
เลขที่ HN:_________________________เพศ: (   ) ชาย (   ) หญิง 

NAP Number________________________  
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แบบบันทึกขอมูลสุขภาพผูปวย/ผูติดเชื้อเอชไอวี อายุ 15 ปขึ้นไป 

(ผูปวยสุมตวัอยางจากฐานขอมูลโรงพยาบาล) 
 

ขอมูลของโรงพยาบาล.........................................................จังหวัด............................................... 

Hospital Code:   -    

คา Upper limit ของ ผลการตรวจ SGPT ของโรงพยาบาล (ลงผลในโปรแกรมคอมพิวเตอร) 

ชวงเวลาที่ประเมิน  (วันที่/ เดือน / ปพศ.) 

จาก _______/______/__________ ถึง _______/______/________ 
 

ประเภทผูรับบริการ 

 (   )  หลักประกันสขุภาพแหงชาติ (สปสช.) 

 (   ) ประกันสังคม (สปส.) 

 (   ) ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

 (   ) คนไทยยังไมลงทะเบียนของ สปสช./อยูในระหวางตรวจสอบสิทธ ิ

 (   ) อ่ืน ๆ  

ประเภทกลุมประชากร 

 (   )  ประชากรทัว่ไป 

 (   ) ติดเชื้อจากแมสูลูก 

 (   ) การไดรับเลือด/สวนประกอบของเลือด   

 (   )     กลุมผูที่อยูในภาวะเสี่ยงสูง 
 MSM 
 FSW 
 IDU 
 Migrant 
 Prison 

(   ) ทราบผลการติดเชื้อจากการฝากครรภ  
(   ) อ่ืน ๆ (ระบุ_______________________________________________)



เลขที่ HN:_________________________เพศ: (   ) ชาย (   ) หญิง 

NAP Number________________________  
วัน/เดือน/ปเกิด ___________/______________/ (พ.ศ.) ___________  นําหนัก= กิโลกรัม 

 
 

1.1. ผูปวย/ผูติดเชือ้เอชไอวี ไดรับการตรวจ CD4 ในปที่ประเมินหรือไม? (NAP, ตัวชีว้ดัหลัก) 
 เคย      ไมเคย (ขามไปขอ 2) 

1.1.a บันทึกผลการตรวจ CD4 ในชวงเวลาทีป่ระเมิน และ ยอนหลังไป1 ป  (NAP) 

 

วัน เดือน ป (พ.ศ.)ที่ตรวจ คา CD4 count (cells/ml3) รอผล 
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2. Anti-retroviral Therap
1. CD4 Monitoring
ccess to ART 
.1. ผูปวย/ผูติดเชือ้เอชไอวมีีขอบงชีส้ําหรับการรับยาตานไวรัสในชวงเวลาที่ประเมินหรือไม? 

 มี    ไมมี (ขามไปขอ 2.2) 
2.1.1. ผูปวย/ผูติดเชือ้เอชไอวทีี่มีขอบงชี้ ไดรับยาตานไวรัสในชวงเวลาทีป่ระเมินหรือไม? (NAP, ตัวชีว้ัดหลัก) 

 ได ระบ ุ วันที่เร่ิมยา ...../...../.......  ไมได (ขามไปขอ 3) 
.2. สถานะการรับยา ARV ในปจจุบัน  

 ยังไมไดรับยา (ขามไปขอ 3)   เร่ิมรับยาตานไวรัสรายใหม 
 รับยาตอเน่ือง    หยุดยา (ขามไปขอ 3) 

RT monitoring 
.3. ผูปวย/ผูติดเชือ้เอชไอวีกินยาเกิน 6 เดือนหรือไม  

ใช   ไมใช (ขามไปขอ 3) 
2.3.1. ผูปวย/ผูติดเชือ้เอชไอวีที่กินยานานเกิน 6 เดือน ไดรับการตรวจ Viral load ในชวงเวลาทีป่ระเมิน 

หรือไม? (NAP, ตัวชี้วดัหลัก) 
 ได       ไมได (ขามไปขอ 2.4) 

2.3.2. บันทึกผลการตรวจ viral load ในชวงเวลาที่ประเมิน และ ยอนหลังไป 1 ป (NAP) 
วัน เดือน ป (พ.ศ.) ที่ตรวจ คา Viral load (copies/ml3) รอผล 
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เลขที่ HN:_________________________เพศ: (   ) ชาย (   ) หญิง 

NAP Number________________________  
วัน เดือน ป (พ.ศ.) ที่ตรวจ คา Viral load (copies/ml3) รอผล 

   
   

ARV adherence
2.4. ผูปวย/ผูติดเชือ้เอชไอวี ที่ไดรับยาตานไวรัส ไดรับการประเมินหรือตดิตามความสม่ําเสมอในการกินยา 4 

ครั้งสุดทายทีม่ารับยา ในชวงเวลาที่ประเมิน หรือไม? (ตัวชี้วัดหลัก) 
 ได       ไมได (ขามไปขอ 2.5) 

2.4.1.  โรงพยาบาลใชวิธีการประเมินอะไรบาง  
 Pills count    บันทึกรายงานการกินยา  แบบสอบถาม 

 Visual analog scale  ประเมินโดยผูใหบริการ   

2.4.2. ผลการประเมนิความสม่ําเสมอของการกินยายอนหลังไป 4 ครั้ง เปนอยางไร?  
 ครั้งที ่1 

ว/ด/ป……… 
 ครั้งที ่2 

ว/ด/ป……… 
 ครั้งที ่3 

ว/ด/ป……… 
 ครั้งที ่4 

ว/ด/ป……… 
Adherence  

(NAP) 
___
% 

Adherence  
(NAP) 

___
% 

Adherence  
(NAP) 

___
% 

Adherence  
(NAP) 

___
% 

2.4.3. สรุปผลการประเมินความสม่ําเสมอของการกินยาในปที่ประเมิน 
  กินยาตอเน่ืองสมํ่าเสมอ      กินยาไมสมํ่าเสมอ  

  กินยาสม่ําเสมอแตไมตอเน่ือง เชน แพทยใหหยุดยาจากสาเหตุตางๆ ฯลฯ 

Lab monitoring
2.5. ผูปวย/ผูติดเชือ้เอชไอวี ที่ไดรับยาตานไวรัส ไดรับการตรวจติดตาม ทางหองปฏิบัติการดังตอไปนี้ ในปที่

ประเมินหรือไม? (NAP)                       ได                    ไมได (ขามไปขอ 2.7) 
2.6. ผลการตรวจในปที่ประเมิน 

การตรวจทาง
หองปฎิบัติการ 

ผลการตรวจ (NAP) 
 

การดูแลรักษาในกรณีผลการตรวจ
ผิดปกติ  

ครั้งที่ 1 
วดป...........  ปกต ิ  ผิดปกต ิ  ได     ไมได   ALT (SGPT) (NAP)  

ครั้งที่ 2 
วดป...........  ปกต ิ  ผิดปกต ิ  ได     ไมได 

ครั้งที่ 1 
วดป...........  ปกต ิ  ผิดปกต ิ  ได     ไมได   Cholesterol (NAP) 

 
ครั้งที่ 2   ได     ไมได 

HIVQUAL-T Version 5.0: 22/12/10   Page 3 of 10  

 



เลขที่ HN:_________________________เพศ: (   ) ชาย (   ) หญิง 

NAP Number________________________  
การตรวจทาง
หองปฎิบัติการ 

ผลการตรวจ (NAP) 
 

การดูแลรักษาในกรณีผลการตรวจ
ผิดปกติ  

วดป...........  ปกต ิ  ผิดปกต ิ
ครั้งที่ 1 
วดป........... 

 
 ปกต ิ  ผิดปกต ิ  ได     ไมได 

 Triglyceride (NAP) 

ครั้งที่ 2 
วดป...........  ปกต ิ  ผิดปกต ิ  ได     ไมได 

ครั้งที่ 1 
วดป...........  ปกต ิ  ผิดปกต ิ  ได     ไมได  Hemoglobin  

ครั้งที่ 2 
วดป...........  ปกต ิ  ผิดปกต ิ  ได     ไมได 

ครั้งที่ 1 
วดป...........  ปกต ิ  ผิดปกต ิ  ได     ไมได  WBC (NAP) 

ครั้งที่ 2 
วดป...........  ปกต ิ  ผิดปกต ิ  ได     ไมได 

ครั้งที่ 1 
วดป...........  ปกต ิ  ผิดปกต ิ  ได     ไมได  FBS (NAP) 

ครั้งที่ 2 
วดป...........  ปกต ิ  ผิดปกต ิ  ได     ไมได 

ครั้งที่ 1 
วดป...........  ปกต ิ  ผิดปกต ิ  ได     ไมได  Creatinine (NAP) 

ครั้งที่ 2 
วดป...........  ปกต ิ  ผิดปกต ิ  ได     ไมได 

 

Treatment failure 
2.7. ผูปวย/ผูติดเชือ้เอชไอวี ที่ไดรับการรักษาดวยยาตานไวรัส มีผลการรักษาลมเหลวในปที่ประเมิน 

หรือไม?(NAP) 
 มี     ไมมี (ขามไปขอ 3) 

2.7.1.  กรณีที่ผูปวย/ผูติดเชื้อเอชไอวี ที่มีผลการรักษาลมเหลว ที่มี VL > 2000 copies/mm3 ไดรับการสงตรวจ 
Drug resistance หรือไม? (NAP)  ได   ไมได (ขามไปขอ 3) 

2.7.1.a. ผลการตรวจเปนอยางไร  ไมด้ือยา (ขามไปขอ 3)   ด้ือยา 
2.7.1.b. ผูปวย/ผูติดเชือ้เอชไอวี ที่รักษาดวยยาตานไวรัสทีต่รวจพบการดื้อยา  ไดรับการเปลี่ยนสตูร

ยาตามแนวทางการดูแลรักษาผูติดเชื้อเอชไอวีและผูปวยเอดสหรือไม? (NAP) 
 ได    ไมได  
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เลขที่ HN:_________________________เพศ: (   ) ชาย (   ) หญิง 

NAP Number________________________  
 
 
3. Opportunistic Infections Prophylaxis 

3.0 ในปที่ประเมินผูปวย/ผูติดเชือ้เอชไอวี เคยมีอาการของการติดเชื้อเอชไอวี หรือ เคยปวยดวยโรคติดเชื้อ
ฉวยโอกาส หรือไม (NAP) 

 เคย    ไมเคย 
Pneumocystic Carrinii Pneumonia (PCP)  
3.1. ผูปวย/ผูติดเชือ้เอชไอวี ที่มีขอบงชี ้ไดรับยาปองกัน Primary prophylaxis โรคปอดอักเสบ PCP ในชวง

เวลาที่ประเมิน หรือไม? (ตัวชี้วัดหลัก)  (สําหรับผูที่มีระดับ CD4 < 200) 
 ได   ไมได  ไมได เพราะ แพทั้งยา Bactrim และ Dapsone 

3.2. ผูปวย/ผูติดเชือ้เอชไอวี ไดรับการวินิจฉัยและการรักษาดวยโรคปอดอักเสบ PCPในปที่ประเมินหรือไม?  
 ใช   ไมใช (ขามไปขอ 3.4) 

3.2.1 ถาไดรับการวินิจฉัย หรือรักษาดวยโรคปอดอักเสบ PCP ไดรับยาปองกันการกลับเปนซ้ําหรือไม 
(Secondary prophylaxis)?  

 ได     ไมได      ไมได เพราะ แพทั้งยา Bactrim และ Dapsone 
3.3. กรณีที่ไดรับยาปองกันโรคปอดอักเสบ PCP และมี CD4>200 cells/µl 2 ครั้ง นานติดตอกัน 3-6 เดือน 

หลังจากรับยา ARV ไดรับการหยุดยาหรือไม?        ได      ไมได     
Cryptococcosis  
3.4. ผูปวย/ผูติดเชือ้เอชไอวี ที่มีขอบงชี ้ไดรับยาปองกันโรคเชื้อรา Primary prophylaxis Cryptococosis 

ในชวงเวลาทีป่ระเมิน หรือไม? (ตัวชีว้ัดหลัก)  (สําหรับผูที่มีระดบั CD4 < 100) 
 ได   ไมได   ไมได เพราะ แพยา fluconazole  

3.5. ผูปวย/ผูติดเชือ้เอชไอวี ไดรับการวินิจฉัยและรักษาดวยโรคเชื้อรา Cryptococcosis ในปที่ประเมิน
หรือไม?  

 ใช   ไมใช (ขามไปขอ 3.7) 
3.5.1 ถาไดรับการวินิจฉัยหรือรักษาดวยโรคเชื้อรา Cryptococcosis ไดรับยาปองกันการกลับเปนซ้ํา 

หรือไม?  
 ได   ไมได   ไมได เน่ืองจากสาเหตุแพยา 

3.6. กรณีที่ผูปวยไดรับยาปองกันโรคเชื้อรา Cryptococosis และมี CD>100 cells/µl นานมากกวา 6 เดือน 
ไดรับการหยุดยาหรือไม?             ได      ไมได      

Toxoplasmosis 
3.7. ผูปวย/ผูติดเชือ้เอชไอวี ไดรับการวินิจฉัยและการรักษาดวยโรคสมองอักเสบจากเชือ้ Toxoplasmosis ใน

ปที่ประเมินหรือไม?  
 ใช   ไมใช (ขามไปขอ 3.9) 
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เลขที่ HN:_________________________เพศ: (   ) ชาย (   ) หญิง 

NAP Number________________________  
3.7.1 กรณีทีผู่ปวยไดรับการวินิจฉัยและการรักษาดวยโรคสมองอักเสบจากเชื้อ Toxoplasmosis ไดรับยา

ปองกันการกลับเปนซ้ําหรอืไม?  
 ได        ไมได   ไมได เน่ืองจากสาเหตุแพยา กลุมซัลฟา 

3.8. กรณีที่ผูปวยไดรับยาปองกันการกลับเปนซ้ํา ที่มี CD>200 cells/µl นานอยางนอย 6 เดือนไดรับการหยุด
ยาหรือไม?          ได          ไมได  

MAC 
3.9. ผูปวย/ผูติดเชือ้เอชไอวี ไดรับการวินิจฉัยและการรักษาดวยโรค MAC ในปที่ประเมินหรือไม?  

 เคย   ไมเคย (ขามไปขอ 4)  
3.9.1 กรณีที่เคยปวยเปน MAC ผูปวยไดรับยาปองกันการกลับเปนซ้ําหรือไม?  

 ได   ไมได   ไมได เน่ืองจากสาเหตุแพยา 
3.10. กรณีที่ผูปวยไดรับยารักษามาอยางนอย 12 เดือน และมี CD4>100 cells/µl นานมากกวา 6 เดือนไดรับ

การหยุดยาหรือไม?   ได      ไมได   

 
 

4. Disease Screening 

การคัดกรองวัณโรค  
4.1 ผูปวย/ผูติดเชือ้เอชไอวี กําลังปวยเปนวณัโรคหรือรักษาวัณโรคอยูหรือไมในชวงเวลาที่ประเมิน  

 ใช (ขามไปขอ 4.3)     ไมใช 
4.2 ผูปวย/ผูติดเชือ้เอชไอวีไดรับการคัดกรองวัณโรคปอด โดยการซักประวัติอาการทางคลินิค หรือความเสี่ยง

ตอการติดเชื้อวัณโรคในชวงเวลาที่ประเมินหรือไม? (ตวัชีว้ัดหลัก)  
  ได     ไมได  (ขามไปขอ 4.3) 
 4.2.a ผูปวยมีความเสี่ยงตอการตดิเชื้อวัณโรคปอดหรือไม 
    มี    ไมมี (ขามไปขอ 4.3) 

4.2.1 ผูปวย/ผูติดเชือ้เอชไอวีที่มีอาการทางคลินิก หรือความเสี่ยงตอการตดิเชื้อวัณโรคปอดใน
ชวงเวลาทีป่ระเมิน ไดรับการตรวจหาการปวยเปนวัณโรคปอด ดังน้ีหรือไม?       
  ได                ไมได (ขามไปขอ 4.3) 

4.2.1.a เอ็กซเรยปอด (Chest x-ray)      ได      ไมได  

4.2.1.b ตรวจเสมหะหาเชื้อโดยการตรวจ AFB   ได      ไมได   
              (ถาขอ 4.2.1.a และ 4.2.1.b เลือก “ไมได” ขามไปขอ 4.3) 

4.2.2 ผลจากการตรวจ ผูปวย/ผูตดิเชื้อเอชไอวี ไดรับการวินิจฉัยวาเปนวัณโรคปอดหรือไม? 
 ได                       ไมได (ขามไปขอ 4.3) 

4.2.2.a ผูที่ไดรับการวินิจฉยัวาปวยเปนวณัโรคปอดไดรับการรักษาหรือไม? 
   ได     ไมได   
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เลขที่ HN:_________________________เพศ: (   ) ชาย (   ) หญิง 

NAP Number________________________  
การคัดกรองโรคติดตอทางเพศสัมพนัธ 
4.3 ในชวงเวลาทีป่ระเมินผูปวย/ผูติดเชื้อเอชไอวี ไดรับการประเมินพฤติกรรมเสี่ยงตอการติดเชื้อโรคติดตอ

ทางเพศสัมพันธหรือไม?  
 ได      ไมได (ขามไปขอ 4.4) 

4.3.1 พบมีพฤติกรรมเสีย่งตอการติดเชื้อโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ในปที่ประเมินหรือไม? 
 มี    ไมมี (ขามไปขอ 4.4) 

4.3.1.a ผูที่มีพฤติกรรมเสี่ยงไดรับการคัดกรองโรคตามกลุมอาการของโรคตดิตอทางเพศสัมพันธ
ในปที่ประเมินหรือไม?  ได     ไมได    

4.3.1.b ผูที่มีพฤติกรรมเสี่ยงหรือมีอาการของโรคติดตอทางเพศสัมพันธไดรับการตรวจคดักรอง
ซิฟลิสหรือไมในชวงเวลาทีป่ระเมิน ?   ได       ไมได  (ขามไปขอ 4.3.1.c) 

4.31.b.I ผลการตรวจเปนอยางไร?   ปกต ิ(ขามไปขอ 4.3.1.c)    ผิดปกต ิ 
4.3.1.b.II ถาผลผิดปกติ ไดรับการรักษาซิฟลิสหรือไม?   ได     ไมได  

4.3.1.c ผูที่มีพฤติกรรมเสี่ยงรวมกับมีอาการผิดปกติ (มีแผลบริเวณอวัยวะเพศหรือทวารหนัก มี
มูกหนองไหลจากทอปสสาวะหรือทวารหนัก ปสสาวะแสบขัด ตกขาวผิดปกติ) ไดรับการ
ตรวจหาการตดิเชื้อโรคหนองใน (Gonorrhea) ในชวงเวลาทีป่ระเมินหรือไม? 

    ได       ไมได  (ขามไปขอ 4.4) 
4.3.1.c.I ผลการตรวจเปนอยางไร   ปกต ิ(ขามไปขอ 4.4)  ผิดปกติ 
4.3.1.c.II ถาผิดปกติ ไดรับการรักษาโรคหนองในหรือไม?  ได     ไมได  

 
การตรวจคัดกรองมะเรง็ปากมดลูกในผูปวย/ผูตดิเชื้อเอชไอวีเพศหญิง  
4.4 ผูปวย/ผูติดเชือ้เอชไอวี เคยไดรับการผาตดั หรือหัตถการรักษาอื่นๆ เน่ืองจากความผิดปกติบริเวณปาก

มดลูกหรือไม 
 เคย       ไมเคย  

4.5 ผูปวย/ผูติดเชือ้เอชไอวี ไดรับการตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลูกดวยวิธ ีPap smear ในชวงเวลาที่
ประเมินหรือไม? (ตัวชีว้ัดหลัก)  

 ได      ไมได (ขามไปขอ 4.6)    
4.5.1   ผลการตรวจ Pap smear เปนอยางไร?      ปกต ิ (ขามไปขอ 4.6)    ผิดปกต ิ 

  ไดรับการดูแลรักษาจากหนวยบริการ 
  ไดรับการสงตอไปหนวยบริการอื่นและไดรับการดูแลรักษา 
  ไดรับการสงตอไปหนวยบริการอื่นแตไมไดรับการดูแลรักษา 
   ไมไดรับการดูแลรักษาหรือสงตอ 
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เลขที่ HN:_________________________เพศ: (   ) ชาย (   ) หญิง 

NAP Number________________________  
การคัดกรอง CMV Retinitis 
4.6 ในปที่ประเมิน ผูปวย/ผูติดเชื้อเอชไอวี ทีมี่ CD4<100 cells/µl ไดรับการตรวจหรือสงตอเพ่ือคัดกรองโรค 

CMV Retinitis หรือไม?   
     ได      ไมได  (ขามไปขอ 4.7) 

4.6.1 ผลการตรวจเปนอยางไร?    ปกต ิ (ขามไปขอ 4.7)   ผิดปกต ิ  
4.6.1.a ผูที่มีผลการตรวจผดิปกติ ไดรับการดูแลรักษาอยางเหมาะสมหรือไม? 

  ไดรับการดูแลรักษาจากหนวยบริการ 
  ไดรับการสงตอไปหนวยบริการอื่นและไดรับการดูแลรักษา 
  ไดรับการสงตอไปหนวยบริการอื่นแตไมไดรับการดูแลรักษา 
   ไมไดรับการดูแลรักษาหรือสงตอ 

 
การคัดกรอง Hepatitis B  
4.7 ผูปวย/ผูติดเชือ้เอชไอวี ไดรับการตรวจคดักรองการติดเชื้อโรค Hepatitis B ในปที่ประเมินหรอืไม? 

 ได      ไมได (ขามไปขอ 4.8) 
4.7.1 ผลการตรวจเปนอยางไร? 

 HBs Ag- (ขามไปขอ 4.8)     
 HBs Ag+ 

4.7.1.a ผูที่มีผลการตรวจตดิเชื้อ ไดรับการดูแลรักษาอยางเหมาะสมหรือไม? 
  ไดรับการดูแลรักษาจากหนวยบริการ 
  ไดรับการสงตอไปหนวยบริการอื่นและไดรับการดูแลรักษา 
  ไดรับการสงตอไปหนวยบริการอื่นแตไมไดรับการดูแลรักษา 
   ไมไดรับการดูแลรักษาหรือสงตอ 

การคัดกรอง Hepatitis C 
4.8 ผูปวย/ผูติดเชือ้เอชไอวี เปนผูที่มีความเสี่ยงตอการตดิเชื้อโรค Hepatitis C หรือไม?  

 ใช      ไมใช  (ขามไปขอ 5) 
4.8.1 ผูที่มีความเสี่ยงตอการติดเชื้อ Hepatitis C ไดรับการตรวจคัดกรองการติดเชื้อโรค Hepatitis C 

หรือไม?       ได      ไมได (ขามไปขอ 5)   
4.8.2 ผลการตรวจ Hepatitis C  ไมตดิเชื้อ (ขามไปขอ 5)    ติดเชื้อ    

4.8.1.a ผูที่มีผลการตรวจตดิเชื้อ ไดรับการดูแลรักษาอยางเหมาะสมหรือไม? 
  ไดรับการดูแลรักษาจากหนวยบริการ 
  ไดรับการสงตอไปหนวยบริการอื่นและไดรับการดูแลรักษา 
  ไดรับการสงตอไปหนวยบริการอื่นแตไมไดรับการดูแลรักษา 
   ไมไดรับการดูแลรักษาหรือสงตอ 
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เลขที่ HN:_________________________เพศ: (   ) ชาย (   ) หญิง 

NAP Number________________________  
 
 

5. Health Promotion 

5.1 ผูปวย/ผูติดเชือ้เอชไอวี ไดรับการประเมินพฤติกรรมการดื่มสุรา สูบบุหร่ี ในปที่ประเมิน หรือไม?  
 ได      ไมได  

5.2 ผูปวย/ผูติดเชือ้เอชไอวี ไดรับการประเมินพฤติกรรมการใชสารเสพตดิในปที่ประเมิน หรือไม?  
 ได      ไมได   

5.3 ผูปวย/ผูติดเชือ้เอชไอวี ไดรับการประเมนิสุขภาพจิตอยางนอย 1 ครั้งในปที่ประเมินหรือไม?  
 ได      ไมได (ขามไปขอ 5.4)    

5.3.1 พบมีปญหาภาวะเครยีดและ/หรือภาวะซึมเศรา หรือไม?  มี    ไมมี (ขามไปขอ 5.4)    
5.3.1.a ผูที่มีปญหาภาวะเครียดและ/หรือภาวะซึมเศรา ไดรับการใหการปรึกษาหรือสงตอ

หรือไม?      ได      ไมได    
5.4 ผูปวย/ผูติดเชือ้เอชไอวี ไดรับขอมูลหรือการใหความรูเร่ืองการดูแลสุขภาพตนเอง อยางนอย 2 ครั้ง 

ในชวงเวลาทีป่ระเมิน หรือไม?  
 ได      ไมได 

5.5 ผูปวย/ผูติดเชือ้เอชไอวี ไดรับขอมูลหรือการใหความรูเรือ่งการดูแลรักษาดวยยาตานไวรัส อยางนอย 2 
ครั้ง ในชวงเวลาที่ประเมิน หรือไม?    

 ได      ไมได 
5.6 ผูปวย/ผูติดเชือ้เอชไอวี ไดรับขอมูลและคาํแนะนําเรื่องการมีเพศสัมพันธอยางปลอดภัยอยางนอย 2 ครั้ง 

ในชวงเวลาทีป่ระเมินหรือไม? (ตัวชีว้ัดหลัก)    
 ได      ไมได 

5.7 ผูปวย/ผูติดเชือ้เอชไอวี มีคูนอนประจําในชวงเวลาทีป่ระเมินหรือไม?  
 มี        ไมมี   (ขามไปขอ 5.8)   ไมระบุ (ขามไปขอ 5.8) 

5.7.1. ผูปวย/ผูติดเชื้อเอชไอวีมีเพศสัมพันธกับคูนอนประจําในชวงเวลาที่ประเมิน หรือไม? 
 มี         ไมมี   (ขามไปขอ 5.7.2)  

5.7.1.a ถามีเพศสัมพันธไดรับแจกถุงยางอนามัยในในชวงเวลาทีป่ระเมินหรือไม? 
 ได      ไมได    

5.7.1.b ไดใชถุงยางอนามัยกับคูนอนประจําในชวงเวลาที่ประเมิน หรือไม? 
 ใชทุกครั้ง      ใชบางครัง้     ไมใช 

5.7.1.c ไดรับคําแนะนําเรื่องการวางแผนครอบครัวหรือไม 
 ได      ไมได 

5.7.2 การเปดเผยผลเลือด 
5.7.2.a ถามีคูนอนประจํา ผูปวย/ผูติดเชื้อเอชไอวีทราบสถานะการตดิเชื้อ HIV ของคูนอนประจํา

หรือไม? 
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เลขที่ HN:_________________________เพศ: (   ) ชาย (   ) หญิง 

NAP Number________________________  
 ทราบ     ไมทราบ 

5.7.2.b คูนอนประจําทราบสถานะการตดิเชื้อ HIV ของผูปวยฯ หรือไม 
 ทราบ     ไมทราบ  

                              (ถาขอ 5.7.2.a หรือ 5.7.2.b ตอบ “ทราบ”ขามไป 5.7.3) 
5.7.2.c ถาฝายใดฝายหนึ่งไมทราบผลเลือดของอีกฝายหนึ่ง ผูปวยฯ ไดรับคําแนะนําเรื่องการ

เปดเผยผลเลอืดระหวางกันหรือไม 
 ได      ไมได    

5.7.3 การแนะนําใหพาคูนอนมาตรวจเลอืด 
5.7.3.a  ผูปวยทราบหรือไมวา คูนอนยังไมรูสถานะการติดเชื้อ HIV  

 ไมรูสถานะการติดเชื้อ  รูสถานะการติดเชื้อ (ขามไปขอ 5.8) 
5.7.3.b  ผูปวยที่ทราบวาคูนอนยังไมรูสถานะการติดเชื้อ HIV ไดรับคําแนะนําใหพาคูนอนมา

ตรวจเลือด ในปที่ประเมินหรือไม?  
  ได      ไมได (ขามไปขอ 5.8)    

5.7.3.c คูนอนประจําที่ไดรับคําแนะนํา ไดตรวจเลือดหรือไม? 
 ได      ไมได    

5.8 ผูปวย/ผูติดเชือ้เอชไอวี มีคูนอนชั่วคราวในชวงเวลาทีป่ระเมินหรือไม?  
 มี        ไมมี (จบการประเมิน)   ไมระบุ (จบการประเมิน)  

5.8.1 ไดใชถุงยางอนามัยกับคูนอนชั่วคราวในชวงเวลาที่ประเมิน หรือไม? 
 ใชทุกครั้ง      ใชบางครัง้      ไมใช 
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