
31 บุรรีมัย ์ 33 ศรสีะเกษ 
34 อุบลราชธานี 41 อุดรธานี 
48 นครพนม 84 สุราษฏรธ์านี 
82 พงังา 90 สงขลา 
92 ตรงั 61 อุทยัธานี 
66 พจิติร 14 พระนครศรอียุธยา 
17 สงิหบ์ุร ี 77 ประจวบครีขีนัธ ์
21 ระยอง 44 มหาสารคาม 
43 หนองคาย 32 สุรนิทร ์
35 ยโสธร 83 ภูเกต็ 
86 ชุมพร 94 ปัตตาน ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รหสัหน่วยงานท่ีด าเนินการเฝ้าระวงั (4 ต าแหน่ง) 
 
01  โรงพยาบาลศนูย ์ 
รหสั โรงพยาบาล รหสั โรงพยาบาล 

00 สวรรคป์ระชารกัษ์ นครสวรรค ์ 00 ราชบุร ี
00 สรรพสทิธิป์ระสงค ์อุบลราชธานี  00 อุดรธานี 
00 มหาราชนครราชสมีา 00 เชยีงรายประชานุเคราะห ์
00 สุราษฏรธ์าน ี 00 หาดใหญ่ สงขลา 
00 ตรงั 00 บุรรีมัย ์
00 พระนัง่เกลา้ นนทบุร ี 00 ฉะเชงิเทรา 
00 ศรสีะเกษ 00 พระนครศรอียุธยา 
00 ระยอง 00 สุรนิทร ์
00 วชริะภูเกต็ 00  

 
02  โรงพยาบาลทัว่ไป 

รหสั โรงพยาบาล รหสั โรงพยาบาล 

03 พระนารายณ์มหาราช ลพบุร ี 56 ชุมพร 

04 บา้นหมี ่ลพบุร ี 58 พงังา 

05 สงิหบ์ุร ี 59 ตะกัว่ป่า พงังา 

09 ปทุมธานี 65 สงขลา 

12 นครนายก 66 ปัตตานี 

22 ยโสธร 73 เสนา พระนครศรอียุธยา 

23 หนองคาย 74 เกาะสมุย สุราษฏรธ์านี 

25 นครพนม 75 บงึกาฬ 

28 มหาสารคาม 76 เทพรตัน์นครราชสมีา 

34 ล าพนู 77 พมิาย นครราชสมีา 

36 แพร่ 78 กนัทรลกัษณ์ ศรสีะเกษ 

39 แม่สอด ตาก 79 50 พรรษา มหาวชริาลงกรณ์ อุบลฯ 

40 สุโขทยั 80 สมเดจ็พระยุพราชเดชอุดม อุบลฯ 

41 ศรสีงัวร สุโขทยั 81 แกลง ระยอง 

    



 

รหสั โรงพยาบาล รหสั โรงพยาบาล 

42 พจิติร 82 ปากชองนานา 

45 อุทยัธานี 83 นางรอง 

46 ประจวบครีขีนัธ์ 84 กุมภวาปี 

47 บา้นโป่ง ราชบุร ี 85 อนิทรบ์ุร ีสงิหบ์ุร ี

48 โพธาราม ราชบุร ี 86 หวัหนิ ประจวบครีขีนัธ์ 

49 ด าเนินสะดวก ราชบุร ี 87 ปราสาท สุรนิทร ์

54 พระพุทธเลศิหลา้ สมุทรสงคราม   
 
 
 
03  โรงพยาบาลชุมชน (ตามด้วยรหสัอ าเภอ) 
 

ช่ือจงัหวดั รหสัอ าเภอ 
10 กรุงเทพมหานคร 01 พระนคร 02 ดุสติ 03 หนองจอก 

 04 บางรกั 05 บางเขน 06 บางกะปิ 

 07 ปทุมวนั 08 ป้อมปราบศตัรพู่าย 09 พระโขนง 

 10 มนีบุร ี 11 ลาดกระบงั 12 ยานนาวา 

 13 สมัพนัธวงศ ์ 14 พญาไท 15 ธนบุร ี

 16 บางกอกใหญ่ 17 หว้ยขวาง 18 คลองสาน 

 19 ตลิง่ชนั 20 บางกอกน้อย 21 บางขุนเทยีน 

 22 ภาษเีจรญิ 23 หนองแขม 24 ราษฎรบ์ูรณะ 

 25 บางพลดั 26 ดนิแดง 27 บงึกุ่ม 

 28 สาทร 29 บางซื่อ 30 จตุจกัร 

 31 บางคอแหลม 32 ประเวศ 33 คลองเตย 

 34 สวนหลวง 35 จอมทอง 36 ดอนเมอืง 

 37 ราชเทว ี 38 ลาดพรา้ว 39 วฒันา 

 40 บางแค 41 หลกัสี ่ 42 สายไหม 

 43 คนันายาว 44 สะพานสงู 45 วงัทองหลาง 

 46 คลองสามวา 47 บางนา 48 ทววีฒันา 
  49 ทุ่งครุ 50 บางบอน     
12 นนทบุร ี 01 เมอืง 02 บางกรวย 03 บางใหญ่ 
  04 บางบวัทอง 05 ไทรน้อย 06 ปากเกรด็ 



 

ช่ือจงัหวดั รหสัอ าเภอ 
13 ปทุมธานี 01 เมอืง 02 คลองหลวง 03 ธญับุร ี

 04 หนองเสอื 05 ลาดหลุมแกว้ 06 ล าลูกกา 
  07 สามโคก         
14 พระนครศรอียุธยา 01 เมอืง 02 ท่าเรอื 03 นครหลวง 

 04 บางไทร 05 บางบาล 06 บางปะอนิทร ์

 07 บางปะหนั 08 ผกัไห่ 09 ภาช ี

 10 ลาดบวัหลวง 11 วงัน้อย 12 เสนา 

 13 บางซ้าย 14 อุทยั   
  16 บา้นแพรก 15 มหาราช     
16 ลพบุร ี 01 เมอืง 02 พฒันานิคม 03 โคกส าโรง 

 04 ชยับาดาล 05 ท่าวุง้ 06 บา้นหมี ่

 07 ท่าหลวง 08 สระโบสถ์ 09 โคกเจรญิ 
  10 ล าสนธ ิ 11 หนองม่วง     
17 สงิหบ์ุร ี 01 เมอืง 02 บางระจนั 03 ค่ายบางจนั 
  04 พรหมบุร ี 05 ท่าชา้ง 06 อนิทรบ์ุร ี
21 ระยอง 01 เมอืง 02 บา้นฉาง 03 แกลง 

 04 วงัจนัทร ์ 05 บา้นค่าย 06 ปลวกแดง 
  07 เขาชะเมา 08 นิคมพฒันา     
24 ฉะเชงิเทรา 01 เมอืง 02 บางคลา้ 03 บางน ้าเปรีย้ว 

 04 บางปะกง 05 บา้นโพธิ ์ 06 พนมสารคาม 

 07 ราชสาสน์ 08 สนามชยั 09 แปลงยาว 
  10 ท่าตะเกยีบ 11 คลองเขือ่น     
26 นครนายก 01 เมอืง 02 ปากพล ี 03 บา้นนา 
  04 องครกัษ์         
30 นครราชสมีา 01 เมอืง 02 ครบุร ี 03 เสงิสาง 

 04 คง 05 บา้นเหลื่อม 06 จกัราช 

 07 โชคชยั 08 ด่านขุนทด 09 โนนไทย 

 10 โนนสงู 11 ขามสะแกแสง 12 บวัใหญ่ 

 13 ประทาย 14 ปักธงชยั 15 พมิาย 

 16 หว้ยแถลง 17 ชุมพวง 18 สงูเนิน 

 19 ขามทะเลสอ 20 สคีิว้ 21 ปากช่อง 

 22 หนองบุญมาก 23 แกง้สนามนาง 24 โนนแดง 

 25 วงัน ้าเขยีว 26 เทพารกัษ์ 27 เมอืงยาง 



 

ช่ือจงัหวดั รหสัอ าเภอ 
30 นครราชสมีา  28 พระทองค า 29 ล าทะเมนชยั 30 บวัลาย 
 (ต่อ) 31 สดีา 32 เฉลมิพรเกยีรต ิ     
31 บุรรีมัย ์ 01 เมอืงบุรรีมัย ์ 02 คเูมอืง 03 กระสงั 

 04 นางรอง 05 หนองกี ่ 06 ละหานทราย 

 07 ประโคนชยั 08 บา้นกรวด 09 พุทไธสง 

 10 ล าปลายมาศ 11 สตกึ 12 ปะค า 

 13 นาโพธิ ์ 14 หนองหงส ์ 15 พลบัพลา 

 16 หว้ยราช 17 โนนสุวรรณ 18 ช านิ 

 19 บา้นใหม่ 20 โนนดนิแดง 21 บา้นด่าน 
  22 แคนดง 23 เฉลมิพระเกยีรต ิ     
32 สุรนิทร ์ 01 เมอืงสุรนิทร ์ 02 ชุมพลบุร ี 03 ท่าตูม 

 04 จอมพระ 05 ปราสาท 06 กาบเชงิ 

 07 รตันบุร ี 08 สนม 09 ศขีรภูม ิ

 10 สงัขะ 11 ล าดวน 12 ส าโรงทาบ 

 13 บวัเชด 14 พนมดงรกัษ์ 15 ศรณีรงค ์
  16 เขวาสนิรนิทร ์ 17 โนนนารายณ์     
33 ศรสีะเกษ 01 เมอืง 02 ยางชุมน้อย 03 กนัทรารมย ์

 04 กนัทรลกัษณ์ 05 ขขุนัธ์ 06 ไพรบงึ 

 07 ปรางคก์ู่ 08 ขนุหาญ 09 ราษไีศล 

 10 อุทุมพรพสิยั 11 บงึบูรพ ์ 12 หว้ยทบัทนั 

 13 โนนคณู 14 ศรรีตันะ 15 น ้าเกลีย้ง 

 16 วงัหนิ 17 ภูสงิห ์ 18 เมอืงจนัทร ์

 19 เบญจลกัษณ์ 20 พยุห ์ 21 โพธิศ์รสีุวรรณ 
  22 ศลิาลาด         
34 อุบลราชธานี 01 เมอืง 02 ศรเีมอืงใหม่ 03 โขงเจยีม 

 04 เขือ่งใน 05 เขมราฐ 07 เดชอุดม 

 08 นาจะหลวย 09 น ้ายนื 10 บุณฑรกิ 

 11 ตระการพชืผล 12 กุดขา้วปุ้น 14 ม่วงสามสบิ 

 15 วารนิช าราบ 19 พบิูลมงัสาหาร 20 ตาลสุม 

 21 โพธิไ์ทร 22 ส าโรง 24 ดอนมดแดง 

 25 สรินิธร 26 ทุ่งศรอีุดม 29 นาเยยี 

 30 นาตาล 31 เหล่าเสอืโกก้ 32 สว่างวรีะวงศ ์
  33 น ้าขุ่น         



 

ช่ือจงัหวดั รหสัอ าเภอ 
35 ยโสธร 01 เมอืง 02 ทรายมลู 03 กุดชุม 

 04 ค าเขือ่นแกว้ 05 ป่าติว้ 06 มหาชนะชยั 
  07 คอ้วงั 08 เลงินกทา 09 ไทยเจรญิ 
38 บงึกาฬ 01 เมอืง 02 พรเจรญิ 03 โซ่พสิยั 

 04 เซกา 05 ปากคาด 06 บงึโขงหลง 
  07 ศรวีไิล 08 บุ่งคลา้     
41 อุดรธานี 01 เมอืง 02 กุดจบั 03 หนองววัซอ 

 04 กุมภวาปี 05 โนนสะอาด 06 หนองหาน 

 07 ทุ่งฝน 08 ไชยวาน 09 ศรธีาตุ 

 10 วงัสามหมอ 11 บา้นดุง 17 บา้นผอื 

 18 น ้าโสม 19 เพญ็ 20 สรา้งคอม 

 21 หนองแสง 22 นายูง 23 พบิูลยร์กัษ์ 
  24 กู่แกว้ 25 ประจกัษ์ศลิปาคม     
43 หนองคาย 01 เมอืง 02 ท่าบ่อ 05 โพนพสิยั 

 07 ศรเีชยีงใหม่ 08 สงัคม 14 สระใคร 
  15 เฝ้าไร่ 16 รตันวาปี 17 โพธิต์าก 
44 มหาสารคาม 01 เมอืง 02 แกด า 03 โกสุมพสิยั 

 04 กนัทรวชิยั 05 เชยีงยนื 06 บรบอื 

 07 นาเชอืก 08 พยคัฆภูมพิสิยั 09 วาปีปทุม 

 10 นาดูน 11 ยางสสีุราช 12 กุดรงั 
  13 ชื่นชม         
48 นครพนม 01 เมอืง 02 ปลาปาก 03 ท่าอุเทน 

 04 บา้นแพง 05 ธาตุพนม 06 เรณูนคร 

 07 นาแก 08 ศรสีงคราม 09 นาหวา้ 
  10 โพนสวรรค ์ 11 นาทม 12 วงัยาง 
51 ล าพนู 01 เมอืง 02 แม่ทา 03 บา้นโฮ่ง 

 04 ลี ้ 05 ทุ่งหวั 06 ป่าซาง 
  07 บา้นธ ิ 08 เวยีงหนองล่อง     
54 แพร่ 01 เมอืง 02 รอ้งกวาง 03 ลอง 

 04 สงูเม่น 05 เด่นชยั 06 สอง 
  07 วงัชิน้ 08 หนองม่วง     
57 เชยีงราย 01 เมอืง 02 เวยีงชยั 03 เชยีงของ 

 04 เทงิ 05 พาน 06 ป่าแดด 



 

ช่ือจงัหวดั รหสัอ าเภอ 

 07 แม่จนั 08 เชยีงแสน 09 แม่สาย 

 10 แม่สรวย 11 เวยีงป่าเป้า 12 พญาเมง็ราย 

 13 เวยีงแก่น 14 ขนุตาล 15 แม่ฟ้าหลวง 
  16 แม่ลาว 17 เวยีงเชยีงรุง้ 18 ดอยหลวง 
60 นครสวรรค ์ 01 เมอืง 02 โกรกพระ 03 ชุมแสง 

 04 หนองบวั 05 บรรพตพสิยั 06 เกา้เลีย้ว 

 07 ตาคล ี 08 ท่าตะโก 09 ไพศาล ี

 10 พยุหะครี ี 11 ลาดยาว 12 ตากฟ้า 
  13 แม่วงก ์ 14 แม่เปิน 15 ชุมตาบง 
61 อุทยัธานี 01 เมอืง 02 ทพัทนั 03 สว่างอารมณ์ 

 04 หนองฉาง 05 หนองขาหย่าง 06 บา้นไร่ 
  07 ลานสกั 08 หว้ยคต     
63 ตาก 01 เมอืง 02 บา้นตาก 03 สามเงา 

 04 แม่ระมาด 05 ท่าสองยาง 06 แม่สอด 
  07 พบพระ 08 อุม้ผาง 09 วงัเจา้ 
64 สุโขทยั 01 เมอืง 02 บา้นด่านลานหอย 03 ครีมีาศ 

 04 กงไกรลาศ 05 ศรสีชันาลยั 06 ศรสี าโรง 
  07 สวรรคโลก 08 ศรนีคร 09 ทุ่งเสลีย่ม 
66 พจิติร 01 เมอืง 02 วงัทราย 03 โพธิป์ระทบัชา้ง 

 04 ตะพานหนิ 05 บางมลูนาก 06 โพทะเล 

 07 สามง่าม 08 ทบัคลอ้ 09 สากเหลก็ 
  10 บงึนาราง 11 ดงเจรญิ 12 วชริบารม ี
70 ราชบุร ี 01 เมอืง 02 จอมบงึ 03 สวนผึง้ 

 04 ด าเนินสะดวก 05 บา้นโป่ง 06 บางแพ 

 07 โพธาราม 08 ปากท่อ 09 วดัเพลง 
  10 บา้นคา         
75 สมุทรสงคราม 01 เมอืง 02 บางคนท ี 03 อมัพวา 
77 ประจวบครีขีนัธ ์ 01 เมอืง 02 กุยบุร ี 03 ทบัสะแก 

 04 บางสะพาน 05 บางสะพาน้อย 06 ปราณบุร ี
  07 หวัหนิ 08 สามรอ้ยยอด     
82 พงังา 01 เมอืงพงังา 02 เกาะยาว 03 กะปง 

 04 ตะกัว่ทุ่ง 05 ตะกัว่ป่า 06 คุระบุร ี
  07 ทบัปุด 08 ทา้ยเหมอืง     



 

ช่ือจงัหวดั รหสัอ าเภอ 
83 ภูเกต็ 01 เมอืง 02 กะทู ้ 03 ถลาง 
84 สุราษฎรธ์านี 01 เมอืง 02 กาญจนดษิฐ์ 03 ดอนสกั 

 04 เกาะสมุย 05 เกาะพะงนั 06 ไชยา 

 07 ท่าชนะ 08 ครีรีฐั 09 บา้นตาขนุ 

 10 พนม 11 ท่าฉาง 12 บา้นนาสาร 

 13 บา้นนาเดมิ 14 เคยีนซา 15 เวยีงสระ 

 16 พระแสง 17 พุนพนิ 18 ชยับุร ี
  19 วภิาวด ี         
86 ชุมพร 01 เมอืงชุมพร 02 ท่าแซะ 03 ปะทวิ 

 04 หลงัสวน 05 ละแม 06 พะโต๊ะ 
  07 สว ี 08 ทุ่งตะโก     
90 สงขลา 01 เมอืง 02 สทงิพระ 03 จะนะ 

 04 นาทว ี 05 เทพา 06 สะบา้ยอ้ย 

 07 ระโนด 08 กระแสสนิธุ์ 09 รตัภูม ิ

 10 สะเดา 11 หาดใหญ่ 12 นาหม่อม 

 13 ควนเนียง 14 บางกล ่า 15 สงิหนคร 
  16 คลองหอยโขง่         
92 ตรงั 01 เมอืงตรงั 02 กนัตงั 03 ย่านตาขาว 

 04 ปะเหลยีน 05 สเิกา 06 หว้ยยอด 

 07 วงัวเิศษ 08 นาโยง 09 รษัฎา 
  10 หาดส าราญ         
94 ปัตตานี 01 เมอืง 02 โคกโพธิ ์ 03 หนองจกิ 

 04 ปะนาเระ 05 มายอ 06 ทุ่งยางแดง 

 07 สายบุร ี 08 ไมแ้ก่น 09 ยะหริง่ 
  10 ยะรงั 11 กะพอ้ 12 แม่ลาน 

 
 
 
 
 
 
 


