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แบบบันทึกขอมูลสุขภาพผูปวยอายุ 15 ปขึ้นไป 
(Medical HIVQUAL-T) 

  
ขอมูลของโรงพยาบาล.....................................................................จังหวดั.......................................................... 

Hospital Code:   -   

ชวงเวลาท่ีประเมิน  (วันที/่ เดือน / ปพศ.) 

จาก_________/__________/___________ ถึง _______/_______/_______ 

 
ขอมูลประชากร  

เลขที่ HN: _________________________ 

เพศ:   (   ) ชาย (   ) หญิง 

วัน/เดือน/ปเกิด ___________/______________/ (พ.ศ.) ___________ 
 
ประเภทของการติดเชื้อ (สามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

(   ) เพศสัมพันธระหวางเพศ (ชาย-หญิง) 

(   ) ชายรักรวมเพศ 

 (   ) ใชสารเสพตดิชนดิฉีด 

(   ) ติดเชื้อจากมารดาระหวางตัง้ครรภ 

(   ) การไดรับเลือด/สวนประกอบของเลือด(จากสาเหตุอื่นทีไ่มใชโรคเลือด) 

 (   ) โรคเลือด(Hemophilia/Coagulation Disorder) 

(   ) อื่น ๆ (ระบุ.......................................................................................) 

 
ประเภทผูรับบริการ 
 (   )  หลักประกันสขุภาพแหงชาติ (สปสช.) 

 (   ) ประกันสังคม (สปส.) 

 (   ) ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

 (   ) คนไทยยังไมลงทะเบียนของ สปสช./อยูในระหวางตรวจสอบสิทธ ิ

 (   ) อื่น ๆ  
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ขอมูลตัวชีวั้ด 

1. การติดตามผลการตรวจ CD4, Viral Load (Monitoring HIV Status) [ผูปวยทุกคน] 

1.1 ผูปวยไดรบัการตรวจ CD4 ในชวงเวลาที่ประเมินหรอืไม   ใช      ไมใช      ไมระบุ (ขอมูลไม

ชัดเจน)   

• ถาใช ตอบขอ 1.1.1 

• ถาใม หรือ ไมระบุ ให ขามไปตอบขอ 1.2 

1.1.1 บันทึกผลการตรวจ CD4 ในชวงเวลาที่ประเมิน 

วัน เดือน ป(พ.ศ) ที่ตรวจ คา CD4 count (cells/mm3) 

  

  

  

  

  

 1.2. ผูปวยไดรับการตรวจ viral load ในชวงเวลาที่ประเมิน หรือไม   

 ใช      ไมใช     ไมระบ ุ 

• ถาใช ตอบขอ1.2.1 

• ถาใม หรือ ไมระบุ ไมตองตอบ 

1.2.1 บันทึกผลการตรวจ viral load ในชวงเวลาที่ประเมนิ   

วัน เดือน ป (พ.ศ) ที่ตรวจ คาViral load (copies/ml) เช็คชองนี ้ถา detect ไมได 
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2. ขอมูลการรับยาปองกันโรคติดเช้ือฉวยโอกาส แบบปฐมภูมิ (Primary OI prophylaxis)    
[ผูปวยทุกคน] 

2.1 ผูปวยไดรับการตรวจ CD4 หรือไมในชวงเวลาที่ประเมิน?    ได     ไมได     ไมระบ ุ 

• ถาได,ตอบขอ 2.1.1.  

• ถาไมได หรือไมระบ,ุ ขามไปตอบขอ 2.2 

2.1.1 ในชวงเวลาที่ประเมนิ, ผูปวยเคยมีคา CD4 ≤ 50 หรือไม?  

 ใช     ไมใช     ไมระบ ุ  

2.1.2 ในชวงเวลาที่ประเมนิ, ผูปวยเคยมีคา CD4 ≤ 100 หรือไม?  

 ใช     ไมใช     ไมระบ ุ  

2.1.3 ในชวงเวลาที่ประเมนิ, ผูปวยเคยมีคา CD4 ≤ 200 หรือไม?  

 ใช     ไมใช     ไมระบ ุ  

2.2 ผูปวยไดรบัการตรวจ absolute lymphocyte counts (ALC) ในชวงเวลาที่ประเมินหรือไม? (ถาผูปวยไดรับ

การตรวจ CD4 ใหเวนไปตอบขอ 2.3)   ได     ไมได     ไมระบ ุ 

• ถาได,ตอบขอ 2.2.1 

• ถาไมได หรือไมระบ,ุ ขามไปตอบขอ2.3 

 2.2.1 ในชวงเวลาที่ประเมนิ, ผูปวย เคยมีคา ALC ≤ 600 หรือไม?   

 ใช     ไมใช     ไมระบ ุ  

2.2.2 ในชวงเวลาที่ประเมนิ, ผูปวย เคยมีคา ALC ≤ 1,000 หรือไม?  

 ใช     ไมใช     ไมระบ ุ  

2.3 กรณทีี ่ผูปวยมีคา CD4 ≤  200 หรือ ALC  ≤ 1,000 ผูปวยไดรับยาปองกันโรคปอดอักเสบ (PCP 

prophylaxis) ในชวงเวลาที่ประเมนิ หรือไม?   

 ได    ไมได   ไมระบุ 

2.4 กรณทีี ่ผูปวยมีคา CD4 ≤ 100 หรือ ALC ≤ 600 ผูปวยไดรับยาปองกันโรคเย่ือหุมสมองอักเสบ

(cryptococcal prophylaxis ) ในชวงเวลาที่ประเมิน หรือไม? 

  ได    ไมได   ไมระบุ 

 2.5 (Optional indicator) กรณทีี ่ผูปวยมีคา CD4 ≤ 100หรือ ALC ≤ 600 ผูปวยไดรับยาปองกันโรคจากเชื้อ

ราเพนนิเลียม   (penicillosis prophylaxis) ในชวงเวลาทีป่ระเมนิหรือไม?  

 ได    ไมได   ไมระบุ   

2.6 (Optional indicator) กรณีที ่ผูปวยมีคา CD4 ≤ 50 ผูปวยไดรับยาปองกัน MAC ในชวงเวลาที่ประเมิน 

หรือไม?   ได    ไมได   ไมระบุ 
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3. ขอมูลการรักษาดวยยาตานไวรัส (Anti-retroviral Therapy) 
3.1 ในชวงเวลาที่ประเมนิ, ผูปวยเคยมีอาการ, อาการแสดงทางคลนิคิ ตามตารางขางลางนี้หรือไม? 

ตารางที่ 1: 

ผูติดเชื้อที่มีอาการ(Symptomatic HIV conditions) 
o เชื้อราที่ปาก 

o งูสวัด 

o มีความผิดปกติทางระบบประสาท 

o ทองเสียเรื้อรังมากกวา 1 เดือน 

o ไขเรื้อรังมากกวา 1 เดือน 

o น้ําหนักลดลง 10 % 

o ออนเพลียไมมีแรง (Asthenia) มากกวา 1เดือน 

o ซีด เม็ดเลือดขาวต่ํา เกล็ดเลือดต่ํา(lymphopenia 

หรือ  thrombocytopenia) 

o ผื่น ผิวหนังอักเสบเร้ือรัง (Persistent dermatitis) 

มากกวา 1 เดือน 

o ไอเรื้อรังหรือปอดอักเสบนานกวา 2 เดือน (ยกเวนวัณ

โรค) 

o ตอมน้ําเหลืองโต > 1 เซนติเมตร, ที่ไมใชขาหนีบ ทั้ง 2 

ขาง มากกวา 1 เดือน 

         3.1.1    มี    ไมมี   ไมระบ ุ
ตารางที่ 2:  

อาการที่สัมพันธกับเอดส (AIDS defining condition) 
o เชื้อราหลอดอาหาร (Esophageal candidiasis) หรือ

อวัยวะอ่ืน ๆ 

o มะเร็งปากมดลูกระยะลกุลาม (Invasive Cervical 

cancer) 

o Coccidioidomycosis ชนิดแพรกระจายของอวัยวะตาง ๆ 

นอกเหนือจากปอดหรือตอมน้ําเหลืองที่คอ หรือ ข้ัวปอด ( 

Disseminated non-pulmonary coccidioidomycosis) 

o เยื่อหุมสมองอักเสบ (Cryptococcosis) 

o ติดเชื้อCryptosporidiosis หรือ isoporiasis รวมกับ

ทองเสียเรื้อรังมากกวา 1 เดือน 

o การติดเชื้อ Cytomegalovirus (CMV), หรือ การติดเชื้อ

แพรกระจายไปยังอวัยวะ   อ่ืน ๆ  (ยกวน ตับ/มาม/ตอม

น้ําเหลือง) 

o การติดเชื้อ Cytomegalovirus retinitis  

o HIV encephalitis, encephalopathy เรียก HIV 

dementia, AIDS dementia หรือ Subacute 

encephalitis จากเชื้อ HIV 

o Herpes simplex นานเกิน 1 เดอืน 

o การแพรกระจายเชื้อ histoplasmosis 

o Isosporiasis และมีอาการอุจาระรวงนานเกิน 1 เดือน 

o Kaposi’ s Sarcoma 

o Lymphoma (non-Hodgkins/ Burkitt’s) 

o Lymphoma, immunoblastic  (or equivalent term) 

o Lymphoma, primary in brain 

o Mycobacterium avium complex หรือ โรคติดเชื้อ M. 

kansasii 

o Mycobacterium สปชีสอ่ืน หรือ ไมทราบสปชีส ที่

แพรกระจาย หรืออยูนอกปอด 

o วัณโรคปอด หรือนอกปอด (Mycobacterium 

tuberculosis, pulmonary or extrapulmonary) 

o ปอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย (Bacterial pneumonia)

มากกวา 1 ครั้ง ใน 1 ป 

o ปอดบวมจากเชื้อPneumocystis carrinii pneumonia 

(PCP) 

o ติดเช้ือ Penicillium marneffei 

o Progressive multifocal leukoencephalophathy 

o Recurrent Salmonella septicemia 

o Toxoplasmosis ในสมอง 

o Wasting syndrome 

o Nocardiosis 

o Rhodococcosis 

o Serious bacterial infection, recurrent or multiple 2 ครั้ง

ใน 2 ป ในผูปวยที่อายุตํ่ากวา 13 ป 
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         3.1.2    มี    ไมมี   ไมระบ ุ

 
3.2 ผูปวยไดรับยาตานไวรัส (นอกเหนือจาก PMTCT) ในชวงเวลาที่ประเมนิหรือไม? 

 ได    ไมได   ไมระบุ 

• ถาได,ตอบขอ 3.2.1 

• ถาไมได, ไมตองตอบ 

3.2.1 ระบุชื่อยาที่ไดรับ (ระบุยาทุกสูตรที่ไดรับ ครบทุกตัว ในชวงเวลาที่ประเมิน, วันเดือนปที่เริ่มยา,    วัน

เดือนปทีห่ยุดยา (ถาหยุด) และไมรวม ARV ที่ไดรับในการปองกันการถายทอดเชื้อจากแมสูลูกเทานั้น.   

 ** ชื่อยาและสูตรยา อยูในเอกสารหนาถัดไป*** 

 

สูตรยาที่1 

หรือยาตัวที่1 

ยาตัวที่2 

(ถามี) 

ยาตัวที่3 

(ถามี) 

ยาตัวที่4 

(ถามี) 

วัน/ เดือน/ ป (พ.ศ) 

ที่เริ่มยา 

วัน/ เดือน/ ป (พ.ศ) 

ที่หยุด หรือเปลี่ยนยา 

      

      

      

      

      

      

 

3.3 (Optional indicator) การประเมิน ARV adherences: (ผูปวยที่รับยาตานไวรัส) 

3.3.1 ผูปวยที่ไดรับยาตานไวรัส มารับยาสม่ําเสมอทุกครั้งในชวงเวลาที่ประเมินหรอืไม? 

 ไช    ไมไช   ไมระบุ 

3.3.2 ผูปวยที่ไดรับยาตานไวรัส ไดรับการประเมนิหรือตดิตามความสม่ําเสมอในการกินยาในชวงเวลาที่ประเมนิ 

หรือไม? 

 ได ทุกครัง้  ได บางครัง้    ได เมื่อแรกเริ่มรับยาเทานั้น    ไมไดทํา   

 ไมระบ ุ
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ช่ือยา และสูตรยาตานไวรัส 
 Combination Pills 

 GPOVIR (d4T+3TC+NVP) 

 Combivir (AZT+3TC), also known as Zarlivir 

 Trizivir (AZT+3TC+ABC) 

  
 NRTIs 
   Abbreviation also known as 

 ZDV    AZT,  Zidovudine,  Azidothymidine, Antivir, Retrovir 

 ddI  Didanosine, Videx, Divir 

 d4T  Stavudine, Zerit, Stavir 

 3TC  Lamivudine, Lamivir, Epivir 

 ddC  Zalcitabine, Hivid 

 ABC  Abacavir, Ziagen 

 TDF  Tenofovir, Viread (used in clinical trials only) 
 

NNRTIs 
 NVP  Nevirapine, Viramune 

 EFV   Efavirenz, Stocrin, Sustiva 

 DLV  Delaverdine, Rescriptor 

 
Protease Inhibitors (PIs) 

 SQV  Saquinavir, Invirase, Fortovase 

 RTV  Ritonavir, Norvir 

 IDV  Indinavir, Crixivan 

 NFV  Nelfinavir, Viracept 

 Kaletra  LPV/r , Lopinavir/Ritonavir, boosted Lopinavir 

 APV  Amprenavir, Agenerase 

อ่ืน ๆ “ระบ_ุ_______________________________________________________” 
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4. ขอมูล การตรวจคัดกรองและการรักษาวัณโรค (Tuberculosis) [ผูปวยทุกคน] 

4.1 ผูปวยมีประวัติปวยหรือกําลังรักษาวัณโรค ในชวงเวลาที่ประเมนิหรือไม? 

 ใช    ไมไช   ไมระบุ 

ถาใช,ตอบขอ 4.1.1  แลวหยุด 

ถาไมใช,ไมระบุ ตอบขอ 4.2  

4.1.1 ผูปวยไดรับการติดตามการรกัษา หรือไม?   

 ได   ไมได    ไมระบุ 

4.2 ผูปวยไดรบัการคัดกรองวัณโรค โดยการซักประวัต ิหรือประเมินอาการทางคลินคิ หรือความเสี่ยงตอการตดิเชื้อ

วัณโรค ตามตารางที่ 3  ในชวงเวลาที่ประเมินหรือไม?  ได    ไมได   ไมระบุ 

ถาได,ตอบขอ 4.3  

ถาไมได ,ไมระบุ  หยุดตอบ 

ตาราง 3:  

อาการทางคลินิกที่เขาไดกับการติดเชือ้วัณโรค ความเสี่ยงตอการติดเชื้อวัณโรค 

1. มีอาการไอเรื้อรังนานกวา 2 สัปดาห 

2. มีไขต่ํา ๆ เรื้อรงันานกวา 2 สัปดาห 

3. น้ําหนักลด 

4. ไอเปนเลือด 

5. เหงื่ออกตอนกลางคืน 

1. มีประวตัิสัมผัสหรือคลุกคลกัีบผูติดเชื้อวัณโรคที่
บานหรือทีท่ํางาน 

2. มีประวตัิรักษาวัณโรค 

3. ฉีดยาเสพติดเขาเสน 

4. เคยตดิคกุ 

5. บุคลากรทางการแพทย 
 

4.3 ผูปวยมีอาการทางคลนิคิ หรอืความเสี่ยงตอการติดเชื้อวัณโรค ในชวงเวลาที่ประเมนิหรือไม?    

       ใช    ไมไช   ไมระบ ุ

• ถาใช ตอบขอ 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 ตอ 

• ถาไมใช,ไมระบุ,ขามไปตอบขอ 4.5 (ในกรณทีี่โรงพยาบาลมีการใหยาปองกันวัณโรค) 

4.3.1    ผูปวยไดรับการเอ็กซเรยปอด (Chest x-ray) หรือไม?  

 ได   ไมได    ไมระบุ  

ตอบขอ4.3.2 ตอ 

4.3.2 ผูปวยไดรับการตรวจคัดกรอง โดยการตรวจเสมหะหาเชือ้ AFB หรือไม?  

 ได   ไมได    ไมระบุ 

ขอ 4.3.1 และ/หรือ 4.3.2 ถาได, ใหตอบขอ 4.3.3 ตอ 

• ถาไมได,ไมระบุ,ตอบขอ 4.5 (ในกรณีทีโ่รงพยาบาลมีการใหยาปองกันวัณโรค) 
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4.3.3 ผูปวยไดรับการวินิจฉัยวาเปนวัณโรคหรือไม? 

 ใช    ไมไช   ไมระบุ  

• ถาใช,ตอบขอ 4.4 

• ถาไมใช,ไมระบุ,ขามไปตอบขอ 4.5 (ในกรณทีี่โรงพยาบาลมีการใหยาปองกันวัณโรค) 

4.4 ผูปวยไดรับการติดตามการรกัษา หรือสงตอหรือไม?   

 ได   ไมได    ไมระบุ 

4.5 (Optional Indicator) ผูปวยไดรับการทดสอบวัณโรคทางผิวหนงั (PPD  skin test) หรือไม?  

  ได    ไมได    ไมระบุ 

• ถาได,ตอบขอ 4.5.1 

• ถาไมได หยุดตอบ 

4.5.1 ผลการทดสอบ PPD skin test เปนอยางไร?     

 ผลลบ (0 mm)      ผลลบ (1-5 mm ) 

 ผลบวก (6-10 mm)  ผลบวก (>10 mm) 

 ไมระบ ุ

• ถา “ผลบวก” ตอบขอ 4.6 

• ถา “ ผลลบ”,หยุดตอบ 

4.6 ผูปวยไดรับยา Isoniazid ปองกันวัณโรคหรอืไม (Isoniazid Preventive Therapy)?   

 ได      ไมได    ไมทราบ, ไมระบ ุ

• ถาได,ตอบขอ 4.6.1 

• ถาไมได, หยุดตอบ 

4.6.1 ผูปวยมีขอหามในการรับยาปองกันวัณโรคหรือไม? (เชนตัง้ทอง, เปนโรคตับ หรือมีประวัติแพยา

รักษาวัณโรค)    ใช    ไมไช   ไมระบ ุ 
 

5. การปองกันการแพรเช้ือ HIV (Positive Prevention) [ผูปวยทุกคน] 
5.1  ผูปวยไดรับขอมูล หรือการใหคําปรึกษาเรื่องการการมีเพศสัมพันธอยางปลอดภัย (Safe Sex) ในชวง  

เวลาที่ประเมนิหรือไม?  ได    ไมได    ไมระบ ุ

5.2 ผูปวยมีคูนอนประจําหรอืไม?  มี    ไมมี    ไมระบ ุ

ถามี ตอบขอ 5.3  

ถาไมมี ขามไปตอบขอ 5.4   

5.3  คูนอนประจําของผูปวยทราบผลการตดิเชื้อ HIV (HIV status) หรอืไม? 

 ทราบ     ไมทราบ    ไมระบ ุ

ถาทราบตอบขอ 5.4  

ถาไมทราบ ตอบขอ 5.3.1  
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5.3.1 ผูปวยไดรับคําแนะนาํในการนําคูนอนประจําที่ยังไมทราบผลเลอืดมาตรวจเลือดในชวงเวลาที่

ประเมนิ  หรือไม?  ได    ไมได    ไมระบุ  

5.4 ในชวงเวลาที่ประเมินผูปวยมีเพศสัมพันธหรือไม? 

 มี      ไมมี    ไมระบ ุ

•  ถามี,ตอบขอ 5.5, 5.6  

• ถาไมมี, หยุดตอบ 

5.5 ผูปวยไดรบัแจกถุงยางอนามัยในชวงเวลาที่ประเมนิหรือไม?  

       ได    ไมได    ไมระบุ 

5.6  ผูปวยไดใชถุงยางอนามัยหรือไม ในชวงเวลาที่ประเมนิ? 

 ใชทุกครัง้    ใชบางครั้ง    ไมใช       ไมระบ ุ  

6. (Optional indicator) ขอมูลการตรวจคัดกรองโรคติดตอทางเพศสัมพันธ [ผูปวยทุกคน]: 

6.1 ตลอดชวงระยะเวลาการตดิเชื้อ ผูปวยเคยไดรับการตรวจคดักรองซิฟลิสหรือไม? (VDRL หรือ RPR)   

 ได      ไมได    ไมระบ ุ

      6.2 ในชวงเวลาที่ประเมนิผูปวยมีเพศสัมพันธหรือไม? 

             มี    ไมมี    ไมระบ ุ

• ถามี, ตอบขอ 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 

• ถาไมมี, ไมระบุ ใหหยุดตอบ 

6.3 ผูปวยไดรับการตรวจคัดกรองซิฟลิส(VDRL หรือ RPR) หรือไม ในชวงเวลาที่ประเมนิ ?  

  ได      ไมได    ไมระบ ุ

• ถาได, ตอบขอ 6.3.1 

• ถาไมได หรือไมทราบ, ไมระบุ ใหหยุดตอบ 

6.3.1 ผลการตรวจเปนอยางไร?  ผลบวก    ผลลบ   ไมระบ ุ

• ถา “ผลบวก” ตอบขอ 6.3.1a 

• ถา “ผลลบ,” หรือ “ไมระบ,ุ” ใหหยุดตอบ. 

6.3.1a  ผูปวย มีอาการหรือเปนซิฟลิส ระยะ Active หรือไม?   ใช    ไมใช   ไมระบ ุ

• ถาใช (positive), ตอบขอ 6.3.1b 

• ถาไมใช (negative) หรือไมระบ ุใหหยุดตอบ 

6.3.1b ผูปวยไดรับการรักษาซิฟลิสหรือไม?   ใช    ไมใช   ไมระบ ุ  

6.4 ผูปวยไดรับการตรวจคัดกรองโรคหนองใน (Gonorrhea) โดยการซักประวัติหรือตรวจรางกาย ในชวงเวลาที่

ประเมนิหรือไม?  ได    ไมได    ไมระบ ุ

       ตอบขอ 6.5 ตอ 
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6.5 ผูปวยไดรับการตรวจคัดกรองโรคหนองไนเทียม (Chlamydia) โดยการซักประวัติหรือตรวจรางกาย ในชวง

เวลาที่ประเมนิ หรือไม?  ได    ไมได    ไมระบ ุ

ตอบขอ 6.6 ตอ 

6.6 ผูปวยไดรับการตรวจบรเิวณอวัยวะสืบพันธ อาการปวดทองนอย หรือแผลอวัยวะเพศ ในชวงเวลาที่ประเมนิ

หรือไม?   

       ใช    ไมใช   ไมระบ ุ  

• ถาใช, ตอบขอ 6.6.1 

• ถาไมใช หรือไมระบ ุใหหยุดตอบ 

6.6.1 ผูปวยมีอาการและอาการแสดงของโรคตดิตอทางเพศสัมพันธ (สิ่งคดัหล่ังผิดปกติจากอวัยวะสืบพันธ

, อาการปวดทองนอย หรือแผลอวัยวะเพศ) หรือไม?   

       ใช    ไมใช   ไมระบุ  

• ถาใช, ตอบขอ 6.6.1.1 

• ถาไมใช หรือไมระบ ุใหหยุดตอบ 

6.6.1.1 ผูปวยไดรับสงตอหรือการรักษาโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธหรือไม? 

                ใช    ไมใช   ไมระบ ุ

 

7.  ขอมูลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในผูปวยหญิง [บันทึกเฉพาะผูปวยหญิง] 
7.1 ผูปวยไดรับการตรวจภายใน (Pelvic examination) ในชวงเวลาที่ประเมนิ หรือไม?  

 ได    ไมได   ไมระบุ 

7.2 ผูปวยไดรับการตรวจคัดกรอง Pap smear ในชวงเวลาที่ประเมินหรอืไม?   

 ได    ไมได   ไมระบุ 

• ถาได, ตอบขอ 7.2.1 

• ถาไม หรือไมระบุ, หยุดตอบ 

7.2.1   ผลการตรวจ Pap smear เปนอยางไร?   ปกติ    ผิดปกติ  ไมระบุ  

• ถา “ผิดปกต”ิ หรือ “ไมระบ,ุ” ตอบขอ 7.2.1a 

7.2.1a    เมื่อผลการตรวจผดิปกติ ไดรับการตรวจซ้ํา หรอืสงตอ หรือไม ? 

   ไดรบั, ผูปวยไดรับการตรวจ Pap smear ครั้งที่ 2 

   ไดรบั, ผูปวยไดรับการสงตอ เพื่อตรวจทาง สูตนิรเีวช 

    ไมไดรับ 

    ไมระบ ุ


