
แบบรายงานการติดเช้ือเอชไอวีรายใหมและการเสียชีวิตจากการติดเช้ือเอชไอวี
ในเด็กอายุต่ํากวา 18 เดือน

(สํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข)
***การรายงานทารก/ เด็กท่ีติดเชื้อเอชไอวี ตองมีผลการตรวจเลือดพบ HIV Positive โดยวิธี HIV-PCR

1.การวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีในเด็กอายุตํ่ากวา 18 เดือน
HN เด็ก เลขประจําตัวประชาชน __-__ __ __ __- __ __ __ __-__ __-__ (เลขประจําตัว 13 หลัก)
1.1 การวินิจฉัยผูปวยเอดสในเด็กอายตุ่ํากวา 18 เดือน (กรณีเด็กไดรับการวินิจฉัยวาเปนผูปวยเอดส ใหระบุรายละเอียดในขอน้ี

ผูปวยเด็กทารกอายุต่าํกวา 18 เดือน ท่ีมารดาไดรับการยืนยันการตดิเช้ือ HIV ขณะตั้งครรภหรือคลอด ตรวจพบ Major signs 2 อยาง และ
Minor signs 1 อยาง
ผูปวยเด็กซึ่งเสียชีวิตกอนอายุ 18 เดือน ท่ีมารดาไดรับการยืนยันการตดิเช้ือ HIV ขณะตั้งครรภหรือคลอด ตรวจพบ Major signs 1 อยาง

Major signs Minor signs
Weight loss or failure to thrive
Chronic/Recurrent diarrhea than 1 month
Chronic/Recurrent fever more than 1 month
Severe or recurrent lower or persistent respiratory
tract infection

Generalized Lymphadenopathy or hepatosplenomegaly
Oral thrush
Repeated common infections(otitis,pharyngitis)
Chronic cough
Generalized dermatitis

ในกรณีท่ีตดิเช้ือจากโรคฉวยโอกาส กรุณาระบุ PCP TB อ่ืนๆระบุ ไมมีขอมูล

1.2 การตรวจ PCR และผลตรวจ ว/ด/ป ท่ีตรวจ ผลตรวจ ประเภทของการสง PCR
การตรวจ PCR ท่ีแรกเกิด ___/____/25___ positivenegativeindeterminate DBS whole blood
การตรวจ PCR ครั้งท่ี 1 ___/____/25___ positivenegativeindeterminate DBS whole blood
การตรวจ PCR ครั้งท่ี 2 ___/____/25___ positivenegativeindeterminate DBS whole blood
การตรวจ PCR ครั้งท่ี 3 (ถาม)ี ___/____/25___ positivenegativeindeterminate DBS whole blood

1.3 การตรวจแอนติบอดีต้อเอชไอวี (Anti - HIV)
ไมไดตรวจ
ไดตรวจ ระบุวันท่ีตรวจและผลตรวจ

ว/ด/ป ____/____/25_____ผล positive negative indeterminate

ว/ด/ป ____/____/25_____ผล positive negative indeterminate
2.ประวัติการคลอดของเด็ก
รหัส ACC Number ________________________________
2.1 จํานวนทารกท่ีคลอด

จํานวนทารกคลอดมีชีวิต ระบุ . อายุครรภท่ีคลอด สัปดาห
บุตรลาํดับท่ี นํ้าหนักแรกเกิดกรัม

2.2 ขอมูลการเกิดของเด็ก  เพศ             ชาย หญิง
2.2.1 วัน/เดือน/ปเกิด / /25 (พ.ศ.) 2.2.2 สัญชาติ            ไทย           ตางดาว ระบ_ุ__________



3. ประวัติของแม
HN แม อายุแม ป สัญชาติ .
สถานภาพ สมรส โสด หยาราง หมาย แยกกันอยู ไมทราบ
สิทธิการรักษา ราชการ หลักประกันสุขภาพท่ัวหนา ประกันสังคม อ่ืนๆ ระบุ.__________
ช่ือโรงพยาบาลท่ีฝากครรภ ช่ือโรงพยาบาลท่ีคลอด วันเดือนปท่ีคลอด
3.1 แมไดรับบริการฝากครรภหรือไม

ไมไดรับ ไดรับ  ท่ีโรงพยาบาลท่ีคลอด
ไดรับ  โรงพยาบาลรัฐอ่ืนแตไมใชโรงพยาบาลท่ีคลอด(คนละ รพ.) ไดรับ  ท่ีโรงพยาบาลเอกชนหรือคลินิกพิเศษท่ีอ่ืน

3.2 แมไดรับการวินิจฉยัการติดเช้ือเอชไอวี
แมไมติดเช้ือ
แมติดเช้ือ  ระบุ กอนตั้งครรภครั้งน้ี ตั้งครรภครั้งน้ี หลังคลอดบตุร

3.3 สถานะการตดิเช้ือของ สาม/ีคู ติดเช้ือ ไมตดิเช้ือ ไมทราบ
3.4 ตั้งครรภครั้งท่ี (Gravida)
3.5 อายุครรภตอนท่ีมาฝากครรภครั้งแรก สัปดาห
3.6 ระยะเวลาท่ีถุงนํ้าแตกกอนคลอด ระบุ ชม.
3.7 วิธีการคลอด (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)

คลอดปกติ ผาคลอด –Elective C/S ผาคลอด- Emergency C/S Forceps Vacuum
3.8 CD4 ลาสุด จํานวน cells/mm3 วันท่ีตรวจ CD4 / /25 ไมทราบ
3.9 Viral Load (VL)ลาสุด จํานวน copies/ml วันท่ีตรวจ VL / /25 ไมทราบ
4. ประวัติการไดรับยาตานไวรัสเพ่ือการปองกันการถายทอดเชื้อเอชไอวีจากแมสูลูก

สูตรยาตานไวรัส วันเดือนป
ท่ีเร่ิมยา

วันเดือนป
ท่ีหยุดยา

ระยะเวลาท่ีกิน
ยาตานไวรัสHARRT

(ระบุสูตร)
AZT+NVP

(mg)
NVP
(mg)

AZT+3TC
(mg)

AZT
(mg)

ไมไดรับ

แม


กอนตั้งครรภ
ระหวางการ
ตั้งครรภ
ระหวางเจ็บ
ครรภ/คลอด

หลังคลอด

ทา
รก ระบุสูตรยา PMTCT

AZTหรือAZT+3TC+NVP

5. ประวัติการใหนมและอาหารทารก
5. การใหนมทารก
5.1 ระหวางอยูโรงพยาบาล              นมผงอยางเดียว               นมแมและนมผง             นมแมอยางเดียว อ่ืนๆ ระบุ
5.2 หลังจากออกจากโรงพยาบาลจนผลเลือด PCR เปนบวก นมผงอยางเดียว นมแมและนมผง นมแมอยางเดยีว

อ่ืนๆ  ระบ.ุ .
5.3 ประวัติการเคี้ยวอาหาร ปอนทารก/เด็ก ไมมี มี ระบุวาโดยใคร .



6. กรณีท่ีทารกเสียชีวิต กรุณาระบุ สาเหตุการเสียชีวิตของทารก
6.1 ทารกไดเร่ิมการรักษาดวยยาตานไวรัสหรือไม ไมได ได ระบุสตูรยา และวันเดือนปท่ีเริม่ยา

AZT+3TC+LPV/r AZT+3TC+NVP อ่ืนๆระบ…ุ………………………………
ระบุ วันเดือนปท่ีเริ่มยา…………/……………/…………….

Clinical cause of death : เลอืกสาเหตหุลักเพียงขอเดียว กรณไีมแนใจใหบันทึกขอมูลท่ีเก่ียวของท้ังหมด
6.2 สาเหตุการเสยีชีวิต

TB PCP Malnutrition แพยา ระบ_ุ_________ .
Sepsis Pneumonia Diarrhea/dehydration อ่ืนๆ______________
ระบุไมไดหรือไมทราบสาเหตุ

Root cause : ท่ีคาดวาสัมพันธกับการเสยีชีวิต (กรณมีีมากกวา 1 สาเหตุ ใหใสหมายเลขลําดับสาเหตุจากสูงสดุไปต่ําสดุเปน 1, 2, 3,…..)
6.3 เขาระบบบริการระยะสุดทายกอนเสียชีวิต ระบุสาเหตุหลักตามลําดับ (ตอบได > 1 สาเหตุ)

(a) วินิจฉัยชา มี OI หรือ CD4 ในชวง 3 เดือนแรกหลังวันท่ีวินิจฉัย < 25 %
(b) ลงทะเบียนหลังวินิจฉยันานมากกวา 3 เดือนข้ึนไป
(c) ลงทะเบียนเขารับบริการแลว แตผูปวยขาดการตดิตาม
(d) อยูในระบบบริการ แตไมไดรับการตรวจติดตาม CD4 หรือใหยาตานไวรสัอยางเหมาะสม
(e) รับ refer หรือผูรับบริการมาเองจาก รพ./ สิทธิอ่ืน เมื่อปวยระยะสุดทาย

6.4 Co-morbidity จาก Non AIDS related illnesses ระบุ.
6.5 อ่ืน ระบุ.

หมายเหตุ
กรุณาสงขอมูลแบบรายงานกลับมาท่ี ท่ีอยู สํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท อ.เมือง จ.นนทบุรี
เบอรโทรศัพท 02-590-4437, 02-590-4424 โทรสาร 02-590-4427

.

หมายเหตุ ในการวิเคราะหขอมูล ผูจัดการเชิงรุกของหนวยงานตางๆจะ ทําการปลดรหัสท่ีเช่ือมโยง
ขอมูลสวนบุคคลของผูปวยเชน ID, HN รายช่ือของโรงพยาบาล ออกจากฐานขอมูลท่ีนํามาทําการ
วิเคราะห


