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มาตรฐานและการประเมินการดาํเนินงานดา้นโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ในสถานบริการสาธารณสุขฉบบัน้ีใช้

เป็นขอ้พิจารณาสําหรับบุคลากรสาธารณสุขและผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการพฒันาคุณภาพและระบบการดาํเนินงาน

ดา้นโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ในสถานบริการสาธารณสุขท่ีเหมาะต่อสถานการณ์ การจดัทาํมาตรฐานและการ

ประเมินการดาํเนินงานดา้นโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ในสถานบริการสาธารณสุขฉบบัน้ี อาศยัหลกัฐานทาง

การแพทยท่ี์เช่ือถือไดใ้นปัจจุบนัเป็นส่วนประกอบ ไม่ไดมี้วตัถุประสงค์เพ่ือบงัคบัให้ปฏิบติัหรือยกเลิกการ

ปฏิบติัวิธีการดูแลรักษาผูป่้วยใดๆ และมิไดมี้วตัถุประสงคใ์นการใชเ้ป็นหลกัฐานในการดาํเนินการทางกฎหมาย

การปฏิบติัในการดูแลรักษาผูป่้วยหรือผูติ้ดเช้ืออาจมีการปรับเปล่ียนตามบริบท ทรัพยากร ขอ้จาํกดัของสถานท่ี

ใหบ้ริการ สภาวะของผูป่้วยหรือผูติ้ดเช้ือ รวมทั้งความตอ้งการของผูป่้วยหรือผูติ้ดเช้ือและผูเ้ก่ียวขอ้งในการดูแล

รักษา หรือผูเ้ก่ียวขอ้งกบัความเจบ็ป่วย 
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คํานํา 

การดําเนินงานด้านโรคติอต่อทางเพศสัมพันธ์ให้ได้มาตรฐานและคุณภาพ มีความสําคัญอย่างย่ิงในการ
ป้องกันควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยมีผลกระทบด้านสุขภาพและสังคมต่อประชาชน ซ่ึงการ
ดําเนินงานนี้เป็นภารกิจหลักของสถานบริการสาธารณสุขท่ัวประเทศ 

ปัจจุบันสถานการณ์ของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยเฉพาะเยาวชน กลุ่มที่มีความ
เปราะบางทางสังคม เช่น พนักงานบริการชายและหญิง ชายท่ีมีเพศสัมพันธ์กับชาย ผู้ใช้สารเสพติดด้วยวิธีฉีด 
เป็นต้น และประชากรที่มีพฤติกรรมเส่ียงสูงต่อการติดเช้ือเอชไอวี กรมควบคุมโรคซ่ึงมีภารกิจด้านบริการ
วิชาการ ได้ดําเนินการจัดทํา “มาตรฐานและการประเมินการดําเนินงานด้านโรคติอต่อทางเพศสัมพันธ์ในสถาน
บริการสาธารณสุข พ.ศ. 2560” เพ่ือเป็นเคร่ืองมือช่วยในการประเมินการดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ และให้ผู้ปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุขมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง การคัดกรอง 
(ป้องกันและควบคุม) โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอชไอวีในประชากรที่มีภาวะเสี่ยงสูงต่อการติดเช้ือ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอชไอวี (ประชากรเป้าหมาย) การวินิจฉัย รักษา เฝ้าระวังป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มากขึ้น โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพระบบบริการดูแลสุขภาพด้านการ
เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการท่ีได้
มาตรฐานและนําไปสู่การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ท่ีดีย่ิงขึ้น 

กรมควบคุมโรคหวังเป็นอย่างย่ิงว่า “มาตรฐานและการประเมินการดําเนินงานด้านโรคติอต่อทาง

เพศสัมพันธ์ในสถานบริการสาธารณสุข พ.ศ. 2560” เล่มน้ีจะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ปฏิบัติงานในการ
ดําเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ซ่ึงมีส่วนสําคัญอย่างย่ิงในการเฝ้าระวังป้องกัน
การติดเช้ือเอชไอวี และการได้รับความร่วมมือร่วมใจจากผู้เกี่ยวข้อง จะส่งผลให้การดําเนินงานประสบ
ความสําเร็จและส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไป 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

ความเป็นมา 

 การปฏิรูประบบราชการนับแต่ปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา เป็นผลให้หน่วยงานหลายหน่วยงานต้องปรับ
ลดบุคลากรตามกรอบโครงสร้างส่วนราชการใหม่และมีการปรับเปล่ียนระบบบริการสาธารณสุขตามแนวทาง
ของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทําให้โครงสร้างของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเปลี่ยนไป เพ่ือให้
สอดคล้องกับบทบาทภารกิจท่ีปรับเปลี่ยนงานควบคุมโรคเอดส์และกามโรคจังหวัด (หน่วยกามโรคจังหวัด) ท่ี
เคยเปิดให้บริการดูแลรักษาและควบคุมป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ส่วนใหญ่ไม่สามารถดําเนินงานต่อไป
ได้เพราะมีการยุบตําแหน่งของบุคลากรในคลินิกกามโรคไปอยู่ที่โรงพยาบาลจังหวัด สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดหลายแห่งจึงจําเป็นต้องมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการทํางาน เพราะไม่มีงบประมาณในการดําเนินงาน 
โดยงบประมาณค่ายารักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ถูกผลักเข้าอยู่ในงบประมาณโครงการสร้างหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า โรงพยาบาลจึงมีบทบาทสําคัญในการดําเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมดูแลรักษาโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ในเขตอําเภอเมือง แต่ส่วนใหญ่ไม่ได้ดําเนินงานครบทกุกิจกรรม ส่งผลให้มีการแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์บางชนิดเพ่ิมมากขึ้นในบางจังหวัด ทําให้ผู้ให้บริการทางเพศเข้าถึงบริการสุขภาพได้
น้อยลงและป่วยเป็นโรคมากข้ึน ส่งผลกระทบต่อการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ 

 โรงพยาบาลเป็นส่วนหน่ึงของระบบบริการสุขภาพซ่ึงมีความพร้อมในด้านกําลังคนเครื่องมือ 
เทคโนโลยีและงบประมาณ มีภารกิจโดยตรงในการให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยโรคต่างๆ โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์เป็นโรคหน่ึงท่ียังต้องให้ความสําคัญในการให้บริการดูแลรักษา ซ่ึงการให้บริการที่ไม่ได้มาตรฐานจะ
ทําให้การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลกระทบต่อการเพ่ิมขึ้นของผู้ติดเช้ือเอชไอวี
ในอนาคต จึงจําเป็นต้องจัดทํามาตรฐานการดําเนินงานด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพ่ือให้โรงพยาบาลได้ใช้
เป็นแนวทางในการจัดเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุม และรักษาอย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมประชากรที่มีภาวะ
เสี่ยงสูงต่อการติดเช้ือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอชไอวี ซ่ึงปีงบประมาณ 2550 เป็นปีแรกที่มีการประเมิน
การดําเนินงานการจัดบริการของสถานบริการสาธารณสุขท่ีเป็นไปตามมาตรฐาน โดยเน้นบริการเฉพาะท่ีควร
ให้สําหรับผู้ให้บริการทางเพศก่อนกลุ่มอ่ืน เน่ืองจากเป็นประชากรที่มีภาวะเสี่ยง และได้ทําการประเมิน
ครอบคลุมการจัดบริการฯในประชากรท่ัวไปท้ังชายและหญิง ในปี พ.ศ. 2551-2554 โดยในปี พ.ศ. 2555-
2559 การประเมินด้านการดําเนินงาน มีการประเมินงานการคัดกรองโรคในประชากรท่ีมีภาวะเสี่ยงสูงต่อการ
ติดเช้ือเอชไอวีหรือท่ีเรียกว่า “ประชากรเป้าหมาย” หรือ key populations เช่น พนักงานบริการชาย หญิง 
และสาวประเภทสอง ชายท่ีมีเพศสัมพันธ์กับชาย ผู้ใช้สารเสพติดด้วยวิธีฉีด แรงงานข้ามชาติ เยาวชนและ
ประชาชนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงสูงต่อการติดเช้ือเอชไอวีเป็นต้น แยกออกจากงานการรักษาผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพ่ือให้เกิดความชัดเจน เพ่ิมหัวข้อการประเมินเรื่องการตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวี
ในผู้มารับบริการคัดกรองโรคและผู้มารับบริการครวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทุกกลุ่มที่มารับบริการในสถาน
บริการสาธารณสุข รวมถึงการเข้าสู่ระบบการดูแลหรือรักษากรณีผลตรวจเอชไอวีเป็นบวก รวมทั้งได้เพ่ิม
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รายละเอียดในการประเมินด้านการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน ได้แก่ ความครบถ้วนและความถูกต้อง
ของการรายงาน 506 และข้อมูลสารสนเทศการปฏิบัติงานการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุม ดูแลรักษาโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์  

 การดําเนินงานในช่วงที่ผ่านมา สํานักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้สรุปผลการ
ติดตามประเมินผลการประเมินมาตรฐานการจัดบริการดูแลรักษา ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2553และจัดลําดับสถานบริการสาธารณสุขที่สามารถดําเนินงานผ่านเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐานเพ่ือมอบโล่ให้แก่สถานบริการสาธารณสุขท่ีดําเนินงานผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
ระดับ 5 เป็นระยะเวลา 2 ปีติดต่อกัน (พ.ศ. 2552-2553) จํานวน13 แห่ง และมอบใบประกาศนียบัตรแก่
สถานบริการสาธารณสุขท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานระดับ 5 ในปี 2553 จํานวน 42 แห่ง 

 เพ่ือให้การดําเนินงานด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของสถานบริการสาธารณสุขมีความต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นๆ กรมควบคุมโรคโดยกลุ่มบางรักโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จึงได้จัดทํามาตรฐานและการ
ประเมินการดําเนินงานด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สําหรับสถานบริการสาธารณสุขขึ้น เพ่ือให้สถานบริการ
สาธารณสุขใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการดํานินงาน เกิดการดําเนินงานเชิงรุก การคัดกรองป้องกัน
ควบคุมโรคและการวินิจฉัย รักษา เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคการพัฒนาระบบให้ตอบสนองต่อการดําเนินงาน
รวมถึงข้อมูลสารสนเทศการปฏิบัติงานการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการวิเคราะห์
และนําข้อมูลไปใช้จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการดํานินงานอย่างต่อเน่ือง อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ผู้รับบริการประชาชนท่ัวไปและหน่วยงาน 

วัตถุประสงค์ของการจัดทํามาตรฐานและการประเมินการดําเนินงานด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ ์

 เพ่ือกําหนดมาตรฐานและการประเมินการดําเนินงานด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของสถานบริการ
สาธารณสุขและแนวทางในการพัฒนาการดําเนินงานด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

กลุ่มเป้าหมายของการประเมิน  

ผู้ประเมิน ไดแ้ก่ 

 1. กลุ่มบางรักโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สํานักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรม
ควบคุมโรค 
 2. สํานักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 1-12 (สคร.) กรมควบคุมโรค 
 3. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ผู้รับการประเมิน ได้แก่ 
สถานบริการสาธารณสุข หมายถึง หน่วยงานที่ให้บริการด้านสุขภาพซ่ึงอยู่ภายใต้ภาครัฐ เช่น 

1. โรงพยาบาลศูนย์  
2. โรงพยาบาลท่ัวไป  
3. โรงพยาบาลชุมชน 
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4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพสต) หน่วยบริการปฐมภูมิ (primary care unit; PCU) ศูนย์
แพทย์ชุมชน (community medical unit; CMU) โดยอาจประเมินครบทุกด้านหรือบางด้าน หรือ
เป็นหน่วยร่วมประเมินของโรงพยาบาลท่ีเป็น contracting unit for primary care (CUP) หน่วย
กามโรคท่ัวประเทศ 

หมายเหตุ หน่วยงานบริการด้านสุขภาพที่อยู่ในสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มบางรักโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
จะสนับสนุนทางวิชาการด้านการประเมินให้กลุ่มงานโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กองโรคเอดส์ วัณ
โรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร 

ประโยชน์ของการประเมินการดําเนินงานด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการพัฒนาการดําเนินงานฯให้
ได้ตามมาตรฐานและมีคุณภาพ 
1. ประโยชน์ต่อผูป้่วยหรือผู้ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ ์

1.1. เข้าถึงบริการตรวจหาการติดเช้ือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอชไอวีเร็วขึ้น ทําให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น 
1.2. ได้รับการดูแลท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐาน ทําให้หายจากโรค 
1.3. มีความรู้และความตระหนักเร่ืองโรค เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดความเส่ียงต่อการติดเอชไอวี 

และไม่เป็นโรคซํ้า 
1.4. ลดภาวะแทรกซ้อนของโรค ทําให้ลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาและการสูญเสียปีสุขภาพ (disability-

adjusted life year; DALY) 
2. ประโยชน์ต่อผูป้ฏิบัตงิาน 

2.1. มีความรู้ความเข้าใจในการดําเนินงานด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ท่ีเป็นรูปธรรม และการทํางาน
เชิงรุกเพ่ือเข้าถึงประชากรเป้าหมาย เกิดการคัดกรองโรคและให้การรักษาก่อนเกิดอาการโรค ช่วย
ป้องกันควบคุมโรค 

2.2. เกิดความสุขเน่ืองจากได้เห็นผู้ป่วยมีผลการรักษาที่ดีขึ้น ผู้ติดเช้ือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้รับการ
รักษาก่อนเกิดอาการและภาวะแทรกซ้อน 

2.3. มีความภาคภูมิใจและเกิดการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงาน 
2.4. ลดภาระงานในคลินิกยาต้านไวรัสเน่ืองจากจํานวนผู้ติดเช้ือหรือผู้ป่วยเอดส์ลดลงในอนาคต  

3. ประโยชน์ต่อสถานบริการสุขภาพ 
3.1. ลดปัญหาความผิดพลาดในการทํางาน การถูกฟ้องร้อง เนื่องจากการจัดบริการมีมาตรฐาน 
3.2. ลดพ้ืนท่ี และการขยายเวลางานคลินิกยาต้านไวรัส เนื่องจากจํานวนผู้ติดเช้ือหรือผู้ป่วยเอดส์ลดลงใน

อนาคต 
3.3. สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับได้รับการยอมรับและความเช่ือถือมากย่ิงขึ้น 
3.4. ได้รับการรับรองคุณภาพเฉพาะรายโรคด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (disease specific 

certification; DSC) ของแผนงานเอชไอวี/เอดส์ ได้แก่ การดูแลรักษาผูป่้วย/ผู้ติดเช้ือเอชไอวี การให้
การปรึกษาเพ่ือการตรวจเลือดหาการติดเช้ือเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
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3.5. มีข้อมูลพ้ืนฐานการดําเนินงานการเฝ้าระวัง วินิจฉัย รักษา ป้องกันควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
ทราบข้อมูลสถานการณ์โรค สถานการณ์การดําเนินงานฯ และการดําเนินงานฯ ในประชากร
เป้าหมาย สามารถนําข้อมูลไปวิเคราะห์ช่องว่างเรื่องการรายงานโรคและการดําเนินงานฯเพ่ือนําสู่
การทําแผนปิดช่องว่าง การพัฒนาระบบข้อมูล และการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงาน 

4. ประโยชน์ต่อสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและสํานักงานป้องกันควบคุมโรค 
4.1. มีข้อมูลสถานการณ์การเฝ้าระวัง การดําเนินงานป้องกันควบคุม ดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ในระดับพ้ืนท่ีรบัผิดชอบ เช่น ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด ระดับเขต ทราบข้อมูลสถานการณ์โรค 
วิเคราะห์ช่องว่างการรายงานโรคนําสู่การจัดทําแผนปิดช่องว่าง และการพัฒนาระบบข้อมูลเพ่ือให้รู้
สถานการณ์โรคท่ีเกิดขึ้นให้ดีย่ิงขึ้น ได้ข้อมูลสถานการณ์การดําเนินงานดูแลรักษาป้องกนัควบคุมโรค
และการดําเนินงานฯ ในประชากรเป้าหมาย นําสู่การจัดทําแผนปิดช่องว่าง โดยพัฒนาคุณภาพการ
ดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง เพ่ือการลดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการติดเชื้อเอชไอวีได้อย่างย่ังยืน 

4.2. ได้โอกาสในการสนับสนุนวิชาการ และมีส่วนร่วมกับสถานบริการสาธารณสุขหรือโรงพยาบาลในการ
พัฒนาคุณภาพ และใช้ติดตามประเมินผลการดําเนินงานการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมดูแลรักษา
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมถึงนําผลท่ีได้มาจัดเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ถอดบทเรียน best 
practice และขยายผล การดําเนินงานการเฝ้าระวังป้องกนัควบคุมดูแลรักษาโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 

4.3. สามารถประยุกต์รูปแบบ มาตรฐานการประเมินการดําเนินงานด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไป
ดําเนินการสร้างมาตรฐานและประเมินการดําเนินงานแผนโรคอ่ืนๆ 

5. ประโยชน์โดยภาพรวมต่อประเทศ 
5.1. มีข้อมูลสถานการณ์การเฝ้าระวัง การดําเนินงานป้องกันควบคุมดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ในระดับประเทศ ทราบข้อมูลสถานการณโ์รค สามารถวิเคราะห์ช่องว่างการรายงานโรคนําสู่การ
จัดทําแผนปิดช่องว่างร่วม (common gap) และการพัฒนาระบบข้อมูลสถานการณ์โรคเพ่ือให้รู้
สถานการณ์ได้ดีย่ิงขึ้น ได้ข้อมูลสถานการณ์การดําเนินงานป้องกันควบคุมดูแลรักษาโรคและการ
ดําเนินงานฯ ในประชากรเป้าหมาย นําสู่การจัดทําแผนปิดช่องว่างร่วม การพัฒนาคุณภาพการ
ดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง เพ่ือการลดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอชไอวีได้อย่างย่ังยืนเพ่ือเข้าสู่
เป้าหมายท่ีจะไม่มีผู้ติดเช้ือเอชไอวีรายใหม่ 

5.2. ช่วยยุติปัญหาเอดส์ (การคัดกรองโรคและดูแลรักษาป้องกันควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็น
มาตรการหน่ึงของการยุติปัญหาเอดส์ ในกระบวนการคัดกรองโรคและดูแลรักษาป้องกันควบคุม
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มีมิติเรื่องการให้การปรึกษาและการตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวี) 

5.3. ลดปัญหาการต้ังครรภ์ไม่พร้อม (จากการให้การปรึกษาเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ตามมาตรฐานจะ
ช่วยให้เกิดการป้องกันการติดเช้ือเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการต้ังครรภ์ไม่พร้อมด้วย
ถุงยางอนามัย) 
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5.4. ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนและการแพร่โรค (เนื่องจากมีการดําเนินงานเชิงรุก การคัดกรองโรคใน
กลุ่มเสี่ยงหรือประชากรเป้าหมาย เกิดการรักษาก่อนเกิดอาการโรค) 

5.5. มีความสําเร็จในการรักษาผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือท่ียังไม่มีอาการ (รักษาได้ตามมาตรฐาน รักษาผู้สัมผัส
โรคฯ) 

5.6. เกิดระบบการเช่ือมโยงงานด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กับงานการป้องกันและดูแลรักษาเอชไอวี/
เอดส์ (งานเชิงรุกสู่การคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอชไอวี/เอดส์ การรักษากรณีพบโรค 
การส่งต่อเพ่ือดูแลรักษาการติดเช้ือเอชไอวี/เอดส์ และการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อทางพศ
สัมพันธ์)  

5.7. มีการขยายบริการเชิงพ้ืนท่ี ปริมาณและคณุภาพ (คัดกรองโรค รักษา และส่งต่อ) 
5.8. ได้บทเรียนการดําเนินงานโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ท่ีดี สามารถนําไปปฏิบัติได้จริง และสามารถ

นําไปแลกเปลีย่นเรียนรู้ได้ 
5.9. ลดค่าใช้จ่ายโดยรวมของประเทศ เช่น ลดภาระค่ายารักษาผู้ป่วยโรคเอดส์ ค่ารักษาภาวะแทรกซ้อน

จากโรคติดต่อทางเพศสมัพันธ์ การต้ังครรภไ์ม่พร้อม เป็นต้น  
ความถี่ของการประเมิน: ทุก 2 ปีหรือตามความพร้อม 
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บทท่ี 2 
ระเบียบวิธีการประเมินการดําเนินงานด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

 

ระเบียบวิธีการประเมินการดําเนินด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หมายถึง การแสดงข้ันตอนการ
ดําเนินการประเมิน มีดังนี้ 

1. กําหนดระยะเวลาท่ีต้องการประเมินการปฎิบัติงาน 
กําหนดช่วงเวลาการประเมิน 1 ปีงบประมาณ หรือปีปฎิทิน (พ.ศ.) ย้อนหลัง 1 ปี เช่น กําหนดให้มี
การประเมินในเดือนพฤษภาคม 2559 ข้อมูลท่ีใช้ในการประเมินการปฎิบัติงานจะเป็น ข้อมูล
ปีงบประมาณ 2558 หรือปีปฎิทิน 2558 เป็นต้น ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับข้อตกลงในการประเมิน 
ในทางปฏิบัติของกรมควบคุมโรค โดยสํานักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และ
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคทุกแห่ง ใช้ข้อมูล 1 ปีงบประมาณ 

2. ประชากรท่ีใช้ในการประเมนิ 
ประชากรท่ีใช้ในการประเมิน ได้แก่ เวชระเบียนของผู้มารับบริการคัดกรองโรคและผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ข้อมูลรายงาน 506 ข้อมูลสารสนเทศการปฏิบัติงานการเฝ้าระวังป้องกัน
ควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และข้อมูลการสํารวจแหล่งหรือสถานบริการทางเพศและจุดรวมตัว 
(หรือฐานข้อมูล) ท่ีอยู่ในช่วงเวลาที่กําหนดให้มีการประเมิน (โดยการทบทวนเวชระเบียนหรือ
ฐานข้อมูล) ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบ และผู้ปฏิบัติงานของสถานบริการสาธารณสขุ (โดยการสัมภาษณ์
และดูเอกสาร) 
ก. ประชากรที่ใชใ้นการประเมินการปฏิบัตงิานการคัดกรอง (ป้องกันควบคุม) โรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ ์
หมายถึง เวชระเบียนหรือฐานข้อมูลของผู้มารับบริการทั้งหมดท่ีเป็นผู้มาคัดกรองโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ที่หน่วยบริการในช่วงเวลาที่ทําการประเมิน โดยค้นหาจากทะเบียนผู้มารับบริการคัดกรอง
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และ/หรือระบบเวชระเบียนของหน่วยบริการตามรหัส ICD-10 ดังแสดงใน
ตารางท่ี 1 

 

ตารางที่ 1 รหัส ICD-10 ท่ีเก่ียวข้องการกับประเมินการปฏิบัตงิานการคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ ์
Special screening examination for infections 
with a predominantly sexual mode of 
transmission 

การตรวจคัดกรองพิเศษเกี่ยวกับโรคติดเช้ือทาง
เพศสัมพันธ์ 

Z11.3 

Contact with and exposure to infection with a 
predominantly sexual mode of transmission 

ผู้สัมผัสผู้ติดเช้ือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ Z20.2 

HIV counselling การให้คําปรึกษา HIV Z71.7 
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ในกรณี การลงรหัส ICD-10 เป็น Z11.3, Z20.2 หรือ Z71.7 ให้นําเวชระเบียนผู้ป่วย (OPD 
card) มาตรวจสอบการให้บริการว่ามีการให้บริการคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ร่วมด้วยหรือไม่ 
หากมี ให้นับเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
ข. ประชากรที่ใชใ้นการประเมนิการปฏิบัตงิานการวินิจฉัย รักษา เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค 
หมายถึง เวชระเบียนหรือฐานข้อมูลของผู้มารับบริการท้ังหมดท่ีได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ หรือผู้มีอาการท่ีเกี่ยวข้องกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในช่วงเวลาท่ีทําการประเมิน โดย
พิจารณาจากข้อมูลดังต่อไปนี้ 

1. การวินิจฉัยตามกลุ่มโรค คือ หนองใน (A54.0-A54.6, A54.8, A54.9, O98.2) หนองใน
เทียม (N34.1) ซิฟิลิส (A50.0-A50.7, A50.9, A51.0-A51.5, A51.9, A52.0-A52.3, 
A52.7-A52.9, A53.0, A53.9, O98.1) แผลริมอ่อน (A57) กามโรคของต่อมและท่อ
น้ําเหลือง (A55) หูดหงอนไก่ (A63.0, A63.8) เริมอวัยวะเพศ (A60.0, A60.1, A60.9) 
และพยาธิช่องคลอด (A59.0, A59.8, A59.9) 

2. การวินิจฉัยตามกลุ่มอาการ คือ ปวดท้องน้อย (N70.0, N70.1, N70.9) ลูกอัณฑะบวม 
(N45.0, N45.9) แผลบริเวณอวัยวะเพศ (N48.5, N76.5, N76.6) ฝีอวัยวะเพศ (N48.2, 
N75.1, N34.0) กลุ่มอาการทางระบบปัสสาวะ (N34.1, N34.2, N34.3) และปากมดลูก
อักเสบ (N72) 

3. การรายงานตามรหัส 506 คือ ซิฟิลิส (37) หนองใน (38) หนองในเทียม (39) แผลริม
อ่อน (40) กามโรคของต่อมและท่อนํ้าเหลือง (41) เริมที่อวัยวะเพศ (79) หูดท่ีอวัยวะ
เพศ (80) พยาธิช่องคลอด (81) สําหรับรหัสท่ี 81 ในรายงาน 506 กําหนดให้รายงานหิด 
โลน และพยาธิช่องคลอด ให้เลือกเฉพาะโรคพยาธิช่องคลอด มาใช้ในการประเมิน (ในปี 
2560 เป็นต้น ไปโรคพยาธิช่องคลอดจะได้รหัสใหม่คือ 86) 

 ขั้นตอนในการเตรียมข้อมูลประชากรท่ีใช้ในการประเมิน ตามกลุ่มโรคและกลุ่มอาการ ศึกษาได้
จากตัวอย่างต่อไปนี้ 

 ขั้นตอนท่ี 1 ดึงข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลของโรงพยาบาล และโปรแกรม R506 ตาม
รหัส ICD-10 ท่ีกําหนดในไฟล์ excel (ดูภาคผนวกตารางท่ี 2) จากตัวอย่างในภาพที่ 1 ข้อมูลใน list 
ICD-10 (A) มีท้ังหมด 559 ราย ICD-10 (N) มีทั้งหมด 334 ราย และใน list 506 มี 251 ราย  
 ขั้นตอนที่ 2 นํา list HN ผู้ป่วยท่ีได้รับการวินิจฉัยตาม ICD-10 ตามกลุ่มโรค (A) มา
เปรียบเทียบกับผู้ป่วยตามรหัส 506 (list 506) ท่ีได้จากฐานข้อมูลของโรงพยาบาลและโปรแกรม 
R506 ตามตัวอย่างในภาพที่ 1 จะพบว่า  
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   ภาพท่ี 1 การเตรียมข้อมูลเพ่ือใช้ในการประเมินจากฐานข้อมูล ICD-10 และรายงาน 506 

 
 ใน list HN มีจํานวนผู้ป่วยท่ีมีในรายงาน 506 จํานวน 233 ราย และไม่อยู่ในรายงาน 

506 จํานวน 326 ราย 
 ใน list 506 มีจํานวนผู้ป่วยท่ีซํ้าอยู่ใน list HN จํานวน 233 ราย และไม่ซํ้าจํานวน 18 ราย 
 สรุปได้ว่า ผู้ป่วยทั้งหมดที่ป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ท่ีเข้าเกณฑ์ในการ

ประเมินมี 577 ราย ซ่ึงมาจาก 326 รายที่อยูใน list ICD-10 (A) ของโรงพยาบาล และ 
233 รายที่อยู่ในระบบฐานข้อมูล R506 และ list ICD-10 (A) ส่วน 18 รายที่อยูใน
ฐานข้อมูล R506 เท่าน้ัน เป็นผู้ป่วยท่ีมีอยู่ตามบัตรประชาชนที่อยู่จังหวัดน้ี แต่ป่วยท่ี
จังหวัดอ่ืน ดังน้ันเวชระเบียนจึงอยู่ท่ีโรงพยาบาลในจังหวัดอ่ืน แต่การลงรายงาน 506 
จะเป็นของจังหวัดน้ี 

ขั้นตอนท่ี 3 นํา list ICD-10 (N) มาตรวจสอบว่ารายใดเข้าเกณฑ์ในการเป็นผู้ป่วย
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยดูจากอาการและการซักประวัติพฤติกรรมเสี่ยง ผลการตรวจวินิจฉัย
ทางห้องปฎิบัติการ และการได้รับยาของผู้ป่วย หากเข้าเกณฑ์ในการเป็นผู้ป่วยโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ ให้นําข้อมูลผู้ป่วยรายนั้นมารวมกับข้อมูลในขั้นตอนท่ี 2 จะรวมเป็นผู้ป่วยโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ทั้งหมดของโรงพยาบาลแห่งนี้ 

3. การจัดทําบัญชีรายช่ือ (case list) และการสุ่มตัวอย่าง 
3.1 จัดเตรียมรายช่ือ 2 บัญชี โดยใช้ตารางผู้มารับบริการที่ประกอบด้วย HN (hospital number) 

เพศ อายุ ในระบบฐานข้อมูล excel เพ่ือทําการสุ่มตัวอย่างเพื่อใช้ในการประเมิน (ดูบทท่ี 5 ตารางที่ 3 
เครื่องมือการประเมิน)  

3.1.1 ผู้มารับบริการคัดกรองโรค 
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3.1.2 ผู้มารับบริการที่เป็นผู้มีอาการหรือผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
3.2 นํา HN ของกลุ่มผู้มารับบริการในข้อ 3.1.1 เข้าโปรแกรมช่ือคํานวณตัวอย่าง เพ่ือคํานวณขนาด

และเลือกกลุ่มตัวอย่าง และทําเช่นเดียวกันสําหรับข้อ 3.1.2 แล้วค้นฐานข้อมูลของหน่วยบริการ ได้แก่ เวช
ระเบียน (OPD card) หรือโปรแกรม data base 

สูตร ท่ีใ ช้ในการสุ่มตัวอย่างมีดัง น้ี  (Cochran WG.Sampling Techniques.  New York:  John 
Wiley&Sons;1977. p. 74-76.) 

n = [ (z2 * p * q) + ME2 ] / [ ME2 + z2 * p * q / N ] 

n = sample size 
Z = critical standard score (1.96) 
P = proportion (0.5) 
ME = marginal error of the estimate (10% of P) 
N = number of population 

4. การใส่ข้อมูลลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Bangrak STI_QUAL) 
ใส่ข้อมูลจากเวชระเบียนของผู้มารับบริการข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบ 

ผู้ปฏิบัติงาน และจากการดูเอกสารข้อมูลการทํางานลงในโปรแกรม Bangrak STI_QUAL โดยดําเนินการดังน้ี  
1. เก็บข้อมูลของหน่วยบริการด้านการบริการจัดการ ด้านการติดตามประเมินผล และด้านการ

ดําเนินงาน (การดําเนินงานเชิงรุก) โดยการสัมภาษณ์และดูเอกสาร ใส่ใน sheet 2. แบบประเมิน ข้อ A1-A3, 
B1, C1, D1, G1-G4, H1-H2, และ I2.1 ส่วนตัวช้ีวัดท่ี 2 ระบบสนับสนุนวินิจฉัยโรค B2-B4 ได้จากการใส่
ข้อมูลใน sheet 1. key (ราย) 

2. เก็บข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างการคัดกรองโรคและกลุ่มตัวอย่างการวินิจฉัย รักษา เฝ้าระวังโรคจาก
เวชระเบียน (OPD card) หรือโปรแกรม data base ใส่ใน sheet 1. key (ราย) เพ่ือให้รายงานโดยอัตโนมัติไป
ท่ี sheet 2. แบบประเมินขอ้ B2-B4, E1-E12 และ F1-F12 

3. เก็บข้อมูลสารสนเทศการปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคโดยการสัมภาษณ์และดูเอกสารฯใส่
ใน sheet ข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือให้รายงานโดยอัตโนมัติไปที่ sheet 2. แบบประเมิน ข้อ I1.1-I1.2 

4. เก็บข้อมูลรายงาน 506 โดยใช้ข้อมูลจากเวชระเบียนหรือโปรแกรม data base และข้อมูลจาก 
R506 ใส่ใน sheet รายงาน 506 เพ่ือให้รายงานโดยอัตโนมัติไปที่ sheet 2. แบบประเมิน ข้อ I2.2-I2.3 

5. เก็บข้อมูลการติดตามผลการดําเนินงานการกําจัดโรคซิฟิลิสแต่กําเนิด โดยการสัมภาษณ์และดู
เอกสาร ใส่ใน sheet monitor ECS 

5. การรายงานผลการประเมินการปฎิบัติงาน 
โปรแกรม Bangrak STI_QUAL จะทําการวิเคราะห์และรายงานโดยอัตโนมัติตามตัวช้ีวัด (ดู sheet 3. 

ร้อยละระดับ และ sheet ร้อยละระดับ 3 ด้าน ในโปรแกรม Bangrak STI_QUAL) 
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บทที่ 3 
ตัวช้ีวัดในการดําเนินงานด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

ตัวช้ีวัดที่ใช้ในการประเมินมาตรฐานการดําเนินงานด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แบ่งออกเป็น 3 ด้าน 
โดยในแต่ละด้านประกอบด้วยตัวช้ีวัดต่างๆ ดังต่อไปน้ี 

 
                                                    แบ่งออกเป็น 
 

A. การตอบสนองเชิงนโยบาย ประกอบด้วย 3 ตัวช้ีวัด 
A1. มีรูปแบบหรือวิธีการดําเนินงานด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
A2. มีบริการที่เป็นมิตรด้านการคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในประชากรเป้าหมาย 
A3. สามารถบันทึกข้อมูลผู้รับบริการท่ีสมัครใจเข้ารับบริการให้การปรึกษาและตรวจเลือดหา
การติดเช้ือเอชไอวีในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในโครงการบูรณาการระบบสารสนเทศการ
ให้บริการผู้ติดเช้ือหรือผู้ป่วยเอดส์ (NAP; National AIDS Program) 

B. ระบบสนับสนุนการวินิจฉัยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ ์ 
หมายถึง มีการตรวจสิ่งสง่ตรวจและระยะเวลาที่ใช้ในการรายงานผลเพ่ือการวินิจฉัยโรคติดต่อ

ทางเพศสัมพันธ์ ประกอบด้วย 5 ตัวช้ีวัด 
B1. การตรวจสิ่งสง่ตรวจเฉพาะเพ่ือการวินิจฉัยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
B2. ระยะเวลาที่ใช้ในการรายงานผลการย้อมสีแกรม* 
B3. ระยะเวลาที่ใช้ในการรายงานผลการตรวจสด 
B4. ระยะเวลาที่ใช้ในการรายงานผลการตรวจหาการติดเช้ือโรคซิฟิลิส 
B5. การเพาะเช้ือหรือวิธีอ่ืนๆ ในการวินิจฉัยโรคหนองใน 

C. ระบบสนับสนุนการรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประกอบด้วย 1 ตัวช้ีวัด 
C1. มียาสําหรับใช้รักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หลักตามมาตรฐาน  

D. การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการดําเนินงานด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ ์ประกอบด้วย 1 
ตัวช้ีวัด 

D1. เจ้าหน้าทีด้่านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
 

    แบ่งออกเป็น 
 

                                                                                          ประกอบด้วย 23 ตัวช้ีวัด 
 

E1. ผู้รับบริการคัดกรองโรคตดิต่อทางเพศสัมพันธ์ได้รับการซักประวัติพฤติกรรมเสี่ยง  
E2. การคัดกรองโรคซิฟิลิส 

2. การประเมนิมาตรฐานด้านการดําเนินงาน  

1. การประเมนิมาตรฐานด้านการบริหาร

E. การคัดกรอง (ป้องกันควบคุม) โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ ์
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E2.1  ผู้รับบริการคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รายใหม่ได้รับการตรวจเลือดคัดกรอง
โรคซิฟิลิส  

E2.2  ผู้รับบริการคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทุกรายได้รับการตรวจเลือดคัดกรอง
โรคซิฟิลิสอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

E2.3  ผู้รับบริการคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ท่ีเป็นพนักงานบริการท้ังหญิงและ
ชายได้รับการตรวจเลือดคัดกรองโรคซิฟิลสิทุก 3 เดือน 

E3. การตรวจเลือดหาการติดเช้ือเอชไอวี 
E3.1  ผู้รับบริการคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รายใหม่ได้รับการตรวจเลือดหาการ

ติดเช้ือเอชไอวี 
E3.2  ผู้รับบริการคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทุกรายได้รับการตรวจหาการติดเช้ือ

เอชไอวีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
E3.3  ผู้รับบริการคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ท่ีไม่ใช่พนักงานบริการได้รับการ

ตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
E3.4  ผู้รับบริการคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ท่ีเป็นพนักงานบริการท้ังหญิงและ

ชายได้รับการตรวจเลือดหาการติดเช้ือเอชไอวีในทุก 3-6 เดือน  
E4.  ผู้รับบริการคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ท่ีมีผลการตรวจเลือดพบติดเช้ือเอชไอวีได้

เข้าสู่ระบบการดูแลหรือรักษา 
E5.  ผู้รับบริการคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้รับการตรวจภายใน และ/หรือ ช่องทาง

ท่ีมีเพศสัมพันธ์(อย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง หากเป็นพนักงานบริการ) 
E6.  การคัดกรองโรคหนองในและหนองในเทียม 

E6.1 ผู้รับบริการคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชายและหญิงได้รับการเก็บสิ่งส่งตรวจ
จากท่อปัสสาวะเพ่ือค้นหาภาวะติดเช้ือโรคหนองในและโรคหนองในเทียมโดยวิธี
ย้อมสีแกรม* 

E6.2 ผู้รับบริการคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หญิงได้รับการเก็บส่ิงส่งตรวจจากปาก
มดลูกเพ่ือค้นหาภาวะติดเช้ือโรคหนองในโดยวิธีย้อมสีแกรม* 

E6.3 ผู้รับบริการคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หญิงได้รับการเก็บสิ่งส่งตรวจจากช่อง
คลอดเพ่ือค้นหาภาวะติดเช้ือโรคหนองในโดยวิธีย้อมสีแกรม* 

E6.4 ผู้รับบริการคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ท่ีเป็นกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย
ได้รับการเก็บสิ่งส่งตรวจจากทวารหนักเพ่ือค้นหาภาวะติดเช้ือโรคหนองในและโรคหนอง
ในเทียมโดยวิธีย้อมสีแกรม* 

E7. ผู้รับบริการคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หญิงได้รับการเก็บสิ่งสง่ตรวจเพ่ือหาภาวะ
ติดเช้ือพยาธิช่องคลอดโดยวิธีตรวจสดหรือ Pap smear 

E8. การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งปากทวารหนัก 



12 
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E8.1 ผู้รับบริการคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หญิงได้รับการตรวจ Pap smear ปี
ละ 1 ครั้ง 

E8.2 ผู้รับบริการคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่เป็นกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย
ได้รับการตรวจ anal Pap smear ปีละ 1 ครั้ง 

E9.  ผู้รับบริการคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้รับสุขศึกษาด้านการป้องกันควบคุมดูแล
รักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

E10. การสง่เสริมการใช้ถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น 
E10.1 ผู้รับบริการคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รายใหม่ได้รับการส่งเสริมการใช้
ถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น 
 E10.2 ผู้รับบริการคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้รับการสนับสนุนถุงยางอนามัย
และสารหล่อลืน่ 

E11. อนามัยวัยเจริญพันธ์ุ 
E11.1 ผู้รับบริการคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หญิงได้รับการส่งเสริมการ

คุมกําเนิดด้วยวิธีอ่ืนนอกเหนือจากการใช้ถุงยางอนามัย 
E11.2 ผู้รับบริการคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่เป็นกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับ

ชาย (สาวประเภทสอง) ได้รับความรู้เรื่องการใช้ฮอร์โมนและข้อควรระวังในการใช้ 
E12. ผู้รับบริการคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ผลการคัดกรองโรคพบติดเช้ือโรคติดต่อ

ทางเพศสัมพันธ์ได้เข้าสู่ระบบหรือได้รับการดูแลรักษา 
หมายเหตุ:  

- *กรณีโรคหนองในเทียมในผู้ชาย อาจวินิจฉัยโดยการตรวจ first void urine (FVU) นํา
ตะกอนมาตรวจวิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์หรือการตรวจ leukocyte esterase test 
(LET) แทนการย้อมสีแกรม หรือการใช้วิธีอ่ืนๆเพ่ือวินิจฉัยโรคหนองในและ/หรือการติด
เช้ือคลามิเดีย (เป็นสาเหตุหน่ึงของโรคหนองในเทียม) ในเพศชายและเพศหญิง เช่น การ
เพาะเช้ือ nucleic acid hybridization test, nucleic acid amplification test เช่น 
polymerase chain reaction (PCR) เป็นต้น 

- ในจํานวน 23 ตัวช้ีวัดน้ัน 20 ตัวช้ีวัดเป็นการดําเนินงานบริการที่ให้แก่ผู้รับบริการคัด
กรองโรคทุกเพศ และ 3 ตัวช้ีวัดคือ E6.4, E8.2 และ E11.2 เป็นการดําเนินงานบริการคัด
กรองโรคเฉพาะสําหรับชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายและสาวประเภทสอง 

 

         ประกอบด้วย 19 ตัวช้ีวัด 
  

F1.  การซักประวัติพฤติกรรมเสี่ยงและอาการสําคัญ 
F1.1 ผู้ป่วยที่มีอาการเกี่ยวข้องกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยโรค

ติดต่อทาง  เพศสัมพันธ์ได้รับการซักประวัติอาการสําคัญ 

F. การวินิจฉัยรักษาเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ ์
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F1.2 ผู้ที่มีอาการเกี่ยวข้องกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ได้รับการซักประวัติพฤติกรรมเสี่ยง 

F2.  การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพ่ือวินิจฉัยโรคหนองในและหนองในเทียม 

F2.1 ผู้รับบริการตรวจหรือคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้รับการวินิจฉัยโรคหนอง
ในโดยการเก็บสิ่งส่งตรวจเพ่ือย้อมสีแกรม* 

F2.2 ผู้รับบริการตรวจหรือคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้รับการวินิจฉัยโรคหนอง
ในเทียมโดยการเก็บสิ่งส่งตรวจเพ่ือย้อมสีแกรม* 

F3.  การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพ่ือวินิจฉัยโรคซิฟิลิสและโรคพยาธิช่องคลอด 

F3.1 ผู้รับบริการตรวจหรือคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้รับการวินิจฉัยโรคซิฟิลิส
โดยการตรวจเลือด 2 วิธี คือ non-treponmal และ treponmal 

F3.2 ผู้รับบริการตรวจหรือคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หญิงได้รับการวินิจฉัยโรค
พยาธิช่องคลอดโดยวิธีตรวจสด (wet smear) หรือ Pap smear 

F4.  การรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นไปตามมาตรฐาน **แนะนําให้มีการประเมิน
อย่างน้อย 4 โรค ได้แก่ หนองใน หนองในเทียม ซิฟิลิส พยาธิช่องคลอด** 

F4.1 ผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือโรคหนองในได้รับการรักษาโรคตามมาตรฐาน 
F4.2 ผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือโรคหนองในเทียมได้รับการรักษาโรคตามมาตรฐาน 
F4.3 ผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือโรคซิฟิลิสได้รับการรักษาโรคตามมาตรฐาน 
F4.4 ผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือโรคพยาธิช่องคลอดได้รับการรักษาโรคตามมาตรฐาน 

F5.  ผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้รับสุขศึกษาด้านการป้องกันควบคุมดูแล
รักษาโรคติดต่อทางเพศสมัพันธ์ 

F6.  ผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้รับการส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยและ
สารหล่อลื่น 

F7.  ผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้รับการปรึกษาด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  
F8.  ผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้รับการตรวจเลือดหาภาวะการติดเช้ือโรค

ซิฟิลิส  
F9.  ผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้รับการตรวจเลือดหาภาวะการติดเช้ือเอชไอวี 

F10. ผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ท่ีมีผลการตรวจพบติดเช้ือเอชไอวีได้เข้าสู่
ระบบการดูแลหรือรักษา 

F11. การติดตามผู้สัมผัสโรค 

F11.1 ผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือโรคหนองในได้รับการติดตามผู้สัมผัสโรค 
F11.2 ผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือโรคซิฟิลิสได้รับการติดตามผู้สัมผัสโรค 

F12. ผู้ป่วยหรอืผู้ติดเช้ือโรคซิฟิลิสได้รับการติดตามมารับการรักษาและ/หรือได้รับการ
ติดตามมารักษาจนครบ course 



14 
 

มาตรฐานและการประเมินการดาํเนินงานด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
ในสถานบริการสาธารณสุข พ.ศ. 2560 
 

 

        ประกอบด้วย 4 ตัวช้ีวัด  
 

G1. การสํารวจแหลง่หรือสถานบริการทางเพศและจุดรวมตัวเพ่ือการป้องกันควบคุมโรค 

G2. การเย่ียมแหลง่หรือสถานบริการทางเพศและจุดรวมตัว 

G3. การให้สขุศึกษาระหว่างการเยี่ยมแหล่งหรือสถานบรกิารทางเพศและจุดรวมตัว  
G4. มีระบบการส่งต่อจากงานเชิงรุกสู่การรบับริการคัดกรองโรคและหรอืรักษาโรคในคลินิก

หรือโรงพยาบาล 

 
          แบ่งออกเป็น 
 

H. การจัดทําระบบสารสนเทศด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประกอบด้วย 2 ตัวช้ีวัด 

 H1. มีการจัดทําข้อมูลสารสนเทศการปฎิบัติงานการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 

 H2. มีการวิเคราะห์และนําเสนอข้อมูลด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยข้อมูลจากรายงาน 
506 และข้อมูลสารสนเทศการปฏิบัติงานการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ ข้อมูลการสํารวจแหล่งหรือสถานบริการทางเพศและจุดรวมตัว ให้แก่
ผู้บริหารของหน่วยงาน 

I. ความครบถว้น และความถูกต้องของข้อมูลสารสนเทศฯ และการรายงาน 506 ประกอบด้วย 5 
ตัวช้ีวัด 

I1. ข้อมูลสารสนเทศฯ มีความครบถ้วนและถูกต้อง 
I1.1 ความครบถ้วนของข้อมูลสารสนเทศการปฏิบัติงานการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค 
I1.2 ความถูกต้องของข้อมูลสารสนเทศการปฏิบัติงานการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค 

I2. รายงาน 506 มีความครบถ้วนและถูกต้อง 
I2.1 สถานบริการสาธารณสุขมีการจัดทํารายงานอุบัติการณ์และความชุกของโรคติดต่อ

ทางเพศสัมพันธ์ประจําปี (รายงาน 506) 
I2.2 ความครบถ้วนของการรายงาน 506 ของสถานบริการสาธารณสุข (8 โรค) 
I2.3 ความถูกต้องหรือค่าพยากรณ์บวกของการรายงาน 506 ของสถานบริการสาธารณสุข 

(8 โรค) 
 
 
 
 
 

G. การดําเนินงานเชิงรุก 

3. การประเมนิมาตรฐานด้านการติดตามประเมินผล  
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รายละเอียดตัวช้ีวัด 
 รายละเอียดตัวช้ีวัดมาตรฐานด้านการบริหารจัดการ การดําเนินการ และการติดตามประเมินผล ได้

แสดงให้เห็นในตารางต่างๆ เกณฑ์วัดระดับผลการดําเนินงานมี 5 ระดับ ดังจําแนก หากไม่มีการดําเนินการใน
ตัวช้ีวัดนั้นๆหรือเจ้าหน้าที่ให้สัมภาษณ์ว่าดําเนินกิจกรรม แต่ไม่มีหลักฐานเอกสารหรือแหล่งข้อมูลแสดงให้ถือ
ว่าระดับผลการดําเนินการ = 0 หรือ NA (not available) ตัวช้ีวัดที่ได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ มีข้อบ่งช้ีเป็น
คําบรรยายและไม่ได้มีข้อความบ่งช้ีครบทั้ง 5 ระดับ แต่ได้รับพิจารณาและความเห็นชอบจากคณะทํางานฯ ว่า
ข้อบ่งช้ีควรอยู่ในระดับต่างๆ ดังแสดงในตัวช้ีวัด 
 

 
A. การตอบสนองเชิงนโยบาย 

ตัวช้ีวัด A1. มีรูปแบบหรือวิธีดําเนินงานด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ ์
คําอธิบาย รูปแบบหรือวิธีการ หมายถึง แนวทางที่ใช้เพ่ือให้เกิดกระบวนดําเนินงานด้าน

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ที่ประกอบด้วย 
1. การคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในประชากรที่มีภาวะเสี่ยงสูงต่อการ

ติดเช้ือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอชไอวีหรือประชากรเป้าหมาย เช่น
พนักงานบริการชายและหญิง ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย ผู้ใช้สารเสพติด
ด้วยวิธีฉีด เยาวชนหรือประชาชนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงสูงต่อการติดเช้ือเอชไอวี 
เป็นต้น 

2. การดูแลรักษา ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในผู้ป่วยหรือผู้
ติดเช้ือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทุกราย 

3.  การดําเนินงานเชิงรุก หมายถึง การจัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจ ความ
ตระหนักเรื่องการป้องกันโรค และการลดพฤติกรรมเส่ียง รวมถึงการ
ประชาสัมพันธ์ การให้บริการคัดกรองโรคและการตรวจรักษาโรคของหน่วย
บริการสาธารณสุข 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้มีการดําเนินงานด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ครอบคลุมทุกด้านมี
ประสทิธิภาพและครบถ้วน 

เป้าหมาย ระดับ 5 
Benchmark (ระบุที่มา/ปี) ไม่มีข้อมูล 
เกณฑ์วัดระดับผลการดําเนินงาน  
ระดับ 1 — 
ระดับ 2 — 

1. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ 
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ระดับ 3 มีผู้รับผิดชอบงานด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สามารถนําเสนอรูปแบบหรือ
วิธีการดําเนินงานโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ด้านการดูแลรักษา หรือ การคัดกรอง
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

ระดับ 4 มีผู้รับผิดชอบงานด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สามารถนําเสนอรูปแบบหรือ
วิธีการดําเนินงานโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ด้านการดูแลรักษา และ การคัดกรอง
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

ระดับ 5 มีผู้รับผิดชอบงานด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สามารถนําเสนอรูปแบบหรือ 
วิธีการดําเนินงานโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ด้านการดูแลรักษา การคัดกรอง
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และ มีการดําเนินงานเชิงรุก 

วิธีการประเมิน/หลักฐาน/
แหลง่ข้อมูล 

- ดูเอกสารประกอบการนําเสนอ (ppt, doc.) เช่น โครงสรา้ง ผังกระบวนการ
ดําเนินงานแนวทางการปฎิบัติงานท่ีให้ผู้ปฎบัิติงานและผู้เกี่ยวข้องทราบ เป็นต้น 

- สัมภาษณ์ผู้บรหิาร ผู้รับผิดชอบ ผู้ปฎิบัติงาน 
หมายเหตุ: นับรวมถึง PCU และ CMU ท่ีทํางานคัดกรองโรค องค์กรภาคประชาสังคมที่ดําเนินงานเชิงรุก โดยเป็น
เครือข่ายกับหน่วยบริการสาธารณสุข 
ตัวชี้วัด A2. มีบริการท่ีเป็นมิตรด้านการคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่ม

ประชากรเป้าหมาย 
คําอธิบาย มีบริการคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หมายถึง หน่วยบริการสาธารณสุข

สามารถจัดบริการคัดกรองโรคให้ประชากรเป้าหมายท่ีสามารถเข้าถึงได้ง่ายและ
เป็นมิตร 
ประชากรเป้าหมาย หมายถึง ประชากรท่ีมีภาวะเสี่ยงสูงต่อการติดเช้ือโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์และเอชไอวี ได้แก่ พนักงานบริการทั้งชายและหญิง ชายท่ีมี
เพศสัมพันธ์กับชาย ผู้ ใช้สารเสพติดด้วยวิธีฉีด เยาวชนหรือประชาชนท่ีมี
พฤติกรรมเส่ียงสูงต่อการติดเช้ือเอชไอวีซ่ึงส่วนใหญ่ยังไม่มีอาการหรือมีอาการแต่
ไม่ทราบว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
บริการท่ีเป็นมิตร หมายถึง การจัดบริการท่ีประกอบด้วย 

ก. มีช่องทางที่เอ้ือต่อผู้รับบริการให้เข้าถึงบริการได้ง่าย เช่น การทําเวช
ระเบียนโดยไม่ต้องผ่านงานเวชระเบียนใหญ่ และ/หรือ 

ข. มีบริการครบวงจร (one stop service) และ/หรือ 
ค. มีการวัดความพึงพอใจและนําไปปรับปรุงการดําเนินงาน 
ง. มีการเข้าถึงระบบฐานข้อมูล NAP (National AIDS Program) ของ

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ท่ีให้สิทธิประโยชน์เช่น 
การให้การปรกึษาและการตรวจเอชไอวี (ประเมินด้วยตัวช้ีวัดที่ 3 ถัดไป) 
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คลินิกเฉพาะโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หมายถึง สถานท่ีท่ีโรงพยาบาลเปิด
ให้บริการในวันเวลาราชการและ/หรือนอกเวลาราชการ ท้ังการคัดกรองโรคและ
ดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในทุกกลุ่มประชากร 

วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้ผู้รับบรกิารคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้เข้าถึงบริการท่ีเปน็มิตร 
เป้าหมาย ระดับ 5 
Benchmark (ระบุท่ีมา/ปี) ไม่มีข้อมูล 
เกณฑ์วัดระดับผลการดําเนินงาน  
ระดับ 1  — 
ระดับ 2  มีผู้รับผิดชอบงานบริการคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
ระดับ 3 — 
ระดับ 4  มีหน่วยบริการหรือการจัดบริการคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และ/หรือ 

คลินิกเคลื่อนท่ีให้บริการครบวงจร เข้าถึงง่าย ประเมินความพึงพอใจ และเข้าถึง
ฐานข้อมูล NAP มีการกําหนดวัน เวลาที่ชัดเจน โดยสอดคล้องกับจํานวน
ประชากรเป้าหมายและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในพ้ืนท่ี มีผังการดําเนินงาน  

ระดับ 5  มีคลินิกเฉพาะโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ให้บริการครบวงจร เข้าถึงง่าย ประเมิน
ความพึงพอใจ และเข้าถงึฐานข้อมูล NAP ดําเนินการท้ังการคัดกรองโรค การ
ดูแลรักษาโรคในทุกกลุ่มประชากร 

วิธีการประเมิน/หลักฐาน/
แหลง่ข้อมูล 

- ทบทวนหรือสุ่มแบบบันทึกการให้บริการ และ/หรือ ผลการปฎิบัติงาน 

- ทบทวนเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องท่ีแสดงให้เห็นถึงการให้บริการฯ เช่น
โครงการ 

- แผนปฎิบัติการบริการคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หนังสืออนุมัติ เป็น
ต้น 

- สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบ ผู้ปฏิบัติงาน 

- สังเกตการปฏิบัติงาน 
 
ตัวชี้วัด 

A3. สามารถบันทึกข้อมูลผู้รับบริการท่ีสมัครใจเข้ารับบริการให้การปรึกษา
และตรวจเลือดหาการติดเช้ือเอชไอวีในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในโครงการ
บูรณาการระบบสารสนเทศการให้บริการผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเอดส์ (NAP) 

คําอธิบาย การบันทึกข้อมูลผู้รับบริการลงในระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในโครงการบูรณา
การระบบสารสนเทศการให้บริการผู้ติดเช้ือหรือผู้ป่วยเอดส์ (NAP) ทําให้หน่วย
บริการได้รับงบประมาณเพ่ิมเติมจากงบอัตราเหมาจ่ายรายหัว ครอบคลุมสิทธิ
ประโยชน์สําหรับประชาชนและผู้ ติดเช้ือเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ในด้าน
คา่ใช้จ่ายสําหรับค่ายาต้านไวรัสฯ การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การให้คําปรึกษา 
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และการพัฒนาระบบบริการ เพ่ือให้หน่วยบริการมีแรงจูงใจในการให้บริการผู้ติด
เช้ือเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ให้เข้าถึงยาต้านไวรัสเอดส์ได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้ง
ประชาชนที่สมัครใจเข้ารับบริการให้การปรึกษาและตรวจเลือดหาการติดเช้ือ
เอชไอวีมีความม่ันใจในการรับบริการ รวมท้ังการป้องกันการแพร่กระจายโรค
จากผู้ป่วย 

วัตถุประสงค ์ 1. เพ่ือให้หน่วยบริการได้รับงบประมาณเพ่ิมเติมจากการให้ผู้รับบริการคัดกรอง
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้เข้ารับบริการให้การปรึกษาและตรวจเลือดหา
การติดเช้ือเอชไอวี  

2. ผู้รับบริการคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้เข้ารับบริการให้การปรึกษา
และตรวจเลือดหาการติดเช้ือเอชไอวี เพ่ิมขึ้น 

เป้าหมาย ระดับ 5 
Benchmark (ระบุท่ีมา/ปี) ไม่มีข้อมูล 
เกณฑ์วัดระดับผลการดําเนินงาน  
ระดับ 1  — 
ระดับ 2  — 
ระดับ 3 สามารถส่งต่อให้หน่วยบริการอ่ืน หรือแผนกอ่ืนๆ บันทึกข้อมูลผู้รับบริการใน

โปรแกรม NAP ได้ 
ระดับ 4  — 
ระดับ 5  สามารถบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรม NAP ได้ท่ีหน่วยบริการ 
วิธีการประเมิน/หลักฐาน/
แหลง่ข้อมูล 

- สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบ ผู้ปฏิบัติงานดูโปรแกรม NAP  

- สังเกตการปฏบัิติงาน 
 

B. ระบบสนบัสนุนการวินิจฉัยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ ์
ตัวช้ีวัด มีการตรวจส่ิงส่งตรวจเพื่อการวินิจฉัยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ ์

B1. มีการตรวจส่ิงส่งตรวจเฉพาะเพื่อการวินิจฉัยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ ์
B2. ระยะเวลาท่ีใช้ในการรายงานผลการย้อมสีแกรม* 
B3. ระยะเวลาท่ีใช้ในการรายงานผลการตรวจสด 
B4. ระยะเวลาท่ีใช้ในการรายงานผลการตรวจหาการติดเช้ือโรคซิฟิลิส 
B5. มีการเพาะเช้ือหรือวิธีอื่นๆ ในการวินิจฉัยโรคหนองใน 

คําอธิบาย ก. การตรวจส่ิงส่งตรวจเพื่อการวินิจฉัยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ ์ได้แก ่

- การย้อมสีแกรม* ในการวินิจฉัยโรคหนองในและโรคหนองในเทียม 

- การตรวจสดหรือวิธีอ่ืนๆ ในการวินิจฉัยโรคพยาธิช่องคลอดโดยเฉพาะ
ผู้รับบริการหญิง 
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- การตรวจหาการติดเช้ือโรคซิฟิลิส โดยการตรวจ VDRL/RPR, TPHA/rapid 
test หรือวิธีคัดกรองโรคซิฟิลิสวิธีอ่ืนๆ  

ข. ระยะเวลาที่ใช้ในการรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

- การย้อมสีแกรม* และการตรวจสด ได้ผลในวันที่มารับบริการ 

- การตรวจหาการติดเช้ือโรคซิฟิลิส ได้ผลภายใน 7 – 14 วัน 
ค. การเพาะเชื้อหรือวิธีอื่นๆ ในการวินิจฉัยโรคหนองใน 
* กรณีโรคหนองในเทียมในผู้ชาย อาจวินิจฉัยโดยการตรวจ FVU นําตะกอนมา
ตรวจวิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์หรือการตรวจ LET แทนการย้อมสีแกรม หรือ
การใช้วิธีอ่ืนๆเพ่ือวินิจฉัยโรคหนองในและ/หรือการติดเช้ือคลามิเดีย (เป็นสาเหตุ
หนึ่งของโรคหนองในเทียม) ในเพศชายและเพศหญิง เช่น การเพาะเช้ือ nucleic 
acid hybridization test, nucleic acid amplification test เช่น PCR เป็นต้น 

วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้การวินิจฉัยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มีประสิทธิภาพ 

เป้าหมาย ระดับ 5 
Benchmark (ระบุท่ีมา/ปี) ไม่มีข้อมูล 
เกณฑ์วัดระดับผลการดําเนินงาน B1. มีการตรวจส่ิงส่งตรวจเฉพาะเพ่ือการวินิจฉัยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
ระดับ 1  ตรวจข้อใดข้อหน่ึงใน 3 ข้อของคําอธิบายในข้อ ก. 
ระดับ 2  — 
ระดับ 3 ตรวจ 2 ใน 3 ข้อของคําอธิบายในข้อ ก. 
ระดับ 4  — 
ระดับ 5  ตรวจครบทุกขอ้ของคําอธิบายในข้อ ก. 
เกณฑ์วัดระดับผลการดําเนินงาน B2. ระยะเวลาที่ใช้ในการรายงานผลการย้อมสีแกรม* 
ระดับ 1  ได้ผลย้อมสีแกรม* 4 - 7 วันหลังวันท่ีมารับบริการ 
ระดับ 2  — 
ระดับ 3 ได้ผลย้อมสีแกรม* 2 - 3 วันหลังวันท่ีมารับบริการ 
ระดับ 4  — 
ระดับ 5  ได้ผลย้อมสีแกรม* ในวันท่ีมารับบริการ 
เกณฑ์วัดระดับผลการดําเนินงาน B3. ระยะเวลาที่ใช้ในการรายงานผลการตรวจสด 
ระดับ 1  ได้ผลการตรวจสด 4-7 วันหลังวันท่ีมารับบริการ 
ระดับ 2  — 
ระดับ 3 ได้ผลการตรวจสด 2-3 วันหลังวันที่มารับบริการ 
ระดับ 4  — 
ระดับ 5  ได้ผลการตรวจสด ในวันท่ีมารับบริการ 
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เกณฑ์วัดระดับผลการดําเนินงาน B4. ระยะเวลาที่ใช้ในการรายงานผลการตรวจหาการติดเช้ือโรคซิฟิลิส 
ระดับ 1  ได้ผลการตรวจซิฟิลิสภายใน 8-14 วันหลังวันท่ีมารับบริการ 
ระดับ 2  — 
ระดับ 3 ได้ผลการตรวจซิฟิลิสภายใน 4-7 วันหลังวันที่มารับบริการ 
ระดับ 4  — 
ระดับ 5  ได้ผลการตรวจซิฟิลิสภายใน 1-3 วันหลังวันที่มารับบริการ 
เกณฑ์วัดระดับผลการดําเนินงาน B5. มีการเพาะเช้ือหรือวิธีอ่ืนๆ ในการวินิจฉัยโรคหนองใน 
ระดับ 1  — 
ระดับ 2  — 
ระดับ 3 — 
ระดับ 4  — 
ระดับ 5  มีการเพาะเช้ือหรือวิธีอ่ืนๆ ในการวินิจฉัยโรคหนองใน 
วิธีการประเมิน/หลักฐาน/
แหลง่ข้อมูล 

- ทบทวนเวชระเบียนหรือฐานข้อมูลผู้รับบริการ 
- ทบทวนเอกสารการตรวจทางห้องปฎิบัติการ 
- สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ห้องปฎบัิติการ 

หมายเหตุ: ควรคํานึงถึงการตรวจและการรับทราบผล ถ้ามีการตรวจถือว่าเป็นสิ่งท่ีดี แต่ระยะเวลาที่ใช้ในการรับทราบ
ผล ถ้าได้รับทราบผลในวันน้ันจะเป็นสิ่งท่ีดีท่ีสุด เพ่ือดําเนินการควบคุมป้องกันโรคได้ทันที อย่างไรก็ตาม ในบริบทของ
พ้ืนที่โดยเฉพาะอย่างย่ิง PCU/CMU/รพสต. เป็นจุดท่ีประชากรเป้าหมายเข้าถึงบริการได้ง่ายและมากที่สุด แต่มี
ข้อจํากัดเรื่องการตรวจทางห้องปฏิบัติการ หากมีการตรวจแต่ทราบผลการตรวจช้าโดยหน่วยบริการมีวิธีตามผู้มารับการ
คัดกรองโรคที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ให้มารับการรักษาได้จริง ให้ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน แต่ระดับคะแนนลดหลั่น
กันไป เพ่ือให้เกิดการพัฒนา 

 

C. ระบบสนับสนุนการรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
ตัวช้ีวัด C1. มียาสําหรับใช้รักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หลักตามมาตรฐาน 
คําอธิบาย ยาตามมาตรฐานการรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หลัก ได้แก่ 

1. Benzathine penicillin G 
2. Ceftriaxone และ/หรือ cefixime 
3. กลุ่มยา tetracyclines เช่น doxycycline, tetracycline เป็นต้น 
4. กลุ่มยา macrolide เช่น erythromycin, roxithromycin, azithromycin 

เป็นต้น 
5. Metronidazole และ/หรือ tinidazole 

วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้การรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ตามมาตรฐานมีประสิทธิภาพ และ
ประสทิธิผล 



21 
 

มาตรฐานและการประเมินการดาํเนินงานด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
ในสถานบริการสาธารณสุข พ.ศ. 2560 

 

 

เป้าหมาย ระดับ 5 
Benchmark (ระบุท่ีมา/ปี) ไม่มีข้อมูล 
เกณฑ์วัดระดับผลการดําเนินงาน  
ระดับ 1  — 
ระดับ 2  มียาตามมาตรฐานการรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หลัก ไม่ครบ 5 กลุ่ม 
ระดับ 3 — 
ระดับ 4  — 
ระดับ 5  มียาตามมาตรฐานการรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หลัก ครบทั้ง 5 กลุ่ม 
วิธีการประเมิน/หลักฐาน/
แหลง่ข้อมูล 

- สัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีห้องยา หรือ เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง 

- ตรวจสอบบัญชีรายการยา 
หมายเหตุ: กรณีท่ีเกิดภาวะยาขาดแคลนในปีงบประมาณที่ใช้ข้อมูลเพ่ือการประเมินจะไม่นํายาที่ขาดแคลนมาคิด
คะแนน 

 

D. การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีในการดําเนินงานด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ ์
ตัวชี้วัด D1. เจ้าหน้าท่ีด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้รับการพฒันาศักยภาพ 
คําอธิบาย เจ้าหน้าท่ีในการดําเนินงานด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้รับการพัฒนา

ศักยภาพโดย:การประชุม อบรม ระดมสมอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดูงาน 
วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีที่ปฏิบัติงานด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้รับการพัฒนา

ความรู้ ทักษะในการดําเนินงาน  
เป้าหมาย ระดับ 5 
Benchmark (ระบุท่ีมา/ปี) ไม่มีข้อมูล 
เกณฑ์วัดระดับผลการดําเนินงาน  
ระดับ 1  — 
ระดับ 2  — 
ระดับ 3 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หรือผู้เกี่ยวข้องได้รับ

การสนับสนุนให้เข้ารับการประชุม อบรม สัมมนา หรือกรณีศึกษา ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับงานด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ภายในหน่วยงาน หรือภายนอก
หน่วยงาน 

ระดับ 4  — 
ระดับ 5  เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงานด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หรือผู้เกี่ยวข้องได้รับการ

สนับสนุนให้เขา้รับการประชุม อบรม สัมมนา หรือกรณีศึกษา ในประเด็นท่ี
เกี่ยวข้องกับงานด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ท้ังภายในและภายนอกหน่วยงาน 
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วิธีการประเมิน/หลักฐาน/
แหลง่ข้อมูล 

- สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ปฺฎิบัติงานหัวหน้างาน  

- ทบทวนเอกสารรายงานการประชุม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือกรณีศึกษาใน
หน่วยงาน 

- ดูหนังสืออนุมัติเข้ารับการประชุม อบรม สัมมนานอกหน่วยงาน 
หมายเหตุ: ระยะเวลาที่ถือว่าได้รับการพัฒนาศักยภาพนอกหน่วยงานคือได้รับการพัฒนาในปีที่ใช้ข้อมูลประเมิน หรือ
ก่อนปีที่ใช้ ข้อมูล 1 ปี 

 

 

 

 
หมายถึง การตรวจค้นหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่างๆ ที่ยังไม่ปรากฎอาการ ในประชากรท่ีมี

พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ (ประชากรเป้าหมาย) เช่น กลุ่มพนักงานบริการ ชายท่ีมีเพศสัมพันธ์กับชาย ผู้ใช้สาร
เสพติดด้วยวิธีฉีด เยาวชน เป็นต้น ในช่วงเวลาการประเมิน  

E1. การซักประวัติพฤติกรรมเสี่ยงในผู้รับบริการคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ ์(รหัสโรค/หัตถการท่ีเก่ียวข้อง Z 
72.5)  
ตัวช้ีวัด E1. ผู้รับบริการคัดกรองโรคตดิต่อทางเพศสัมพันธ์ได้รับการซักประวัติพฤติกรรม

เสี่ยง  
คําอธิบาย ผู้รับบริการคัดกรองโรคทุกรายต้องได้รับการซักประวัติพฤติกรรมเสี่ยงภายใน 3 

เดือนที่ผ่านมา หรือ นับจากครั้งสุดท้ายที่ได้รับบริการคัดกรองโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์จนถึงวันปัจจุบัน ประวัติพฤติกรรมเสี่ยง หมายถึง การท่ีผู้มารับบริการ
หรือคู่เพศสัมพันธ์ 
 1) มีกรณีใดกรณีหน่ึง ได้แก่ มีคู่เพศสัมพันธ์มากกว่า 1 คนขึ้นไป, มีคู่เพศสัมพันธ์
ที่ ไม่รู้จักกันมาก่อน, มีคู่เพศสัมพันธ์คนใหม่, เปลี่ยนคู่เพศสัมพันธ์บ่อย , มีคู่
เพศสัมพันธ์ที่มีอาการที่เกี่ยวข้องกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือเป็นโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์, มีคู่เพศสัมพันธ์เป็นหญิงหรือชายให้บริการทางเพศ ใน 3 เดือนที่
ผ่านมาหรืออาจนานกว่าน้ีในบางโรคที่มีระยะฟักตัวนาน และ 
2) มีเพศสัมพันธ์ในกรณีดังกล่าวโดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกต้อง หรือถุงยาง
อนามัยแตก รั่ว หลุด ในช่องทางใดช่องทางหน่ึงที่ใช้ในการมีเพศสัมพันธ์ เช่น 
อวัยวะเพศ ทวารหนัก ช่องปาก 

วัตถุประสงค์ เพ่ือการเก็บสิ่งส่งตรวจทางหอ้งปฏิบัติการและการให้สุขศกึษาที่มีประสทิธิภาพ 
ประสทิธิผล 

ตัวต้ัง จํานวนผู้รับบริการคัดกรองโรคที่ได้รับการซักประวัติพฤติกรรมเสี่ยง x 100 

2. มาตรฐานด้านการดําเนินงาน 

E. การคัดกรอง (ป้องกันควบคุม) โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ ์



23 
 

มาตรฐานและการประเมินการดาํเนินงานด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
ในสถานบริการสาธารณสุข พ.ศ. 2560 

 

 

ตัวหาร จํานวนผู้รับบริการคัดกรองโรคท้ังหมดในช่วงเวลาการประเมิน 
เป้าหมาย ≥ ร้อยละ 90 
Benchmark (ระบุท่ีมา/ปี) ไม่มีข้อมูล 
เกณฑ์วัดระดับผลการดําเนินงาน  
ระดับ 1  < ร้อยละ 30 
ระดับ 2  ร้อยละ 30-49 
ระดับ 3 ร้อยละ 50-69 
ระดับ 4  ร้อยละ 70-89 
ระดับ 5  ≥ ร้อยละ 90 
วิธีการประเมิน/หลักฐาน/
แหลง่ข้อมูล 

1. สุ่มทบทวนเวชระเบียน/ฐานข้อมูลผู้รับบริการคัดกรองโรค 
2. สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ ผู้รับบริการคัดกรองโรค 
3. ทบทวนเอกสาร ข้อมูลอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องเช่น log book เป็นต้น 

 

E2. การคัดกรองโรคซิฟิลิส (รหัสโรค/หัตถการที่เก่ียวข้อง Z11.3) 
ตัวช้ีวัด E2.1 ผู้รับบริการคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รายใหม่ได้รับการตรวจเลือด

คัดกรองโรคซิฟิลิส 
E2.2 ผู้รับบริการคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทุกรายได้รับการตรวจเลือด
คัดกรองโรคซิฟิลิสอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
E2.3 ผู้รับบริการคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ท่ีเป็นพนักงานบริการท้ังหญิง
และชายได้รับการตรวจเลือดคัดกรองโรคซิฟิลิสทุก 3 เดือน 

คําอธิบาย ผู้รับบริการรายใหม่ หมายถึง ผู้รับบริการคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็น
คร้ังแรกของสถานบริการแห่งน้ี  
หมายเหตุ กรณี เคยตรวจเลือดเพ่ือคัดกรองโรคจากสถานบริการอ่ืนๆ ให้ทําการ
ตรวจใหม่ในวันท่ีมารับบริการครั้งแรก เน่ืองจากพนักงานบริการบางส่วนไม่
สามารถตอบได้ว่าเคยได้รับการตรวจเลือดคัดกรองโรคใดบ้าง 
ผู้รับบริการทุกราย หมายถึง ผู้รับบริการคัดกรองโรคของสถานบริการแห่งน้ีใน
ช่วงเวลาการประเมิน 
การตรวจเลือดคัดกรองโรคซิฟิลิส หมายถึง การตรวจทางห้องปฎิบัติการในกรณี
ใดกรณีหนึ่งใน 3 กรณีดังต่อไปน้ี 
1. กรณีใช้ non-treponemal test ในการคัดกรองโรค เช่น VDRL หรือ RPR 

เป็นต้น ในรายที่ non-treponemal test ให้ผลบวก ให้ตรวจยืนยันด้วยวิธี 
treponemal test เช่น TPHA หรือ TP-PA หรือ FTA-ABS หรือ EIA หรือ 
rapid treponemal test เป็นต้น 
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2. กรณีใช้ treponemal test ในการคัดกรองโรค เช่น TPHA, TP-PA, FTA-
ABS, EIA หรือ rapid treponemal test เป็นต้น ในรายท่ี treponemal 
test ให้ผลบวก ให้ตรวจหาระยะของโรคด้วยวิธี non-treponemal test 
(VDRL หรือ RPR) 

3. กรณีใช้ non-treponemal test และ treponemal test พร้อมกันในการ
คัดกรองโรค หาก treponemal test ให้ผลบวก แต่ non-treponemal 
test ใ ห้ผลลบ  ให้ตรวจ  treponemal test ชนิดอ่ืนร่วมด้วยเ พ่ือการ
วินิจฉัยโรค 

กรณีพนักงานบริการท้ังหญิงและชายขาดช่วงการมารับบริการ (เกิน 3 เดือน) แต่
ได้รับการตรวจเลือดทันทีท่ีมารับบริการในครั้งถัดไป ให้ถือว่าทําได้ตามเกณฑ์ 

วัตถุประสงค ์ เพ่ือค้นหาผู้เป็นโรคซิฟิลิสให้เข้าสู่การดูแลรักษาอย่างรวดเร็ว และป้องกันการ
แพร่เช้ือโรคไปสู่คู่เพศสัมพันธ์ ลดภาวะแทรกซ้อน กรณีพนักงานบริการตรวจ
เลือดทุก 3 เดือนเพ่ือการป้องกันควบคุมโรคฯ 

ตัวช้ีวัด E2.1 ผู้รับบริการคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รายใหม่ได้รับการตรวจเลือด
คัดกรองโรคซิฟิลิส 

ตัวต้ัง จํานวนผู้รับบริการคัดกรองโรครายใหม่ได้รับการคัดกรองโรคซิฟิลิสคร้ังแรกที่มา
รับบริการ x 100 

ตัวหาร จํานวนผู้รับบริการคัดกรองโรครายใหมท้ั่งหมดในช่วงเวลาการประเมิน 
เป้าหมาย ร้อยละ 100 
Benchmark (ระบุท่ีมา/ปี) ร้อยละ 73.9 (พ.ศ. 2555)  
เกณฑ์วัดระดับผลการดําเนินงาน  
ระดับ 1  < ร้อยละ 45 
ระดับ 2  ร้อยละ 45-59 
ระดับ 3 ร้อยละ 60-74  
ระดับ 4  ร้อยละ 75-89 
ระดับ 5  ≥ ร้อยละ 90 
ตัวช้ีวัด E2.2 ผู้รับบริการคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทุกรายได้รับการตรวจเลือด

คัดกรองโรคซิฟิลิสอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
ตัวต้ัง จํานวนผู้รับบริการคัดกรองโรคได้รับการคัดกรองโรคซิฟิลิสอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

x 100 
ตัวหาร จํานวนผู้รับบริการคัดกรองโรคทั้งหมดในช่วงเวลาการประเมิน 
เป้าหมาย ร้อยละ 100 
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Benchmark (ระบุท่ีมา/ปี) ร้อยละ 77.6 (พ.ศ. 2555) 
เกณฑ์วัดระดับผลการดําเนินงาน  
ระดับ 1  < ร้อยละ 45 
ระดับ 2  ร้อยละ 45-59 
ระดับ 3 ร้อยละ 60-74 
ระดับ 4  ร้อยละ 75-89 
ระดับ 5  ≥ ร้อยละ 90 
ตัวช้ีวัด E2.3 ผู้รับบริการคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ท่ีเป็นพนักงานบริการทั้ง

หญิงและชายได้รับการตรวจเลือดคัดกรองโรคซิฟิลิสทุก 3 เดือน 
(ในพนักงานฯที่มาคัดกรองโรค >1 ครั้ง โดยมีช่วงห่างท่ีนับได้ ≥3 เดือน) 

ตัวต้ัง จํานวนพนักงานบริการท้ังชายและหญิงท่ีมารับบริการคัดกรองโรค >1 ครั้งโดยมี
ช่วงห่างท่ีนับได้ ≥3 เดือนได้รับการคัดกรองโรคซิฟิลิสตามกําหนด หรือได้รับการ
คัดกรองโรคซิฟิลิสทันทีท่ีมารับบริการในคร้ังถัดไปกรณีขาดช่วง ≥3 เดือน x 100 

ตัวหาร จํานวนพนักงานบริการทั้งชายและหญิงท่ีมารับบริการคัดกรองโรค >1 ครั้ง โดย
มีช่วงห่างของการมารับบริการที่นับได้ ≥3 เดือนทั้งหมด 

เป้าหมาย ร้อยละ 100 
Benchmark (ระบุท่ีมา/ปี) ร้อยละ 48.1 (พ.ศ. 2555) 
เกณฑ์วัดระดับผลการดําเนินงาน  
ระดับ 1  < ร้อยละ 40 
ระดับ 2  ร้อยละ 40-49 
ระดับ 3 ร้อยละ 50-59 
ระดับ 4  ร้อยละ 60-69 
ระดับ 5  ≥ ร้อยละ 70 
วิธีการประเมิน/หลักฐาน/
แหลง่ข้อมูล 

1. สุ่มทบทวนเวชระเบียนหรือฐานข้อมูลผู้รับบริการคัดกรองโรค(การนับผลการ
ปฏิบัติงานในการให้บริการฯให้นับย้อนหลังการได้รับบริการ 3 เดือน ก่อน
ช่วงการประเมิน เช่น ในกรณีท่ีการประเมินใช้ช่วงท่ีกําหนดคือปีงบประมาณ 
2557 (1 ต.ค. – 30 ก.ย. 2556) ให้นับย้อนหลัง 3 เดือน คือนับย้อนหลังไป
เดือน ก.ค. 2555 ถึง ก.ย. 2555 เป็นต้น 

2. สัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ี 
3. ทบทวนเอกสาร ข้อมูลอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง เช่น log book เป็นต้น  
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E3. การตรวจหาการติดเช้ือ เอชไอวี (รหัสโรค/หัตถการท่ีเก่ียวข้อง Z 11.4) 
ตัวช้ีวัด E3.1 ผู้รับบริการคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รายใหม่ได้รับการตรวจหา

การติดเช้ือเอชไอวี  
E3.2 ผู้รับบริการคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทุกรายได้รับการตรวจหาการ
ติดเช้ือเอชไอวีอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 
E3.3 ผู้รับบริการคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ท่ีไม่ใช่พนักงานบริการได้รับ
การตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวีอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
E3.4 ผู้รับบริการคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ท่ีเป็นพนักงานบริการทั้ง
หญิงและชายได้รับการตรวจเลือดหาการติดเช้ือเอชไอวีทุก 3 - 6 เดือน 

คําอธิบาย ผู้รับบริการรายใหม่ หมายถึง ผู้รับบริการคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็น
ครั้งแรกของสถานบริการแห่งนี้ในช่วงเวลาการประเมิน 
ผู้รับบริการทุกรายหมายถึง ผู้รับบริการคัดกรองโรคของสถานบริการแห่งน้ีใน
ช่วงเวลาการประเมิน 
การตรวจเลือด (คัดกรอง) หาการติดเชื้อเอชไอวี หมายถึง การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการโดยวิธีดังน้ี 

1. Conventional test  
2. Same day result  

กรณีพนักงานบริการท้ังหญิงและชายขาดช่วงการมารับบริการ (เกิน 3-6เดือน) 
แต่ได้รับการตรวจในคร้ังถัดไปภายในช่วงการประเมิน ให้ถือว่าทําได้ตามเกณฑ์  
การตรวจเลือดหาการติดเช้ือเอชไอวีควรมีการให้บริการปรึกษาซ่ึงเป็น
กระบวนการท่ีสําคัญเพ่ือเตรียมความพร้อมของผู้รับบริการ  
การให้บริการปรึกษา หมายถึง การให้บริการปรึกษาเพ่ือตรวจเลือดหาการติด
เช้ือเอชไอวี  
รูปแบบการให้บริการปรึกษาใช้รูปแบบการให้บริการปรึกษาแบบ PITC 
(provider-initiated testing and counseling) หรือ CITC (client-initiated 
testing and counseling)  
ขั้นตอนการให้บริการปรึกษาและตรวจเลือดหาการติดเ ช้ือเอชไอวี  
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ 
ขั้นตอนท่ี 1 การให้บริการปรึกษาก่อนตรวจเลือดหาการติดเช้ือเอชไอวี (pre-
test counseling) 
ขั้นตอนที่ 2 การตรวจเลือดหาเช้ือเอชไอวี 
ขั้นตอนท่ี 3 การให้บริการปรึกษาหลังการตรวจเลือดหาการติดเช้ือเอชไอวี 
(post-test counseling) 
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วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้รับบริการคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้รับบริการตรวจเลือดหา
การติดเช้ือ เอชไอวี ในคร้ังแรกของการคัดกรองโรคอย่างน้อย 1 ครั้ง และ 2 ครั้ง
ในรอบปี (ตามสิทธิประโยชน์ของสปสช.) และตรวจเลือดซํ้าทุก 3-6 เดือน ใน
กลุ่มเป้าหมายท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยงและมีผลการตรวจเลือดเป็นลบ เช่น พนักงาน
บริการ เป็นต้น หรืออยู่ในระยะการติดเช้ือเอชไอวีท่ียังตรวจไม่พบการติดเช้ือ 
(windowperiod) ในผู้ ท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยงท่ีมาคัดกรองโรคในช่วงเวลาการ
ประเมิน 

ตัวช้ีวัด E3.1 ผู้รับบริการคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รายใหม่ได้รับการตรวจเลือด
หาการติดเช้ือเอชไอวี  

ตัวต้ัง จํานวนผู้รับบริการคัดกรองโรครายใหม่ได้รับการตรวจเลือดหาการติดเช้ือเอชไอ
วี x 100 

ตัวหาร จํานวนผู้รับบริการคัดกรองโรครายใหม่ทั้งหมดในช่วงเวลาการประเมิน 
เป้าหมาย ร้อยละ 100 
Benchmark (ระบุท่ีมา/ปี) ร้อยละ 73.9 (พ.ศ. 2555) 
เกณฑ์วัดระดับผลการดําเนินงาน  
ระดับ 1  < ร้อยละ 45 
ระดับ 2  ร้อยละ 45-59 
ระดับ 3 ร้อยละ 60-74 
ระดับ 4  ร้อยละ 75-89 
ระดับ 5  ≥ ร้อยละ 90 
ตัวช้ีวัด E3.2 ผู้รับบริการคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทุกรายได้รับการตรวจหาการ

ติดเช้ือเอชไอวีอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 
ตัวต้ัง จํานวนผู้รับบริการคัดกรองโรคได้รับการตรวจเลือดหาการติดเช้ือเอชไอวีอย่าง

น้อยปีละ 1 ครั้ง x 100 
ตัวหาร จํานวนผู้รับบริการคัดกรองโรคท้ังหมดในช่วงเวลาการประเมิน 
เป้าหมาย ร้อยละ 100 
Benchmark (ระบุท่ีมา/ปี) ร้อยละ 71.5 (พ.ศ. 2555) 
เกณฑ์วัดระดับผลการดําเนินงาน  
ระดับ 1  < ร้อยละ 45 
ระดับ 2  ร้อยละ 45-59 
ระดับ 3 ร้อยละ 60-74 
ระดับ 4  ร้อยละ 75-89 
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ระดับ 5  ≥ ร้อยละ 90 
ตัวช้ีวัด E3.3 ผู้รับบริการคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ท่ีไม่ใช่พนักงานบริการได้รับ

การตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวีอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (ในผู้ท่ีมาคัดกรองโรค >1 
ครั้งในรอบปี โดยมีช่วงห่างท่ีนับได้ ≥3 เดือน กรณีใช้การทดสอบที่ตรวจจับการ
ติดเช้ือได้ไว และตรวจครัง้ท่ี 2 เร็วกว่า 3 เดือน ให้นับว่าได้ดําเนินการ) 

ตัวต้ัง จํานวนผู้รับบริการคัดกรองโรคท่ีเข้ารับบริการคัดกรองโรค >1 คร้ัง โดยมีช่วง
ห่างท่ีนับได้ ≥3 เดือน ได้รับการตรวจเลือดหาการติดเช้ือเอชไอวีอย่างน้อยปีละ 
2 ครั้ง ในช่วงเวลาการประเมิน x 100 

ตัวหาร จํานวนผู้รับบริการคัดกรองโรคท่ีเข้ารับบริการ >1 ครั้ง โดยมีระยะเวลาห่างกัน 
≥3 เดือน ท้ังหมดในช่วงเวลาการประเมิน 

เป้าหมาย ร้อยละ  100 
Benchmark (ระบุท่ีมา/ปี) 0 (พ.ศ. 2555) 
เกณฑ์วัดระดับผลการดําเนินงาน  
ระดับ 1  < ร้อยละ 40 
ระดับ 2  ร้อยละ 40-49 
ระดับ 3 ร้อยละ 50-59 
ระดับ 4  ร้อยละ 60-69 
ระดับ 5  ≥ ร้อยละ 70 
วิธีการประเมิน/หลักฐาน / 
แหล่งข้อมูล 

1. สุ่มทบทวนเวชระเบียน ฐานข้อมูลผู้รับบริการคัดกรองโรค 
2. สัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ี  
3. ทบทวนเอกสาร ข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น log book เป็นต้น 

ตัวช้ีวัด E3.4 ผู้รับบริการคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ท่ีเป็นพนักงานบริการท้ัง
หญิงและชายได้รับการตรวจเลือดหาการติดเช้ือเอชไอวีทุก 3-6 เดือน 
(ในพนักงานฯที่มาคัดกรองโรค >1 ครั้งในรอบปี โดยมีช่วงห่างท่ีนับได้ ≥3-6 
เดือน, กรณีเกิดถุงยางฯแตก ตรวจเร็วกว่า 3 เดือน ให้นับว่าได้ดําเนินการ) 

ตัวต้ัง จํานวนพนักงานบริการทั้งชายและหญิงท่ีมารับบริการคัดกรองโรค >1 ครั้ง โดย
มีช่วงห่างท่ีนับได้ ≥3-6 เดือนท่ีได้รับการตรวจเลือดหาการติดเช้ือเอชไอวีทุก 3-
6 เดือน หรือได้รับการตรวจเอชไอวีทันทีที่มารับบริการในครั้งถัดไปกรณีขาดช่วง
เกิน 3-6 เดือน x 100 

ตัวหาร จํานวนพนักงานบริการท้ังชายและหญิงท่ีมาคัดกรองโรคท่ีมารับบริการคัดกรอง
โรค >1 ครั้ง โดยมีช่วงห่างที่นับได้ ≥3-6 เดือนหรือได้รับการตรวจเอชไอวีทันที
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มาตรฐานและการประเมินการดาํเนินงานด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
ในสถานบริการสาธารณสุข พ.ศ. 2560 

 

 

ท่ีมารับบริการในครั้งถัดไป กรณีขาดช่วงเกิน 3-6 เดือน ท้ังหมดในช่วงเวลา
ประเมิน  

เป้าหมาย ร้อยละ 100 
Benchmark (ระบุท่ีมา/ปี) 0 (พ.ศ. 2555) 
เกณฑ์วัดระดับผลการดําเนินงาน  
ระดับ 1  < ร้อยละ 40 
ระดับ 2  ร้อยละ 40-49 
ระดับ 3 ร้อยละ 50-59 
ระดับ 4  ร้อยละ 60-69 
ระดับ 5  ≥ ร้อยละ 70 
วิธีการประเมิน/หลักฐาน / 
แหล่งข้อมูล 

1. สุ่มทบทวนเวชระเบียนหรือฐานข้อมูลผู้รับบริการคัดกรองโรค(การนับผลการ
ปฏิบัติงานในการให้บริการฯให้นับย้อนหลังการได้รับบริการ 3-6 เดือน ก่อน
ช่วงการประเ มิน  เ ช่น  ในกรณี ท่ีการประเมินใ ช้ ช่วง ท่ี กําหนด  คือ 
ปีงบประมาณ 2557 (1 ต.ค. 2555 –30 ก.ย. 2556) ให้นับย้อนหลัง 6 เดือน 
คือนับย้อนหลังไปเดือน เม.ย. 2555 ถึง ก.ย. 2555  

2. สัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ี 
3. ทบทวนเอกสาร ข้อมูลอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง เช่น log book เป็นต้น  

หมายเหตุ: ผู้รบับริการคัดกรองโรคในตัวช้ีวัด 3.1 – 3.2 คิดรวมทั้งผู้เป็นพนักงานบริการและผูท่ี้ไม่ใช่พนักงานบริการ 
 

E4. การเข้าสู่ระบบ/ได้รับการดูแลหรือรักษากรณีผลการตรวจมีการติดเชื้อเอชไอวี 
ตัวช้ีวัด E4. ผู้รับบริการคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ท่ีมีผลการตรวจเลือดพบติดเช้ือ

เอชไอวีได้เข้าสู่ระบบการดูแลหรือรักษา 
คําอธิบาย ผู้รับบริการคัดกรองโรคที่มีผลการตรวจเลือดพบติดเช้ือเอชไอวีได้เข้าสู่ระบบการ

ดูแลหรือรักษา 
วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้ผู้ติดเช้ือเอชไอวีได้เข้าสู่ระบบการดูแลหรือรักษาเพ่ือลดภาวะแทรกซ้อน

และเพ่ิมคุณภาพชีวิต 
ตัวต้ัง จํานวนผู้รับบริการคัดกรองโรคท่ีผลการตรวจเลือดพบติดเช้ือเอชไอวีได้เข้าสู่ระบบ

การดูแลหรือรักษา x 100 
ตัวหาร จํานวนผู้รับบริการคัดกรองโรคท่ีผลการตรวจเลือดพบติดเช้ือเอชไอวีท้ังหมดใน

ช่วงเวลาการประเมิน 
เป้าหมาย ร้อยละ 100 
Benchmark (ระบุท่ีมา/ปี) ไม่มีข้อมูล 
เกณฑ์วัดระดับผลการดําเนินงาน  
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มาตรฐานและการประเมินการดาํเนินงานด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
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ระดับ 1  < ร้อยละ 45 
ระดับ 2  ร้อยละ 45-59 
ระดับ 3 ร้อยละ 60-74 
ระดับ 4  ร้อยละ 75-89 
ระดับ 5  ≥ ร้อยละ 90 
วิธีการประเมิน/หลักฐาน/
แหลง่ข้อมูล 

1. สุ่มทบทวนข้อมูลสารสนเทศการปฎิบัติงานเฝ้าระวังป้องกนัควบคุมโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ 

2. ทบทวนเวชระเบียนหรือฐานข้อมูลผู้รับบริการคัดกรองโรค 
3. ทบทวนเอกสาร ข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น log book เป็นต้น 

หมายเหตุ: การเข้าสู่ระบบการดูแลรักษากรณีผลการตรวจมีการติดเช้ือเอชไอวี หมายถึง ได้เข้าสู่การตรวจ CD4 และ/
หรือตรวจ viral load โดยไม่คํานึงว่าจะได้รบัยาต้านไวรัสหรือไม่ 

 

E5. การตรวจภายใน และ/หรือ ช่องทางท่ีมีเพศสัมพันธ์ (รหัสโรค/หัตถการท่ีเก่ียวข้อง Z11.3) 
ตัวช้ีวัด E5. ผู้รับบริการคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทุกรายได้รับการตรวจภายใน

และ/หรือช่องทางที่มีเพศสัมพันธ์อย่างสมํ่าเสมอ 
คําอธิบาย พนักงานบริการชายและหญิง รับบริการคัดกรองโรคทุก 1 เดือน ได้รับการตรวจ

ภายในตามมาตรฐานการคัดกรองโรค 
ผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศท่ีไม่ใช่พนักงานบริการ สามารถมารับบริการคัดกรอง
โรคได้ทันที และตรวจคัดกรองโรคซํ้าเม่ือครบ 3 เดือน เช่น มาตรวจคัดกรองโรค
ครั้งแรกเม่ือเดือนมกราคม ต้องมาตรวจซํ้าอีกคร้ังในเดือนเมษายน เป็นต้น 
การตรวจภายใน หมายถึง ผู้รับบริการเฉพาะเพศหญิงได้รับการตรวจภายในด้วย 
speculum เพ่ือดูสิ่งผิดปกติภายในช่องคลอด ผนังช่องคลอดและปากมดลูก 
รวมถึง ท่อปัสสาวะ และเก็บสิ่งส่งตรวจส่งห้องปฏิบัติการ 
ตรวจช่องทางท่ีมีเพศสัมพันธ์ หมายถึง ผู้รับบริการชายหรือหญิง ได้รับการตรวจ
ตามช่องทาง ได้แก่ ท่อปัสสาวะ ทวารหนัก ช่องคลอดดัดแปลง และคอ อย่างใด
อย่างหน่ึงหรือมากกว่า ในกรณีท่ีมีเพศสัมพันธ์ในช่องทางดังกล่าวหรืออาจได้รับ
เช้ือโรคในช่องทางดังกล่าว  
สม่ําเสมอ หมายถึง การได้รับบริการคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ตาม
มาตรฐานการคัดกรองโรคดังกล่าวข้างต้น เช่น พนักงานบริการได้รับการตรวจ
ภายในทุกครั้งท่ีมาหน่วยบริการ ในช่วงท่ีสมควรจะได้รับคือ อย่างน้อยเดือนละ
ครั้ง หากพนักงานไม่ได้มาสมํ่าเสมอเดือนละคร้ัง ครั้งท่ีมาถัดไปต้องได้รับการตรวจ
ภายใน  
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มาตรฐานและการประเมินการดาํเนินงานด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
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วัตถุประสงค ์ เพ่ือค้นหาภาวะติดเช้ือของอวัยวะท่ีได้รับการตรวจ เพ่ือการวินิจฉัยและรักษาโรค
ได้ต้ังแต่ในระยะเริ่มแรกท่ีมีประสทิธิภาพและประสิทธิผลลดภาวะแทรกซ้อน 

ตัวต้ัง จํานวนผู้รับบริการได้รับการตรวจภายใน และ/หรือช่องทางอ่ืนท่ีมีเพศสัมพันธ์ทุก
ครั้งท่ีมารับบริการคัดกรองโรค x 100 

ตัวหาร จํานวนผู้รับบริการคัดกรองโรคท้ังหมดในช่วงเวลาการประเมิน  
เป้าหมาย ร้อยละ 100 
Benchmark (ระบุท่ีมา/ปี) ร้อยละ 65.9 (พ.ศ. 2555) 
เกณฑ์วัดระดับผลการดําเนินงาน  
ระดับ 1  < ร้อยละ 45 
ระดับ 2  ร้อยละ 45-59 
ระดับ 3 ร้อยละ 60-74 
ระดับ 4  ร้อยละ 75-89 
ระดับ 5  ≥ ร้อยละ 90 
วิธีการประเมิน/หลักฐาน / 
แหลง่ข้อมูล 

1. สุ่มทบทวนเวชระเบียนหรือฐานข้อมูลผู้รับบริการคัดกรองโรค 

2. สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่  

3. ทบทวนเอกสาร ข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น log book เป็นต้น 
 

E6. การตรวจคัดกรองโรคหนองใน และโรคหนองในเทียม (รหัสโรค/หัตถการที่เก่ียวข้อง Z11.3) 
ตัวช้ีวัด E6.1 ผู้รับบริการคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชายและหญิงได้รับการเก็บ

สิ่งส่งตรวจจากท่อปัสสาวะเพ่ือค้นหาภาวะติดเช้ือโรคหนองในและโรคหนองใน
เทียมโดยวิธีย้อมสีแกรม* 
E6.2 ผู้รับบริการคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หญิงได้รับการเก็บสิ่งส่งตรวจ
จากปากมดลูกเพ่ือค้นหาภาวะติดเช้ือโรคหนองในโดยวิธีย้อมสีแกรม* 
E6.3 ผู้รับบริการคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หญิงได้รับการเก็บสิ่งส่งตรวจ
จากช่องคลอดเพื่อค้นหาภาวะติดเช้ือโรคหนองในโดยวิธีย้อมสีแกรม* 
E6.4 ผู้ รับบริการคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ เป็นกลุ่มชายท่ีมี
เพศสัมพันธ์กับชายได้รับการเก็บสิ่งส่งตรวจจากทวารหนักเพ่ือค้นหาภาวะติด
เช้ือโรคหนองในและโรคหนองในเทียมโดยวิธีย้อมสีแกรม* 

คําอธิบาย ผู้รับบริการคัดกรองโรคทุกรายของสถานบริการแห่งน้ี ได้รับการตรวจคัดกรอง
หาภาวะติดเช้ือโรคหนองในด้วยวิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฎิบัติการเพ่ือหา
เช้ือหนองในโดยวิธีย้อมสีแกรม* 
ชาย: เก็บสิ่งส่งตรวจจากท่อปัสสาวะ และ/หรือช่องทางอ่ืนที่มีเพศสัมพันธ์ ได้แก่
ทวารหนัก 
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หญิง: เก็บสิ่งส่งตรวจจาก ช่องคลอด ปากมดลูก และท่อปัสสาวะ (ยกเว้นในกรณี
ที่มีประจําเดือนให้เก็บสิ่งส่งตรวจเฉพาะจากท่อปัสสาวะ) และ/หรือช่องทางอ่ืนที่
มีเพศสัมพันธ์ ได้แก่ ทวารหนัก 
หมายเหตุ: การวินิจฉัยโรคหนองในจากสิ่งส่งตรวจจากคอโดยวิธีย้อมสีแกรม มี
ความไวตํ่า และผลบวกลวงได้ (false positive) ควรใช้วิธีเพาะเช้ือจะมีความ
แม่นยํามากกว่า 
*กรณีโรคหนองในเทียมในผู้ชาย อาจวินิจฉัยโดยการตรวจ FVU นําตะกอนมา
ตรวจวิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์หรือการตรวจ LET แทนการย้อมสีแกรม 
หรือการใช้วิธีอ่ืนๆเพื่อวินิจฉัยโรคหนองในและ/หรือการติดเช้ือคลามิเดีย (เป็น
สาเหตุหน่ึงของโรคหนองในเทียม) ในเพศชายและเพศหญิง เช่น การเพาะเช้ือ 
nucleic acid hybridization test, nucleic acid amplification test เ ช่ น 
PCR เป็นต้น ให้ทําเป็นหมายเหตุไว้กรณีไม่ใช้การย้อมสีแกรม 

วัตถุประสงค ์ เพ่ือค้นหาภาวะติดเช้ือของอวัยวะท่ีได้รับการตรวจ เพ่ือการวินิจฉัยและรักษาโรค 
ได้ต้ังแต่ในระยะเร่ิมแรกท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลลดภาวะแทรกซ้อน  

ตัวช้ีวัด E6.1 ผู้รับบริการคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชายและหญิงได้รับการเก็บ
สิ่งส่งตรวจจากท่อปัสสาวะเพ่ือค้นหาภาวะติดเช้ือโรคหนองในและโรคหนองใน
เทียมโดยวิธีย้อมสีแกรม* 

ตัวต้ัง ผู้รับบริการคัดกรองโรคท้ังชายและหญิงได้รบัการเก็บสิ่งสง่ตรวจจากท่อปัสสาวะ
เพ่ือหาภาวะติดเช้ือโรคหนองในและโรคหนองในเทียมโดยวิธีย้อมสีแกรม* x 100  

ตัวหาร จํานวนผู้รับบริการคัดกรองโรคทั้งชายและหญิงท้ังหมดในช่วงเวลาการ 
ประเมิน 

เป้าหมาย ร้อยละ 100 
Benchmark (ระบุท่ีมา/ปี) ไม่มีข้อมูล 
เกณฑ์วัดระดับผลการดําเนินงาน  
ระดับ 1  < ร้อยละ 45 
ระดับ 2  ร้อยละ 45-59 
ระดับ 3 ร้อยละ 60-74 
ระดับ 4  ร้อยละ 75-89 
ระดับ 5  ≥ ร้อยละ 90 
ตัวช้ีวัด E6.2 ผู้รับบริการคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หญิงได้รับการเก็บสิ่งส่งตรวจ

จากปากมดลูกเพ่ือค้นหาภาวะติดเช้ือโรคหนองในโดยวิธีย้อมสีแกรม* 
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ตัวต้ัง ผู้รับบริการคัดกรองโรคหญิงได้รับการเก็บสิ่งสง่ตรวจจากปากมดลูกเพ่ือหาภาวะ
ติดเช้ือโรคหนองในโดยวิธีย้อมสีแกรม x 100 

ตัวหาร จํานวนผู้รับบริการคัดกรองโรคหญิงท้ังหมดในช่วงเวลาการประเมิน 
เป้าหมาย ร้อยละ 100  
Benchmark (ระบุท่ีมา/ปี) ไม่มีข้อมูล 
เกณฑ์วัดระดับผลการดําเนินงาน  
ระดับ 1  < ร้อยละ 45 
ระดับ 2  ร้อยละ 45-59 
ระดับ 3 ร้อยละ 60-74 
ระดับ 4  ร้อยละ 75-89 
ระดับ 5  ≥ ร้อยละ 90 
ตัวช้ีวัด E6.3 ผู้รับบริการคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หญิงได้รับการเก็บสิ่งส่งตรวจ

จากช่องคลอดเพื่อค้นหาภาวะติดเช้ือโรคหนองในโดยวิธีย้อมสีแกรม* 
ตัวต้ัง ผู้รับบริการคัดกรองโรคหญิงได้รับการเก็บส่ิงสง่ตรวจจากช่องคลอดเพ่ือหาภาวะ

ติดเช้ือโรคหนองในโดยวิธีย้อมสีแกรม x 100 
ตัวหาร จํานวนผู้รับบริการคัดกรองโรคหญิงท้ังหมดในช่วงเวลาการประเมิน 
เป้าหมาย ร้อยละ 100  
Benchmark (ระบุท่ีมา/ปี) ไม่มีข้อมูล 
เกณฑ์วัดระดับผลการดําเนินงาน  
ระดับ 1  < ร้อยละ 45 
ระดับ 2  ร้อยละ 45-59 
ระดับ 3 ร้อยละ 60-74 
ระดับ 4  ร้อยละ 75-89 
ระดับ 5  ≥ ร้อยละ 90 
ตัวช้ีวัด E6.4 ผู้ รับบริการคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ท่ี เ ป็นกลุ่มชายท่ี มี

เพศสัมพันธ์กับชายได้รับการเก็บสิ่งส่งตรวจจากทวารหนักเพ่ือค้นหาภาวะติดเช้ือ
โรคหนองในและโรคหนองในเทียมโดยวิธีย้อมสีแกรม* 

ตัวต้ัง ผู้รับบริการคัดกรองโรคท่ีเป็นกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายได้รับการเก็บสิ่งสง่
ตรวจจากทวารหนักเพ่ือหาภาวะติดเช้ือโรคหนองในและโรคหนองในเทียมโดยวิธี
ย้อมสีแกรม* x 100 

ตัวหาร จํานวนผู้รับบริการคัดกรองโรคที่เป็นกลุ่มชายท่ีมีเพศสัมพันธ์กับชายในช่วงเวลา
การประเมิน 
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เป้าหมาย ร้อยละ 100  
Benchmark (ระบุท่ีมา/ปี) ไม่มีข้อมูล 
เกณฑ์วัดระดับผลการดําเนินงาน  
ระดับ 1  < ร้อยละ 45 
ระดับ 2  ร้อยละ 45-59 
ระดับ 3 ร้อยละ 60-74 
ระดับ 4  ร้อยละ 75-89 
ระดับ 5  ≥ ร้อยละ 90 
วิธีการประเมิน/หลักฐาน / 
แหลง่ข้อมูล 

1. สุ่มทบทวนเวชระเบียนหรือฐานข้อมูลผู้รับบริการคัดกรองโรค 
2. สัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ี  
3. ทบทวนเอกสาร ข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น log book เป็นต้น 

 

E7. ผู้รับบริการคัดกรองโรคได้รับการเก็บส่ิงส่งตรวจเพื่อหาภาวะติดเชื้อพยาธิช่องคลอดโดยวิธีตรวจสด (รหัสโรค/
หัตถการท่ีเก่ียวข้อง Z11.3) 
ตัวช้ีวัด E7. ผู้รับบริการคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หญิงทุกรายได้รับการเก็บสิ่ง

ส่งตรวจทางห้องปฎิบัติการเพ่ือหาภาวะติดเช้ือพยาธิช่องคลอดโดยวิธีตรวจสด 
(wet smear) หรือ Pap smear 

คําอธิบาย ผู้รับบริการคัดกรองโรคหญิงทุกรายของสถานบริการแห่งน้ี ได้รับการตรวจคัด
กรองหาพยาธิช่องคลอด ด้วยวิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฎิบัติการเพ่ือหา
พยาธิช่องคลอดโดยวิธีตรวจสดจากผนังช่องคลอด (posterior fornix of 
vagina) 
ในกรณีท่ีสถานบริการสาธารณสุขบางแห่งท่ีไม่ใช้วิธีตรวจสดสามารถใช้วิธี 
Pap smear ในการวินิจฉัยโรคพยาธิช่องคลอดได้ 

วัตถุประสงค ์ เพ่ือค้นหาภาวะติดเช้ือพยาธิช่องคลอดในช่องคลอด เพ่ือการวินิจฉัยและรักษา
โรคได้ต้ังแต่ในระยะเร่ิมแรกท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ตัวต้ัง จํานวนผู้รับบริการคัดกรองโรคหญิงได้รับการเก็บสิ่งส่งตรวจเพ่ือหาภาวะติด
เช้ือพยาธิช่องคลอดโดยวิธีตรวจสดหรือ Pap smear x 100 

ตัวหาร จํานวนผู้รับบริการคัดกรองโรคหญิงที่เข้ารับบริการคัดกรองโรคทั้งหมดใน
ช่วงเวลาการประเมิน 

เป้าหมาย ร้อยละ 100 
Benchmark (ระบุท่ีมา/ปี) ไม่มีข้อมูล 
เกณฑ์วัดระดับผลการดําเนินงาน  
ระดับ 1  < ร้อยละ 45 
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ระดับ 2  ร้อยละ 45-59 
ระดับ 3 ร้อยละ 60-74 
ระดับ 4  ร้อยละ 75-89 
ระดับ 5  ≥ ร้อยละ 90 
วิธีการประเมิน/หลักฐาน / 
แหลง่ข้อมูล 

1. สุ่มทบทวนเวชระเบียนหรือฐานข้อมูลผู้รับบริการคัดกรองโรค 
2. สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่  
3. ทบทวนเอกสาร ข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น log book เป็นต้น 

 
 

E8. การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในหญิง และมะเร็งปากทวารหนักในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย 
ตัวช้ีวัด E8.1 ผู้รับบริการคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หญิงได้รับการตรวจ Pap 

smear ปีละ1 ครั้ง 
E8.2 ผู้รับบริการคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ท่ี เ ป็นกลุ่มชายท่ีมี
เพศสัมพันธ์กับชายได้รับการตรวจ anal Pap smear ปีละ 1 ครั้ง (แนะนําให้
ดําเนินการในสถานบริการสาธารณสุขท่ีมีความพร้อม) 

คําอธิบาย ผู้รับบริการคัดกรองโรคหญิงทุกรายของสถานบริการแห่งน้ี ได้รับการคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกโดยวิธี Pap smear (ไม่นับหญิงท่ีคัดกรองมะเร็งปากมดลูกตาม
นโยบายของประเทศหรือไปตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในคลินิกนรีเวช) 
กรณีท่ีผู้รับบรกิารคัดกรองโรคไปตรวจ Pap smear ท่ีอ่ืน ให้นําผลมาแนบ 
มะเร็งปากมดลูก/มะเร็งปากทวารหนักเป็นมะเร็งท่ีเกี่ยวข้องกับการมีเพศสัมพันธ์
โดยเฉพาะการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายท่ีมีเช้ือ human papillomavirus (HPV) 
(ซ่ึงส่วนใหญ่ผู้ชายจะไม่มีอาการ หรือตรวจไม่พบการติดเช้ือ) ดังนั้น ปัจจัยเสี่ยง
ของโรคน้ี ได้แก่ การมีคู่เพศสัมพันธ์มากกว่าหน่ึงคนซ่ึงความเสี่ยงสูงขึ้นตาม
จํานวนคู่นอนที่เพ่ิมขึ้น การมีเพศสัมพันธ์เม่ืออายุน้อย การสูบบุหรี่ การมีประวัติ
เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือเป็นโรคเอดส์ การมีคู่เพศสัมพันธ์ที่เคยมี
ภรรยาเป็นมะเร็งปากมดลูกหรือมีเพศสัมพันธ์ต้ังแต่อายุน้อย เท่ียวประเวณี หรือ
มีคู่เพศสัมพันธ์มากกว่าหน่ึงคน  

วัตถุประสงค ์ เพ่ือค้นหาภาวะผิดปกติของปากมดลูกและปากทวารหนัก เพ่ือการวินิจฉัยและ
รักษาโรคได้ต้ังแต่ในระยะเริ่มแรกท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ตัวช้ีวัด E8.1 ผู้รับบริการคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หญิงได้รับการตรวจ Pap 
smear ปีละ 1 ครั้ง 

ตัวต้ัง จํานวนผู้รับบริการคัดกรองโรคหญิงได้รับการตรวจหามะเร็งปากมดลูกอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง x 100 
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ตัวหาร จํานวนผู้รับบริการคัดกรองโรคหญิงที่เข้ารับบริการคัดกรองโรคท้ังหมดใน
ช่วงเวลาการประเมิน 

เป้าหมาย ร้อยละ 100 
Benchmark (ระบุท่ีมา/ปี) ไม่มีข้อมูล 
เกณฑ์วัดระดับผลการดําเนินงาน  
ระดับ 1  < ร้อยละ 40 
ระดับ 2  ร้อยละ 40 - 49 
ระดับ 3 ร้อยละ 50-59 
ระดับ 4  ร้อยละ 60-69 
ระดับ 5  ≥ ร้อยละ 70 
ตัวช้ีวัด E8.2  ผู้ รับบริการคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ท่ีเ ป็นกลุ่มชายท่ีมี

เพศสัมพันธ์กับชาย (MSM) ได้รับการตรวจ anal Pap smear ปีละ 1 คร้ัง
(แนะนําให้ดําเนินการในสถานบริการสาธารณสุขท่ีมีความพร้อม) 

ตัวต้ัง จํานวนผู้รับบริการคัดกรองโรคที่เป็นกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย (MSM) 
ได้รับการตรวจหามะเร็งปากทวารหนักอย่างน้อยปีละ1 คร้ัง x 100 

ตัวหาร จํานวนผู้รับบริการคัดกรองโรคที่เป็นกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย (MSM) ท่ี
เข้ารับบริการคัดกรองโรคท้ังหมดในช่วงเวลาการประเมิน 

เป้าหมาย > ร้อยละ 85 
Benchmark (ระบุท่ีมา/ปี) ไม่มีข้อมูล 
เกณฑ์วัดระดับผลการดําเนินงาน  
ระดับ 1  < ร้อยละ 20 

ระดับ 2  ร้อยละ 20-29 

ระดับ 3 ร้อยละ 30-39 
ระดับ 4  ร้อยละ 40-49 
ระดับ 5  ≥ ร้อยละ 50 
วิธีการประเมิน/หลักฐาน/
แหลง่ข้อมูล 

1. สุ่มทบทวนเวชระเบียนหรือฐานข้อมูลผู้รับบริการคัดกรองโรค 
2.  สัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ี  
3. ทบทวนเอกสาร ข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น log book เป็นต้น 

หมายเหตุ: แนะนําให้ดําเนินการคัดกรองโรคในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายท่ีติดเช้ือเอชไอวี และมีประวัติใช้ทวาร
หนักรับการสอดใส่ โดยสถานบริการสาธารณสุขท่ีดูแลผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือเอชไอวีดังกล่าวสามารถให้การตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากทวารหนัก (anal Pap smear) และสามารถให้การดูแลรักษาเองหรือส่งไปรับการรักษาต่อได้ หากผลการ
ตรวจพบมะเร็งปากทวารหนัก 
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E9. ผู้รับบริการคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้รับสุขศึกษาด้านการป้องกันควบคุมดูแลรักษาโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 
ตัวช้ีวัด E9. ผู้รับบริการคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้รับสุขศึกษาด้านการป้องกัน

ควบคุมดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
คําอธิบาย การให้สุขศึกษา เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์ การป้องกันตนเอง และครอบครัวจากโรค โดยมีทั้งรูปแบบรายบุคคล 
และรายกลุ่ม 

วัตถุประสงค ์ เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และนําไปสู่การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัย 

ตัวต้ัง ผู้รับบริการคัดกรองโรคได้รับการบริการให้สุขศึกษา x 100 
ตัวหาร ผู้รับบริการคัดกรองโรคท้ังหมดในช่วงเวลาการประเมิน 
เป้าหมาย ร้อยละ 100 
Benchmark (ระบุท่ีมา/ปี) ร้อยละ 92.4 (พ.ศ. 2555)  
เกณฑ์วัดระดับผลการดําเนินงาน  
ระดับ 1  < ร้อยละ 45 
ระดับ 2  ร้อยละ 45-59 
ระดับ 3 ร้อยละ 60-74 
ระดับ 4  ร้อยละ 75-89 
ระดับ 5  ≥ ร้อยละ 90 
วิธีการประเมิน/หลักฐาน/
แหลง่ข้อมูล 

1. สุ่มทบทวนเวชระเบียนหรือฐานข้อมูลผู้รับบริการคัดกรองโรค 
2. สัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ี  
3. ทบทวนเอกสาร ข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น log book เป็นต้น 

 

E10. การส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยและสารหล่อล่ืน 
ตัวช้ีวัด E10.1 ผู้รับบริการคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รายใหม่ได้รับการส่งเสริม

การใช้ถุงยางอนามัยและสารหล่อล่ืน 
E10.2 ผู้รับบริการคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้รับการสนับสนุนถุงยาง
อนามัยและสารหล่อลื่น 

คําอธิบาย กิจกรรมในการดําเนินงานเพ่ือส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น คือ 
1. การให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการใช้ถุงยางอนามัย

และสารหล่อลื่น 
2. ฝึกทักษะการใช้ถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่นอย่างถูกต้อง 
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มาตรฐานและการประเมินการดาํเนินงานด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
ในสถานบริการสาธารณสุข พ.ศ. 2560 
 

 

3. จัดหาถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่นท่ีมีคุณภาพอย่างเพียงพอหรือบอกสถานท่ี
ท่ีเข้าถึงถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่นได้ นอกเหนือจากหน่วยบริการน้ี 

วัตถุประสงค ์ เพ่ือป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์  
ตัวช้ีวัด E10.1 ผู้รับบริการคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รายใหม่ได้รับการส่งเสริม

การใช้ถุงยางอนามัยและสารหล่อล่ืน 
ตัวต้ัง จํานวนผู้รับบริการคัดกรองโรครายใหม่ ได้รับการส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัย

และสารหล่อลืน่ x 100 
ตัวหาร จํานวนผู้รับบริการคัดกรองโรครายใหมท่ั้งหมดในช่วงเวลาการประเมิน  
เป้าหมาย ร้อยละ 100 
Benchmark (ระบุท่ีมา/ปี) ร้อยละ 93.3 (พ.ศ. 2555)  
เกณฑ์วัดระดับผลการดําเนินงาน  
ระดับ 1  < ร้อยละ 45 
ระดับ 2  ร้อยละ 45-59 
ระดับ 3 ร้อยละ 60-74 
ระดับ 4  ร้อยละ 75-89 
ระดับ 5  ≥ ร้อยละ 90 
ตัวช้ีวัด E10.2 ผู้รับบรกิารคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้รับการสนับสนุนถุงยาง

อนามัยและสารหล่อลื่น 
ตัวต้ัง จํานวนผู้รับบริการคัดกรองโรคได้รับการสนับสนุนถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น 

x 100 
ตัวหาร จํานวนผู้รับบริการคัดกรองโรคท้ังหมดในช่วงเวลาการประเมิน 
เป้าหมาย ร้อยละ 100 
Benchmark (ระบุท่ีมา/ปี) ร้อยละ 93.3 (พ.ศ. 2555) 
เกณฑ์วัดระดับผลการดําเนินงาน  
ระดับ 1  < ร้อยละ 45 
ระดับ 2  ร้อยละ 45-59 
ระดับ 3 ร้อยละ 60-74 
ระดับ 4  ร้อยละ 75-89 
ระดับ 5  ≥ ร้อยละ 90 
วิธีการประเมิน/หลักฐาน/
แหลง่ข้อมูล 

1. สุ่มทบทวนเวชระเบียนหรือฐานข้อมูลผู้รับบริการคัดกรองโรค 
2. สัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ี  
3. ทบทวนเอกสาร ข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น log book เป็นต้น 
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มาตรฐานและการประเมินการดาํเนินงานด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
ในสถานบริการสาธารณสุข พ.ศ. 2560 

 

 

E11. อนามัยวัยเจริญพันธุ ์
ตัวช้ีวัด E11.1 ผู้รับบริการคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หญิงได้รับการส่งเสริมการ

คุมกําเนิดด้วยวิธีอ่ืนนอกจากการใช้ถุงยางอนามัย 
E11.2 ผู้รับบริการคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ท่ีเป็นกลุ่มชายท่ีมีเพศสัมพันธ์
กับชาย (สาวประเภทสอง) ได้รับความรู้เรื่องการใช้ฮอร์โมนและข้อควรระวังในการ
ใช้ 

คําอธิบาย เพ่ือให้ผู้รับบริการคัดกรองโรคได้รับบริการอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องและจําเป็น อย่างเป็น
องค์รวม 

วัตถุประสงค ์ เพ่ือเป็นให้ประชากรเป้าหมาย มีความรู้ และความเข้าใจ การใช้ฮอร์โมนในการ
คุมกําเนิด และข้อควรระวังในการใช้ฮอร์โมน 

ตัวช้ีวัด E11.1 ผู้รับบริการคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หญิงได้รับการส่งเสริมการ
คุมกําเนิดด้วยวิธีอ่ืน 

ตัวต้ัง จํานวนผู้รับบริการคัดกรองโรคหญิงได้รับการส่งเสริมการคุมกําเนิดด้วยวิธีอ่ืน  
x 100 

ตัวหาร จํานวนผู้รับบริการคัดกรองโรคหญิงท้ังหมดในช่วงเวลาการประเมิน  
เป้าหมาย ร้อยละ 100 
Benchmark (ระบุท่ีมา/ปี) ร้อยละ 27.9 (พ.ศ. 2555) 
เกณฑ์วัดระดับผลการดําเนินงาน  
ระดับ 1  < ร้อยละ 40 
ระดับ 2  ร้อยละ 40-49 
ระดับ 3 ร้อยละ 50-59 
ระดับ 4  ร้อยละ 60-69 
ระดับ 5  ≥ ร้อยละ 70 
ตัวช้ีวัด E11.2 ผู้รับบริการคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ท่ีเป็นกลุ่มชายท่ีมีเพศสัมพันธ์

กับชาย (สาวประเภทสอง) ได้รับความรู้เรื่องการใช้ฮอร์โมนและข้อควรระวังในการ
ใช้ (แนะนําให้ดําเนินการในสถานบริการสาธารณสุขท่ีมีความพร้อม) 

ตัวต้ัง จํานวนผู้รับบริการคัดกรองโรคท่ีเป็นกลุ่มชายท่ีมีเพศสัมพันธ์กับชาย (สาวประเภท
สอง) ได้รับความรู้เรื่องการใช้ x 100 

ตัวหาร จํานวนผู้รับบริการคัดกรองโรคท่ีเป็นกลุ่มชายท่ีมีเพศสัมพันธ์กับชาย (สาวประเภท
สอง) ท้ังหมดในช่วงเวลาการประเมิน 

เป้าหมาย > ร้อยละ 85  
Benchmark (ระบุท่ีมา/ปี) ไม่มีข้อมูล 
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มาตรฐานและการประเมินการดาํเนินงานด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
ในสถานบริการสาธารณสุข พ.ศ. 2560 
 

 

เกณฑ์วัดระดับผลการดําเนินงาน  
ระดับ 1  < ร้อยละ 20 
ระดับ 2  ร้อยละ 20-29 
ระดับ 3 ร้อยละ 30-39 
ระดับ 4  ร้อยละ 40-49 
ระดับ 5  ≥ ร้อยละ 50 
วิธีการประเมิน/หลักฐาน/
แหลง่ข้อมูล 

1. สุ่มทบทวนเวชระเบียนหรือฐานข้อมูลผู้รับบริการคัดกรองโรค 
2. สัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ี  
3. ทบทวนเอกสาร ข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น log book เป็นต้น 

 

E12. การเข้าสู่ระบบ/ได้รับการดูแลรักษากรณีผลการคัดกรองโรคพบโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ ์
ตัวช้ีวัด E12. ผู้รับบริการคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ผลการคัดกรองโรคพบติด

เช้ือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้เข้าสู่ระบบหรือได้รับการดูแลรักษา 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้พบโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้เข้าสู่ระบบหรือได้รับการดูแลรักษาเพ่ือ

ลดภาวะแทรกซ้อนและเพ่ิมคุณภาพชีวิต 
ตัวต้ัง จํานวนผู้รับบริการคัดกรองโรคที่ผลการคัดกรองโรคพบติดเช้ือโรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์ได้เข้าสู่ระบบหรือได้รับการดูแลรักษา x 100 
ตัวหาร จํานวนผู้รับบริการคัดกรองโรคท่ีผลการคัดกรองโรคพบติดเช้ือโรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์ท้ังหมดในช่วงเวลาที่ประเมิน 
เป้าหมาย ร้อยละ 100 
Benchmark (ระบุที่มา/ปี) ไม่มีข้อมูล 
เกณฑ์วัดระดับผลการดําเนินงาน  
ระดับ 1  < ร้อยละ 45 
ระดับ 2  ร้อยละ 45-59 
ระดับ 3 ร้อยละ 60-74 
ระดับ 4  ร้อยละ 75-89 
ระดับ 5  ≥ ร้อยละ 90 
วิธีการประเมิน/หลักฐาน/
แหลง่ข้อมูล 

1. สุ่มทบทวนเวชระเบียนหรือฐานข้อมูลผู้รับบริการคัดกรองโรค 
2. สัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ี  
3. ทบทวนเอกสาร ข้อมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น log book เป็นต้น 
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มาตรฐานและการประเมินการดาํเนินงานด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
ในสถานบริการสาธารณสุข พ.ศ. 2560 

 

 

 
 

ประเมินการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และผู้รับบริการคัดกรองโรคที่พบติดเช้ือ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่เข้ารับบริการในช่วงเวลาการประเมิน ได้แก่ หนองใน หนองในเทียม แผลริมอ่อน 
ซิฟิลิส กามโรคของต่อมและท่อนํ้าเหลือง เริมที่อวัยวะเพศและทวารหนัก หูดที่อวัยวะเพศและทวารหนัก และ
พยาธิช่องคลอด โดยประเมินอย่างน้อย 4 โรค คือ หนองใน หนองในเทียม ซิฟิลิส และพยาธิช่องคลอด 

F1. การซักประวัติพฤติกรรมเสี่ยงและอาการสําคัญ 
ตัวช้ีวัด F1.1 ผู้ป่วยทีมี่อาการเกี่ยวข้องกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และผูท้ี่ได้รับการ

วินิจฉัยเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้รับการซักประวัติอาการสําคัญ 
 คําอธิบาย อาการท่ีเกี่ยวข้องกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ได้แก่ 

- มูกใส/ขุ่น/หนอง จากท่อปัสสาวะ  

- ปัสสาวะแสบขัด 

- แผล/ฝีที่อวัยวะเพศ   

- ต่อมน้ําเหลืองที่ขาหนีบบวมโต 

- ก้อนตุ่มเม็ด 

- ตุ่มน้ําใสเป็นๆ หายๆ หรือแผลป้ืน  

- ตกขาวผิดปกติ (หนอง ปริมาณมาก กลิ่นผิดปกติ) 

- อัณฑะบวมโต 

- สตรีปวดท้องน้อย 

- ผื่น/ผมร่วง/ต่อมนํ้าเหลืองโต 
หมายเหตุ 
1. ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หมายรวมถึงผู้ที่ไม่มี

อาการท่ีมารับการคัดกรองโรคพบว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
2. ในทางปฏิบัติการประเมินตัวช้ีวัดนี้ ให้ค้นหาเวชระเบียนดังน้ี 

 ผู้ป่วยที่มีอาการที่เกี่ยวข้องกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ให้สืบค้นเวช
ระเบียนที่มีรหัส ICD-10 ดังต่อไปน้ี  

- หญิง ปวดท้องน้อย, PID (N70.0, N70.1, N70.9) 

- ชาย อัณฑะบวมโต, orchitis, epididymitis (N45.0, N45.9) 

- ชายและหญิง แผลหรือฝีที่อวัยวะเพศ , genital ulcer (N48.5, 
N76.5, N76.6) 

- ชายและหญิง มีปัสสาวะแสบขัด, urethritis (N34.1-N34.3) 

- หญิง ปากมดลูกอักเสบ, cervicitis (N72) 

F. การวินิจฉัย รักษา เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ ์
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มาตรฐานและการประเมินการดาํเนินงานด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
ในสถานบริการสาธารณสุข พ.ศ. 2560 
 

 

 ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STI diagnosis) ให้
สืบค้นเวชระเบียนท่ีมีรหัส ICD-10 ดังต่อไปน้ี 

- หนองใน gonorrhea (A54.0-A54.6, A54.8, A54.9, O98.2) 

- หนองในเทียม NSU, NGU (N34.1) 

- คลามิเดีย chlamydial infection (A56.0-A56.4, A56.8) 

- แผลริมอ่อน chancroid (A57) 

- ซิ ฟิ ลิ ส  syphilis ( A50. 0- A50. 7, A50. 9, A51. 0- A51. 5, A51. 9, 
A52.0-A52.3, A52.7-A52.9, A53.0, A53.9, O98.1) 

- ก า ม โ ร ค ข อ ง ต่ อ ม แ ล ะ ท่ อ น้ํ า เ ห ลื อ ง  lymphogranuloma 
venereum; LGV (A55) 

- เริมอวัยวะเพศและ/หรือทวารหนัก anogenital herpes (A60.0, 
A60.1, A60.9) 

- หูดอวัยวะเพศและ/หรือทวารหนัก/หูดหงอนไก่ anogenital warts 
(A63.0, A63.8) 

- พยาธิช่องคลอด trichomoniasis (A59.0, A59.8, A59.9) 
วัตถุประสงค ์ เพ่ือการวินิจฉัยโรค การดูแลรักษา และการให้สุขศกึษาเรื่องการป้องกันโรคที่มี

ประสทิธิภาพและประสิทธิผล 
ตัวต้ัง จํานวนผู้ป่วยที่มีอาการเกี่ยวข้องกับโรคและผู้ท่ีได้รับการวินิจฉัยโรคได้รบัการซัก

ประวัติอาการสําคัญ x 100 
ตัวหาร จํานวนผู้ป่วยที่มีอาการเกี่ยวข้องกับโรคและผู้ท่ีได้รับการวินิจฉัยโรคท้ังหมดใน

ช่วงเวลาการประเมิน 
เป้าหมาย ร้อยละ 100 
Benchmark (ระบุท่ีมา/ปี) ร้อยละ 72.6 (พ.ศ. 2555)  
เกณฑ์วัดระดับผลการดําเนินงาน  
ระดับ 1  < ร้อยละ 45 
ระดับ 2  ร้อยละ 45-59 
ระดับ 3 ร้อยละ 60-74 
ระดับ 4  ร้อยละ 75-89 
ระดับ 5  ≥ ร้อยละ 90 
ตัวช้ีวัด F1.2 ผู้ป่วยท่ีมีอาการเก่ียวข้องกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STI related 

symptoms) และผู้ท่ีได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้รับการซัก
ประวัติพฤติกรรมเสี่ยง 
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มาตรฐานและการประเมินการดาํเนินงานด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
ในสถานบริการสาธารณสุข พ.ศ. 2560 

 

 

คําอธิบาย ผู้รับบริการที่มีอาการเก่ียวข้องกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และผู้ท่ีได้รับการ
วินิจฉัยเป็นโรคต้องได้รับการซักประวัติพฤติกรรมเสี่ยงภายใน 3 เดือนท่ีผ่านมา 
ประวัติพฤติกรรมเสี่ยง หมายถึง การท่ีผู้รับบริการหรือคู่เพศสัมพันธ์ 
1) มีกรณีใดกรณีหนึ่ ง ได้แก่ มีคู่ เพศสัมพันธ์มากกว่า 1 คนขึ้นไป , มีคู่

เพศสัมพันธ์ ท่ี ไ ม่รู้ จัก กันมาก่อน , มี คู่ เพศสัมพันธ์คนใหม่ , เปลี่ ยนคู่
เพศสัมพันธ์บ่อย, มีคู่เพศสัมพันธ์ท่ีมีอาการที่เกี่ยวข้องกับโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์หรือเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, มีคู่เพศสัมพันธ์เป็นหญิงหรือ
ชายให้บริการทางเพศใน 3 เดือนที่ผ่านมาหรืออาจนานกว่านี้ในบางโรคที่มี
ระยะฟักตัวนาน และ 

2) มีเพศสัมพันธ์ในกรณีดังกล่าวโดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกต้อง หรือ
ถุงยางอนามัยแตก รั่ว หลุด ในช่องทางใดช่องทางหน่ึงที่ใช้ในการมี
เพศสัมพันธ์ เช่น อวัยวะเพศ ทวารหนัก ช่องปาก 

วัตถุประสงค ์ เพ่ือการวินิจฉัยโรค การดูแลรักษา และการให้สุขศกึษาเรื่องการป้องกันโรคที่มี
ประสทิธิภาพและประสิทธิผล 

ตัวต้ัง จํานวนผู้ป่วยท่ีมีอาการเกี่ยวข้องกับโรคและผู้ท่ีได้รับการวินิจฉัยโรคได้รับการซัก
ประวัติพฤติกรรมเสี่ยง x 100 

ตัวหาร จํานวนผู้ป่วยที่มีอาการเกี่ยวข้องกับโรคและผู้ท่ีได้รับการวินิจฉัยโรคท้ังหมดใน
ช่วงเวลาการประเมิน 

เป้าหมาย ร้อยละ 100 
Benchmark (ระบุท่ีมา/ปี) ร้อยละ 72.6 (พ.ศ. 2555 เป็นข้อมูลผู้ป่วยและผู้มารับบริการคัดกรองโรคท่ีติด

เช้ือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ค่า benchmark อาจสูงกว่าความเป็นจริงหาก
หน่วยบริการสาธารณสุขน้ันไม่มีบริการคัดกรองโรคในกลุ่มเสี่ยง)  

เกณฑ์วัดระดับผลการดําเนินงาน  
ระดับ 1  < ร้อยละ 45 
ระดับ 2  ร้อยละ 45-59 
ระดับ 3 ร้อยละ 60-74 
ระดับ 4  ร้อยละ 75-89 
ระดับ 5  ≥ ร้อยละ 90 
วิธีการประเมิน/หลักฐาน/
แหลง่ข้อมูล 

1. สุ่มทบทวนเวชระเบียนหรือฐานข้อมูลผู้ป่วยและผู้รับบริการคัดกรองโรคที่พบ
โรค 

2. สุ่มสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ี  
3. ทบทวนเอกสาร ข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น log book เป็นต้น 
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มาตรฐานและการประเมินการดาํเนินงานด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
ในสถานบริการสาธารณสุข พ.ศ. 2560 
 

 

F2. การตรวจทางห้องปฏบิตัิการเพ่ือวินิจฉัยโรคหนองในและหนองในเทียม 
ตัวช้ีวัด F2.1 ผู้รับบริการตรวจหรือคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้รับการวินิจฉัยโรค

หนองในโดยการเก็บสิ่งสง่ตรวจเพ่ือย้อมสีแกรม* (รหัสโรค/หัตถการท่ีเกี่ยวข้อง 
A54.0-A54.6, A54.8, A54.9, O98.2) 

 คําอธิบาย ในผู้ท่ีมารับบริการตรวจโรคที่มีอาการของการติดเช้ือหนองใน คือ ชายมีหนองหรือ
มูกไหลจากปลายอวัยวะเพศ และหญิงมีตกขาวผิดปกติ หรืออาการในช่องปากและ
ทวารหนักที่สงสัยมีการติดเช้ือหนองใน หรืออาการหรือพฤติกรรมเสี่ยงอ่ืนๆ ท่ี
สงสัยอาจมีการติดเช้ือ ให้มีการเก็บสิ่งส่งตรวจตรวจทางห้องปฎิบัติการเพ่ือย้อมสี
แกรม* 
ชาย: ให้เก็บสิ่งส่งตรวจจากท่อปัสสาวะเพ่ือย้อมสีแกรม* หาเช้ือหนองใน (GNID) 
หญิง: ให้เก็บสิ่งส่งตรวจจากท่อปัสสาวะ ปากมดลูก และช่องคลอดเพ่ือย้อมสี 
แกรม* หาเช้ือหนองใน (GNID) 
หากมีประวัติใช้ปากและ/หรือทวารหนักรับการสอดใส่อวัยวะเพศ ไม่ว่ามีหรือไม่มี
อาการ ให้เก็บสิ่งส่งตรวจจากลําคอเพ่ือเพาะเช้ือหนองใน และจากทวารหนักเพ่ือ
การย้อมสีแกรมและ/หรือเพาะเช้ือหนองใน 
* หรือการใช้วิธีอ่ืนๆ เพ่ือวินิจฉัยโรคหนองใน เช่น การเพาะเช้ือ nucleic acid 
hybridization test, nucleic acid amplification test เช่น PCR เป็นต้น ให้ทํา
เป็นหมายเหตุไว้กรณีไม่ใช้การย้อมสีแกรม ถือว่าทําได้ตามมาตรฐาน 

วัตถุประสงค ์ เพ่ือการวินิจฉัยรักษาโรคหนองในที่มีประสทิธิภาพและประสิทธิผล 
ตัวต้ัง จํานวนผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือโรคหนองในได้รับการวินิจฉัยโรคด้วยการเก็บสิ่งสง่ตรวจ

ย้อมสีแกรม* x 100 
ตัวหาร จํานวนผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือโรคหนองในท้ังหมดในช่วงเวลาการประเมิน 
เป้าหมาย ร้อยละ 100 
Benchmark (ระบุท่ีมา/ปี) ร้อยละ 70.9 (พ.ศ. 2555 เป็นข้อมูลผู้ป่วยและผู้มารับบริการคัดกรองโรคที่ติดเช้ือ

โรคหนองใน ค่า benchmark อาจสูงกว่าความเป็นจริงหากหน่วยบริการ
สาธารณสุขนั้นไม่มีบริการคัดกรองโรคในกลุ่มเสี่ยง) 

เกณฑ์วัดระดับผลการดําเนินงาน  
ระดับ 1  < ร้อยละ 45 
ระดับ 2  ร้อยละ 45-59 
ระดับ 3 ร้อยละ 60-74 
ระดับ 4  ร้อยละ 75-89 
ระดับ 5  ≥ ร้อยละ 90 
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มาตรฐานและการประเมินการดาํเนินงานด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
ในสถานบริการสาธารณสุข พ.ศ. 2560 

 

 

ตัวช้ีวัด F2.2 ผู้รับบริการตรวจหรือคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้รับการวินิจฉัยโรค
หนองในเทียม โดยการเก็บสิ่งส่งตรวจเพ่ือย้อมสีแกรม* (รหัสโรค/หัตถการท่ี
เกี่ยวข้อง N34.1) 

คําอธิบาย ผู้ที่มารับบริการตรวจโรคท่ีมีอาการของการติดเช้ือหนองในเทียม คือ ชาย มีอาการ
ปัสสาวะแสบขัด หรือคันในท่อปัสสาวะ อาจมีมูกใส หรือขุ่นจากท่อปัสสาวะ และ 
หญิง มีตกขาวเป็นมูกใสหรือเป็นมูกปนเหลือง หรืออาการ/พฤติกรรมเส่ียงอ่ืนๆ ท่ี
สงสัยอาจมีการติดเช้ือ ให้เก็บสิ่งส่งตรวจตรวจทางห้องปฎิบัติการเพ่ือย้อมสีแกรม* 
เพ่ือตรวจนับเม็ดเลือดขาว PMN จากท่อปัสสาวะ (≥5 cells /oil field) 
ชาย: ให้เก็บสิ่งส่งตรวจจากทอ่ปัสสาวะ 
หญิง: ให้เก็บสิ่งส่งตรวจจากท่อปัสสาวะ และปากมดลูก 
* กรณีผู้ชายอาจวินิจฉัยโดยการตรวจ FVU นําตะกอนมาตรวจวิเคราะห์ด้วยกล้อง
จุลทรรศน์หรือการตรวจ LET แทนการย้อมสีแกรม หรือการใช้วิธีอ่ืนๆ เพ่ือวินิจฉัย
การติดเช้ือคลามิเดีย (เป็นสาเหตุหน่ึงของโรคหนองในเทียม) ในเพศชายและเพศ
หญิ ง  เ ช่ น  การ เพาะ เ ช้ื อ  nucleic acid hybridization test, nucleic acid 
amplification test เช่น PCR เป็นต้น ให้ทําเป็นหมายเหตุไว้กรณีไม่ใช้การย้อมสี
แกรม ให้ถือว่าทําได้ตามมาตรฐาน 

วัตถุประสงค ์ เพ่ือการวินิจฉัยรักษาโรคหนองในเทียมที่มีประสทิธิภาพและประสิทธิผล 
ตัวต้ัง จํานวนผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือโรคหนองในเทียมได้รับการวินิจฉัยโรคโดยการเก็บสิ่งส่ง

ตรวจย้อมสีแกรม* x 100  
ตัวหาร จํานวนผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือโรคหนองในเทียมทั้งหมดในช่วงเวลาการประเมิน 
เป้าหมาย ร้อยละ 100 
Benchmark (ระบุท่ีมา/ปี) ร้อยละ 81.4 (พ.ศ. 2555 เป็นข้อมูลผู้ป่วยและผู้มารับบริการคัดกรองโรคที่ติดเช้ือ

โรคหนองในเทียมค่า benchmark อาจสูงกว่าความเป็นจริงหากหน่วยบริการ
สาธารณสุขนั้นไม่มีบริการคัดกรองโรคในกลุ่มเสี่ยง)  

เกณฑ์วัดระดับผลการดําเนินงาน  
ระดับ 1  < ร้อยละ 45 
ระดับ 2  ร้อยละ 45-59 
ระดับ 3 ร้อยละ 60-74 
ระดับ 4  ร้อยละ 75-89 
ระดับ 5  ≥ ร้อยละ 90 
วิธีการประเมิน/หลักฐาน/
แหลง่ข้อมูล 

1. สุ่มทบทวนเวชระเบียนหรือฐานข้อมูลผู้ป่วยและผู้รับบริการคัดกรองโรคท่ีพบ
โรค 
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มาตรฐานและการประเมินการดาํเนินงานด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
ในสถานบริการสาธารณสุข พ.ศ. 2560 
 

 

2. สุ่มสัมภาษณ์เจ้าหน้าที ่ 
3. ทบทวนเอกสาร ข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น log book เป็นต้น 

 

F3. การตรวจทางห้องปฏบิตัิการเพ่ือวินิจฉัยโรคซิฟิลิสและโรคพยาธิช่องคลอด 
ตัวช้ีวัด F3.1 ผู้รับบริการตรวจหรือคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้รับการวินิจฉัยโรค

ซิฟิลิสโดยการตรวจเลือด 2 วิธี คือ non-treponemal และ treponemal (รหัส
โรค/หัตถการที่เกี่ยวข้อง A50.0-A50.7, A50.9, A51.0-A51.5, A51.9, A52.0-
A52.3, A52.7-A52.9, A53.0, A53.9, O98.1) 

คําอธิบาย ผู้ที่มารับบริการตรวจหรือคัดกรองโรคได้รับการวินิจฉัยโรคซิฟิลิสจากการตรวจ
เลือดด้วยวิธี non-treponemal และ treponemal 

วัตถุประสงค ์ เพ่ือการวินิจฉัยรักษาโรคซิฟิลิสที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ตัวต้ัง จํานวนผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือโรคซิฟิลิสได้รับการวินิจฉัยโรคด้วยการตรวจเลือดวิธี 

non-treponemal และ treponemal x 100  
ตัวหาร จํานวนผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือโรคซิฟิลิสท้ังหมดในช่วงเวลาการประเมิน 
เป้าหมาย ร้อยละ 100 
Benchmark (ระบุท่ีมา/ปี) ไม่มีข้อมูล 
เกณฑ์วัดระดับผลการดําเนินงาน  
ระดับ 1  < ร้อยละ 45 
ระดับ 2  ร้อยละ 45-59 
ระดับ 3 ร้อยละ 60-74 
ระดับ 4  ร้อยละ 75-89 
ระดับ 5  ≥ ร้อยละ 90 
ตัวช้ีวัด F3.2 ผู้รับบริการตรวจหรือคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หญิงได้รับการ

วินิจฉัยโรคพยาธิช่องคลอดโดยวิธีตรวจสด (wet smear) หรือ Pap smear (รหัส
โรค/หัตถการที่เกี่ยวข้อง A59.0, A59.8, A59.9) 

คําอธิบาย ในผู้ที่มารับบริการตรวจหรือคัดกรองโรคเฉพาะหญิงได้รับการวินิจฉัยโรคพยาธิ
ช่องคลอดโดยวิธีตรวจสดหรือ Pap smear 

วัตถุประสงค ์ เพ่ือการวินิจฉัยรักษาโรคพยาธิช่องคลอดที่ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพและ
ประสทิธิผล 

ตัวต้ัง จํานวนผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือโรคพยาธิช่องคลอดได้รับการวินิจฉัยโรคโดยวิธีตรวจสด 
หรือ Pap smear x 100  

ตัวหาร จํานวนผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือโรคพยาธิช่องคลอดทั้งหมดในช่วงเวลาการประเมิน 
เป้าหมาย ร้อยละ 100 
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มาตรฐานและการประเมินการดาํเนินงานด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
ในสถานบริการสาธารณสุข พ.ศ. 2560 

 

 

Benchmark (ระบุท่ีมา/ปี) ไม่มีข้อมูล 
เกณฑ์วัดระดับผลการดําเนินงาน  
ระดับ 1  < ร้อยละ 45 
ระดับ 2  รอ้ยละ 45-59 
ระดับ 3 ร้อยละ 60-74 
ระดับ 4  ร้อยละ 75-89 
ระดับ 5  ≥ ร้อยละ90 
วิธีการประเมิน/หลักฐาน/
แหลง่ข้อมูล 

1. สุ่มทบทวนเวชระเบียนหรือฐานข้อมูลผู้ป่วยและผู้รับบริการคัดกรองโรคท่ีพบ
โรค 

2. สุ่มสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ี  
3. ทบทวนเอกสาร ข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น log book เป็นต้น 

หมายเหตุ: ผลการดําเนินงานข้อ F3.1 อาจไม่ได้ร้อยละ 100 เนื่องจากผู้ป่วยโรคซิฟิลิสระยะท่ี 1 (แผลริมแข็ง) วินิจฉัย
โดยดูลักษณะทางคลิ นิกและการตรวจทางห้องปฏิบัติการวิ ธี อ่ืน  เ ช่น dark field illumination test direct 
fluorescent assay เป็นต้น แต่ควรตรวจเลือด non-treponemal test (ผลอาจยังไม่เป็นบวก) ไว้เป็น baseline เพ่ือ
ใช้ในการติดตามผลการรักษา ไม่ใช่เพ่ือการวินิจฉัย 

 

F4. การรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ตามมาตรฐาน 
ตัวช้ีวัด F4.1 ผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือโรคหนองในได้รับการรักษาโรคตามมาตรฐาน 

F4.2 ผู้ป่วยหรอืผู้ติดเช้ือโรคหนองในเทียมได้รับการรักษาโรคตามมาตรฐาน 
F4.3 ผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือโรคซิฟิลิสได้รับการรักษาโรคตามมาตรฐาน 
F4.4 ผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือโรคพยาธิช่องคลอดได้รับการรักษาโรคตามมาตรฐาน 

คําอธิบาย ผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในการประเมินครั้งน้ี ได้แก่ โรค
หนองใน หนองในเทียมซิฟิลิส แผลริมอ่อน กามโรคของต่อมและท่อน้ําเหลือง เริม
บริเวณอวัยวะเพศ หูดหงอนไก่ และพยาธิช่องคลอด 
มาตรฐานการรักษาโรค หมายถึง แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์พ.ศ. 2558 กรมควบคุมโรค 
**แนะนําให้มีการประเมินอย่างน้อย 4 โรค ได้แก่ หนองใน หนองในเทียม ซิฟิลิส 
พยาธิช่องคลอด** 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้การรักษาผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นไปตามมาตรฐาน
มีประสิทธิภาพสูงสุด และเพ่ือประโยชน์ในการควบคุมโรค 

ตัวช้ีวัด F4.1 ผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือโรคหนองในได้รับการรักษาโรคตามมาตรฐาน 
ตัวต้ัง จํานวนผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือโรคหนองในได้รับการรักษาตามมาตรฐาน x 100 
ตัวหาร จํานวนผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือโรคหนองในทัง้หมดในช่วงเวลาการประเมิน 
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มาตรฐานและการประเมินการดาํเนินงานด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
ในสถานบริการสาธารณสุข พ.ศ. 2560 
 

 

เป้าหมาย ร้อยละ 100 
Benchmark (ระบุท่ีมา/ปี) ร้อยละ 90 (พ.ศ. 2555) 
เกณฑ์วัดระดับผลการดําเนินงาน  
ระดับ 1  < ร้อยละ 85 
ระดับ 2  ร้อยละ 85-89 
ระดับ 3 ร้อยละ 90-94 
ระดับ 4  ร้อยละ 95-99 
ระดับ 5  ร้อยละ 100 
ตัวช้ีวัด F4.2 ผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือโรคหนองในเทียมได้รับการรักษาโรคตามมาตรฐาน 
ตัวต้ัง จํานวนผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือโรคหนองในเทียมได้รับการรักษาตามมาตรฐาน x 100 
ตัวหาร จํานวนผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือโรคหนองในเทียมทั้งหมดในช่วงเวลาการประเมิน 
เป้าหมาย ร้อยละ 100 
Benchmark (ระบุท่ีมา/ปี) ร้อยละ 94.7 (พ.ศ. 2555) 
เกณฑ์วัดระดับผลการดําเนินงาน  
ระดับ 1  < ร้อยละ 85 
ระดับ 2  ร้อยละ 85-89 
ระดับ 3 ร้อยละ 90-94 
ระดับ 4  ร้อยละ 95-99 
ระดับ 5  ร้อยละ 100 
ตัวช้ีวัด F4.3 ผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือโรคซิฟิลิสได้รับการรักษาโรคตามมาตรฐาน 
ตัวต้ัง จํานวนผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือโรคซิฟิลิสได้รับการรักษาตามมาตรฐาน x 100 
ตัวหาร จํานวนผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือโรคซิฟิลิสท้ังหมดในช่วงเวลาการประเมิน 
เป้าหมาย ร้อยละ 100 
Benchmark (ระบุท่ีมา/ปี) ร้อยละ 71.4 (พ.ศ. 2555) 
เกณฑ์วัดระดับผลการดําเนินงาน  
ระดับ 1  < ร้อยละ 85 
ระดับ 2  ร้อยละ 85-89 
ระดับ 3 ร้อยละ 90-94 
ระดับ 4  ร้อยละ 95-99 
ระดับ 5  ร้อยละ 100 
ตัวช้ีวัด F4.4 ผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือโรคพยาธิช่องคลอดได้รับการรักษาโรคพยาธิช่องคลอด

ตามมาตรฐาน 
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มาตรฐานและการประเมินการดาํเนินงานด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
ในสถานบริการสาธารณสุข พ.ศ. 2560 

 

 

 

ตัวต้ัง จํานวนผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือโรคพยาธิช่องคลอดได้รับการรักษาตามมาตรฐาน x 100  
ตัวหาร จํานวนผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือโรคพยาธิช่องคลอดทั้งหมดในช่วงเวลาการประเมิน 
เป้าหมาย ร้อยละ 100 
Benchmark (ระบุท่ีมา/ปี) ร้อยละ 100 (พ.ศ. 2555) 
เกณฑ์วัดระดับผลการดําเนินงาน  
ระดับ 1  < ร้อยละ 85 
ระดับ 2  ร้อยละ 85-89 
ระดับ 3 ร้อยละ 90-94 
ระดับ 4  ร้อยละ 95-99 
ระดับ 5  ร้อยละ 100 
วิธีการประเมิน/หลักฐาน/
แหลง่ข้อมูล 

1. สุ่มทบทวนเวชระเบียนหรือฐานข้อมูลผู้ป่วยและผู้รับบริการคัดกรองโรคท่ีพบ
โรค 

2. สุ่มสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ี  
3. ทบทวนเอกสาร ข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น log book เป็นต้น 

หมายเหตุ: หากแพทย์ใช้ยาตามมาตรฐานการรักษาของ Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 
ของสหรัฐอเมริกา หรือองค์การอนามัยโลก ซ่ึงมีระบุในหมายเหตุของแนวทางการดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
ปีพ.ศ. 2558 โดยขนาดยาและระยะเวลาในการให้ต่างจากที่ประเทศแนะนํา (Thai recomendation) ให้ถือว่ารักษา
ได้ตามมาตรฐาน  

: การรักษาซิฟิลิสได้ตามมาตรฐาน หมายถึง ผู้ท่ีป่วยหรือผู้ติดเช้ือโรคซิฟิลิสได้รับการสั่งการรักษา และได้รับ
ยาท่ีถูกต้องตามมาตรฐานกรณีผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือฯที่แพทย์สั่งการรักษาในเวชระเบียนได้ถูกต้องให้ฉีดยา 3 dose ห่าง
กัน dose ละ 1 สัปดาห์ แต่ผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือโรคไม่มาฉีดตามนัดให้ถือว่าแพทย์ของสถานบริการสาธารณสุขสั่งการ
รักษาตามมาตรฐาน (เน่ืองจากเราประเมินการทํางานหรือ performance ของเจ้าหน้าท่ีสถานบริการสาธารณสุข 
ไม่ได้ประเมินว่าผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือฯ ได้รับยาครบหรือไม่) แต่จะมีการประเมินต่อว่า เม่ือผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือฯ ไม่มารับ
การฉีดยาอย่างต่อเน่ือง ทางสถานบริการสาธารณสุขได้มีการติดตามผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือฯมารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง
หรือไม่ ซ่ึงเป็นตัวช้ีวัดที่ F12. หากระบุว่าติดตามแล้ว ไม่ว่าจะติดตามได้ (สําเร็จ) หรือติดตามไม่ได้ (ไม่สําเร็จ) ก็ตามให้
ถือว่าดําเนินการติดตามได้ตามมาตรฐาน 

F5. การให้สุขศึกษา 
ตัวช้ีวัด F5. ผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้รับสุขศึกษาด้านการป้องกัน

ควบคุมดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
คําอธิบาย การให้สุขศึกษา เป็นการจัดกิจกรรมเพ่ือถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์ โดยมีท้ังรูปแบบรายบุคคล และรายกลุ่ม 
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มาตรฐานและการประเมินการดาํเนินงานด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
ในสถานบริการสาธารณสุข พ.ศ. 2560 
 

 

 

วัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และนําไปสู่การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัย 

ตัวต้ัง จํานวนผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้รับสุขศึกษาด้านป้องกัน
ควบคุมดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ x 100 

ตัวหาร จํานวนผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทั้งหมดในช่วงเวลาการ
ประเมิน 

เป้าหมาย ร้อยละ 100 
Benchmark (ระบุที่มา/ปี) ร้อยละ 63.9 (พ.ศ. 2555) 
เกณฑ์วัดระดับผลการดําเนินงาน  
ระดับ 1  < ร้อยละ 45 
ระดับ 2  ร้อยละ 45-59 
ระดับ 3 ร้อยละ 60-74 
ระดับ 4  ร้อยละ 75-89 
ระดับ 5  ≥ ร้อยละ 90 
วิธีการประเมิน/หลักฐาน/
แหลง่ข้อมูล 

1. สุ่มทบทวนเวชระเบียนหรือฐานข้อมูลผู้ป่วยและผู้รับบริการคัดกรองโรคท่ีพบ
โรค 

2. สุ่มสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่  
3. ทบทวนเอกสาร ข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น log book เป็นต้น 

หมายเหตุ: ในการให้สุขศึกษาควรแนะนําผูท่ี้มีอาการเกี่ยวข้องกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ดังต่อไปน้ี ได้รับการตรวจ
ภายในและตรวจท่อปัสสาวะ เช่น ซิฟิลิส หูดหงอนไก่ หูดข้าวสุก เริม เป็นต้น 

F6. การส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยและสารหล่อล่ืน 
ตัวช้ีวัด F6. ผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้รับการส่งเสริมการใช้ถุงยาง

อนามัยและสารหล่อลื่น 
คําอธิบาย กิจกรรมในการดําเนินงานเพ่ือส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น คือ 

1. การให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างทัศนคติท่ีดีเกี่ยวกับการใช้ถุงยางอนามัย
และสารหล่อลื่น 

2. ฝึกทักษะการใช้ถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่นอย่างถูกต้อง 
3. จัดหาถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่นที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอหรือบอก

สถานท่ีท่ีเข้าถึงถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่นได้นอกเหนือจากหน่วยบริการน้ี 
วัตถุประสงค์ เพ่ือป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์  
ตัวต้ัง จํานวนผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้รับการส่งเสริมการใช้ถุงยาง

อนามัยและสารหล่อลื่น x 100  
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มาตรฐานและการประเมินการดาํเนินงานด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
ในสถานบริการสาธารณสุข พ.ศ. 2560 

 

 

 

F7. การได้รับบริการปรึกษาด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ ์
ตัวช้ีวัด F7. ผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้รับการปรึกษาด้านโรคติดต่อ

ทางเพศสัมพันธ์ 
คําอธิบาย การปรึกษาด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เป็นกระบวนการให้ความช่วยเหลือ ด้าน

จิตใจ อารมณ์ และสังคมแก่ผู้รับบริการโดยใช้กระบวนการสื่อสารพูดคุยกันอย่างมี
หลักการ มีขั้นตอนและมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ เกิดการเรียนรู้เข้าใจตนเองและผู้อ่ืน ตลอดจนเข้าใจปัญหาสาเหตุ
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้ผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สามารถพัฒนาตนเองเกิด
ทักษะในการควบคุมตนเอง กล้าเผชิญปัญหา สามารถตัดสินใจเลือกแนวทางใน
การแก้ปัญหา ได้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการรักษาตนเองอย่างต่อเน่ือง
และมีพฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัย  

ตัวต้ัง จํานวนผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้รับการปรึกษาด้าน
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ x 100 

ตัวหาร จํานวนผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ท้ังหมดในช่วงเวลาการ
ประเมิน 

เป้าหมาย ร้อยละ 100 

ตัวหาร จํานวนผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทั้งหมดในช่วงเวลาการ
ประเมิน 

เป้าหมาย ร้อยละ 100 
Benchmark (ระบุท่ีมา/ปี) ร้อยละ 31.3 
เกณฑ์วัดระดับผลการดําเนินงาน  
ระดับ 1  < ร้อยละ 45 
ระดับ 2  ร้อยละ 45-59 
ระดับ 3 ร้อยละ 60-74 
ระดับ 4  ร้อยละ 75-89 
ระดับ 5  ≥ ร้อยละ 90 
วิธีการประเมิน/หลักฐาน/
แหลง่ข้อมูล 

1. สุ่มทบทวนเวชระเบียนหรือฐานข้อมูลผู้ป่วยและผู้รับบริการคัดกรองโรคท่ีพบ
โรค 

2. สุ่มสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่  
3. ทบทวนเอกสาร ข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น log book เป็นต้น 
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มาตรฐานและการประเมินการดาํเนินงานด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
ในสถานบริการสาธารณสุข พ.ศ. 2560 
 

 

Benchmark (ระบุที่มา/ปี) ไม่มีข้อมูล 
เกณฑ์วัดระดับผลการดําเนินงาน  
ระดับ 1  < ร้อยละ 45 
ระดับ 2  ร้อยละ 45-59 
ระดับ 3 ร้อยละ 60-74 
ระดับ 4  ร้อยละ 75-89 
ระดับ 5  ≥ ร้อยละ 90 
วิธีการประเมิน/หลักฐาน/
แหลง่ข้อมูล 

1. สุ่มทบทวนเวชระเบียนหรือฐานข้อมูลผู้ป่วยและผู้รับบริการคัดกรองโรคท่ีพบ
โรค 

2. สุ่มสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ี  
3. ทบทวนเอกสาร ข้อมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น log book เป็นต้น 
4. ทบทวนเอกสารบันทึกการใหก้ารปรึกษาของผู้ปฏิบัติงาน 

 

F8. การตรวจเลือดหาภาวะการติดเชื้อโรคซิฟิลิส (รหัสโรค/หัตถการท่ีเก่ียวข้อง Z11.3)  
ตัวช้ีวัด F8. ผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้รับการตรวจเลือดหาภาวะการ

ติดเช้ือโรคซิฟิลิส 
คําอธิบาย โรคซิฟิลิสเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ท่ีง่ายต่อการรักษาและการเข้าสู่การรักษา

อย่างรวดเร็วจะทําให้ประสิทธิภาพของการรักษาสูงขี้น สามารถป้องกันการแพร่
เช้ือโรคไปสู่คู่เพศสัมพันธ์และลดภาวะแทรกซ้อนของโรค  
ในผู้ท่ีติดเช้ือโรคซิฟิลิส ร้อยละ 85–90 ไม่มีอาการ หรือไม่ได้สังเกตอาการเร่ิมต้น
ของโรค ดังน้ันในมาตรฐานการดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จึงแนะนําให้
ผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ควรได้รับการตรวจเลือดเพ่ือค้นหาโรคซิฟิลิส ซ่ึง
ปัจจุบันพบว่าอัตราการป่วยด้วยโรคซิฟิลิสมีแนวโน้มที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกลุ่มชายท่ีมีเพศสัมพันธ์กับชาย 

วัตถุประสงค์ เ พ่ือค้นหาภาวะการติดเ ช้ือโรคซิฟิลิสในผู้ ป่วยหรือผู้ ติดเ ช้ือโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ให้เข้าสู่การดูแลรักษาอย่างรวดเร็วต้ังแต่ระยะเริ่มแรก เพ่ือคุณภาพชีวิต 
และป้องกันการแพร่เช้ือโรคไปสู่คู่เพศสัมพันธ์ 

ตัวต้ัง จํานวนผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้รับบริการตรวจเลือดหา
ภาวะการติดเช้ือโรคซิฟิลิส x 100 

ตัวหาร จํานวนผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทั้งหมดในช่วงเวลาการประเมิน 
เป้าหมาย ร้อยละ 100 
Benchmark (ระบุท่ีมา/ปี) ร้อยละ 21.7 (พ.ศ. 2555)  
เกณฑ์วัดระดับผลการดําเนินงาน  
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มาตรฐานและการประเมินการดาํเนินงานด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
ในสถานบริการสาธารณสุข พ.ศ. 2560 

 

 

ระดับ 1  < ร้อยละ 45 
ระดับ 2  ร้อยละ 45-59 
ระดับ 3 ร้อยละ 60-74 
ระดับ 4  ร้อยละ 75-89 
ระดับ 5  ≥ ร้อยละ 90 
วิธีการประเมิน/หลักฐาน/
แหลง่ข้อมูล 

1. ทบทวนเวชระเบียนหรือฐานข้อมูลผู้ป่วยและผู้รับบริการคัดกรองโรคที่พบโรค 
2. สุ่มสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ี  
3. ทบทวนเอกสาร ข้อมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น log book เป็นต้น 

หมายเหตุ: ผลการดําเนินงานอาจไม่ได้ร้อยละ 100 หากผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นประชากร
เป้าหมายที่มารับบริการคัดกรองโรคตามปกติ เช่น พนักงานบริการ เป็นต้น และผลการคัดกรองโรคพบติดเช้ือโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ท่ีไม่ใช่โรคซิฟิลิส และเพ่ิงได้รับการคัดกรองโรคซิฟิลิสไปไม่ถึง 3 เดือนอาจไม่ได้รับการตรวจหาการติด
เช้ือโรคซิฟิลิสในการป่วยหรือติดเช้ือฯ ครั้งน้ี 

 

F9. การตรวจเลือดหาการติดเช้ือเอชไอวี (รหัสโรค/หัตถการท่ีเก่ียวข้อง Z11.4) 
ตัวช้ีวัด F9. ผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้รับการตรวจเลือดหาภาวะการ

ติดเช้ือเอชไอวี 

คําอธิบาย ผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้รับการตรวจเลือดเพ่ือหาการติดเช้ือ
เอชไอวีด้วยความสมัครใจหลังจากได้รับการให้บริการปรึกษาก่อนการตรวจเลือด 
(pretest counseling) 

วัตถุประสงค ์ เพ่ือค้นหาผู้ติดเช้ือเอชไอวีให้เข้าสู่การดูแลรักษาอย่างรวดเร็วต้ังแต่ระยะเริ่มแรก 
เพ่ือคุณภาพชีวิตและป้องกันการแพร่เช้ือโรคไปสู่คู่เพศสัมพันธ์เน่ืองจากผู้ป่วยหรือ
ผู้ติดเช้ือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นผู้ท่ีมีความเส่ียงสูงต่อการติดเช้ือเอชไอวี 

ตัวต้ัง จํานวนผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้รับบริการตรวจเลือดหาการ
ติดเช้ือเอชไอวี x 100 

ตัวหาร จํานวนผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ท้ังหมดในช่วงเวลาการประเมิน 
เป้าหมาย ร้อยละ 100 
Benchmark (ระบุที่มา/ปี) ร้อยละ 15.4 (พ.ศ. 2555)  
เกณฑ์วัดระดับผลการดําเนินงาน  
ระดับ 1  < ร้อยละ 45 
ระดับ 2  ร้อยละ 45-59 
ระดับ 3 ร้อยละ 60-74 
ระดับ 4  ร้อยละ 75-89 
ระดับ 5  ≥ ร้อยละ 90 
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มาตรฐานและการประเมินการดาํเนินงานด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
ในสถานบริการสาธารณสุข พ.ศ. 2560 
 

 

วิธีการประเมิน/หลักฐาน/
แหลง่ข้อมูล 

1. สุ่มทบทวนเวชระเบียนหรือฐานข้อมูลผู้ป่วยและผู้รับบริการคัดกรองโรคท่ีพบ
โรค 

2. สุ่มสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ี  
3. ทบทวนเอกสาร ข้อมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น log book เป็นต้น 

หมายเหตุ: ผลการดําเนินงานอาจไม่ได้ร้อยละ 100 หากผู้ท่ีพบโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพ่ิงได้รับการคัดกรองการติด
เช้ือเอชไอวีไปไม่ถึง 3-6 เดือน 

 

F10. การเข้าสู่ระบบการดูแลรักษากรณีผลการตรวจพบการติดเชื้อเอชไอวี 
ตัวช้ีวัด F10. ผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ท่ีมีผลการตรวจพบติดเช้ือเอชไอ

วีได้เข้าสู่ระบบการดูแลหรือรักษา 
คําอธิบาย เพ่ือให้ผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ท่ีมีผลการตรวจเลือดพบการติด

เช้ือเอชไอวีได้เข้าสู่ระบบการดูแลหรือรักษาเพ่ือการป้องกันและควบคุมโรค 
วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้ผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ท่ีมีผลการตรวจเลือดพบการติด

เช้ือเอชไอวีได้เข้าสู่ระบบการดูแลหรือรักษา ต้ังแต่ระยะเริ่มแรกเพ่ือการป้องกันและ
ควบคุมโรค เป็นการลดภาวะแทรกซ้อนและเพ่ิมคุณภาพชีวิต 

ตัวต้ัง จํานวนผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มีผลการตรวจเลือดพบติดเช้ือ
เอชไอวีได้เข้าสู่ระบบการดูแลหรือรักษา x 100 

ตัวหาร จํานวนผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มีผลการตรวจพบติดเช้ือเอชไอวี
ท้ังหมดในช่วงเวลาการประเมิน 

เป้าหมาย ร้อยละ 100 
Benchmark (ระบุท่ีมา/ปี) ไม่มีข้อมูล 
เกณฑ์วัดระดับผลการดําเนินงาน  
ระดับ 1  < ร้อยละ 45 
ระดับ 2  ร้อยละ 45-59 
ระดับ 3 ร้อยละ 60-74 
ระดับ 4  ร้อยละ 75-89 
ระดับ 5  ≥ ร้อยละ 90 
วิธีการประเมิน/หลักฐาน/
แหลง่ข้อมูล 

1. สุ่มทบทวนเวชระเบียนหรือฐานข้อมูลผู้ป่วยและผู้รับบริการคัดกรองโรคท่ีพบโรค 
2. ทบทวนเอกสาร ข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น log book เป็นต้น 

หมายเหตุ: บางโรงพยาบาลสามารถตรวจสอบว่าผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ท่ีผลการตรวจพบติดเช้ือ
เอชไอวี เข้าสู่ระบบการดูแลหรือรักษาได้หรือไม่ แต่บางโรงพยาบาล/สถานบริการสาธารณสุขระบบไม่เอ้ืออํานวย ไม่
สามารถสืบค้นได้ว่าผู้ตรวจพบติดเช้ือเอชไอวี  จากการพบป่วยหรือติดเช้ือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มาก่อน ทําให้ไม่
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สามารถแสดงผลลัพธ์การทํางานด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ท่ีส่งผลถึงการค้นหาและนําผู้ติดเช้ือเอชไอวีเข้าสู่ระบบ
การดูแลหรือรกัษา 

 

F11. การติดตามผู้สัมผัสโรค 
คําอธิบาย การติดตามผู้สัมผัสโรคในท่ีนี้ หมายถึง สถานบริการสาธารณสุขได้ดําเนินการ

สอบสวนว่าผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือได้ติดโรคมาจากผู้ใด เป็นคู่เพศสัมพันธ์ประเภทใด
และได้สอบถามข้อมูลรายละเอียดเก่ียวกับคู่เพศสัมพันธ์ผู้นั้นหรือไม่ และลง
ความเห็นว่ามีข้อมูลเพียงพอที่จะติดตามมารับการตรวจรักษาหรือฝากยาให้
รับประทานได้หรือไม่ ส่วนที่ติดตามไม่ได้ เช่น เป็นคู่เพศสัมพันธ์ช่ัวคราวไม่รู้ว่าอยู่ท่ี
ใด หรือเป็นพนักงานบริการแต่จํารูปพรรณสัณฐานไม่ได้ เจ้าหน้าท่ีผู้สอบสวนได้
บันทึกข้อมูลดังกล่าวลงในเอกสาร log book หรือเวชระเบียน หรือเอกสารของฝ่าย
เวชกรรมสังคม ว่าติดตามไม่ได้เพราะเหตุใด เช่นนี้ถือว่าได้ดําเนินการติดตามผู้สัมผัส
โรค โดยมีหลายวิธีในการติดตามผู้สัมผัสโรค เช่น ใบติดตามผู้สัมผัสโรคโทรศัพท์ 
ฝากยา ส่งต่อให้ผู้รับผิดชอบติดตาม ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับวิธีการของพ้ืนท่ีท่ีจะค้นหาวิธีการ
ท่ีเหมาะสม โดยมีเป้าหมายให้ผู้สัมผัสโรคได้รับการคัดกรองโรคดูแล รักษา ลดการ
แพร่กระจายของโรค 

วัตถุประสงค์ เพ่ือลดการแพร่โรคไปสู่บุคคลอ่ืนและลดการติดโรคซํ้าของผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือ 
ตัวช้ีวัด F11.1 ผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือโรคหนองในได้รับการติดตามผู้สัมผัสโรค (รหัสโรค/

หัตถการท่ีเกี่ยวข้อง Z20.2) 
ตัวต้ัง จํานวนผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือโรคหนองในได้รับการติดตามผู้สัมผัสโรค x 100  
ตัวหาร จํานวนผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือโรคหนองในท้ังหมดในช่วงเวลาการประเมิน 
เป้าหมาย ร้อยละ 100 
Benchmark (ระบุท่ีมา/ปี) ร้อยละ 4.8 (พ.ศ. 2555) 
เกณฑ์วัดระดับผลการดําเนินงาน  
ระดับ 1  < ร้อยละ 45 
ระดับ 2  ร้อยละ 45-59 
ระดับ 3 ร้อยละ 60-74 
ระดับ 4  ร้อยละ 75-89 
ระดับ 5  ≥ ร้อยละ 90 
ตัวช้ีวัด F11.2 ผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือโรคซิฟิลิสได้รับการติดตามผู้สัมผัสโรค 
ตัวต้ัง จํานวนผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือโรคซิฟิลิสได้รับการติดตามผู้สัมผัสโรคx 100 
ตัวหาร จํานวนผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือโรคซิฟิลิสท้ังหมดในช่วงเวลาการประเมิน 
เป้าหมาย ร้อยละ 100 



56 
 

มาตรฐานและการประเมินการดาํเนินงานด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
ในสถานบริการสาธารณสุข พ.ศ. 2560 
 

 

Benchmark (ระบุท่ีมา/ปี) 0 (พ.ศ. 2555)  
เกณฑ์วัดระดับผลการดําเนินงาน  
ระดับ 1  < ร้อยละ 45 
ระดับ 2  ร้อยละ 45-59 
ระดับ 3 ร้อยละ 60-74 
ระดับ 4  ร้อยละ 75-89 
ระดับ 5  ≥ ร้อยละ 90 
วิธีการประเมิน/หลักฐาน/
แหล่งข้อมูล 

1. สุ่มทบทวนเวชระเบียนหรือฐานข้อมูลผู้ป่วยและผู้รับบริการคัดกรองโรคท่ีพบโรค
หนองในและโรคซิฟิลิส 

2. สัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ี 
3. ทบทวนเอกสาร ข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น log book เป็นต้น 
4. ทบทวนจํานวนหญิงต้ังครรภท่ี์ได้รับการค้นหาโรคซิฟิลิส จํานวนหญิงต้ังครรภ์ที่

พบโรคซิฟิลิส และจํานวนสามีหรือคู่เพศสัมพันธ์ท่ีได้รับการติดตามมาตรวจรักษา
ในช่วงเวลาการประเมิน 

หมายเหตุ: ประเมินการดําเนินกิจกรรม (process) แต่ไม่ได้ประเมินความสําเร็จของการทํากิจกรรมนี้ หากใน
ปีงบประมาณท่ีประเมินไม่มีผู้ป่วยหนองในและ/หรือซิฟิลิส ในข้อ F11.1 และ/หรือ F11.2 จะไม่ปรากฏคะแนนการ
ประเมิน 
 

F12. การติดตามผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อโรคซิฟิลิสเข้ารับการรักษาและ/หรือเข้ารับการรักษาให้ครบตามมาตรฐาน 
ตัวช้ีวัด F12. ผู้ป่วยหรอืผู้ติดเช้ือโรคซิฟิลิสได้รับการติดตามมารับการรักษาและ/หรือได้รับ

การติดตามมารักษาจนครบ  
คําอธิบาย เนื่องจากผู้เป็นโรคซิฟิลิสมักไม่มีอาการ ผู้เป็นโรคจีงอาจไม่มีความตระหนักใน

ความจําเป็นของการต้องมารับการรักษา และความจําเป็นของการต้องมารับการ
รักษาให้ครบ การติดตามผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือโรคซิฟิลิสท่ียังไม่ได้รับการรักษาหรือ
รักษาไม่ครบให้มารับการรักษา จะเป็นวิธีการที่ทําให้ผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือโรคซิฟิลิส
ทุกรายได้รับการรักษาจนหาย หยุดการแพร่โรค การติดตามทําได้โดยใช้จดหมาย/
โทรศัพท์ และโดยเจ้าหน้าที่ โดยผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือโรคซิฟิลิสระยะใดก็ตามท่ียัง
ไม่ได้รับการรักษา ต้องติดตามมารับการรักษา ส่วนผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือโรคซิฟิลิส
ระยะหลัง ต้องติดตามมารับการรักษาให้ครบ โดยเฉพาะอย่างย่ิง ถ้ารักษาโดยใช้ยา
ฉีด benzathine penicillin dose ท่ี 1 ห่างจาก dose ท่ี 2 นาน 7 วัน หากผู้ป่วย
หรือผู้ติดเช้ือโรคไม่มาจะต้องตามมารับการรักษาให้ทัน (คือ ช่วงห่างระหว่าง dose 
ไม่เกิน 14 วัน) มิฉะนั้นต้องต้ังต้นรักษาใหม่ ระหว่าง dose ท่ี 2 และ 3 อธิบายด้วย
เหตุผลเดียวกัน 
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วัตถุประสงค ์ เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายไปยังบุคคลอ่ืนๆ หรือจําเป็นต้องได้รับการรักษาอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือให้หายขาด 

ตัวต้ัง จํานวนผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือโรคซิฟิลิสที่ยังไม่ได้รับการรักษา ได้รับการติดตามมารับ
การรักษาภายใน 7 วัน และผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือโรคซิฟิลิสที่ต้องฉีดยา >1 dose ที่ไม่
มาฉีดยาตามนัด ได้รับการติดตามมารับการรักษาภายใน 7 วันหลังจากวันที่ผิดนัด x 
100 

ตัวหาร จํานวนผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือโรคซิฟิลิสที่ยังไม่ได้รับการรักษา และผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือ
โรคท่ีต้องฉีดยา >1 dose ที่ไม่มาฉีดยาตามนัด ทั้งหมดในช่วงเวลาการประเมิน 

เป้าหมาย ร้อยละ 100 
Benchmark (ระบุที่มา/ปี) ไม่มีข้อมูล 
เกณฑ์วัดระดับผลการดําเนินงาน  
ระดับ 1  < ร้อยละ 45 
ระดับ 2  ร้อยละ 45-59 
ระดับ 3 ร้อยละ 60-74 
ระดับ 4  ร้อยละ 75-89 
ระดับ 5  ≥ ร้อยละ 90 
วิธีการประเมิน/หลักฐาน/
แหลง่ข้อมูล 

1. สุ่มทบทวนเวชระเบียนหรือฐานข้อมูลผู้ป่วยและผู้รับบริการคัดกรองโรคที่พบโรค
ซิฟิลิส 

2. ทบทวนเอกสาร ข้อมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น log book เป็นต้น 
หมายเหตุ: ประเมินการดําเนินกิจกรรม (performance) แต่ไม่ได้ประเมินความสําเร็จของการทํากิจกรรมน้ี โดยมีการ
ระบุกิจกรรมการติดตามในเวชระเบียนหรือเอกสารข้อมูลอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง เช่น มีการติดตามใน logbook หรือสมุดบันทึก
ของฝ่ายเวชกรรม เป็นต้น ให้ถือว่ามีการติดตาม หากในปีงบประมาณที่ประเมินไม่มีผู้ป่วยซิฟิลิสเลย จะไม่ปรากฎคะแนน
การประเมินในข้อ F12 นี้ 

 

 
 
หมายถึง การจัดกิจกรรมการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ลงในพ้ืนที่ เพ่ือให้

ความรู้ ความเข้าใจเรื่องการป้องกันโรค เกิดความตระหนักและลดพฤติกรรมเสี่ยง รวมถึงการประชาสัมพันธ์
การให้บริการตรวจรักษา คัดกรองโรคของหน่วยบริการสาธารณสุข ตลอดจนการค้นหาและติดตามผู้ที่เสี่ยงต่อ
การติดเช้ือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอชไอวีหรือผู้ป่วย เพ่ือนําเข้าสู่บริการในระบบบริการรักษาพยาบาล
ที่เหมาะสม 
 

G. การดําเนินงานเชิงรุก 
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ตัวช้ีวัด G1. การสํารวจแหลง่หรือสถานบริการทางเพศและจุดรวมตัวเพ่ือการป้องกัน
ควบคุมโรค 

คําอธิบาย การสํารวจแหล่งหรือสถานบริการทางเพศและจุดรวมตัว หมายถึง การสํารวจ
สถานท่ีท่ีจัดอยู่ในประเภทของแหล่งหรือสถานบริการฯ (24 ประเภท) เพ่ือค้นหา
ประชากรเป้าหมายในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค โดยปกติจะดําเนินการปีละ 1 
ครั้ง  

วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้มีข้อมูลพ้ืนฐานในการจัดทําหรือวางแผนการจัดบริการเฝ้าระวังป้องกัน
ควบคุมโรคเพ่ือการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคท่ีมีประสิทธิภาพ 

เป้าหมาย ระดับ 5 
Benchmark (ระบุที่มา/ปี) ไม่มีข้อมูล 
เกณฑ์วัดระดับผลการดําเนินงาน  
ระดับ 1  — 
ระดับ 2  — 
ระดับ 3 — 
ระดับ 4  — 
ระดับ 5  มีการสํารวจแหล่ง/สถานบรกิารฯ และจุดรวมตัว 
วิธีการประเมิน/หลักฐาน/
แหลง่ข้อมูล 

1. เอกสารสรุปรายงานการสํารวจแหลง่/สถานบริการฯ และจุดรวมตัวในการ
ควบคุมดูแลของหน่วยบริการ 

2. สัมภาษณ์ผู้บรหิาร ผู้รับผิดชอบ ผู้ปฎิบัติงาน 
ตัวช้ีวัด G2. การเยี่ยมแหลง่หรือสถานบริการทางเพศและจุดรวมตัว 
คําอธิบาย การเย่ียมแหล่งหรือสถานบริการฯ และจุดรวมตัว หมายถึง การเย่ียมแหล่งหรือ

สถานที่ (24 ประเภท) ท่ีมีประชากรเป้าหมายหรือกลุ่มผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงเพ่ือให้สุข
ศึกษา แนะนําการป้องกันควบคุมโรคและประชาสัมพันธ์การเข้าถึงบริการคัดกรอง
โรคและบริการตรวจรักษาของสถานบริการสาธารณสุข โดยมาตรฐานกําหนดให้มี
การเยี่ยมแหล่งหรือสถานบริการฯ และจุดรวมตัวอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง 
จุดรวมตัว หมายถึง สถานท่ีหรือพ้ืนท่ีท่ีประชากรเป้าหมาย เช่น ชายท่ีมีเพศสัมพันธ์
กับชาย วัยรุ่น เป็นต้น มาชุมนุมหรืออยู่รวมกันหรือนัดพบ เพ่ือทํากิจกรรมหรือ
วัตถุประสงค์ใดๆ เช่น สถานศึกษา สถานประกอบการต่างๆ เช่น ร้านนวด พ้ืนท่ี
สาธารณะ เช่น สวนสาธารณะ หรือชุมชน เป็นต้น 

วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้มีข้อมูลพ้ืนฐานในจัดทําหรือการวางแผนการจัดบริการเฝ้าระวังป้องกัน
ควบคุมโรคเพ่ือการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ ให้เกิดความตระหนักในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคความจําเป็น
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ของการคัดกรองโรคในขณะที่ยังไม่มีอาการ ในผู้ ท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยง และสร้าง
ความคุ้นเคยกับประชากรเป้าหมาย 

เป้าหมาย ระดับ 5 
Benchmark (ระบุที่มา/ปี) ไม่มีข้อมูล 
เกณฑ์วัดระดับผลการดําเนินงาน  
ระดับ 1  — 
ระดับ 2  — 
ระดับ 3 มีการเย่ียมแหล่งหรือสถานบริการฯ หรือจุดรวมตัว <4 ครั้งต่อปี 
ระดับ 4  — 
ระดับ 5  มีการเย่ียมแหล่งหรือสถานบริการฯ และจุดรวมตัว >4 ครั้งต่อปี 
วิธีการประเมิน/หลักฐาน/
แหลง่ข้อมูล 

1. ทบทวนเอกสารสรุปรายงานการสํารวจและ/หรือเย่ียมแหล่งหรือสถานบริการฯ
และจุดรวมตัว กิจกรรมการให้สุขศึกษา หรือ สมุดบันทึกอ่ืนๆ ท่ีมีการรับรองการ
ดําเนินงาน 

2. สัมภาษณ์ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบ ผู้ปฎิบัติงาน 
ตัวช้ีวัด G3. การให้สุขศึกษาระหว่างการเย่ียมแหล่งหรือสถานบรกิารทางเพศและจุดรวมตัว 
คําอธิบาย การให้สุขศึกษาเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์ การคัดกรองโรคอย่าง

สมํ่าเสมอ การตรวจรักษาฯ การป้องกันควบคุมโรคด้วยวิธีการต่างๆรวมถึงการ
ประชาสัมพันธ์สถานบริการสาธารณสุขท่ีประชากรเป้าหมายสามารถเข้ารับบริการ
ได้ โดยมี 2 รูปแบบ 
1. การให้สุขศึกษารายบุคคล เช่น ในแหล่งหรือสถานบริการฯ การเย่ียมบ้าน (ผู้ป่วย 
ผู้สัมผัสโรคผู้มีพฤติกรรมเสี่ยง)เป็นต้น 
2. การให้สุขศึกษารายกลุ่ม เช่น ในแหล่งหรือสถานบริการฯโรงเรียน โรงงาน เป็น
ต้น 

วัตถุประสงค ์ เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้เกิดความตระหนักในการป้องกันควบคุมโรคการคัด
กรองโรคอย่างสมํ่าเสมอ และสร้างความคุ้นเคยกับประชากรเป้าหมาย 

เป้าหมาย ระดับ 5 
Benchmark (ระบุที่มา/ปี) ไม่มีข้อมูล 
เกณฑ์วัดระดับผลการดําเนินงาน  
ระดับ 1  — 
ระดับ 2  — 
ระดับ 3 มีการให้สุขศึกษา <4 ครั้งต่อปี ระหว่างการเยี่ยมแหล่งหรอืสถานบริการฯ และจุด

รวมตัว 
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ระดับ 4  —  
ระดับ 5  มีการให้สุขศึกษา >4 ครั้งต่อปี ระหว่างการเยี่ยมแหล่งหรอืสถานบริการฯ และจุด

รวมตัว 
วิธีการประเมิน/หลักฐาน/
แหลง่ข้อมูล 

1. ทบทวนเอกสารสรุปรายงานการเย่ียมแหล่งหรือสถานบริการฯ และจุดรวมตัว
กิจกรรมการให้สุขศึกษา หรือ สมุดบันทึกอ่ืนๆ ท่ีมีการรับรองการดําเนินงาน 

2. สัมภาษณ์ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบ ผู้ปฎิบัติงาน 
ตัวช้ีวัด G4. มีระบบการส่งต่อจากงานเชิงรุกสู่การรับบริการคัดกรองโรคหรือรักษาโรคใน

คลินิกหรือโรงพยาบาล 
คําอธิบาย ประชากรเป้าหมายหรือกลุ่มผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงท่ีได้รับการให้สุขศึกษา จากการเย่ียม

หรือสํารวจแหล่งหรือสถานบริการฯ และจุดรวมตัว ได้รับการส่งต่อและเข้าถึง
บริการคัดกรองโรคหรือบริการตรวจรักษาของสถานบริการสาธารณสุข 

วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้ประชากรเป้าหมายหรือกลุ่มผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงท่ีได้รับการให้สุขศึกษาจาก
การเย่ียมหรือสํารวจแหล่งหรือสถานบริการฯและจุดรวมตัว ได้รับการส่งต่อและ
เข้าถึงบริการคัดกรองโรค (ยังไม่มีอาการ) หรือบริการตรวจรักษา (มีอาการ) ของ
สถานบริการสาธารณสุข เพ่ือการรักษาต้ังแต่ระยะเร่ิมแรก การป้องกันและควบคุม
โรค เป็นการลดภาวะแทรกซ้อนและเพ่ิมคุณภาพชีวิต 

เป้าหมาย ระดับ 5 
Benchmark (ระบุที่มา/ปี) ไม่มีข้อมูล 
เกณฑ์วัดระดับผลการดําเนินงาน  
ระดับ 1  — 
ระดับ 2  — 
ระดับ 3 มีระบบการส่งต่อจากงานเชิงรุกสู่การรับบรกิารคัดกรองโรคหรือรักษาโรคในคลินิก

หรือโรงพยาบาล 
ระดับ 4  — 
ระดับ 5  มีระบบการส่งต่อจากงานเชิงรุกสู่การรับบรกิารคัดกรองโรคหรือรักษาโรคในคลินิก

หรือโรงพยาบาล และมีจํานวนผู้ท่ีได้รับการส่งต่อ และเขา้ถึงบริการ 
วิธีการประเมิน/หลักฐาน/
แหลง่ข้อมูล 

เอกสารการส่งต่อผู้รับบริการ 
ทะเบียนผู้รับบริการ 
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การติดตามประเมินผล เป็นขั้นตอนที่สําคัญในการติดตามความก้าวหน้า ผลของการปฎิบัติงาน 

รวมถึงปัญหาอุปสรรคของการดําเนินงาน ในงานด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จึงได้กําหนดให้มีระบบ
สารสนเทศในการเก็บและวิคราะห์ข้อมูลสารสนเทศการปฎิบัติงานการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ และรายงานสถานการณ์โรค (รายงาน 506) ซ่ึงรายงานดังกล่าวหากมีความครบถ้วน 
ถูกต้องและทันเวลา จะทําให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการจัดทําหรือวางแผนการดําเนินงาน
การเฝ้าระวังป้องกันควบคุม และการดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการติดเช้ือเอชไอวี 

 
H. การจัดทําระบบสารสนเทศด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ ์
ตัวช้ีวัด H. การจัดทําระบบสารสนเทศด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
คําอธิบาย ระบบสารสนเทศด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หมายถึง การนําคอมพิวเตอร์มาช่วย

ในการรวบรวม จัดเก็บ หรือจัดการกับข้อมูลด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพ่ือให้
ข้อมูลนั้นกลายเป็นสารสนเทศที่ดี สามารถนําไปใช้ในการตัดสินใจได้ในเวลา
อันรวดเร็ว 

ตัวช้ีวัด H1. มีการจัดทําข้อมูลสารสนเทศผลการปฎิบัติงานการเฝ้าระวังป้องกันควบคุม
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

คําอธิบาย ข้อมูลสารสนเทศการปฎิบัติงานการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ เป็นสิ่งที่สถานบริการสาธารณสุขควรจัดทําเพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดทํา
หรือวางแผนปรับปรุง และพัฒนาการดําเนินงานด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การ
จําแนกข้อมูลการปฏิบัติงานการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ควรแยกกลุ่มที่มีภาวะเสี่ยงสูงต่อการติดเช้ือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอชไอวี
หรือประชากรเป้าหมายเป็นกลุ่มต่างๆ เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์การดําเนินงานแยก
รายประชากรเป้าหมาย ได้แก่ พนักงานบริการชายและหญิง ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับ
ชาย ผู้ใช้สารเสพติดด้วยวิธีฉีด แรงงานข้ามชาติ เยาวชน และประชาชนท่ีมี
พฤติกรรมเสี่ยงสูงต่อการติดเช้ือเอชไอวี แยกเพศ ชาย หญิง ข้อมูลสารสนเทศของ
กิจกรรมที่ดําเนินการประกอบด้วย 

 จํานวนและสัดส่วนผู้ป่วย/ติดเช้ือซิฟิลิสรายใหม่จากการค้นหาในงานคัดกรองโรค
หรืองานตรวจรักษาโรค งานคัดกรองโรคในหญิงต้ังครรภ์และงานคลินิกเคลื่อนที่
ในประชากรเป้าหมาย 

 จํานวนและสัดส่วนผู้ติดเช้ือเอชไอวีจากการค้นหาในผู้มาคัดกรองโรคและงาน
ตรวจรักษาโรค จํานวนและสัดส่วนที่ส่งเข้าระบบการดูแลรักษาต่อไป โดยใช้
กระบวนการให้การปรึกษาเพ่ือการตรวจเลือดโดยสมัครใจโดยผู้ให้บริการทาง

3. มาตรฐานด้านการติดตามประเมินผล 
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ส า ธ า รณสุ ข เ ป็ นผู้ เ ริ่ ม ก ร ะบวนก า ร  ( provider initiated testing and 
counseling)  

 จํานวนและสัดส่วนผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หลัก และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์อ่ืนๆ โดยแยกเป็น 2 กลุ่ม คืองานคัดกรองโรคในกลุ่มเสี่ยงหรือ
ประชากรเป้าหมายท่ีอาจยังไม่มีอาการ และงานตรวจรักษาผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือ
ท่ีมาตรวจโรค จํานวนครั้งของผู้มารับบริการคัดกรองโรคและ/หรือผู้ป่วยที่มา
ตรวจฯ 

 จํานวนและสัดส่วนการติดตามผู้ป่วยท่ียังไม่ได้รับการรักษา หรือได้รับการรักษา
ไม่ครบให้มารับการรักษาให้ครบตามมาตรฐาน 

 จํานวนและสัดส่วนของผู้สัมผัสโรคที่มีข้อมูลเพียงพอที่จะติดตามและที่ติดตามมา
รับการรักษาได้ สัดส่วนของผู้สัมผัสโรคท่ีติดตามได้ต่อผู้สัมผัสโรคท้ังหมด เพ่ือ
ทราบความสําเร็จของการควบคุมโรคและการป้องกันการป่วยซํ้า  

 จํานวนผู้รับบริการตรวจโรคหรือบริการคัดกรองโรคที่ได้รับการปรึกษาเรื่อง
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

 จํานวนผู้รับบริการตรวจโรคหรือบริการคัดกรองโรคท่ีได้รับสุขศึกษาทั้งภายใน
และภายนอกสถานบริการสาธารณสุข  

 การควบคุมแหล่งหรือสถานบริการทางเพศ หมายถึง การได้ไปเย่ียมเยียนและ
ชักชวนให้พนักงานบริการมาตรวจคัดกรองโรคอย่างสมํ่าเสมอเพ่ือการควบคุม
โรค จํานวนของแหล่งหรือสถานบริการฯท่ีสํารวจพบในปีปฏิทิน จํานวนและ
สัดส่วนของแหล่งบริการฯ ใหม่และเก่าท่ีควบคุมได้ (ควบคุมโรคได้คือ มีพนักงาน
บริการมารับบริการคัดกรองโรค) 

วัตถุประสงค์ เพ่ือการติดตามประเมินผลการดําเนินงานด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือเป็นข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ในการจัดทําแผน 
ปรับปรุง และพัฒนาการดําเนินงาน 

เป้าหมาย ระดับ 5 
Benchmark (ระบุที่มา/ปี) ไม่มีข้อมูล  
เกณฑ์วัดระดับผลการ
ดําเนินงาน 

 

ระดับ 1  — 
ระดับ 2  — 
ระดับ 3 — 
ระดับ 4  — 
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ระดับ 5  สถานบริการสาธารณสุขจัดทําข้อมูลสารสนเทศการปฎิบัติงานการเฝ้าระวังป้องกัน
ควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ นําไปใช้ และส่งให้กับ สสจ. 

 

ตัวช้ีวัด H2. มีการวิเคราะห์และนําเสนอข้อมูลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยข้อมูลจาก
รายงาน 506 ข้อมูลสารสนเทศการปฎิบัติงานการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ และข้อมูลการสํารวจแหล่งหรือสถานบริการฯ และจุดรวมตัวให้แก่
ผู้บริหารของหน่วยงาน 

คําอธิบาย การวิเคราะห์ข้อมูล หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วนําข้อมูลมาดําเนินการด้วย
วิธีการต่างๆ เช่น การแยกประเภท การหาข้อสรุปเกี่ยวกับลักษณะต่างๆ ของข้อมูล 
การพิจารณาว่าข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมมาได้มีความสัมพันธ์กับข้อมูลอ่ืนหรือไม่อย่างไร 
ตลอดจนอาจทําการพยากรณ์เหตุการณ์ในอนาคตจากข้อมูลท่ีเกบ็รวบรวมได้ 
การนําเสนอข้อมูล หมายถึง การนํารายละเอียดท่ีได้จากการศึกษา การวิเคราะห์
ข้อมูล มีประเด็นความคิดที่ชัดเจน มานําเสนอให้แก่ผู้บริหารของหน่วยงาน หรือ
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืนๆ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการจัดทําหรือวางแผนเฝ้าระวังป้องกันควบคุม
โรคต่อไป 

เป้าหมาย ระดับ 5 
Benchmark (ระบุที่มา/ปี) ไม่มีข้อมูล  
เกณฑ์วัดระดับผลการ
ดําเนินงาน 

 

ระดับ 1  — 
ระดับ 2  มีการวิเคราะห์และนําเสนอขอ้มูลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยข้อมูลจากรายงาน 

506  
ระดับ 3 — 
ระดับ 4  มีการวิเคราะห์และนําเสนอขอ้มูลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยข้อมูลจากรายงาน 

506 ข้อมูลสารสนเทศฯ หรือข้อมูลสํารวจแหลง่หรือสถานบริการฯ และจุดรวมตัว 
ระดับ 5  มีการวิเคราะห์และนําเสนอขอ้มูลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยข้อมูล จากรายงาน 

506 ข้อมูลสารสนเทศฯ และข้อมูลการสํารวจแหลง่หรือสถานบริการฯ และจุด
รวมตัว 

วิธีการประเมิน/หลักฐาน/
แหลง่ข้อมูล 

1. ทบทวนเอกสาร การจัดทําหรือส่งข้อมูลโรคและการวิเคราะห์ตามระบบให้
ผู้บริหารหน่วยงานหรือหน่วยงานอื่นท่ีต้องใช้ข้อมูล 

2. ดูเอกสารข้อมูลสารสนเทศการปฏิบัติงานฯ  
3. เอกสารการวิเคราะห์ข้อมูล จากรายงาน 506 และข้อมูลสารสนเทศการ

ปฎิบัติงานการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  



64 
 

มาตรฐานและการประเมินการดาํเนินงานด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
ในสถานบริการสาธารณสุข พ.ศ. 2560 
 

 

4. เอกสารการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

I. ความครบถ้วน และความถูกต้องของข้อมูลสารสนเทศฯ และการรายงาน 506 
I1.ข้อมูลสารสนเทศการปฏิบัติงานการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ ์มีความครบถ้วนและ
ถูกต้อง 
ตัวช้ีวัด I1.1 ความครบถ้วนของข้อมูลสารสนเทศการปฎิบัติงานการเฝ้าระวังป้องกันควบคุม

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
คําอธิบาย - ข้อมูลสารสนเทศการปฎิบัติงานการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์เป็นสิ่งที่กําหนดให้ทุกหน่วยบริการสาธารณสุขควรจัดทําเพ่ือใช้ใน
การจัดทําหรือวางแผนปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานด้านโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์  

- ความครบถ้วนของข้อมูลสารสนเทศการปฎิบัติงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุม
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หมายถึง จํานวนของชุดข้อมูลฯ 7 หมวด ท่ีสถาน
บริการสาธารณสุขได้บันทึก (จํานวนรายหรือครั้ง) และการหาสัดส่วนของ
กิจกรรมในข้อมูลสารสนเทศฯ เพ่ือให้ทราบสถานการณ์ของโรค และสถานการณ์
การดําเนินงานในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ตามนิยามที่กําหนดไว้ในเอกสารการทํา
ข้อมูลสารสนเทศฯ เพ่ือการนําเสนอผู้บริหารและเพ่ือการจัดทําหรือวางแผน
พัฒนาการดําเนินงานต่อไป  

วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้สถานบริการสาธารณสุข สสจ. สคร. และสํานักส่วนกลางที่มีหน้าที่เฝ้าระวัง
ป้องกันควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มีข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ (ข้อมูลสารสนเทศ
ฯ) ท่ีมีความครบถ้วนสะท้อนถึงสถานการณ์การปฏิบัติงานด้านโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ท่ีแท้จริง เป็นประโยชน์ต่อการจัดทํา สนับสนุนหรือวางแผนในการ
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานฯ ให้ได้ครอบคลุมประชากรเป้าหมาย
ครบถ้วนทุกกิจกรรม ส่งผลถึงการบรรลุเป้าหมายการลดโรค ลดภาวะแทรกซ้อน
จากโรค 

เป้าหมาย ร้อยละ 100 
Benchmark (ระบุท่ีมา/ปี) ไม่มีข้อมูล 
เกณฑ์วัดระดับผลการ
ดําเนินงาน 

 

ระดับ 1  มีข้อมูล 1-2 หมวด  
ระดับ 2  มีข้อมูล 3 หมวด  
ระดับ 3 มีข้อมูล 4 หมวด  
ระดับ 4  มีข้อมูล 5-6 หมวด  
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ระดับ 5  มีข้อมูล 7 หมวด  
ตัวช้ีวัด I1.2 ความถูกต้องของข้อมูลสารสนเทศการปฎิบัติงานการเฝ้าระวังป้องกันควบคุม

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
คําอธิบาย ความถูกต้องเป็นการตรวจสอบว่าข้อมูลสารสนเทศการปฎิบัติงานฯของกิจกรรม 

(จํานวนรายหรือครั้ง) เป็นข้อมูลสารสนเทศฯจริงตามนิยามที่กําหนดไว้ในคู่มือการ
ทําข้อมูลสารสนเทศการปฎิบัติงานการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 

วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้ข้อมูลสารสนเทศการปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็น
ข้อมูลที่เป็นผลผลิตจากการปฏิบัติงานที่แท้จริง เช่ือถือได้ สามารถใช้เป็นประโยชน์
ในการติดตามประเมินผลและจัดทําหรือวางแผนในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการ
ดําเนินงานต่อไป 

เป้าหมาย ร้อยละ 100 
Benchmark (ระบุท่ีมา/ปี) ไม่มีข้อมูล 
เกณฑ์วัดระดับผลการ
ดําเนินงาน 

 

ระดับ 1  ข้อมูลถูกต้อง 1-2 หมวด  
ระดับ 2  ข้อมูลถูกต้อง 3 หมวด  
ระดับ 3 ข้อมูลถูกต้อง 4 หมวด  
ระดับ 4  ข้อมูลถูกต้อง 5-6 หมวด  
ระดับ 5  ข้อมูลถูกต้อง 7 หมวด  
วิธีการประเมิน/หลักฐาน/
แหลง่ข้อมูล 

ทบทวนข้อมูลสารสนเทศการปฎิบัติงานการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ในช่วงเวลาการประเมินข้อมูลถูกต้อง ≥ ร้อยละ 80 หมายถึงจํานวนครั้ง
หรือรายถูกต้อง  

I2. รายงาน 506 มีความครบถ้วนและถูกต้อง 
ตัวช้ีวัด I2.1 สถานบริการสาธารณสุขมีการจัดทํารายงานอุบัติการณ์และความชุกของ

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ประจําปี (รายงาน 506) 

คําอธิบาย รายงาน 506 เป็นรายงานที่กําหนดให้ทุกสถานบริการสาธารณสุขต้องจัดทํารายงาน
ผู้ป่วยด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพ่ือประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุม
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้สถานบริการสาธารณสุข สสจ. สคร. และสํานักส่วนกลางที่มีหน้าท่ีเฝ้าระวัง
ป้องกันควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มีข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ (ข้อมูลสถานการณ์
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โรค) ท่ีแท้จรงิ เพ่ือการจัดทํา สนันสนุนหรือวางแผนในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
การดําเนินงานฯ 

เป้าหมาย ระดับ 5 

Benchmark (ระบุท่ีมา/ปี) ไม่มีข้อมูล 

เกณฑ์วัดระดับผลการ
ดําเนินงาน 

 

ระดับ 1  — 

ระดับ 2  — 

ระดับ 3 — 

ระดับ 4  — 

ระดับ 5  มีการจัดทํารายงานโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (รายงาน 506) ประจําปี 

ตัวช้ีวัด I2.2 ความครบถ้วนของการรายงาน 506 ของสถานบริการสาธารณสุข 

คําอธิบาย ความครบถ้วนของการายงาน (completeness) คือการหาสัดส่วนของผู้ที่มีอาการ 
อาการแสดง และการตรวจทางห้องปฏิบัติการเข้าได้กับนิยามผู้ป่วยโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ชนิดน้ันๆ ที่ถูกรายงานต่อผู้ท่ีมีอาการ อาการแสดง และการตรวจฯ เข้า
ได้กับนิยามผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดนั้นๆ ท่ีมารับบริการท้ังหมด 

วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้สถานบริการสาธารณสุข สสจ. สคร. และสํานักส่วนกลางท่ีมีหน้าที่ดูแล
ควบคุมโรค ทราบคุณภาพของข้อมูลรายงาน 506 ท่ีถูกรายงานและที่เป็นจริงตาม
นิยามผู้ป่วยโรคน้ันๆ ว่ามีความครบถ้วนเพียงใด ซ่ึงช่วยสะท้อนถึงสถานการณ์โรคท่ี
แท้จริง 

ตัวต้ัง จํานวนผู้ท่ีมีอาการ อาการแสดง และ/หรือการตรวจทางห้องปฏิบัติการเข้าได้กับ
นิยามผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ท่ีถูกรายงาน x 100 

ตัวหาร จํานวนผู้ท่ีมีอาการ อาการแสดง และ/หรือการตรวจทางห้องปฏิบัติการเข้าได้กับ
นิยามผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ท่ีมารับบริการท้ังหมด 

เป้าหมาย ร้อยละ 100 

Benchmark (ระบุท่ีมา/ปี) ร้อยละ 45.9 (พ.ศ. 2555)  

เกณฑ์วัดระดับผลการ
ดําเนินงาน 

 

ระดับ 1  < ร้อยละ 30 

ระดับ 2  ร้อยละ 30-49 

ระดับ 3 ร้อยละ 50-69 



67 
 

มาตรฐานและการประเมินการดาํเนินงานด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
ในสถานบริการสาธารณสุข พ.ศ. 2560 

 

 

 
 

ระดับ 4  ร้อยละ 70-89 

ระดับ 5  ≥ ร้อยละ 90 

ตัวช้ีวัด I2.3 ความถูกต้องหรือค่าพยากรณ์บวกของการรายงาน 506 (ระบบเฝ้าระวัง
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์) ของสถานบริการสาธารณสุข 

คําอธิบาย ค่าพยากรณ์บวกของระบบเฝ้าระวัง (predictive value positive, PVP) หรือความ
ถูกต้องของการรายงาน 506 มีวิธีตรวจสอบ 2 วิธีคือ  
วิธีท่ี 1 เป็นการตรวจสอบว่าผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ท่ีถูกรายงานเข้ามาเป็น
ผู้ป่วยจริงตามนิยามผู้ป่วยท่ีใช้ในการเฝ้าระวังหรือไม่ 
วิธีที่ 2 เป็นการตรวจสอบว่าการระบาดท่ีถูกตรวจจับได้โดยระบบเฝ้าระวังเป็นการ
ระบาดจริง (true outbreak)  
ในท่ีน้ี หมายถึง วิธีท่ี 1  

วัตถุประสงค ์ เพ่ือใช้ร่วมกับข้อมูลความครบถ้วนของการรายงาน 506 เพ่ือคาดประมาณ
สถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ท่ีเป็นจริง สามารถใช้ประโยชน์ในการติดตาม
ประเมินผลและจัดทําหรือวางแผนการดําเนินงานด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ต่อไป 

ตัวต้ัง จํานวนผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ที่มีอาการ อาการแสดง และ/หรือการตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการเข้าได้กับนิยามผู้ป่วยโรคน้ันๆ ท่ีถูกรายงาน x 100  

ตัวหาร จํานวนผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โรคนั้นๆ ท่ีถูกรายงานท้ังหมด 

เป้าหมาย ร้อยละ 100 

Benchmark (ระบุท่ีมา/ปี) ร้อยละ 97.8 (พ.ศ. 2555)  

เกณฑ์วัดระดับผลการ
ดําเนินงาน 

 

ระดับ 1  < ร้อยละ 45 

ระดับ 2  ร้อยละ 45-59 

ระดับ 3 ร้อยละ 60-74 

ระดับ 4  ร้อยละ 75-89 

ระดับ 5  ≥ ร้อยละ 90 

วิธีการประเมิน/หลักฐาน/
แหลง่ข้อมูล 

- สุ่ม ICD-10 และทบทวนเวชระเบียน 
- สุ่มทบทวนข้อมูลรายงาน 506 ที่หน่วยงานเวชกรรมและ สสจ. 
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มาตรฐานและการประเมินการดาํเนินงานด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
ในสถานบริการสาธารณสุข พ.ศ. 2560 
 

 

บทที่ 4 เคร่ืองมือการประเมิน 

1. File ตารางรายช่ือ ICD-10 แยกตามโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 8 โรคและอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
ได้แก่ ICD-10 แยกตามโรค 8 โรค อาการท่ีเกี่ยวข้องกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การคัดกรอง

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การสัมผัสโรค และการต้ังครรภ์ เพ่ือขอข้อมูลจากฐานข้อมูลสถานบริการ
สาธารณสุข  

ตารางท่ี 2 รหัส ICD-10 ท่ีใช้ขอข้อมูลจากโปรแกรมเวชระเบียนของสถานบริการสาธารณสุข 

โรค รหัส ICD-10  รหัส 506  

ซิฟิลิส A50.0-A50.7, A50.9, A51.0-A51.5, A51.9, 
A52.0-A52.3, A52.7-A52.9, A53.0, A53.9 

37 

หนองใน A54.0-A54.6, A54.8, A54.9 38 
กามโรคของต่อมและท่อน้ําเหลือง A55 41 
หนองในเทียม A56.0-A56.4, A56.8, N34.1 39 
แผลริมอ่อน A57 40 
พยาธิช่องคลอด A59.0, A59.8, A59.9 86 
เริมที่อวัยวะเพศ A60.0, A60.1, A60.9 79 
หูดท่ีอวัยวะเพศ A63.0, A63.8 80 
Urethral syndrome N34.2, N34.3  
Scrotal swelling N45.0, N45.9  
Genital abscess N34.0, N48.2, N75.1,  
Genital ulcer N48.5 (penile), N76.5, N76.6 (vagina, 

vulva)  
Acute PID (pelvic inflammatory diseases)  N70.0, N70.1, N70.9  
Syphilis complicating pregnancy, childbirth and the 
puerperium 

O98.1 

 
Gonorrhea complicating pregnancy, childbirth and the 
puerperium O98.2  
การตรวจคัดกรองพิเศษสําหรับโรคติดเชื้อท่ีติดต่อทางเพศสัมพนัธ ์
(special screening examination for infections with a 
predominantly sexual mode of transmission) 

Z11.3 

 
การสัมผัสและเปดิรับการสัมผัสโรคติดเชื้อท่ีติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ 
(contact with and exposure to infections with a 
predominantly sexual mode of transmission) 

Z20.2 

 

ปัญหาการต้ังครรภ์ท่ีไม่ประสงค์ (problems related to 
unwanted pregnancy) 

Z64.0 
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มาตรฐานและการประเมินการดาํเนินงานด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
ในสถานบริการสาธารณสุข พ.ศ. 2560 

 

 

2. File ตารางข้อมูลตัวแปรที่ต้องการจากโปรแกรมเวชระเบียนของสถานบริการสาธารณสุข
ตาม ICD-10 ทีเ่ก่ียวข้องในข้อ 1 และโปรแกรม 506 ของสถานบริการสาธารณสุขและ สสจ.   
 
ตารางท่ี 3 ข้อมูลตัวแปรท่ีต้องการจากโปรแกรมเวชระเบียนของสถานบริการสาธารณสุข ตาม ICD-10 ท่ี
เกี่ยวข้องกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และตัวอย่างข้อมูล 

HN sex อาชีพ Birth Date ICD-10 Visit date 
OPD ท่ีพบ

ป่วย 
สิทธิการ
รักษา 

12345 1 รับจ้าง 25/5/2520 A54 12/3/2554 STD 
ประกัน 
สังคม 

12222 2 รับจ้าง 1/1/2500 A54 12/3/2554 นรีเวช สปสช. 
 

ตารางท่ี 4 ข้อมูลตัวแปรท่ีต้องการจากโปรแกรม R506 ของสถานบริการสาธารณสุขและ สสจ. ตามรหัส 506 
ท่ีเกี่ยวข้องกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และตัวอย่างข้อมูล 

HN 
se
x 

อาชีพ Birth Date 
ICD-
10 

วันท่ีรักษา 
OPD ที่
พบป่วย 

สิทธิการ
รักษา 

รหัส
โรค 

รหัสท่ีอยู่ 

12345 1 รับจ้าง 25/5/2520 A54 12/3/2554 STD ประกันสงัคม 37 56010713 
12222 2 รับจ้าง 1/1/2500 A53 12/3/2554 นรีเวช สปสช. 38 56010713 

 
 

3. โปรแกรมคํานวณตัวอย่าง 

  เป็นเคร่ืองมือที่ใช้คํานวณและสุ่มตัวอย่าง เพ่ือให้ได้กลุ่มตัวอย่างท่ีถูกต้องเป็นตัวแทนในการประเมิน 
ตามระเบียบวิธีการประเมิน (ดูบทที่ 2)  
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มาตรฐานและการประเมินการดาํเนินงานด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
ในสถานบริการสาธารณสุข พ.ศ. 2560 
 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ิมต้น  

เปิดไฟล์   

เม่ือเปิดไฟลค์าํนวณตวัอยา่งจะพบ 3 sheet ดงัน้ี 

สูตรคาํนวณ เลือก HN HN ที่สุ่มได้ 
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มาตรฐานและการประเมินการดาํเนินงานด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
ในสถานบริการสาธารณสุข พ.ศ. 2560 

 

 

  

 

 

 

 

 

Sheet 2 เลือก HN 

ใส่จาํนวนตวัอย่างทัง้หมด 

เครื่ องคาํนวณจาํนวนตวัอย่างท ี่สุ่ม 

ค่าสุ่ม กรณตีัวอย่าง ม ีHN ท้ังหมด 163 คน แล้วเรา
เลือกสุ่มมาได้ 115 คน (จาก Sheet 1 สูตร
คาํนวณ)  
1. เอาเลขที่ HN ท้ังหมดใส่ column B 
2. Column A (ค่าสุ่ม) copy A2 แล้วใส่ใน
ช่องตั้งแต่ A3 ให้ครบ 163 Row (A164) 
3. เลือก column A, B ทั้งหมด (ทาํแถบดาํ
ทั้งหมด)  
4. แล้วเลือกปุ่มเมนู Data แล้วเลือก Sor t A-
Z  
5. เลือก HN จาก column B ตั้งแต่ B2- B116 
(เท่ากับจาํนวนตัวอย่างทีค่าํนวณได้ คือ 115 
คน จาก Sheet 1 สูตรคาํนวณ) 
6. Copy HN 115 คน จากข้อ 5 แล้วนําไปวาง 
Sheet 3 

Sheet 1 สูตร
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มาตรฐานและการประเมินการดาํเนินงานด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
ในสถานบริการสาธารณสุข พ.ศ. 2560 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. โปรแกรม Bangrak STI_QUAL 

  เป็นเครื่องมือช่วยในการใส่หรือบันทึกข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล ในการประเมินและจดัระดับผลการ
ดําเนินงานด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  

 

 

 

 

 

 

 

Sheet 3 HN ทีสุ่่มได้ 

นํา Copy (115) 

วางใน  Sheet 3 
ช่อง A2 ควร  
Sort A-Z ก่อน
นําไปใช้เพ ื่อ
สะดวกในการ
ค้นหา 
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มาตรฐานและการประเมินการดาํเนินงานด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
ในสถานบริการสาธารณสุข พ.ศ. 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ิมต้น 

เปิดไฟล์  

เมื่อเปิดไฟล์ Bangrak STI_QUAL 2560 จะพบ 7 sheet ดงันี ้
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มาตรฐานและการประเมินการดาํเนินงานด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
ในสถานบริการสาธารณสุข พ.ศ. 2560 
 

 

Sheet 1 
 ใช้บันทึกข้อมูลนําเข้าที่เป็นข้อมูลผู้มารับบริการคัดกรองโรค ผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือ

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และข้อมูลระยะเวลาที่ห้องปฏบัิติการใช้ในการรายงาน
ผล 

Sheet 2 
 ใช้หลังจากบันทึกข้อมูลใน sheet 1 เสร็จ หากคลิก column H ถึง N จะปรากฏ

ค่าต่างๆ ขึ้น เน่ืองจากมีสูตรคํานวณที่ทําไว้ 

Sheet 3 
 ปรากฏค่าต่างๆเอง เป็นกระดานนําเสนอผลการประเมินแต่ละตัวช้ีวัดทั้ง 3 ด้าน 

และระดับเฉลีย่ของการดําเนินงาน (เป็น sheet สรุปของ sheet 2. แบบ
ประเมิน)  

Sheet 4 
 ปรากฏค่าต่างๆ เอง เป็นกระดานนําเสนอสรุปสั้นๆ ผลการประเมิน 3 ด้านและ

ภาพรวม 

Sheet 5 
 ใช้บันทึกข้อมูลนําเข้าเรื่องข้อมูลสารสนเทศ การปฏิบัติงานการเฝ้าระวังป้องกัน

ควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  

Sheet 6 
 

ใช้บันทึกข้อมูลรายงาน 506 8 โรค 

Sheet 7 
 ใช้บันทึกข้อมูลการดําเนินงานกําจัดโรคซิฟิลิสแต่กําเนิด โดยเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ

ร้อยละการดําเนินงานในสามีหรือคู่ของหญิงต้ังครรภ์ที่พบโรคซิฟิลิส  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Column A-L 

เลขท ี่
เวช

ระเบียน  

ปีทาํบัตร /
รหสัคลนิ ิก 

รูปแบบ
ตามนี ้เช่น 
15/02/2524 

เครื่ อง
คาํนวณเอง 

SM = sex 
with men 

SW = sex 
worker

Transgender 
วันที่มา
ตรวจ เช่น 
03/01/2557 

สังเกตม\ีในช่อง 

ห้ามแตะต้องเดด็ขาด 
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มาตรฐานและการประเมินการดาํเนินงานด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
ในสถานบริการสาธารณสุข พ.ศ. 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ColumnM-U 

Column V-AE 

ช่องนีม้  ี\ ห้ามแตะต้อง 
เครื่ องจะคาํนวณเอง 

ตวัชีว้ ัด B2 

ใส่ วัน /เดอืน /ปี 
ตามใบรายงาน

ช่องนีม้ ีวัน/
เดอืน /ปี จะ
ปรากฏเอง
ตามวันท ี่มา
ตรวจ 

สังเกต
ค่าเฉลี่ยคือ
จาํนวนวัน 
ดงันัน้คือ
หนึ่งวัน สอง
วัน ..... 

สังเกต เป็นจาํนวนเต็มเท่านัน้  ไม่มีจุดทศนิยม หรือตดิลบ 

ใส่วัน/
เดอืน /ปี 
ที่มาก่อน
ครัง้น ี ้

ช่องนีม้\ี
ห้ามแตะ
ต้อง 

เครื่ องจะ
คาํนวณ
เอง 

รายใหม่ = รายที่มาตรวจคัด
กรอง STI ที่นี่ เป็นครัง้แรก 

ใช้เมื่อ  column W เป็น TRUE เท่านัน้ 

ใส่เลข  1 หากรายนีซ้ ักประวัตฯิ  ใส่เลข  1 หากรายนีไ้ม่ซ ักประวัตฯิ  
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Column AF-AQ 
ใช้เมื่อ  column W เป็น TRUE เท่านัน้ ข้อมูลรายที่เป็น SW เท่านัน้ 

Column AR-BE 
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Column BF-BQ 

Column BR-CC 

หมายเหตุ: ประเมนิโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ (STI) อย่างน้อย 4 โรค คือ หนองใน หนองในเทียม ซิฟิลิส และพยาธิช่องคลอด 

ใช้เมื่อ  column W เป็น TRUE เท่านัน้ ข้อมูลผู้มาคัดกรองแล้วพบป่วยหรือตดิเชือ้ STI 

1. ให้ความรู้  
2. สาธ ิต 
3. รับถุงยางฯ  
รวมสารหล่อลื่น 

ICD-10 = A56.0-A56.4, A56.8/N34.1 ICD-10 = A50.0-A50.7, A50.9, A51.0-A51.5, A51.9, 

A52.0-A52.3, A52.7-A52.9, A53.0, A53.9, O98.1 
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Column CD-CQ 
ICD-10 = A54.0-A54.6, A54.8, A54.9, O98.2 ICD-10 = A59.0, A59.8, A59.9 

Column CR-DC 
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หมายเหตุ: ตอ้งพิจารณาตามความเป็นจริง เน่ืองจากบางคร้ังเจา้หนา้ท่ีอาจลงขอ้มูลใน sheet 1. Key (ราย) ผดิช่อง ทาํ

ใหค่้าท่ีไดอ้อกมาแปลกๆ กรณีเห็นค่าแปลกๆใหย้อ้นดูวา่ ลงขอ้มูลช่องใดผดิหรือไม่ 

ช่องนี ้(H) จะปรากฏค่าตามเคร่ือง
คาํนวณให้จาก sheet 1. Key (ราย) 

ช่องนี ้(I) ปรากฏคะแนน 0-5 โดยเคร่ืองคาํนวณค่าจาก 
column H และจากการลงข้อมูลเอง (กรณเีป็นข้อมูลทีไ่ด้
จากการสัมภาษณ์) 

4 ช่องนี ้(K, L, M, N) จะปรากฏค่าตามเคร่ืองคาํนวณ หลังมคีะแนนใน column H และ column I 

ช่องนี ้(H) หากมขีีดกากบาท (X) แสดงว่าเคร่ืองคาํนวณให้ไม่ได้ ต้องลงข้อมูล
ช่องระดับท่ีได้ (I) เอง และช่อง K และ M จะไม่แสดงค่า 
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 ค่าต่าง ใๆนช่อง B-H ได้มาจาก sheet 2. แบบประเมิน 

 ระดบัเฉล่ียได้จากการนําระดบัของการดําเนินงานท่ีได้ในแต่ละตวัช้ีวดัคูณ

นํา้หนักของตัวช้ีวดั หารด้วยนํา้หนักของทุกตวัช้ีวดัในด้านหรือหมวดน้ัน  ๆ

ข้อ I1.1 และ I1.2 ระดบัท่ีได้ เคร่ืองจะคาํนวณเองโดยเป็นค่าเฉล่ียส่งมาจาก sheet ข้อมูลสารสนเทศ  

ข้อ I2.2 และ I2.3 ร้อยละทีไ่ด้ เคร่ืองจะคาํนวณเอง โดยเป็นค่าเฉล่ียส่งมาจาก sheet รายงาน 506 ซึ่งมกีาร key ข้อมูล
เป็นรายโรค 8 โรค  

ต้องพจิารณาตรวจสอบค่าท ี่ได้กับค่าที่น่าจะเป็นจริงของข้อมูลเนื่องจากเจ้าหน้าที่อาจลงข้อมูล

ผิดช่องใน  sheet 1.key (ราย) ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ 

ต้องพจิารณาตรวจสอบค่าท ี่ได้กับค่าที่น่าจะเป็นจริงของข้อมูลเนื่องจากเจ้าหน้าที่อาจลง

ข้อมูลผิดช่องใน  sheet 1. Key (ราย) ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ 
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ตวัช้ีวดั ข้อ E6.4, E8.2 และ E11.2 เป็นเร่ืองการคดักรองโรคในชายท่ีมเีพศสัมพนัธ์กับชาย เคร่ืองจะไม่คาํนวณ 3 
ตวัช้ีวดันีใ้นการจดัระดบัการดาํเนินงานฯ การคดักรองโรค แต่จะไปคาํนวณในหัวข้อสุดท้ายคือ การจดัระดบัการ
คดักรองโรค  ในกลุ่มประชากรชายท่ีมีเพศสัมพนัธ์กับชาย 

ต้องพจิารณาตรวจสอบค่าท ี่ได้กับค่าที่น่าจะเป็นจริงของข้อมูลเนื่องจากเจ้าหน้าที่อาจ

ลงข้อมูลผิดช่องใน sheet 1. Key (ราย) ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ 
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ต้องพจิารณาตรวจสอบค่าท ี่ได้กับค่าท ี่น่าจะเป็นจริงของข้อมูลเนื่องจากเจ้าหน้าท ี่อาจ

ลงข้อมูลผิดช่องใน  sheet 1. Key (ราย) ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ 
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วิธีประเมินความถูกต้อง (ค่าพยากรณ์บวก) ของรายงาน 506 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

1. นําเข้า HN ผู้ได้รับการวินิจฉัยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นั้นๆ ทุกรายจากไฟล์รายงาน 506 ของ สสจ. ในปี

ที่ประเมินที่ขอไปสู่โปรแกรมคํานวณตัวอย่าง จะได้จํานวนตัวอย่าง สมมติว่า = a ราย 

2. นําชื่อและนามสกุล หรือ HN ของผู้ได้รับการวินิจฉัยโรค a รายนั้น ไปขอเวชระเบียนจากโรงพยาบาล เพื่อดู

ว่าแต่ละรายเข้ากับนิยามโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นั้นๆ จํานวนเท่าใด สมมตว่ิา = b ราย 

 3. คํานวณร้อยละความถูกต้อง/ค่าพยากรณ์บวกของรายงาน 506 = 

                      = 

วิธีประเมินความครบถ้วนของรายงาน 506 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  

1. นําเข้า HN ผู้ได้รับการวินิจฉัยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นั้นๆ ทุกรายจากไฟล์ ICD-10 โรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์ (ในปีที่ประเมิน) ที่ขอไปสู่โปรแกรมคํานวณตัวอย่าง จะได้จํานวนตัวอย่าง สมมติว่า = Z ราย 

2. นําชื่อและนามสกุล หรือ HN ของผู้ได้รับการวินิจฉัยโรค Z รายนั้น ไปขอเวชระเบียนจากโรงพยาบาล 

เพื่อดูว่าแต่ละรายเขา้กับนิยามโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นั้นๆ จํานวนเท่าใด สมมติว่า = X ราย 

 3. นําชื่อและนามสกุลหรือ HN ของผู้ป่วย X ราย นั้นไปดูว่าอยู่ในรายงาน 506 ของ สสจ. จํานวนเท่าใด 

สมมุติว่า = Y ราย  

4. คํานวณร้อยละความครบถ้วนของรายงาน 506 =  

                         =       Y x 100  
X 

จํานวนท่ีเข้าได้กับนิยามโรคฯ จากเวชระเบียนท่ีปากฎในรายงาน 506 x 100 

จํานวนท่ีเข้าได้กับนิยามโรคฯ จากเวชระเบียนท่ีสุ่มมาท้ังหมด 

b x 100 
a 

จํานวนในรายงาน 506 ของ สสจ. ที่เข้าได้กับนิยามโรค x 100 
จํานวนในรายงาน 506 ของ สสจ. ที่สุ่มมาได้ทั้งหมด 
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บทที่ 5 การจัดระดับผลการประเมิน 
 
 

การประเมินมาตรฐานการดําเนินงานด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 3 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการ 
การดําเนินงาน (การคัดกรองโรค การดูแลรักษาและการเฝ้าระวังโรค และการดําเนินงานเชิงรุก) และการ
ติดตามประเมินผล สามารถจัดระดับผลการประเมินในแต่ละด้านโดยใช้ระดับเฉล่ียที่มีการถ่วงน้ําหนัก 
(average weighted score) ของผลการดําเนินงานในแต่ละด้าน (ตารางที่ 5) โดยมีหลักในการคํานวณคือ 
ผลรวมของ (ระดับผลการดําเนินงานที่ได้แต่ละตัวช้ีวัดคูณนํ้าหนักของตัวช้ีวัดน้ันๆ) หารด้วยนํ้าหนักรวมของแต่
ละตัวช้ีวัด (ดังแสดงในตารางที่ 7-12) ในแต่ละด้านหรือหัวข้อ นําค่าที่ได้มาเทียบกับตารางที่ 6 จะได้ค่าระดับ
ผลการประเมิน 

ตารางท่ี 5 เกณฑ์แปลงร้อยละเป็นระดับการดําเนินงานในแต่ละตัวช้ีวัดที่เก็บข้อมูลจากเวชระเบียนและรายงาน 506 
ร้อยละการดําเนินงาน ระดับการดําเนินงาน 

0  0 , NA* 
 (มีค่าเป็นช่วง)  1 
 (มีค่าเป็นช่วง...-...)   2 
 (มีค่าเป็นช่วง)  3 
 (มีค่าเป็นช่วง...-...)  4 
 (มีค่าเดียว หรือมีค่าเป็นช่วง)  5 

*not available  

ตารางท่ี 6 เกณฑ์จัดระดับผลการประเมิน ตามระดับเฉลี่ยที่มีการถ่วงนํ้าหนักในแต่ละด้าน เฉพาะหัวข้อของ
ด้านการดําเนินงาน (การคัดกรองโรค การวินิจฉัยรักษาฯ การดําเนินงานเชิงรุก) และรวมทุกด้าน 

ระดับผลการประเมิน ระดับเฉล่ียที่มีการถ่วงน้ําหนัก  
ไม่ผ่าน มี 3 ระดับ คือ < 2.5 
ไม่มีการดําเนินงาน 0 
ต้องมีการพัฒนามาก < 1.5 
ต้องมีการพัฒนา < 2.5 
ผ่าน มี 3 ระดับ คือ ≥ 2.5  
พ้ืนฐาน / ระดับที่ 1 < 3.5 
ดี / ระดับที่ 2 < 4.5  
ดีมาก / ระดับที่ 3 ≥ 4.5 

 

มีค่าแตกต่างกนัในแต่

ละตวัช้ีวดัซ่ึงดูไดจ้าก

รายละเอียดตวัช้ีวดั

และภาคผนวก 1 

การจัดระดับผลการประเมินการดําเนินงานด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในสถานบริการ
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 การบริหารจัดการมี 10 ตัวช้ีวัด การคํานวณระดับเฉลี่ยทีมี่การถ่วงน้ําหนักดูในตารางที่ 7 
 

ตารางท่ี 7 ตัวช้ีวัดและการคาํนวณระดับเฉลี่ยที่มีการถ่วงน้ําหนักด้านการบริหารจัดการ 

 ระดับเฉลี่ยที่มีการถ่วงน้ําหนักด้านการบริหารจัดการ = 
 นําระดับเฉลี่ยที่ได้ไปเทียบกับตารางที่ 6 
 
 

  

ตัวช้ีวัด 
ระดับที่ได้ 

(0-5) 
นํ้าหนัก 

ระดับที่ได้ 
x นํ้าหนัก 

A1. มีรูปแบบหรือวิธีการดําเนินงานด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  3  
A2. มีบริการที่เป็นมิตรด้านการคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ใน
ประชากรเป้าหมาย 

 2  

A3. สามารถบันทึกข้อมูลผู้รบับริการที่สมัครใจเข้ารับบริการให้การ
ปรึกษาและตรวจเลือดหาการติดเช้ือเอชไอวีในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ในโครงการบูรณาการระบบสารสนเทศการให้บริการผู้ติดเช้ือหรือ
ผู้ป่วยเอดส์ (NAP: National AIDS Program) 

 2  

B1. มีการตรวจสิ่งส่งตรวจเฉพาะเพ่ือการวินิจฉัยโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์  

 3  

B2. ระยะเวลาที่ใช้ในการรายงานผลการย้อมสีแกรม*  2  
B3. ระยะเวลาที่ใช้ในการรายงานผลการตรวจสด  2  
B4. ระยะเวลาที่ใช้ในการรายงานผลการตรวจหาการติดเช้ือโรค
ซิฟิลิส 

 2  

B5. มีการเพาะเช้ือหรือวิธีอ่ืนๆ ในการวินิจฉัยโรคหนองใน (เฉพาะ
รพ.ศูนย์ และรพ.ทั่วไป) 

 4  

C. มียาสําหรับใช้รักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หลักตามมาตรฐาน  4  
D. เจ้าหน้าที่ด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้รับการพัฒนาศักยภาพ  3  

รวม  27 a 
a 
27 

1. ด้านการบริหารจัดการ 

การคํานวณระดับเฉลี่ยทีม่ีการถ่วงน้ําหนักของการดําเนินงานด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 3 ด้าน 
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มาตรฐานและการประเมินการดาํเนินงานด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
ในสถานบริการสาธารณสุข พ.ศ. 2560 

 

 

 
การดําเนินงานประกอบด้วย การคัดกรองโรคการวินิจฉัยรักษาและเฝ้าระวังโรค และการดําเนินงาน

เชิงรุก การคํานวณระดับเฉลี่ยที่มีการถ่วงน้ําหนักของแต่ละหัวข้อ ทําได้ดังต่อไปน้ี  
 
 
การคัดกรอง (ป้องกันควบคุม) โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มี 23 ตัวช้ีวัด ไม่นํามาคํานวณ 3 ตัวช้ีวัด คือ 

E6.4 ผู้รับบริการคัดกรองโรคกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย ได้รับการเก็บสิ่งส่งตรวจจากทวารหนักเพ่ือค้นหา
ภาวะติดเช้ือโรคหนองในและโรคหนองในเทียมโดยวิธีย้อมสีแกรม E.8.2 ผู้รับบริการคัดกรองโรคในกลุ่มชายท่ี
มีเพศสัมพันธ์กับชายได้รับการตรวจ Pap smear ปีละ 1 ครั้ง และ E11.2 ผู้รับบริการคัดกรองโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย (สาวประเภทสอง) ได้รับความรู้เรื่องการใช้ฮอร์โมนและข้อควร
ระวังในการใช้ฮอร์โมน โดยนําไปใช้ในการจัดระดับผลประเมินบริการคัดกรองโรคสําหรับชายที่มีเพศสัมพันธ์
กับชาย ดังน้ัน การคัดกรองโรคจึงมี 20 ตัวช้ีวัด การคํานวณระดับเฉลี่ยที่มีการถ่วงน้ําหนักดูในตารางท่ี 8 
 

ตารางท่ี 8 ตัวช้ีวัดและการคาํนวณระดับเฉลี่ยที่มีการถ่วงน้ําหนักด้านการดําเนินงาน: การคัดกรอง (ป้องกัน
ควบคุม)โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

ตัวช้ีวัด 
ร้อยละที่

ได้  
ระดับที่ได้ 

(0-5) 
นํ้า 
หนัก 

ระดับที่ได้ 
x น้ําหนัก 

E1 ผู้รับบริการคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้รับการซัก
ประวัติพฤติกรรมเสี่ยง 

  
3 

 

E2.1 ผู้รับบริการคัดกรองโรครายใหม่ได้รับการตรวจเลือดคัดกรอง
โรคซิฟิลิส  

  
3 

 

E2.2 ผู้รับบริการคัดกรองโรคทุกรายได้รับการตรวจเลือดคัดกรอง
โรคซิฟิลิสในอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

  
2 

 

E2.3 ผู้รับบริการคัดกรองโรคที่เป็นพนักงานบริการทั้งหญิงและ
ชายได้รับการตรวจเลือดคัดกรองโรคซิฟิลสิทุก 3 เดือน 

  
3 

 

E3.1 ผู้รับบริการคัดกรองโรครายใหม่ได้รับการตรวจเลือดหาการ
ติดเช้ือเอชไอวี 

  
3 

 

E3.2 ผู้รับบริการคัดกรองโรคทุกรายได้รับการตรวจหาการติดเช้ือ
เอชไอวีอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

  
2 

 

E3.3 ผู้รับบริการคัดกรองโรคที่ไม่ใช่พนักงานบริการได้รับการ
ตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวีอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง 

  
2 

 

E3.4 ผู้รับบริการคัดกรองโรคที่เป็นพนักงานบริการทั้งหญิงและ
ชายได้รับการตรวจเลือดหาการติดเช้ือเอชไอวีทุก 3-6 เดือน 

  
3 

 

2. ด้านการดําเนินงาน 

2.1 การคัดกรอง (ป้องกันควบคุม) โรคตดิต่อทางเพศสัมพนัธ ์
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มาตรฐานและการประเมินการดาํเนินงานด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
ในสถานบริการสาธารณสุข พ.ศ. 2560 
 

 

ตัวช้ีวัด 
ร้อยละที่

ได้  
ระดับที่ได้ 

(0-5) 
นํ้า 
หนัก 

ระดับท่ีได้ 
x นํ้าหนัก 

E4 ผู้รับบริการคัดกรองโรคท่ีมีผลการตรวจพบติดเช้ือเอชไอวีได้
เข้าสู่ระบบดูแลหรือรักษา 

  
3 

 

E5 ผู้รับบริการคัดกรองโรคได้รับการตรวจภายใน และ/หรือ 
ช่องทางที่มีเพศสัมพันธ์ 

  
3 

 

E6.1 ผู้รับบริการคัดกรองโรคชายและหญิงได้รับการเก็บสิ่งส่ง
ตรวจจากท่อปัสสาวะเพ่ือค้นหาภาวะติดเช้ือโรคหนองในและโรค
หนองในเทียมโดยวิธีย้อมสีแกรม* 

  
3 

 

E6.2 ผู้รับบริการคัดกรองโรคหญิงได้รับการเก็บสิ่งส่งตรวจจาก
ปากมดลูกเพ่ือค้นหาภาวะติดเชื้อโรคหนองในโดยวิธีย้อมสีแกรม* 

  
3 

 

E6.3ผู้รับบริการคัดกรองโรคหญิงได้รับการเก็บสิ่งส่งตรวจจากช่อง
คลอดเพ่ือค้นหาภาวะติดเช้ือโรคหนองในโดยวิธีย้อมสีแกรม* 

  
3 

 

E7. ผู้รับบริการคัดกรองโรคหญิงได้รับการเก็บสิ่งสง่ตรวจเพ่ือหา
ภาวะติดเช้ือพยาธิช่องคลอดโดยวิธีตรวจสด (wet smear) หรือ 
Pap smear 

  
3 

 

E.8.1 ผู้รับบรกิารคัดกรองโรคหญิงได้รับการตรวจ Pap smear ปี
ละ 1 ครั้ง 

  
3 

 

E9 ผู้รับบริการคัดกรองโรคได้รับสุขศึกษาด้านการป้องกัน
ควบคุมดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

  
3 

 

E10.1 ผู้รับบริการคัดกรองโรครายใหม่ได้รับการส่งเสริมการใช้
ถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น 

  
3 

 

E10.2 ผู้รับบริการคัดกรองโรคได้รับการสนับสนุนถุงยางอนามัย
และสารหล่อลืน่ 

  
2 

 

E11.1 ผู้รับบริการคัดกรองโรคหญิงได้รับการส่งเสริมการคุมกําเนิด
ด้วยวิธีอ่ืนนอกเหนือจากการใช้ถุงยางอนามัย 

  
2 

 

E12 ผู้รับบริการคัดกรองโรคที่ผลการคัดกรองโรคพบโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ได้เข้าสู่ระบบหรือได้รับการดูแลรักษา  

  
3 

 

รวม   58 b 
 

ระดับเฉลี่ยที่มีการถ่วงนํ้าหนัก: การคัดกรอง (ป้องกันควบคุมโรค) โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ =  
นําระดับเฉลี่ยที่ได้ไปเปรียบเทียบกับตารางที่ 6 

 

b 
58 
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มาตรฐานและการประเมินการดาํเนินงานด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
ในสถานบริการสาธารณสุข พ.ศ. 2560 

 

 

 
 

การวินิจฉัยรักษาฯ มี 19 ตัวช้ีวัด แต่ในบางสถานบริการสาธารณสุขอาจไม่มีผู้ป่วยบางโรคในปีที่
ประเมิน ทําให้ไม่สามารถประเมินได้ครบทุกตัวช้ีวัด การคํานวณระดับเฉลี่ยที่มีการถ่วงนํ้าหนักดูในตารางท่ี 9 
ตารางท่ี 9 ตัวช้ีวัดและการคํานวณระดับเฉลี่ยที่มีการถ่วงน้ําหนักด้านการดําเนินงาน: การวินิจฉัย รักษา เฝ้า
ระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

 

ตัวช้ีวัด 
ร้อยละที่

ได้  
ระดับที่

ได้ 
นํ้า 
หนัก 

ระดับที่ได้ x 
นํ้าหนัก 

F1.1 ผู้ป่วยที่มีอาการเกี่ยวข้องกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ ์
(STI related symptoms) และผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยเป็น
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้รับการซักประวัติอาการสําคัญ 

  2  

F1.2 ผู้ป่วยที่มีอาการเกี่ยวข้องกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ ์
(STI related symptoms) และผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยเป็น
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้รับการซักประวัติพฤติกรรม
เสี่ยง 

  3  

F2.1 ผู้รับบริการตรวจหรือคัดกรองโรคได้รับการวินิจฉัยโรค
หนองในโดยการเก็บสิ่งสง่ตรวจเพ่ือย้อมสีแกรม* 

  3  

F2.2 ผู้รับบริการตรวจหรือคัดกรองโรคได้รับการวินิจฉัยโรค
หนองในเทียมโดยการเก็บสิ่งส่งตรวจเพ่ือย้อมสีแกรม* 

  3  

F3.1 ผู้รับบริการตรวจหรือคัดกรองโรคได้รับการวินิจฉัยโรค
ซิฟิลิสโดยการตรวจเลือด 2 วิธี คือ non-treponmal และ 
treponmal 

  3  

F3.2 ผู้รับบริการตรวจหรือคัดกรองโรคหญิงได้รับการ
วินิจฉัยโรคพยาธิช่องคลอดโดยวิธีตรวจสด (wet smear)
หรือ Pap smear 

  3  

F4.1 ผู้ป่วยหรอืผู้ติดเช้ือโรคหนองในได้รับการรักษาโรค
ตามมาตรฐาน 

  4  

F4.2 ผู้ป่วยหรอืผู้ติดเช้ือโรคหนองในเทียมได้รับการรักษา
โรคตามมาตรฐาน 

  4  

F4.3 ผู้ป่วยหรอืผู้ติดเช้ือโรคซิฟิลิสได้รับการรักษาโรคตาม
มาตรฐาน 

  4  

2.2 การวินิจฉยั รักษา เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ ์
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มาตรฐานและการประเมินการดาํเนินงานด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
ในสถานบริการสาธารณสุข พ.ศ. 2560 
 

 

ตัวช้ีวัด 
ร้อยละท่ี

ได้  
ระดับท่ี

ได้ 
นํ้า 
หนัก 

ระดับที่ได้ x 
น้ําหนัก 

F4.4 ผู้ป่วยหรอืผู้ติดเช้ือโรคพยาธิช่องคลอดได้รับการรักษา
โรคตามมาตรฐาน 

  4 
 

F5 ผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้รับสุข
ศึกษาด้านการป้องกันควบคุมดูแลรักษาโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 

  3  

F6 ผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้รับการ
ส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น 

  3  

F7 ผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้รับการ
ปรึกษาด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  

  3  

F8 ผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้รับ
บริการตรวจเลือดหาภาวะการติดเช้ือโรคซิฟิลิส 

  3  

F9 ผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้รับการ
ตรวจเลือดหาภาวะการติดเช้ือเอชไอวี 

  3  

F10 ผู้ป่วยหรอืผู้ติดเช้ือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ท่ีมีผลการ
ตรวจพบติดเช้ือเอชไอวีได้เข้าสู่ระบบการดูแลหรือรักษา 

  3  

F11.1 ผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือโรคหนองในได้รับการติดตามผู้
สัมผัสโรค 

  4  

F11.2 ผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือโรคซิฟิลิสได้รับการติดตามผู้
สัมผัสโรค 

  4  

F12 ผู้ป่วยหรอืผู้ติดเช้ือโรคซิฟิลิสได้รับการติดตามมารับ
การรักษาและ/หรือได้รับการติดตามมารับรักษาจนครบ 
course 

  4  

รวม   Y c 
 (y = นํ้าหนักรวมของตัวช้ีวัดท่ีสามารถประเมินได้) 

* กรณีไม่ดําเนินการบางตัวช้ีวัด เช่น ไม่มีผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือโรคหนองในเทียม ตัวช้ีวัดที่ F2.2 และ 
F4.2 จะไม่นํามาคํานวณ ดังนั้นค่านํ้าหนักรวม (y) จะคํานวณจากนํ้าหนักตัวช้ีวัด 17 ตัว ไม่คิดข้อ 
F2.2 และข้อ F4.2  

 ระดับเฉลี่ยที่มีการถ่วงนํ้าหนัก: การวินิจฉัย รักษาเฝ้าระวังฯ =  
 นําระดับเฉลี่ยที่ได้ไปเทียบกับตารางที่ 6 

  

c 
Y 
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การดําเนินงานเชิงรุกมี 4 ตัวช้ีวัด การคํานวณระดับเฉลี่ยทีมี่การถ่วงนํ้าหนัก ดูในตารางที่ 10 
ตารางท่ี 10 ตัวช้ีวัดและการคํานวณระดับเฉลี่ยที่มีการถ่วงนํ้าหนักด้านการดําเนินงาน: การดําเนินงานเชิงรุก 

ตัวช้ีวัด 
ระดับที่

ได้ 
นํ้าหนัก 

ระดับที่ได้ x 
น้ําหนัก 

G1. การสํารวจแหลง่หรือสถานบริการฯและจุดรวมตัวเพ่ือการป้องกัน
ควบคุมโรค 

 3  

G2. การเยี่ยมแหลง่หรือสถานบริการฯและจุดรวมตัว  3  
G3. การให้สขุศึกษาระหว่างการเยี่ยมแหล่งหรือสถานบรกิารฯและจุดรวมตัว  3  
G4. มีระบบการส่งต่อจากงานเชิงรุกสู่การรบับริการคัดกรองโรค/รักษาโรค
ในคลินิก/โรงพยาบาล 

 3  

รวม  12 d 

 ระดับเฉลี่ยที่มีการถ่วงน้ําหนัก การดําเนินงานเชิงรุก = 
  นําระดับเฉลี่ยที่ได้ไปเทียบกับตารางที่ 6 

ระดับเฉลี่ยที่มีการถ่วงน้ําหนัก การดําเนินงาน (คัดกรองโรค วินิจฉัยรักษา และงานเชิงรุก) =  
 นําระดับเฉลี่ยที่ได้ไปเทียบกับตารางที่ 6 
 

 
 
การติดตามประเมินผลมี 7 ตัวช้ีวัด การคํานวณระดับเฉลี่ยที่มีการถ่วงนํ้าหนักดูในตารางที่ 11 

ตารางท่ี 11 ตัวช้ีวัดและการคํานวณระดับเฉลี่ยที่มีการถ่วงน้ําหนักด้านการติดตามประเมินผล 

ตัวช้ีวัด ระดับที่ได้ นํ้าหนัก 
ระดับที่ได้  
x น้ําหนัก 

H1 มีการจัดทําข้อมูลสารสนเทศหรือรายงานผลการปฏิบัติงาน
การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  

 4  

H2 มีการวิเคราะห์และนําเสนอข้อมูลการดําเนินงานด้าน
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยข้อมูลจากรายงาน 506 ข้อมูล
สารสนเทศการปฏิบัติงานการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ และข้อมูลการสํารวจแหลง่หรือสถานบริการฯ
และจุดรวมตัว ให้แก่ผู้บริหารของหน่วยงาน 

 5  

  

d 
12 

b + c + d
58 + Y + 12

2.3 การดําเนินงานเชิงรุก 

3. ด้านการติดตามประเมินผล 
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ตัวช้ีวัด ระดับที่ได้ นํ้าหนัก 
ระดับที่ได้ 
x น้ําหนัก 

I1.1 ความครบถ้วนของข้อมูลสารสนเทศการปฎิบัติงานการเฝ้า
ระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  

 2 
 

I1.2 ความถูกต้องของข้อมูลสารสนเทศการปฎิบัติงานการเฝ้า
ระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  

 2 
 

I2.1 สถานบริการสาธารณสุขมีการจัดทํารายงานอุบัติการณ์และ
ความชุกของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ประจําปี (รายงาน 506) 

 2  

 

ตัวช้ีวัด ร้อยละที่ได้  ระดับที่ได้ นํ้าหนัก 
ระดับที่ได้ x

น้ําหนัก 
I2.2 ความครบถ้วนของการรายงาน 506 
ของสถานบริการสาธารณสุข 

  2 
 

I2.3 ความถูกต้องหรือค่าพยากรณ์บวกการ
รายงาน 506 ของสถานบริการสาธารณสุข 

  2 
 

รวม   19 e 

ระดับเฉลี่ยที่มีการถ่วงน้ําหนัก ด้านการติดตามประเมินผล = 
นําระดับเฉลี่ยที่ได้ไปเทียบกับตารางที่ 6 

 

 
 
จัดระดับผลการประเมินโดยแบ่งสถานบริการสาธารณสุขออกเป็น 2 กลุ่ม คือ  
กลุ่มที่ 1. สถานบริการสาธารณสุขที่อยูใ่นพ้ืนที่ที่มีกลุ่มประชากรเป้าหมายจํานวนตามที่กําหนด มี

ความจําเป็นของการเปิดบริการคัดกรองโรค 
กลุ่มที่ 2. สถานบริการสาธารณสุขที่อยูใ่นพ้ืนที่ที่มีกลุ่มประชากรเป้าหมายจํานวนตํ่ากว่าที่กําหนด ณ 

วันที่ประเมิน โรงพยาบาลอาจจะยังไม่เห็นความจําเป็นต้องเปิดบริการคัดกรองโรค แต่หากเปิดบริการได้ย่อม
เป็นสิ่งที่ดี 

เกณฑ์ในการบอกว่ามีจํานวนกลุ่มประชากรเป้าหมายตามที่กําหนด 

- สํารวจแหลง่ พบมีพนักงานบริการ 

- มีจุดรวมตัวของกลุ่มประชากรหลัก เช่น ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย เป็นต้น 

- จํานวนกลุ่มประชากรหลัก (พนักงานบริการและ/หรือชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย) มี ≥30 คน  
 

e 
19 

4. ภาพรวมการดําเนินงานด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
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ระดับผลการประเมินภาพรวมการดําเนินงานด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ ์
ใช้ระดับเฉลี่ยที่มีการถ่วงนํ้าหนักเป็นค่าระดับผลการประเมินโดย 
กลุ่มที่ 1 ใช้ผลรวมของ (ระดับผลการดําเนินงานที่ได้แต่ละตัวช้ีวัดคูณนํ้าหนักของตัวช้ีวัดนั้นๆของการ

ประเมินทั้ง 3 ด้าน) หารด้วยนํ้าหนักรวมของแต่ละตัวช้ีวัดของการประเมินทั้ง 3 ด้าน (=                            ) 
  

 กรณีต้องการคาํนวณการดําเนินงานคัดกรอง (ป้องกันควบคุม) โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สําหรับกลุ่ม
ประชากรชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายร่วมด้วย (=                                   ) 
 

กลุ่มที่ 2 ใช้ผลรวมของ (ระดับผลการดําเนินงานที่ได้แต่ละตัวช้ีวัดคูณนํ้าหนักของตัวช้ีวัดน้ันๆของการ
ประเมินทั้ง 3 ด้าน) หารด้วยนํ้าหนักรวมของแต่ละตัวช้ีวัดของการประเมนิทั้ง 3 ด้านโดยยกเว้นการคัดกรองโรค 
(=                       ) 

 

นําระดับเฉลี่ยที่ได้ไปเทียบกับตารางที่ 6 
 
  

 

 

 หมายถึง มีการจัดบริการคัดกรองโรคในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย การคํานวณระดับเฉลี่ยที่มี
การถ่วงนํ้าหนักดูในตารางที่ 12 

ตารางท่ี 12 ตัวช้ีวัดและการคํานวณระดับเฉลี่ยที่มีการถ่วงน้ําหนัก บริการคัดกรองโรคในชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย 

ตัวช้ีวัด ร้อยละที่ได้ ระดับที่ได้ 
น้ํา 
หนัก 

ระดับที่ได้ 
x น้ําหนัก 

E6.4 ผู้รับบริการคัดกรองโรคที่เป็นกลุ่มชายท่ีมีเพศสัมพันธ์กับ
ชาย ได้รับการเก็บสิ่งสง่ตรวจจากทวารหนักเพ่ือค้นหาภาวะติด
เช้ือโรคหนองในและโรคหนองในเทียมโดยวิธีย้อมสีแกรม* 

  4  

E8.2 ผู้รับบริการคัดกรองโรคที่เป็นกลุ่มชายท่ีมีเพศสัมพันธ์กับ
ชายได้รับการตรวจ Pap smear ปีละ 1 ครั้ง 

  4  

E11.2 ผู้รับบริการคัดกรองโรคที่เป็นกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับ
ชาย (สาวประเภทสอง) ได้รับความรู้เร่ืองการใช้ฮอร์โมนและข้อ
ควรระวังในการใช้ 

  2  

รวม   10 f 

ระดับเฉลี่ยที่มีการถ่วงน้ําหนักบริการคัดกรองโรคสําหรับกลุ่มประชากรชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย = 
นําระดับเฉลี่ยที่ได้ไปเทียบกับตารางที่ 6 

a + b + c + d + e
27 + 58 + Y + 12 + 19

a + b + c + d + e + f 
27 + 58 + Y + 12 + 19 +10

a + c + d + e 
27 + Y + 12 + 19 

f 
10 

5. บริการคดักรอง (ป้องกันควบคุม) โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สําหรับกลุ่มประชากรชายท่ีมี
เพศสัมพันธ์กับชาย 
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*กรณีโรคหนองในเทียมในผู้ชาย อาจวินิจฉัยโดยการตรวจ FVU นําตะกอนมาตรวจวิเคราะห์ด้วยกล้อง
จุลทรรศน์หรือการตรวจ LET แทนการย้อมสีแกรม หรือการใช้วิธีอ่ืนๆเพ่ือวินิจฉัยโรคหนองในและ/หรือการ
ติดเช้ือคลามิเดีย (เป็นสาเหตุหนึ่งของโรคหนองในเทียม) ในเพศชายและเพศหญิง เช่น การเพาะเช้ือ nucleic 
acid hybridization test, nucleic acid amplification test เช่น PCR เป็นต้น 
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ภาคผนวก 
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แบบการใหค้ะแนนในการประเมินการดําเนินงาน 
 

ตัวช้ีวัด 

ระดับผลการดําเนินงาน 

ร้อ
ยล

ะที่
ได

้ (ข
้อมู

ลด
ิบ)

 

ระ
ดับ

ที่ไ
ด้ 

น้ํา
หน

ัก 

0 1 2 3 4 5 

A.การตอบสนองเชิงนโยบาย 
A1. มีรูปแบบหรือวิธีการดําเนินงานด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์                  3  

A2. มีบริการท่ีเป็นมิตรด้านการคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่ม
ประชากรเป้าหมาย 

                 2  

A3. สามารถบันทึกข้อมูลผู้รบับริการท่ีสมัครใจเข้ารับบริการให้การ
ปรึกษาและตรวจเลือดหาการติดเช้ือเอชไอวีในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน
โครงการบูรณาการระบบสารสนเทศการให้บริการผู้ติดเช้ือหรือผู้ป่วย
เอดส์ (NAP: National AIDS Program)  

                 2  

B. ระบบสนับสนุนการวินิจฉัยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ ์
B1. มีการตรวจส่ิงส่งตรวจเฉพาะเพ่ือการวินิจฉัยโรคติดต่อทาง 
เพศสัมพันธ์ 3 ข้อ คือ การย้อมสีแกรม* การตรวจสด การตรวจหาการ
ติดเช้ือโรคซิฟิลิส 

                 3  

B2. ระยะเวลาที่ใช้ในการรายงานผลการย้อมสีแกรม* (Gram stain) 
        

 2  
B3. ระยะเวลาที่ใช้ในการรายงานผลการตรวจสด (wet smear) 

        
 2  

B4. ระยะเวลาที่ใช้ในการรายงานผลการตรวจหาการติดเช้ือโรคซิฟิลิส 
        

 2  
B5. การเพาะเช้ือหรือวิธีอ่ืนๆ ในการวินิจฉัยโรคหนองใน 

      
     4  

C. ระบบสนับสนุนการรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ ์

C1. มียาสําหรับใช้รักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หลักตามมาตรฐาน5 
กลุ่ม(ดูในรายละเอียดตัวช้ีวัด) 

      
     4  

D. การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีในการดําเนินงานด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ ์
D1. เจ้าหน้าท่ีด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้รับการพัฒนาศักยภาพ                  3  

H. การจัดทําระบบสารสนเทศด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ ์
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H1. มีการจัดทําข้อมูลสารสนเทศการปฎิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุม
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  

      
     3  

H2. มีการวิเคราะห์และนําเสนอข้อมูลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดย
ข้อมูลจากรายงาน 506 ข้อมูลสารสนเทศการปฏิบัติงานการเฝ้าระวัง
ป้องกันควบคุมโรค และข้อมูลการสํารวจแหล่งหรือสถานบริการฯ และ
จุดรวมตัว ให้แก่ผู้บริหารของหน่วยงาน 

      
     3  

I1.1 ความครบถ้วนของข้อมูลสารสนเทศการปฎิบัติงานการเฝ้าระวัง
ป้องกันควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

        

 2  

I1.2 ความถูกต้องของข้อมูลสารสนเทศการปฏิบัติงานการเฝ้าระวัง
ป้องกันควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

        

 2  

I2.1 สถานบริการสาธารณสุขมีการจัดทํารายงาน 506 (โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์) 

        
 2  

I2.2 ความครบถ้วนของการรายงาน 506 (8 โรค) ได้แก่ หนองใน หนอง
ในเทียม ซิฟิลิส พยาธิช่องคลอด แผลริมอ่อน กามโรคของต่อมและท่อ
นํ้าเหลือง เริมอวัยวะเพศและ/หรือทวารหนัก หูดอวัยวะเพศและ/หรือ
ทวารหนัก  

        

 2  

I2.3 ความถูกต้องหรือค่าพยากรณ์บวกของการรายงาน 506 (8 โรค) 
        

 2  
G. การดําเนินงานเชิงรุก 
G1. การสํารวจแหลง่หรือสถานบริการทางเพศ และจุดรวมตัวเพ่ือการ
ป้องกันควบคุมโรค  

      
  

 
 3  

G2. การเย่ียมแหลง่หรือสถานบริการฯ และจุดรวมตัว 
      

  
 

 3  
G3. การให้สขุศึกษาระหว่างการเย่ียมแหล่งหรือสถานบรกิารฯ และจุด
รวมตัว 

      
  

 
 3  

G4. มีระบบการส่งต่อจากงานเชิงรุกสู่การรับบริการคัดกรองโรคและ/
หรือ รักษาโรคในคลินิกหรือโรงพยาบาล 

      
  

 
 3  
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E. การคัดกรอง (ป้องกันควบคุม) โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  
E1. ผู้รับบริการคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้รับการซักประวัติ
พฤติกรรมเสี่ยง 

        

 3  

E2. การคัดกรองโรคซิฟิลิส                   

E2.1 ผู้รับบริการคัดกรองโรครายใหม่ได้รับการตรวจเลือดคัดกรองโรค
ซิฟิลิส 

        

 3  

E2.2 ผู้รับบริการคัดกรองโรคทุกรายได้รับการตรวจเลือดคัดกรองโรค
ซิฟิลิสอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

        

 2  

E2.3 ผู้รับบริการคัดกรองโรคท่ีเป็นพนักงานบริการท้ังหญิงและชายได้รับ
การตรวจเลือดคัดกรองโรคซิฟิลิสทุก 3 เดอืน 

        

 3  

E3. การตรวจเลือดหาการติดเช้ือเอชไอวี             
  

  
E3.1. ผู้รับบรกิารคัดกรองโรครายใหม่ได้รับการตรวจเลือดหาการติดเช้ือ
เอชไอวี  

        

 3  

E3.2. ผู้รับบรกิารคัดกรองโรคทุกรายได้รับการตรวจหาการติดเช้ือเอชไอ
วีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

        

 2  

E3.3. ผู้รับบรกิารคัดกรองโรคที่ไม่ใช่พนักงานบริการได้รับการตรวจหา
การติดเช้ือเอชไอวีอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

        

 2  

E3.4. ผู้รับบรกิารคัดกรองโรคที่เป็นพนักงานบริการท้ังหญิงและชาย
ได้รับการตรวจเลือดหาการติดเช้ือเอชไอวีทุก 3-6 เดือน 

        

 3  

E4. ผู้รับบริการคัดกรองโรคท่ีมีผลการตรวจเลือดพบติดเช้ือเอชไอวีได้เข้า
สู่ระบบการดูแลหรือรักษา 

        

 3  

E5. ผู้รับบริการคัดกรองโรคทุกรายได้รับการตรวจภายในและ/หรือ
ช่องทางท่ีมีเพศสัมพันธ์อย่างสมํ่าเสมอ 

        

 3  

E6. การตรวจคัดกรองโรคหนองในและโรคหนองในเทียม             
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E6.1 ผู้รับบริการคัดกรองโรคท้ังชายและหญิงได้รับการเก็บสิ่งสง่ตรวจ
จากท่อปัสสาวะเพ่ือค้นหาภาวะติดเช้ือโรคหนองในและโรคหนองในเทียม
โดยวิธีย้อมสีแกรม* 

        
 3  

E6.2 ผู้รับบริการคัดกรองโรคหญิงได้รับการเก็บสิ่งสง่ตรวจจากปากมดลูก
เพ่ือค้นหาภาวะติดเช้ือโรคหนองในโดยวิธีย้อมสีแกรม* 

        

 3  

E6.3 ผู้รับบริการคัดกรองโรคหญิงได้รับการเก็บสิ่งสง่ตรวจจากช่องคลอด
เพ่ือค้นหาภาวะติดเช้ือโรคหนองในโดยวิธีย้อมสีแกรม* 

        

 3  

E6.4 ผู้รับบริการคัดกรองโรคท่ีเป็นกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายได้รับ
การเก็บสิ่งสง่ตรวจจากทวารหนักเพ่ือค้นหาภาวะติดเช้ือโรคหนองในและ
โรคหนองในเทียมโดยวิธีย้อมสีแกรม* 

        

 4  

E7. ผู้รับบริการคัดกรองโรคหญิงได้รับการเก็บสิ่งสง่ตรวจเพ่ือหาภาวะ 
ติดเช้ือพยาธิช่องคลอดโดยวิธีตรวจสด (wet smear) หรือ Pap smear 

        

 3  

E8. การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเรง็ปากทวารหนัก             
  

  

E8.1 ผู้รับบริการคัดกรองโรคหญิงได้รับการตรวจ Pap smear ปีละ 1 
ครั้ง  

        

 3  

E8.2. ผู้รับบรกิารคัดกรองโรคที่เป็นกลุ่มชายท่ีมีเพศสัมพันธ์กับชาย ได้รับ
การตรวจ anal Pap smear ปีละ 1 ครั้ง (แนะนําให้ดําเนนิการให้สถาน
บริการสาธารณสุขท่ีมีความพร้อม)  

        

 4  

E9. ผู้รับบริการคัดกรองโรคได้รับสุขศึกษาด้านการป้องกันควบคุมดูแล
รักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

        

 3  

E10. การสง่เสริมการใช้ถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น             
  

  
E10.1 ผู้รับบริการคัดกรองโรครายใหม่ได้รับการส่งเสริมการใช้ถุงยาง 
อนามัย ครบท้ัง 3 ข้อ (ดูในรายละเอียดตัวช้ีวัด) 

        

 3  

E10.2 ผู้รับบริการคัดกรองโรคได้รับการสนับสนุนถุงยางอนามัยและสาร
หล่อลื่น 

        

 2  

E11. อนามัยเจริญพันธ์ุ             
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E11.1 ผู้รับบริการคัดกรองโรคหญิงได้รับการส่งเสริมการคุมกําเนิดด้วย
วิธีอ่ืนนอกเหนือจากการใช้ถุงยางอนามัย 

      
  2 

E11.2 ผู้รับบริการคัดกรองโรคท่ีเป็นกลุ่มชายท่ีมีเพศสัมพันธ์กับชาย 
(สาวประเภทสอง) ได้รับความรู้เร่ืองการใช้ฮอร์โมนและขอ้ควรระวังใน
การใช้ (แนะนาํให้ดําเนินการในสถานบริการสาธารณสุขท่ีมีความพร้อม) 

         2  

E12. ผู้รับบริการคัดกรองโรคท่ีผลการคัดกรองโรคพบติดเช้ือโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ได้เข้าสู่ระบบหรือได้รับการดูแลรักษา 

        
 3  

F. การวินิจฉัย รักษา เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
F1. การซักประวัติพฤติกรรมเสี่ยงและอาการสําคัญ             

  
  

F1.1 ผู้ป่วยท่ีมีอาการเกี่ยวข้องกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และผู้ที่ได้ 
รับการวินิจฉัยโรคได้รับการซักประวัติอาการสําคัญ 

        

 2  

F1.2 ผู้ป่วยท่ีมีอาการเกี่ยวข้องกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และผู้ท่ีได้รับ
การวินิจฉัยโรคได้รับการซักประวัติพฤติกรรมเสี่ยง  

        

 3  

F2. การตรวจหาการติดเช้ือโรคหนองในและหนองในเทียม             
  

  

F2.1 ผู้รับบริการตรวจหรือคัดกรองโรคได้รับการวินิจฉัยโรคหนองใน โดย
การเก็บสิ่งสง่ตรวจย้อมสีแกรม* 

        

 3  

F2.2 ผู้รับบริการตรวจหรือคัดกรองโรคได้รับการวินิจฉัยโรคหนองใน
เทียมโดยการเก็บสิ่งสง่ตรวจย้อมสีแกรม* 

        

 3  

F3. การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพ่ือวินิจฉัยโรคซิฟิลิสและโรคพยาธิช่อง
คลอด  

            
  

  

F3.1 ผู้รับบริการตรวจหรือคัดกรองโรคได้รับการวินิจฉัยโรคซิฟิลิส โดย
การตรวจเลือด 2 วิธี คือ non treponemal และ treponemal 

        

 3  

F3.2 ผู้รับบริการตรวจหรือคัดกรองโรคหญิงได้รับการวินิจฉัยโรคพยาธิ
ช่องคลอดโดยวิธีตรวจสด (wet smear) หรือ Pap smear 

        

 3  

F4. ผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ตามมาตรฐาน             
  

  

F4.1 ผู้ป่วยหรอืผู้ติดเช้ือโรคหนองในได้รับการรักษาโรคตามมาตรฐาน 
 

         4  
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F4.2 ผู้ป่วยหรอืผู้ติดเช้ือโรคหนองในเทียมได้รับการรักษาโรคตาม
มาตรฐาน 

         4  

F4.3 ผู้ป่วยหรอืผู้ติดเช้ือโรคซิฟิลิสได้รับการรักษาโรคตามมาตรฐาน          4  

F4.4 ผู้ป่วยหรอืผู้ติดเช้ือโรคพยาธิช่องคลอดได้รับการรักษาโรคตาม
มาตรฐาน 

         4  

F5. ผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้รับสุขศึกษาด้านการ
ป้องกันควบคุมดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

        

 3  

F6. ผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้รับการส่งเสริมการใช้
ถุงยางอนามัยและสารหล่อลืน่  

        

 3  

F7. ผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้รับการปรึกษาด้าน 
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  

        

 3  

F8. ผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้รับบริการตรวจเลือด
หาภาวะการติดเช้ือโรคซิฟิลิส 

        

 3  

F9. ผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้รับบริการตรวจเลือด
หาภาวะการติดเช้ือเอชไอวี 

        

 3  

F10. ผู้ป่วยหรอืผู้ติดเช้ือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ท่ีมีผลการตรวจพบติด
เช้ือเอชไอวีได้เข้าสู่ระบบการดูแลหรือรักษา 

        

 3  

F11. การติดตามผู้สัมผัสโรค             
  

  

F11.1 ผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือโรคหนองในได้รับการติดตามผู้สัมผัสโรค 
        

 4  
F11.2 ผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือโรคซิฟิลิสได้รับการติดตามผู้สัมผัสโรค 

        

 4  
F12. ผู้ป่วยหรอืผู้ติดเช้ือโรคซิฟิลิสได้รับการติดตามมารับการรักษาและ/
หรือได้รับการติดตามมารักษาจนครบ course 

        

 4  

* กรณโีรคหนองในเทียมในผู้ชาย อาจวินิจฉัยโดยการตรวจ FVU นําตะกอนมาตรวจวิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์
หรือการตรวจ LET แทนการยอ้มสแีกรม หรือการใช้วิธีอื่นๆเพ่ือวินิจฉัยโรคหนองในและ/หรือการติดเช้ือคลามิเดีย 
(เป็นสาเหตุหนึ่งของโรคหนองในเทียม) ในเพศชายและเพศหญิง เช่น การเพาะเชื้อ nucleic acid hybridization 
test, nucleic acid amplification test เช่น PCR เป็นต้น 
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ข้อมูลสารสนเทศการปฏิบัติงาน 

การเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมดูแลรักษา
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
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ข้อมูลสารสนเทศการปฏิบัติงานการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
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หม
วด

 

กิจกรรม 

 จ านวน  จ านวนแยกตามกลุ่มป้าหมาย 

หน
่วย

นับ
 

ชา
ย 

(เพ
ศส

รรี
ะแ

ต่ก
 าเน

ิด)
  

หญ
ิง 

(เพ
ศส

รรี
ะแ

ต่ก
 าเน

ิด)
 

รว
ม 

พน
ักง

าน
บร

ิกา
รห

ญ
ิง F

SW
 

พน
ักง

าน
บร

ิกา
รช

าย
 M

SW
 

ชา
ยที่

มีเ
พศ

สัม
พัน

ธ์กั
บช

าย
 M

SM
  

ผู้ใ
ช้ส

าร
เส

พต
ิดด้

วย
วิธ

ีฉีด
 

(P
W

ID
)  

แร
งง

าน
ข้า

มช
าติ

 M
G 

เย
าว

ชน
 1

0 
– 2

4 
ป ี

กล
ุ่มอ

ื่นๆ
 เช

่น 
พน

ักง
าน

บร
ิกา

ร
สา

วป
ระ

เภ
ทส

อง
 T

GS
W

 

สัด
ส่ว

นข
อง

จ า
นว

นร
วม

 

สัด
ส่ว

นข
อง

 F
SW

 

สัด
ส่ว

นข
อง

 M
SW

 

สัด
ส่ว

นข
อง

 M
SM

 

สัด
ส่ว

นข
อง

 P
W

ID
 

สัด
ส่ว

นข
อง

 M
G 

สัด
ส่ว

นข
อง

เย
าว

ชน
 1

0-
24

 ป
ี  

สัด
ส่ว

นข
อง

กล
ุ่มอ

ื่นๆ
เช

่น 
TG

SW
 

1 
การตรวจเลือดเพือ่ค้นหาโรคซิฟิลิสในผู้มารับ
บริการคัดกรองโรคและและผู้มารับบริการ
ตรวจรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

 

 
1.1 ผู้มารับบริการที่ได้รับการตรวจเลือดเพื่อ
ค้นหาโรคซิฟิลิสในหน่วยบริการ 

ราย        

           

 
1.1.1 ป่วยหรือติดเชื้อโรคซิฟิลิสรายใหม่ 
และสัดส่วน 

ราย        

           

 
1.2 หญิงต้ังครรภ์ที่ได้รับการตรวจเลือดเพื่อ
ค้นหาโรคซิฟิลิสในหน่วยฝากครรภ์ 

ราย        

           

 
1.2.1 ป่วยหรือติดเชื้อโรคซิฟิลิสรายใหม่ 
และสัดส่วน 

ราย        

           

 
1.3 ผู้ที่ได้รับบริการเชิงรุกและตรวจเลือด
ค้นหาโรคซิฟิลิสและ/หรอืเอชไอวี  

ราย        

           

 1.3.1 พบผลบวกซิฟิลิส และสัดส่วน ราย                   

 1.3.2 พบผลบวกเอชไอวี และสัดส่วน ราย                   
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2 
การตรวจเลือดเพือ่หาการติดเชื้อเอชไอวีในผู้
มารับบริการคัดกรองโรคและผู้มารับบริการ
ตรวจรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

 

 2.1 Pre–test counseling ราย                   

 2.2 HIV testing และสัดส่วน ราย                   

 2.3 Post–test counseling และสัดส่วน ราย                   

 2.4 HIV positive และสัดส่วน ราย                   

 
2.5 HIV positive ได้เข้าสู่ระบบหรือได้รับ
การดูแลหรือรักษา และสัดส่วน 

ราย 
                  

3 
การวินิจฉัยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในผู้มา
รับบริการคัดกรองโรคและผู้มารับบริการ
ตรวจรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

 

 3.1 จ านวนผู้มารับบริการคัดกรองโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ (ประชากรเปา้หมาย) 

ราย 
                  

 3.1.1 ป่วยหรือติดเชื้อโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์หลัก* และสัดส่วน 

ราย 
                  

 3.1.2 ป่วยหรือติดเชื้อโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์อื่นๆ** และสัดส่วน 

ราย 
                  

 3.2 จ านวนผู้ป่วยหรือติดเชื้อโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 

ราย 
                  

 3.2.1 ป่วยหรือติดเชื้อโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์หลัก* และสัดส่วน 

ราย 
                  

 3.2.2 ป่วยหรือติดเชื้อโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์อื่นๆ** และสัดส่วน 

ราย 
                  

 3.3 จ านวนคร้ังของผู้มารับบริการคัดกรอง
โรคและผู้มารับบริการตรวจรักษาโรค 

คร้ัง 
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4 
การติดตามผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อฯและผู้สัมผัส
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

 

 
4.1 ผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์หลักและผู้ติดเชื้อ HPV จากผล Pap 
smear ที่จะต้องติดตาม 

ราย 

                  

 
4.1.1 ติดตามผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อฯได้ และ
สัดส่วน 

ราย 
                  

 
4.2 ผู้สัมผัสโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หลัก
ทั้งหมดที่ได้จากการสอบสวนโรคจากผู้ป่วย  

คน 
                  

 4.3 ผู้สัมผัสโรคที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานอื่น  คน 
                  

 
4.4 ผู้สัมผัสโรคที่มีข้อมูลเพียงพอที่จะติดตาม 
ได้แก่ ภรรยา คู่เพศสัมพันธ์ประจ า 

คน 
                  

 
4.4.1 ติดตามผู้สัมผัสโรคได้ และสัดส่วนต่อ
จ านวนผู้สัมผัสโรคที่มีข้อมูลเพียงพอ 

คน 
                  

5 
การให้การปรึกษาทางการแพทย์และสังคมแก่
ผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

ราย                   

6 
การให้สุขศึกษาและเผยแพร่ความรู้โรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ ์

 

 
6.1 ให้สุขศึกษาในสถานบริการสาธารณสุข
และสัดส่วน 

ราย 
                  

 
6.2 ให้สุขศึกษานอกสถานบริการสาธารณสุข 
(งานบริการเชิงรุก) และสัดส่วน 

ราย 
                  

7 
การควบคุมแหล่งหรือสถานบริการทางเพศ 
จุดรวมตัว และพนักงานบริการ 
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7.1 จ านวนแหล่งหรือสถานบริการฯและจุด
รวมตัวที่ควบคุมได้ (ใหม่) และสัดส่วน 

แห่ง                   

 
7.2 จ านวนแหล่งหรือสถานบริการฯและจุด
รวมตัวที่ควบคุมได้ (เก่า) และสัดส่วน 

แห่ง                   

 
7.3 จ านวนแหล่งหรือสถานบริการฯและจุด
รวมตัวที่ส ารวจได้ในปีงบประมาณ 

แห่ง                   

 
4.4.2 ติดตามผู้สัมผัสโรคได้ และสัดส่วนต่อ
จ านวนผู้สัมผัสโรคทั้งหมดที่ได้จากการ
สอบสวนโรค 

คน                   

* โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หลัก 6 โรค ได้แก่ กามโรค 5 โรค (หนองใน หนองในเทียม ซิฟิลิส แผลริมอ่อน กามโรคของต่อมและท่อน้้าเหลือง) และพยาธิช่องคลอด 
** โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ ได้แก่ เริม หูดหงอนไก่ หิด โลน หูดข้าวสุก ฯ   
7.3 จ้านวนแหล่งหรือสถานบริการฯที่ส้ารวจได้ในปีงบประมาณใน หมวด 7 ท้าเพ่ิมเติมเพ่ือให้หาสัดส่วนได้  
4.4.2 ติดตามผู้สัมผัสโรคได้ และสัดส่วนต่อจ านวนผู้สัมผัสโรคทั้งหมดที่ได้จากการสอบสวนโรค เพ่ือให้หาสัดส่วนได้และรู้ GAP ของการติดตามผู้สัมผัสโรค (ที่จัดแยกลงมาต่างหาก เพ่ืออ้านวยความสะดวกให้ผู้
ที่ใช้โปรแกรมรายงาน ก.1 ที่มีอยู่เดิม สามารถใช้ประโยชน์จากโปรแกรมข้อมูลสารสนเทศได้สะดวก) 
สัดส่วน หมายถึง การเปรียบเทียบจ้านวนย่อยต่อจ้านวนรวมทั้งหมด โดยมากแปลงเป็นรูปของร้อยละ เช่น สัดส่วนของหญิงต้ังครรภ์ที่พบเป็นซิฟิลิสรายใหม่ = ที่พบเป็นซิฟิลิส X 100 = ร้อยละ.... 

                      ที่ตรวจซิฟิลิส 
พนักงานบริการหญิง = ผู้หญิงที่ประกอบอาชีพพนักงานบริการทางเพศ ซึ่งผู้ซื้อบริการจะเป็นเพศใดก็ได้ 
พนักงานบริการชาย = บุคคลที่เพศก้าเนิดและเพศสรีระเป็นชายที่ประกอบอาชีพพนักงานบริการทางเพศ ซึ่งผู้ซื้อบริการจะเป็นเพศใดก็ได้ 
ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย = บุคคลที่มีเพศก้าเนิดและเพศสรีระเป็นเพศชาย มีพฤติกรรมเพศสัมพันธ์กับเพศชายด้วยกัน และอาจมีเพศสัมพันธ์กับหญิงด้วย ไม่ใช่พนักงานบริการ 
ผู้ใช้สารเสพติดด้วยวิธีฉีด = ผู้ที่ใช้สาร เช่น ยาเสพติดหรือยากล่อมประสาท ฉีดเข้าเส้นเลือด 
แรงงานข้ามชาติ = คนต่างด้าวที่เข้ามาท้างานในประเทศไทย ไม่ว่าจะถูกกฎหมายหรือไม่ก็ตาม 
เยาวชน = ผู้ที่มีอายุระหว่าง 10 -24 ปี ท่ีไม่ใช่พนักงานบริการ, MSM, ผู้ใช้สารเสพติดด้วยวิธีฉีด, แรงงานข้ามชาติหรือสาวประเภทสอง 
พนักงานบริการสาวประเภทสอง = บุคคลที่เพศก้าเนิดเป็นเพศชายแต่ได้ด้าเนินวิถีชีวิตข้ามเพศจากผู้ชายเป็นผู้หญิงที่ประกอบอาชีพพนักงานบริการทางเพศ ซึ่งผู้ซื้อบริการจะเป็นเพศใดก็ได้ 
กลุ่มอื่นๆ = ประชากรที่มีลักษณะที่แตกต่างจากประชากรเป้าหมายข้างต้น ที่หน่วยบริการต้องการวิเคราะห์สถานการณ์โรคและการด าเนินงาน เช่น พนักงานบริการสาวประเภทสอง เป็นต้น
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ข้อมูลสารสนเทศการปฏิบัติงานการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมดูแลรักษา 

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

ความเป็นมาและความสําคัญ 

 การจัดทําข้อมูลสารสนเทศเป็นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขและเป็นสิ ่งจําเป็นในการ
ติดตามความก้าวหน้าและความครอบคลุมของการดําเนินงานการป้องกันการติดเช้ือเอชไอวี/เอดส์โดยการ
ดําเนินงานการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในประชากรท่ัวไปและประชากรท่ี
มีความเส่ียงสูงต่อการติดเช้ือเอชไอวี (ประชากรเป้าหมาย) เช่น พนักงานบริการทางเพศ ชายที่มีเพศสัมพันธ์
กับชาย ผู้ใช้สารเสพติดด้วยวิธีฉีด แรงงานข้ามชาติเยาวชนที่มีพฤติกรรมเส่ียงทางเพศ เป็นต้น ข้อมูลสถานการณ์
โรคจากการคัดกรองโรคในประชากรที่มีความเสี่ยงสูงฯหรือประชากรเป้าหมาย (active surveillance) ซ่ึงไม่มี
อาการหรือมีอาการแต่ไม่ทราบว่าเป็นอาการของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รวมถึงผู้ท่ีมีอาการที่สัมพันธ์กับ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ท่ีเข้ามาสู่ระบบบริการด้วยตนเอง (passive surveillance) ข้อมูลสารสนเทศ
ดังกล่าวจะนําไปรวบรวมเป็นผลการปฏิบัติงานการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมดูแลรักษาโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ของหน่วยงานแต่ละระดับ เพ่ือใช้เป็นประโยชน์ในการติดตามและประเมินผล และเป็นข้อมูลเชิง
ยุทธศาสตร์ (ข้อมูลสถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สถานการณ์การดําเนินงานและค่าใช้จ่ายท่ีใช้ในการ
ดําเนินงานต่อผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้น) ในการจัดทําหรือวางแผนพัฒนาคุณภาพขยายผลการดําเนินงานของหน่วยงาน
ทุกระดับ และใช้ในการกําหนดนโยบายระดับประเทศต่อไป  

 ข้อมูลสารสนเทศอาจสรุปเป็นรายเดือน รายไตรมาส หรือทุก 6 เดือน ท่ีแสดงถึงผลปฏิบัติงาน
การป้องกันเอชไอวีโดยการดําเนินงานการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รวมทั้ง
สัดส่วน (การเปรียบเทียบจํานวนย่อยต่อจํานวนรวมท้ังหมดโดยมากแปลงเป็นรูปของร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์) 
โดยหน่วยบริการสาธารณสุขในสังกัดภาครัฐ ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม 
มหาวิทยาลัย และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน การดําเนินงานการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมดูแลรักษาโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ดังกล่าว ประกอบด้วย  

 การบริหารจัดการ 

 การคัดกรอง (ป้องกัน ควบคุม) โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สําหรับประชากรท่ีมีความเสี่ยงสงูต่อการติดเช้ือ
โรคติด 
ต่อทางเพศสัมพันธ์และเอชไอวี (ประชากรเป้าหมาย)  

 การวินิจฉัย รักษา เฝ้าระวังป้องกันควบคุม โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

 การให้บริการเชิงรุกในประชากรท่ีมีความเสี่ยงสงูต่อการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอชไอวี 
(ประชากรเป้าหมาย) และประชากรทั่วไป  

 การติดตามประเมินผลการดําเนินงาน การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม ดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
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วัตถุประสงค์ของการจัดทําข้อมูลสารสนเทศการปฏิบัติงานป้องกันควบคุมดูแลรักษาโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์  

เพ่ือให้หน่วยงานที่จัดทําสามารถติดตามผลการปฏิบัติงานการป้องกันการติดเช้ือเอชไอวีโดยการ
ดําเนินงานการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้อย่างครอบคลุม และมีข้อมูลเชิง
ยุทธศาสตร์ในการจัดทําหรือวางแผนพัฒนาคุณภาพ และขยายผลการดําเนินงานด้านโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์เพ่ือลดอุบัติการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การท้องไม่พร้อม และเพ่ือป้องกันการติดเช้ือเอชไอวี
ต่อไป  

 

 การตรวจเลือดเพ่ือค้นหาโรคซิฟิลิสในผู้มารับบริการคัดกรองโรคและและผู้มารับบริการ
ตรวจรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หมายถึง ผู้ท่ีมารับบริการคัดกรองโรคและผู้มารับบริการตรวจรักษา
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ท่ีได้รับการตรวจเลือดคัดกรองโรคซิฟิลิสโดยวิธี nontreponemal เช่น VDRL, RPR 
หรือ วิธี treponemal test ที่ทราบผลในวันเดียว เช่น immunochromatography test เป็นต้น กรณีผล
ตรวจคัดกรองโรคเป็นบวก มีการตรวจเลือดยืนยันหรือตรวจหาระยะโรค 

1.1 ผู้มารับบริการท่ีได้รับการตรวจเลือดเพ่ือค้นหาโรคซิฟิลิสในหน่วยบริการ: ป่วยหรือติดเชื้อโรค
ซิฟิลิสรายใหม่และสัดส่วน หมายถึง จํานวนผู้มารับบริการคัดกรองโรคและผู้มารับบริการตรวจรักษาโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ท่ีได้รับการตรวจเลือดคัดกรองโรคซิฟิลิสในหน่วยบริการสาธารณสุข มีหน่วยนับเป็นราย 
(เน่ืองจากผู้มารับบริการ 1 คน อาจได้รับการตรวจเลือดหาโรคซิฟิลิสมากกว่า 1 ครั้งต่อปี) ให้ลงจํานวนท่ีพบ
เป็นโรคซิฟิลิสรายใหม่ มีหน่วยนับเป็นราย และสัดส่วนของจํานวนผู้ติดเช้ือซิฟิลิสใหม่ต่อจํานวนรายท่ีได้รับ
การตรวจเลือดซิฟิลิส แยกเพศชาย หญิง และประชากรเป้าหมาย (ไม่นับผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือโรคซิฟิลิสท่ีมา
ตรวจติดตามผลการรักษา)  

1.2 หญิงต้ังครรภ์ท่ีได้รับการตรวจเลือดเพ่ือค้นหาโรคซิฟิลิสในหน่วยฝากครรภ์: ป่วยหรือติดเช้ือโรค
ซิฟิลิสรายใหม่ และสัดส่วน หมายถึง จํานวนหญิงท่ีมาฝากครรภ์ท้ังหมดที่สถานบริการสาธารณสุขได้ทําการ
ตรวจเลือดหาโรคซิฟิลิสมีหน่วยนับเป็นราย (เนื่องจากในการฝากครรภ์มีการตรวจคัดกรองโรคซิฟิลิสในหญิง
ต้ังครรภ์มากกว่า 1 ครั้งต่อการต้ังครรภ์ 1 ครั้ง) ให้ลงจํานวนที่พบเป็นโรคซิฟิลิสรายใหม่ มีหน่วยนับเป็นราย 
และสัดส่วนของจํานวนหญิงต้ังครรภ์ท่ีเป็นซิฟิลิสรายใหม่ต่อจํานวนรายของหญิงต้ังครรภ์ท่ีได้ตรวจเลือดซิฟิลิส 
แยกตามประชากรเป้าหมาย (ไม่นับหญิงต้ังครรภ์ท่ีป่วยหรือผู้ติดเช้ือโรคซิฟิลิสท่ีมาตรวจติดตามผลการรักษา)  

1.3 ผู้ที่ได้รับบริการเชิงรุกและตรวจเลือดค้นหาโรคซิฟิลิสและ/หรือการติดเชื้อเอชไอวี: พบ
ผลบวก ซิฟิลิส และสัดส่วน, พบผลบวกเอชไอวีและสัดส่วน หมายถึง จํานวนประชาชนที่มีความเส่ียงสูง
ต่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการติดเช้ือเอชไอวีแยกตามประชากรเป้าหมาย ที่ได้รับบริการเชิงรุกและ
ตรวจเลือดหาการติดเช้ือโรคซิฟิลิสและ/หรือเอชไอวี มีหน่วยนับเป็นราย ให้ลงจํานวนท่ีพบผลบวกซิฟิลิส มี
หน่วยนับเป็นราย (กรณีผลตรวจคัดกรองโรคเป็นบวกอาจไม่มีการตรวจเลือดยืนยัน) จํานวนท่ีพบผลบวกเอช
ไอวี มีหน่วยนับเป็นราย สัดส่วนของจํานวนเลือดท่ีให้ผลบวกต่อซิฟิลิสต่อจํานวนเลือดท่ีตรวจหาการติดเช้ือ
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ซิฟิลิส และสัดส่วนของจํานวนเลือดท่ีได้ผลบวกต่อเอชไอวีต่อจํานวนเลือดท่ีตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวี แยก
เพศชาย หญิง และประชากรเป้าหมาย (เนื่องจากประชาชนท่ีเสี่ยงต่อโรค 1 คน อาจได้รับบริการเชิงรุก
มากกว่า 1 ครั้งต่อปี) สําหรับการพบผลบวกซิฟิลิส อาจเป็นบวกผลจากการตรวจคัดกรองโรคโดยไม่มีการตรวจ
เลือดยืนยัน และพบผลบวกเอชไอวีอาจบอกไม่ได้ว่ารายใหม่หรือรายเก่า จึงให้บอกในภาพรวม 

 การตรวจเลือดหาการติดเช้ือเอชไอวีในผู้มารับบริการคัดกรองโรคและผู้มารับบริการตรวจ
รักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หมายถึง ผู้มารับบริการคัดกรองโรคและผู้มารับบริการตรวจรักษาโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ที่ได้รับการเสนอบริการตรวจเลือดเพื่อหาการติดเชื้อเอชไอวี และการตรวจเลือดหาการติด
เช้ือเอชไอวีตามความสมัครใจ  

 การตรวจเลือดหาการติดเช้ือเอชไอวี หมายถึง การทํา pre-test counseling, การยินยอมตรวจเลือด
หรือการตรวจวิธีอ่ืน ๆ เพ่ือหาการติดเช้ือเอชไอวี และการมาฟังผล มีหน่วยเป็นราย (เนื่องจากผู้มารับบริการ 
1 คน อาจมีพฤติกรรมเส่ียงทางเพศมากกว่า 1 ครั้ง หรืออยู่ในระยะท่ีเป็น window period หรือระยะที่ยัง
ตรวจไม่พบเชื้อ จึงได้รับบริการตรวจเลือดหาการติดเช้ือเอชไอวีมากกว่า 1 ครั้งต่อปี และบางรายเคยตรวจ
เลือดพบผลเลือดบวกก็ยังคงกลับมาตรวจซํ้า) 

2.1 Pre-test counseling หมายถึง จํานวนผู้ท่ีได้รับการให้การปรึกษาก่อนการตรวจเลือดหรือวิธี
อ่ืนๆ เพ่ือหาการติดเช้ือเอชไอวีตามความสมัครใจ มีหน่วยนับเป็นราย แยกเพศชาย หญิง และประชากร
เป้าหมาย 

2.2 HIV testing และสัดส่วน หมายถึง จํานวนผู้ท่ีได้รับการตรวจเลือดหรือวิธีอ่ืนๆ หาการติดเช้ือเอช
ไอวี มีหน่วยนับเป็นราย และสัดส่วนของจํานวนผู้ท่ีตรวจเอชไอวีต่อจํานวนผู้ท่ีได้รับการปรึกษาก่อนตรวจ 
แยกเพศชาย หญิง และประชากรเป้าหมาย 

2.3 Post-test counseling และสัดส่วน หมายถึง จํานวนผู้ท่ีได้รับการให้การปรึกษาหลังการตรวจ
เลือด หาการติดเช้ือเอชไอวี โดยนับผู้ท่ีมีผลการตรวจท้ังบวกและลบ มีหน่วยนับเป็นราย และสัดส่วนของ
จํานวนผู้ท่ีรับการปรึกษาหลังตรวจต่อจํานวนผู้ท่ีตรวจเลือดเอชไอวีท้ังหมด แยกเพศชาย หญิง และประชากร
เป้าหมาย 

2.4 HIV positive และสัดส่วน หมายถึง จํานวนผู้ท่ีมีผลบวกจากการตรวจเลือดหรือวิธีอ่ืนๆหาการติด
เชื้อเอชไอวี มีหน่วยนับเป็นราย และสัดส่วนของจํานวนเลือดที่ให้ผลบวกต่อเอชไอวีต่อจํานวนเลือดของ
ผู้สมัครใจรับการตรวจเลือดทั้งหมด แยกเพศชาย หญิง และประชากรเป้าหมาย 

2.5 HIV positive ได้เข้าสู่ระบบดูแลหรือรักษา และสัดส่วน หมายถึง จํานวนผู้ท่ีมีผลบวกเอชไอวี 
ท่ีมารับฟังผลการตรวจ เข้าสู่ระบบบริการดูแลหรือรักษาตามสิทธ์ิ มีหน่วยนับเป็นราย และสัดส่วนของจํานวน
ผู้ท่ีมีผลบวกต่อเอชไอวีท่ีเข้าสู่ระบบการดูแลหรือรักษาต่อจํานวนผู้ท่ีมีผลเลือดบวกต่อเอชไอวีท้ังหมด แยกเพศ
ชาย หญิง และประชากรเป้าหมาย 
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 การวินิจฉัยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในผู้มารับบริการคัดกรองโรคและผู้มารับบริการ
ตรวจรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

3.1 จํานวนผู้มารับบริการคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หมายถึง จํานวนผู้มารับบริการคัด
กรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในหน่วยบริการสาธารณสุข เน้นประชากรเป้าหมาย มีหน่วยนับเป็นราย แยก
เพศชาย หญิง และประชากรเป้าหมาย (ไม่นับผู้มารับบริการคัดกรองโรคท่ีป่วยหรือติดเช้ือโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ที่มาตรวจติดตามผลการรักษา) 

3.1.1 ป่วยหรือติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หลักและสัดส่วน หมายถึง จํานวนผู้มารับการคัด
กรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยหรือติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หลัก ตาม
นิยามโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพื่อการทํารายงาน 506 ได้แก่ กามโรค 5 โรค คือ ซิฟิลิส (37*) หนองใน 
(38*) หนองในเทียม (39*) แผลริมอ่อน (40*) กามโรคของต่อมและท่อนํ้าเหลือง (41*) และพยาธิช่องคลอด (86*) 
ไม่ว่าผู้ป่วยหรือติดเช้ือฯ จะได้รับการรักษาหรือไม่ก็ตาม และสัดส่วนของจํานวนผู้ป่วยหรือติดเช้ือโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์หลักต่อจํานวนผู้มาคัดกรองโรคท้ังหมด มีหน่วยนับเป็นราย แยกเพศชายหญิง และประชากร
เป้าหมาย ตัวอย่างของผู้ท่ีไม่ได้รับการรักษา เช่น ผู้ที่ผลการเพาะเช้ือพบติดเช้ือโรคหนองใน แต่ผู้น้ันไม่มาฟังผล
การเพาะเช้ือ หรือผู้ท่ีผลการตรวจเลือดพบติดเช้ือโรคซิฟิลิสแต่ไม่มาฟังผลและติดตามแล้วแต่ไม่มา ก็ต้องนับ 
การนับรายของผู้ป่วยหรือติดเช้ือให้นับตามตัวอย่าง เช่น ได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยหรือติดเช้ือโรคหนองใน ให้ลง
ข้อมูล 1 ราย หรือถ้าพบ 2 โรค เช่น โรคหนองใน และโรคพยาธิช่องคลอด ให้ลงข้อมูล 2 ราย 

กรณีท่ีผู้ป่วยหรือติดเช้ือโรคหนองในหรือหนองในเทียม มาตรวจซํ้าตามนัดแล้วยังพบโรค ต้องซัก
ประวัติการมีเพศสัมพันธ์ เพ่ือให้ทราบว่าติดโรคใหม่หรือไม่ ถ้าซักประวัติพบว่าไม่มีเพศสัมพันธ์ ไม่ต้องลง
จํานวนป่วยหรือติดเช้ือด้วยโรคหนองในหรือหนองในเทียมอีก เน่ืองจากเป็นโรคเดิมท่ียังรักษาไม่หายหรือเช้ือ
ด้ือยา  

3.1.2 ป่วยหรือติดเช้ือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ และสัดส่วน หมายถึง จํานวนผู้มาคัดกรอง
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ท่ีได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยหรือติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อ่ืนๆ ไม่ว่าผู้น้ันจะได้รับ
การรักษาหรือไม่ก็ตาม มีหน่วยนับเป็นราย และสัดส่วนของจํานวนผู้พบโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อ่ืนๆ ต่อ
จํานวนผู้มาคัดกรองโรคทั้งหมด แยกเพศชาย หญิง และประชากรเป้าหมาย โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ 
ได้แก่ 

๏ เริมอวัยวะเพศและ/หรือทวารหนัก (79*) ให้นับทุกครั้งท่ีมีแผลเริมเกิดขึ้นใหม่ไม่ว่าจะเป็นการ
ป่วยหรือติดเช้ือคร้ังแรกหรือการเป็นโรคซํ้า จะมีเพศสัมพันธ์หรือไม่มีเพศสัมพันธ์ที่เสี่ยงก็ตาม มีหน่วยนับเป็น
ราย (ดูหมายเหตุขอ้ 5) 

๏ หูดอวัยวะเพศและ/หรือทวารหนัก (หูดหงอนไก่) (80*) ให้นับทุกครั้งที่มีหูดอวัยวะเพศหรือทวาร
หนัก (หูดหงอนไก่) เกิดขึ้นใหม่หลังจากรักษาหายไปแล้ว ไม่ว่าจะมีเพศสัมพันธ์หรือไม่มีเพศสัมพันธ์ท่ีเสี่ยงก็ตาม มี
หน่วยนับเป็นราย (ดูหมายเหตุข้อ 5) 

๏ หิด โลน หูดข้าวสุก (81*) 



113 
 

มาตรฐานและการประเมินการดาํเนินงานด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
ในสถานบริการสาธารณสุข พ.ศ. 2560 

 

 

๏ พยาธิช่องคลอด (86*) 
๏ ลูกอัณฑะบวมโตเฉียบพลัน หมายถึง ผู ้ป่วยที ่มีรหัส ICD-10 N45.0 หรือ N45.9 และมี

ประวัติเสี่ยงต่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มีอาการบวมโตของอัณฑะข้างใดข้างหนึ่งหรือท้ัง 2 ข้างอย่าง
เฉียบพลัน อาการอักเสบของถุงอัณฑะ(epididymis) และ/หรือ การอักเสบของอัณฑะ(testis) อาจมีประวัติ
ปัสสาวะแสบขัด มีมูกใสมูกขุ่นหรือ หนองไหลจากท่อปัสสาวะ คันท่ีท่อปัสสาวะ และซ้ือยารับประทานเอง 
หรือรักษากับคลินิก 

๏ อุ้งเชิงกรานอักเสบเฉียบพลัน หมายถึง ผู้ป่วยที่มีรหัส ICD-10 N70.0, N70.1 หรือ N70.9 
และมีประวัติเสี่ยงต่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ร่วมกับ มีอาการปวดท้องน้อย กดเจ็บบริเวณอุ้งเชิงกราน และ
มีอาการเจ็บเม่ือสัมผัสหรือโยกปากมดลูกขณะตรวจภายใน อาจมีหรือไม่มีตกขาวหรือสิ่งคัดหลั่งทางช่องคลอด 
(รายละเอียดศึกษาจากนิยามโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพื่อการวินิจฉัยการทํารายงาน 506 และอาการท่ี
เก่ียวข้องกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ท่ีควรเฝ้าระวัง) 

๏ เยื่อบุตาอักเสบเฉียบพลันในเด็กทารก (neonatal conjunctivitis) หมายถึง ผู้ป่วยเด็ก
อายุ <1 เดือนท่ีมีรหัส ICD-10 H13.1 หรือ P39.1 และมีการอักเสบของเย่ือบุตาหน่ึงหรือสองข้าง อาจมี
หรือไม่มีหนองท่ีเย่ือบุตา อาจมีประวัติการคลอดจากหญิงท่ีมีประวัติเสี่ยงต่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และ
ไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสม อาจเกิดจากการติดเช้ือ C. trachomatis, herpes simplex virus, หรือเช้ือ
แบคทีเรียอ่ืนๆ หรือเกิดจากการสัมผัสสารเคมี เช่น silver nitrate หรือยาปฏิชีวนะเฉพาะที่ ท่ีใช้ป้ายตาทารก
แรกเกิดเพ่ือป้องกันโรคหนองใน 

หมายเหตุ 1) * หมายถึง รหัสโรคจากรายงาน 506 
 2) หิด โลน หูดข้าวสุก ใช้รหัส 81*  
 3) ผู้ท่ีมารับบรกิารคัดกรองโรคให้ใช้รหัส ICD-10 เป็น Z11.3 หากพบโรคจะเป็น Z11.3 + รหัสโรคที่

เป็น 
4) ลูกอัณฑะบวมโตเฉียบพลัน อุ้งเชิงกรานอักเสบเฉียบพลัน และเยื่อบุตาอักเสบเฉียบพลันในเด็ก

ทารก เป็นกลุ่มอาการที่เก่ียวข้องกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ท่ีต้องนํามาวิเคราะห์เพ่ือให้ทราบ
สถานการณ์ท่ีแท้จริงของโรค เพื่อการวางแผนพัฒนาการดําเนินงานต่อไป 

5) ในการส่งรายงาน 506 สําหรับเริมอวัยวะเพศและ/หรือทวารหนัก หูดอวัยวะเพศและ/หรือทวาร
หนัก (หูดหงอนไก่) ให้ส่งเฉพาะครั้งแรกที่มีโรคเกิดข้ึนหรือเป็นโรคซํ้าในรอบปีงบประมาณ ไม่ว่า
จะมีหรือไม่มีประวัติเพศสัมพันธ์เส่ียงหรือไม่ หรือเป็นซ้ําก่ีคร้ังในรอบปีก็ตาม 

3.2 จํานวนผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หมายถึง จํานวนผู้มารับการตรวจรักษาฯ
และผู้รับบริการคัดกรองโรคที่ป่วยหรือติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในหน่วยบริการสาธารณสุขข้อมูลได้
จาก ICD-10 ของโรงพยาบาลหรือหน่วยบริการสาธารณสุข มีหน่วยนับเป็นราย แยกเพศชาย หญิง และ
ประชากรเป้าหมาย (ไม่นับผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่มาตรวจติดตามผลการรักษา) 
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3.2.1 ป่วยหรือติดเช้ือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หลัก และสัดส่วน หมายถึง จํานวนผู้ป่วยหรือติด
เช้ือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หลักตามนิยามโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพ่ือการทํารายงาน 506 (ดูนิยามโรค
และตัวอย่างรายงานตามข้อย่อย 3.1.1) ไม่ว่าจะได้รับการรักษาหรือไม่ก็ตาม มีหน่วยนับเป็นราย และ
สัดส่วนของจํานวนผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หลักต่อจํานวนผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือฯท้ังหมด 
แยกเพศชาย หญิง และประชากรเป้าหมาย 

3.2.2 ป่วยหรือติดเช้ือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ และสัดส่วน หมายถึง จํานวนผู้ป่วยหรือติด
เช้ือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อ่ืนๆ ตามนิยามโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพื่อการทํารายงาน 506 (ดูนิยามโรค
และตัวอย่างรายงานตามข้อย่อย 3.1.2) ไม่ว่าจะได้รับการรักษาหรือไม่ก็ตาม มีหน่วยนับเป็นราย และ
สัดส่วนของจํานวนผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อ่ืนๆ ต่อจํานวนผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือฯท้ังหมด 
แยกเพศชาย หญิง และประชากรเป้าหมาย  
หมายเหตุ จํานวนผู้ป่วยหรือติดเช้ือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หลักและจํานวนผู้ป่วยหรือติดเช้ือโรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์อ่ืนๆ ในข้อ 3.2 ให้รวมจํานวนผู้ป่วยในข้อ 3.1 ด้วย 
3.3 จํานวนครั้งของผู้มารับบริการคัดกรองโรคและตรวจรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หมายถึง 

จํานวนผู้มารับบริการคัดกรองโรคหรือตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในหน่วยบริการสาธารณสุข มีหน่วย
นับเป็นครั้ง แยกเพศชาย หญิง และประชากรเป้าหมาย นับผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ท่ีมาตรวจติดตาม
ผลการรักษาด้วยเพื่อให้ทราบปริมาณงาน 

 การติดตามผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือและผู้สัมผัสโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

4.1 ผู้ป่วยหรอืผู้ติดเช้ือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หลักและผู้ติดเช้ือ HPV จากผล Pap smear 
หมายถึง จํานวนผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือฯที่ยังไม่ได้รับการรักษาเนื่องจากเพิ่งได้รับการวินิจฉัยว่าพบโรคจากผลการ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการซ่ึงไม่สามารถแจ้งผลในวันเดียวกับท่ีมาตรวจในครั้งก่อน รวมถึงจํานวนผู้ป่วยหรือผู้ติด
เช้ือฯ ท่ีได้รับการรักษายังไม่ครบ course หรือได้รับการรักษาครบถ้วนแล้วแต่ไม่มาติดตามผลการรักษา (คือ
ยังไม่ได้รับการตรวจซํ้าว่าหายหรือไม่ คู่เพศสัมพันธ์ได้รับการรักษาหรือไม่) ท้ังน้ีเพ่ือประโยชน์ในการเฝ้า
ระวังเช้ือด้ือยา เช่น เช้ือหนองใน และเพ่ือการควบคุมโรค (ป้องกันการเป็นโรคซํ้า) มีหน่วยนับเปน็ราย 
แยกเพศชาย หญิง และประชากรเป้าหมาย โดยมีวิธีพิจารณาดังน้ี 

ก. ผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือฯ ท่ียังไม่ได้รับการรักษา ได้แก่ 

 ผู ้ที ่ม ีผลการย ้อมส ีแกรมพบโรคหนองในหร ือโรคหนองในเท ียม  ที ่สถานบร ิการ
สาธารณสุขยังไม่สามารถให้การวินิจฉัยและ/หรือการรักษาในวันท่ีผู้รับบริการมาตรวจ  

 ผู้ที่มารับบริการตรวจเลือดในสถานบริการสาธารณสุขหรือจากการออกปฏิบัติงานนอก
สถานบริการสาธารณสุข (การให้บริการเชิงรุก) ที่ผลการตรวจเลือดพบติดเช้ือโรคซิฟิลิส 

 ผู้ท่ีผลตรวจทางเซลล์วิทยา (Pap smear) พบพยาธิช่องคลอด 
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 ผู้ที่มีผลการเพาะเชื้อและ/หรือการตรวจทางห้องปฏิบัติการอณูชีวะโมเลกุล (molecular 
biology)และ/หรือการตรวจทางห้องปฏิบัติการวิธีอื่นๆ พบหนองใน และ/หรือการติด
เช้ือคลามิเดีย 

 ผู้ท่ีผลการตรวจทางเซลล์วิทยาพบการติดเช้ือ HPV (human papillomavirus) 
ข. ผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือฯ ท่ีได้รับการรักษาแล้ว ได้แก่ 

ผู้ที่เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หลัก 6 โรค ได้แก่ ซิฟิลิส หนองใน หนองในเทียม แผล
ริมอ่อนกามโรคของต่อมและท่อน้ําเหลือง (กามโรค 5 โรค) และพยาธิช่องคลอด  

ผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อฯ ดังกล่าวข้างต้นต้องติดตามโดยวิธีการนัดหมาย จดหมาย โทรศัพท์ 
เย่ียมบ้าน เย่ียมแหล่งหรือสถานบริการทางเพศ หรืออ่ืนๆ เช่น จดหมายอิเลคทรอนิคส์ เป็นต้น  
4.1.1 ติดตามผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือฯ ได้ และสัดส่วน หมายถึง จํานวนผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อฯในข้อ 

4.1 ที่สามารถติดตามมารับการรักษาอย่างต่อเนื่องด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง มีหน่วยนับเป็นราย (เนื่องจากผู้ป่วย
หรือติดเชื้อ 1 คน อาจป่วยหรือติดเชื้อโรคที่กําหนดให้ต้องติดตามมากกว่า 1 โรค เช่น ผู้มารับบริการหญิง 
1 คน เป็นโรคหนองใน และพยาธิช่องคลอด ต้องนับ 2 ราย) และสัดส่วนของจํานวนผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ท่ีติดตามได้ต่อจํานวนผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทั้งหมดท่ีต้อง
ติดตามตามนิยามข้อ 4.1 แยกเพศชาย หญิง และประชากรเป้าหมาย โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

1. การติดตามก่อนการรักษา จะถือว่าติดตามได้ถ้าผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อฯมารับการรักษาภายใน 30 วัน 
หลังจากวันที่นัดมาฟังผล (เพ่ือป้องกันภาวะแทรกซ้อนและการแพร่กระจายไปยังบุคคลในครอบครัว และ
บุคคลอ่ืนๆ กรณี HPV เพ่ือให้มีความตระหนักเร่ืองการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก) 

2. การติดตามระหว่างการรักษา จะถือว่าติดตามได้ถ้าผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อฯมารับการรักษาภายใน 7 
วัน หลังจากวันที่นัดมารับการรักษาต่อ เช่น ผู้ป่วยหรือติดเช้ือโรคหนองในที่มีภาวะแทรกซ้อน ผู้ป่วยหรือติด
เช้ือโรคซิฟิลิสระยะแฝงเกิน 2 ปี ซ่ึงต้องฉีดยาสัปดาห์ละ 1 คร้ังนาน 3 สัปดาห์ เป็นต้น (เน่ืองจากเป็นโรคท่ี
จําเป็นต้องได้รับการรักษาที่ต่อเนื่องเพ่ือให้หายขาด หากขาดการรักษาต่อเนื่อง จะทําให้มีโอกาสแพร่โรคได้ 
นอกจากน้ีช่วงระยะเวลาระหว่าง dose ที่หน่ึงและสอง หรือระหว่าง dose ท่ีสองและสาม ของการฉีดยา 
benzathine penicillin ตามมาตรฐานคือ 7 วัน หากมีเหตุจําเป็น ให้ห่างได้ไม่เกิน 10-14 วัน หากเกินกว่าน้ี ต้องต้ัง
ต้นใหม่ การติดตามจึงมีความจําเป็นเพ่ือไม่ให้ต้องต้ังต้นรักษาใหม่) 

3. การติดตามหลังการรักษา จะถือว่าติดตามได้ถ้าผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อฯมารับการตรวจซํ้าภายใน 30 
วัน หลังจากวันที่นัด (เพ่ือติดตามผลการรักษา) เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังเช้ือด้ือยา รวมทั้งเพ่ือให้แน่ใจว่าผู้ป่วยหรือ
ผู้ติดเชื้อฯได้พาผู้สัมผัสโรคมารับการตรวจและรักษาหรือผู้สัมผัสโรคได้รับประทานยาที่ฝากให้แล้ว และกรณีท่ีผู้
สัมผัสโรคไม่สามารถมารับการตรวจและรักษา แพทย์หรือเจ้าหน้าท่ีจะได้ฝากยาให้ผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อฯนําไปให้ผู้
สัมผัสโรครับประทาน เพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือฯเป็นโรคซํ้า ฯลฯ 

4.2 ผู้สัมผัสโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หลักท้ังหมดท่ีได้จากการสอบสวนโรคจากผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือ
ฯ และสัดส่วน หมายถึง จํานวนผู้สัมผัสโรคท่ีได้ข้อมูลจากการสอบสวนโรคจากผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์หลัก(กามโรค 5 โรค และพยาธิช่องคลอด) จะมีรายละเอียดเพียงพอหรือไม่ในการตดิตาม
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ก็ตาม ซ่ึงผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หลัก 1 ราย อาจจะมีผู้สัมผัสโรคกี่คนก็ได้ (วิธีการนับดู
รายละเอียดเพิ่มเติมได้จากแนวทางการติดตามผู้สัมผัสโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พ.ศ. 2557) มีหน่วย
นับเป็นคน แยกเพศชาย หญิง และประชากรเป้าหมาย 

การนับจํานวนผู้สัมผัสโรคให้ถือปฏิบัติดังนี ้
นาย ก. ป่วยหรือติดเช้ือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 2 โรค โดยมีเพศสัมพันธ์กับพนักงานบริการ 1 

คน ให้ถือว่ามีผู้สัมผัสโรค 1 คน 
นาย ข. ป่วยหรือติดเช้ือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 1 โรค โดยมีเพศสัมพันธ์กับพนักงานบริการ 2 

คน ให้ถือว่ามีผู้สัมผัสโรค 2 คน 
นาย ค. และนาย ข. ป่วยหรือติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์คนละ 1 โรค โดยมีเพศสัมพันธ์กับ

พนักงานบริการ คนเดียวกัน ให้ถือว่ามีผู้สัมผัสโรค 2 คน 
 นาย ง. ป่วยหรือติดเช้ือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 2 โรค โดยมีเพศสัมพันธ์กับภรรยา 2 คน คู่นอน

ช่ัวคราว 1 คน ให้ถือว่ามีผู้สัมผัสโรค 3 คน 
4.3 ผู้สัมผัสโรคท่ีได้รับแจ้งจากหน่วยงานอื่น หมายถึง จํานวนผู้สัมผัสโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หลักเช่น

พนักงานบริการท่ีได้รับแจ้งจากหน่วยงานอ่ืนตามใบติดตามผู้สัมผัสโรคแบบ พ.2 (ผู้สัมผัสโรคที่เป็นพนักงาน
บริการ) ท่ีส่งมาให้หน่วยงานน้ีช่วยติดตาม เน่ืองจากผู้สัมผัสโรคดังกล่าวทํางานอยู่ในเขตรับผิดชอบของหน่วยงานน้ี 
หรือประชากรเป้าหมายอ่ืนๆที่ได้รับแจ้ง มีหน่วยนับเป็นคน แยกเพศชาย หญิง และประชากรเป้าหมาย 

4.4 ผู้สัมผัสโรคท่ีมีข้อมูลเพียงพอจะต้องติดตาม หมายถึง จํานวนผู้สัมผัสโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
หลักที่ได้ข้อมูลจากการสอบสวนโรค (จากข้อ 4.2) ที่มีรายละเอียดเพียงพอจะติดตามได้แก่ สามีหรือภรรยา คู่
เพศสัมพันธ์ประจํา จะติดตามโดยจ่ายใบติดตามผู้สัมผัสโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แบบ พ.1 ให้ผู้ป่วยหรือผู้ติด
เช้ือฯ นําไปให้ผู้สัมผัสโรคหรือให้ผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือฯพาผู้สัมผัสโรคมาตรวจพร้อมใบติดตามผู้สัมผัสโรค 

ผู้สัมผัสโรคที่เป็นพนักงานบริการที่ทราบช่ือ เบอร์ติดหน้าอก รูปพรรณสัณฐานและสถานที่หรือจุด
สังเกตที่แน่ชัด รวมทั้งผู้สัมผัสโรคที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานอื่น หน่วยบริการสาธารณสุขจะต้องทําการ
ติดตามผู้สัมผัสโรคดังกล่าวทุกราย (ตามใบติดตามผู้สัมผัสโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แบบ พ.2 เพ่ือให้มารับการ
ตรวจรักษาโดยเร็ว โดยวิธีออกเยี่ยมแหล่งหรือสถานบริการฯ) สําหรับผู้สัมผัสโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ท่ีเป็นคู่
เพศสัมพันธ์ชั่วคราว (ไม่ใช่พนักงานบริการ) หน่วยบริการสาธารณสุขจะต้องทําการติดตามผู้สัมผัสโรคจากใบ
ติดตามผู้สัมผัสโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (แบบ พ.3) โดยดูเอกสาร   พ.1 พ.2 พ.3ได้ในแนวทางการติดตาม
ผู้สัมผัสโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พ.ศ. 2557 มีหน่วยนับเป็นคน แยกเพศชาย หญิง และประชากรเป้าหมาย 
หมายเหตุ กรณีผู้สัมผัสโรคมาตรวจ ถ้าตรวจพบโรคให้นับเป็นผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือฯ และรายงานเป็นผู้ป่วยหรือผู้

ติดเช้ือฯ และเป็นผู้สัมผัสโรคท่ีติดตามได้ หากตรวจไม่พบโรคและให้การรักษา จะนับไว้ในผู้สัมผัส
โรคที่ติดตามได้ 

 ข้อสังเกต  

 จํานวนผู้สัมผัสโรคท่ีได้จากการสอบสวนโรคจะเท่ากับหรือมากกว่าจํานวนผู้ป่วย 
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 จํานวนผู้สัมผัสโรคที่จะต้องติดตามอาจจะไม่เท่ากับจํานวนผู้สัมผัสโรคที่ได้จากการสอบสวนโรคจาก
ผู้ป่วย 

 ผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หลักทุกรายจะต้องได้รับการสัมภาษณ์ (สอบสวนโรค) เพ่ือ
ค้นหาผู้สัมผัส 
โรค ผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อฯ ท่ีเป็นพนักงานบรกิารให้สอบสวนหาผูส้ัมผสัโรคเฉพาะผู้ท่ีมีสามี ภรรยา หรอื
คู่เพศสัมพันธ์ประจํา 

4.4.1 ติดตามผู้สัมผัสโรคได้ และสัดส่วนต่อจํานวนผู้สัมผัสโรคที่มีข้อมูลเพียงพอ หมายถึง จํานวนผู้
สัมผัสโรค(ที่มีรายละเอียดเพียงพอ) ท่ีมารับการตรวจรักษา รวมถึงผู้สัมผัสโรคท่ีได้รับการตรวจและรักษาพร้อมกัน
กับผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อฯ และผู้สัมผัสโรคท่ีได้รับการฝากยาให้กรณีผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือฯไม่สามารถพาผู้สัมผัสโรค
มาตรวจรักษาได้ มีหน่วยนับเป็นคน และสัดส่วนของจํานวนผู้สัมผัสโรคที่ติดตามได้ต่อจํานวนผู้สัมผัสโรค
ท้ังหมดที่มีข้อมูลเพียงพอ แยกเพศชาย หญิง และประชากรเป้าหมาย 

4.4.2 ติดตามผู้สัมผัสโรคได้ และสัดส่วนต่อจํานวนผู้สัมผัสโรคทั้งหมดท่ีได้จากการสอบสวนโรค 
หมายถึง จํานวนผู้สัมผัสโรค (ที่มีรายละเอียดเพียงพอ) ท่ีมารับการตรวจรักษา รวมถึงผู้สัมผัสโรคที่ได้รับการตรวจ
และรักษาพร้อมกันกับผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อฯ และการฝากยาให้ผู้สัมผัสโรคกรณีผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือฯไม่สามารถ
พาผู้สัมผัสโรคมาตรวจรักษาได้ มีหน่วยนับเป็นคน และสัดส่วนของจํานวนผู้สัมผัสโรคที่ติดตามได้ต่อจํานวนผู้
สัมผัสโรคทั้งหมดท่ีได้จากการสอบสวนโรค แยกเพศชาย หญิง และประชากรเป้าหมาย เพ่ือให้รู้ช่องว่าง (gap) 
ของการควบคุมโรค 

 การให้การปรึกษาทางการแพทย์และสังคมแก่ผู ้ป ่วยหรือผู ้ต ิดเชื ้อโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ หมายถึง กระบวนการให้บริการเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แก่ผู้มารับบริการในสถานบริการ
สาธารณสุข ซ่ึงเป็นการสนทนาอย่างต่อเน่ืองท่ีทําให้เกิดการเรียนรู้และเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ให้และ
ผู้รับบริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้รับบริการสามารถดูแลตนเองและมารับการรักษาอย่างต่อเน่ืองจนหายจาก
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มีพฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัย ตระหนักในประโยชน์ของการตรวจเลือดเพ่ิมเติม และ
สามารถสื่อสารกับคู่เพศสัมพันธ์ (เพื่อพาคู่เพศสัมพันธ์มารับการตรวจรักษาและมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย) 
รวมทั้งการสนับสนุนด้านจิตใจและสังคมแก่ผู ้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพื่อนําไปสู่
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สําหรับการเก็บข้อมูลสารสนเทศฯ ให้นับจํานวนรายของผู้มารับบริการที่ได้รับการให้บริการ
ปรึกษาในหน่วยบริการ มีหน่วยนับเป็นราย แยกเพศชาย หญิง และประชากรเป้าหมาย 

 การให้สขุศึกษาและเผยแพร่ความรู้โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

6.1 ให้สุขศึกษาในสถานบริการสาธารณสุข หมายถึง จํานวนผู้มารับบริการ ญาติหรือผู้ติดตามผู้มารับ
บริการซึ่งหน่วยงานนี้ได้ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อันตรายของโรค วิธีป้องกัน 
ตลอดจนการปฏิบัติตนในระหว่างที่ป่วยหรือติดเช้ือ โดยการพูดแนะนํา การบรรยาย การใช้สื่อสุขศึกษา และ
การทํากิจกรรม เป็นต้น มีหน่วยนับเป็นราย แยกเพศชาย หญิง และประชากรเป้าหมาย 
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6.2 ให้สุขศึกษานอกสถานบริการสาธารณสุข (งานบริการเชิงรุก) หมายถึง จํานวนประชากร
เป้าหมายที่เสี ่ยงต่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ท่ีเจ้าหน้าที่ไปให้สุขศึกษานอกสถานบริการสาธารณสุข (การ
ให้บริการเชิงรุก) มีหน่วยนับเป็นรายแยกเพศชาย หญิง และประชากรเป้าหมาย 

 การควบคุมแหล่งหรอืสถานบริการทางเพศ จุดรวมตัว และพนักงานบริการ 

แหล่งหรือสถานบริการทางเพศ หมายถึง สถานที่จัดให้มีพนักงานบริการอาศัยหรือแอบแฝงเพื่อ
ประกอบอาชีพให้บริการทางเพศ โดยพนักงานบริการเป็นพนักงานของแหล่งหรือสถานบริการฯนั้นๆ หรือเป็น
บุคคลภายนอก โดยแบ่งออกเป็น 24 ประเภท ตามรูปแบบของการให้บริการ (ดูรายละเอียดในคู่มือแนวทางการ
สํารวจบริการทางเพศ) ประโยชน์เพ่ือทราบแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและค้นหาประชากรเป้าหมายในแหล่งหรือ
สถานบริการทางเพศแต่ละประเภท ทําให้สามารถปรับเปลี่ยนยุทธวิธีในการเฝ้าระวังเชิงรุกเพ่ือป้องกันควบคุม
โรคให้มีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์  

จุดรวมตัว หมายถึง สถานท่ีหรือพ้ืนท่ีท่ีประชากรเป้าหมาย เช่น ชายท่ีมีเพศสัมพันธ์กับชาย วัยรุ่น เป็น
ต้น มาชุมนุมหรืออยู่รวมกันหรือนัดพบ เพ่ือทํากิจกรรมหรือวัตถุประสงค์ใดๆ เช่น สถานศึกษา สถาน
ประกอบการต่างๆ เช่น ร้านนวด พ้ืนท่ีสาธารณะ เช่น สวนสาธารณะ หรือชุมชน เป็นต้น 

แหล่งหรือสถานบริการทางเพศและจุดรวมตัวที่ควบคุมได้ หมายถึง จํานวนแหล่งหรือสถานบริการ
ทางเพศและจํานวนจุดรวมตัวที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนให้พนักงานบริการมารับบริการคัดกรองโรค
อย่างสมํ่าเสมอ หรือมีประชากรเป้าหมายอื่นมารับบริการคัดกรองโรค มีหน่วยนับเป็นแห่ง  

7.1 จํานวนแหล่งหรือสถานบริการฯและจุดรวมตัวที่ควบคุมได้ (ใหม่) และสัดส่วน หมายถึง จํานวน
แหล่งหรือสถานบริการทางเพศและจํานวนจุดรวมตัวที่ให้ความร่วมมือเป็นครั้งแรกของปีปฏิทิน (มีพนักงาน
บริการหรือประชากรเป้าหมายอื่นมารับบริการคัดกรองโรค) และยังไม่เคยให้ความร่วมมือมาก่อนเลยตั้งแต่
ต้นปีปฏิทิน (สําหรับต้นปีปฏิทินคือ เดือนมกราคมของทุกปีให้ถือว่าเป็นแหลง่หรือสถานบริการทางเพศและจุด
รวมตัวใหม่ท้ังหมด) มีหน่วยนับเป็นแห่ง และสัดส่วนของจํานวนแหล่งหรือสถานบริการฯ และจํานวนจุด
รวมตัวท่ีให้ความร่วมมือเป็นครั้งแรกของปีปฏิทินต่อจํานวนแหล่งหรือสถานบริการฯ และจํานวนจุดรวมตัวที่
สํารวจได้ในปีงบประมาณแยกตามประชากรเป้าหมายที่อยู่ในแหล่งหรือสถาน  บริการฯ และจุดรวมตัว 

7.2 จํานวนแหล่งหรือสถานบริการฯและจุดรวมตัวที่ควบคุมได้ (เก่า) และสัดส่วน หมายถึง จํานวน
แหล่งหรือสถานบริการทางเพศและจํานวนจุดรวมตัวที่มีพนักงานบริการหรือประชากรเป้าหมายอื่นมารับ
บริการคัดกรองโรคต้ังแต่เดือนมกราคมเป็นต้นมา และยังมาตรวจอีกในเดือนหรือไตรมาสหรือ 6 เดือนน้ี มี
หน่วยนับเป็นแห่ง และสัดส่วนของจํานวนแหล่งหรือสถานบริการฯ และจํานวนจุดรวมตัวที่มีพนักงานบริการ
หรือประชากรเป้าหมายอื่นมารับบริการคัดกรองโรคต้ังแต่เดือนมกราคมเป็นต้นมา และยังมาตรวจอีกใน
เดือนหรือไตรมาสหรือ 6 เดือนน้ี ต่อจํานวนแหล่งหรือสถานบริการฯ และจํานวนจุดรวมตัวที่สํารวจได้ใน
ปีงบประมาณ แยกตามประชากรเป้าหมายท่ีอยู่ในแหล่งหรือสถานบริการฯ และจุดรวมตัว 

7.3 จํานวนแหล่งหรือสถานบริการฯและจุดรวมตัวที่สํารวจได้ในปีงบประมาณ หมายถึง จํานวน
แหล่งหรือสถานบริการทางเพศ แบ่งออกเป็น 24 ประเภท และจํานวนจุดรวมตัวตามนิยามข้างต้นท่ีสํารวจได้ใน
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ปีงบประมาณ แยกตามประชากรเป้าหมายที่อยู่ในแหล่งหรือสถานบริการฯ และจุดรวมตัว มีหน่วยนับเป็น
แห่ง แยกตามประชากรเป้าหมายที่อยู่ในแหล่งหรือสถานบริการฯ และจุดรวมตัว  

ตัวอย่างการบนัทึกขอ้มูลและการนับจํานวนแหล่งหรือสถานบริการทางเพศใหม่และเก่า (แห่ง) รายเดือน 

แหล่งหรือสถาน
บริการฯ 

พนักงานบริการ มค. กพ. มีค. เมย พค. มิย. กค สค. กย. ตค. พ.ย 
 

ธค  
สํานัก เอ ชลอ ใหม ่ เก่า           

ห้องอาหารโอ แอ๋ว  ใหม ่ เก่า          

สํานัก บี ตุ๊   ใหม ่          

สรุปจํานวนแหล่งหรือสถานบริการท่ีมี
พนักงานบริการเข้ารับการคดักรองโรค 

ใหม ่1 เก่า 1 เก่า 1          

 ใหม่ 1 ใหม่ 1          

 
 
คําอธิบายการนับ การนับเริ่มต้นจากปีปฏิทิน 

เดือนมกราคม มาตรวจใหม่ 1 คน (ชลอ) แหล่งหรือสถานบริการฯ ใหม่ 1 แห่ง  
เดือนกุมภาพันธ์ มาตรวจใหม่ 1 คน (แอ๋ว) แหลง่หรือสถานบริการฯ ใหม่ 1 แห่ง เก่า 1 คน (ชลอ) แหล่งหรือ
สถานบริการฯเก่า 1 แห่ง 

เดือนมีนาคม มาตรวจใหม่ 1 คน (ตุ๊) แหล่งหรือสถานบริการฯ ใหม่ 1 แห่ง เก่า 1 คน (แอ๋ว) แหลง่หรือ
สถานบริการฯ เก่า 1 แห่ง 
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นิยามโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพ่ือการวินิจฉัย  
การทาํรายงาน 506 และอาการท่ีเกี่ยวข้องกับ 

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ควรเฝ้าระวัง 
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ซิฟิลิส  
(Syphilis) 

ซิฟิลสิแต่กําเนิด (congenital syphilis) 
CODE 
506 

รหัส ICD-
10-TM 

ชื่อโรคภาษาอังกฤษ ชื่อโรคภาษาไทย 

37 

A50.0 Early congenital syphilis, 
symptomatic 

โรคซิฟิลิสแต่กําเนิดระยะต้น (ซิฟิลิสแต่
กําเนิดช่วงแรก/ต้น) ชนิดมีอาการ 

A50.1 Early congenital syphilis, latent โรคซิฟิลิสแต่กําเนิดระยะต้น ชนิดแฝง 
(ซิฟิลิสแต่กําเนิดช่วงแรก/ต้น ระยะแฝง) 

A50.2 Early congenital syphilis, 
unspecified 

โรคซิฟิลิสแต่กําเนิดระยะต้น (ซิฟิลิสแต่
กําเนิดช่วงแรก/ต้น) ไม่ระบุรายละเอียด 

A50.3 Late congenital syphilitic 
oculopathy 

โรคตาจากซิฟิลิสแต่กําเนิดระยะหลัง 
(ซิฟิลิสแต่กําเนิดช่วงหลัง) 

A50.4 Late congenital neurosyphilis 
[juvenile neurosyphilis] 

โรคซิฟิลิสท่ีระบบประสาทแต่กําเนิดระยะ
หลังหรือช่วงหลัง (โรคซิฟิลิสท่ีระบบ
ประสาทในวัยเด็ก) 

A50.5 Other late congenital syphilis, 
symptomatic 

โรคซิฟิลิสแต่กําเนิดระยะหลังแบบอ่ืน ชนิด
มีอาการ (ซิฟิลิสแต่กําเนดิช่วงหลังแบบอ่ืน 
มีอาการ) 

A50.6 Late congenital syphilis, latent โรคซิฟิลิสแต่กําเนิดระยะหลัง ชนิดแฝง 
(ซิฟิลิสแต่กําเนิดช่วงหลัง ระยะแฝง) 

A50.7 Late congenital syphilis, 
unspecified 

โรคซิฟิลิสแต่กําเนิดระยะหลัง (ซิฟิลิสแต่
กําเนิดช่วงหลัง) ไม่ระบุรายละเอียด 

A50.9 Congenital syphilis, unspecified โรคซิฟิลิสแต่กําเนิด ไม่ระบุรายละเอียด 

 
1. นิยามในการเฝ้าระวังโรค 

1.1. เกณฑ์ทางคลินิก 
มารดาไม่ได้รับการรักษาซิฟิลิส หรือได้รับการรักษาไม่ได้มาตรฐานก่อนคลอด (รวมถึงรักษาได้ครบ

ตามมาตรฐาน แต่น้อยกว่า 30 วันก่อนคลอด) ร่วมกับ มีอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี 

 ทา รกอ า ยุ น้ อ ยก ว่ า  2 ปี  มี  hepatosplenomegaly, rash, condylomalata, snuffles, 
jaundice (non-viral hepatitis), pseudoparalysis, anemia, edema (neprotic syndrome 
and/or malnutrition) 
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 เด็กโตพบ stigmata (e.g. interstitial keratitis, nerve deafness, anterior bowing of shins, 
frontal bossing, mulberry molars, Hutchison teeth, saddle nose, rhagades, clutton 
joints) 

 ไม่มีอาการหรืออาการแสดง แต่ผลตรวจเลือดซิฟิลิสเป็นบวก (latent congenital syphilis โดย
แบ่งเป็น early latent congenital syphilis ในเด็กอายุ < 2 ปี และ late latent congenital 
syphilis ในเด็กอายุ >2 ปี) 

1.2. เกณฑ์ทางห้องปฏิบัติการ 

 ตรวจพบเช้ือ spirochete ในสิ่งส่งตรวจท่ีเก็บจากรก สายสะดือและสารคัดหลั่งหรือรอยโรคจาก
ทารก เช่น นํ้าไขสันหลัง สารคัดหลั่งจากโพรงจมูกและสารคัดหลั่งจากแผลท่ีผิวหนัง ด้วยการ
ตรวจวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้ 

o Dark field microscopy พบเช้ือ Treponema pallidum 
o Direct fluorescent antibody test for T. Pallidum ให้ผลบวก 
o Other specific stains ให้ผลบวกต่อเช้ือ T. pallidum 
o ตรวจทางพยาธิวิทยา (histopathology) โดยการตรวจรกหรือสายสะดือพบเช้ือ T. 

pallidum 

 ตรวจแอนติบอดีต่อซิฟิลิสจากเลือด 
o ท่ัวไป 

ตรวจแอนติบอดีต่อซิฟิลิสจากเลือดด้วยวิธี non-treponemal test วิธีใดวิธีหนึ่ง เช่น 
RPR (rapid plasma reagin card test) หรือ VDRL (Venereal Disease Research 
Laboratory slide test)ให้ผลบวก (reactive) ในทารกและ >4 เท่า เม่ือเทียบกับ
มารดา 

o จําเพาะ  
ตรวจแอนติบอดีต่อซิฟิลิสจากเลือดด้วยวิธี treponemal test วิธีใดวิธีหนึ่ง เช่น FTA-
ABS (fluorescent treponemal antibody-absorption test), TPHA (Treponema 
pallidum hemagglutination assay) , TP- PA ( Treponema pallidum particle 
agglutination assay) , ICT ( immunochromatography test) , EIA ( enzyme 
immunoassay), CMIA (chemiluminescent immunoassay) หรือ immunoblot 
(western blot) เป็นต้น ให้ผลบวก (reactive) หลังทารกอายุ 18 เดือน 

2. ประเภทผู้ป่วย  
2.1. ผู้ป่วยที่สงสัย (suspected case) หมายถึง - 
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2.2. ผู้ป่วยท่ีเข้าข่าย (probable case) หมายถึง ทารกที่มารดาไม่ได้รับการรักษาซิฟิลิส หรือได้รับการ
รักษาไม่ได้ตามมาตรฐานก่อนคลอด (รวมถึงรักษาได้ครบตามมาตรฐาน แต่น้อยกว่า 30 วันก่อน
คลอด) ไม่ว่าทารกจะมีอาการแสดงหรือไม่ก็ตาม 

2.3. ผู้ป่วยท่ียืนยันผล (confirmed case) หมายถึง ทารกหรือเด็กที่มีอาการตามเกณฑ์ทางคลินิก และ
การตรวจ treponemal test ให้ผลบวก ร่วมกับ มีอย่างน้อยหน่ึงสิ่งดังต่อไปน้ี 

 ตรวจร่างกายพบลักษณะของโรคซิฟิลิสแต่กําเนิด 

 ภาพรังสีกระดูก (long bones) พบลักษณะของซิฟิลิสแต่กําเนิด 

 การตรวจ VDRL ในน้ําไขสันหลังให้ผลบวก 

 มีการเพ่ิมขึ้นของ cerebrospinal fluid (CSF) cell count หรือ protein โดยปราศจากสาเหตุ
อ่ืน 

 การตรวจ  fluorescent treponemal antibody absorbed-19S- IgM antibody test หรือ 
IgM enzyme-linked immunosorbent assay ให้ผลบวก 

รวมถึง ทารกหรือเด็กที่ไม่มีอาการหรืออาการแสดง แต่ผลตรวจเลือดซิฟิลิสเป็นบวกตามเกณฑ์ทาง
ห้องปฏิบัติการท่ัวไปและจําเพาะ (latent congenital syphilis) 
3. การรายงานผู้ป่วยตามระบบเฝ้าระวัง – รง 506 (reporting criteria) 

ให้รายงานต้ังแต่ผู้ป่วยที่เข้าข่าย  
4. การสอบสวนโรค  

4.1. การสอบสวนเฉพาะราย ต้องมีการค้นหาการติดเช้ือในมารดาและบิดาและให้การรักษาต่อไป 
4.2. การสอบสวนการระบาด จะดําเนินการในกรณีเกิดโรคเป็นกลุ่ม (cluster) เพ่ือหาสาเหตุของการ

ระบาดและระบาดวิทยาของการเกิดโรคหรือการระบาดในครั้งนั้น เพ่ือการควบคุมป้องกันโรคอย่าง
ถูกต้องต่อไป 

 
ซิฟิลสิระยะที่ 1 (primary syphilis) 

CODE 506 รหัส ICD-10-TM ชื่อโรคภาษาอังกฤษ ชื่อโรคภาษาไทย 

 
37 

A51.0 Primary genital syphilis โรคซิฟิลิสแบบปฐมภูมิ (ซิฟิลิสระยะที่หนึ่ง) ท่ี
อวัยวะสืบพันธ์ุ 

A51.1 Primary anal syphilis โรคซิฟิลิสแบบปฐมภูมิ (ซิฟิลิสระยะที่หนึ่ง) ท่ี
ทวารหนัก 

A51.2 Primary syphilis of other 
sites 

โรคซิฟิลิสแบบปฐมภูมิ (ซิฟิลิสระยะที่หนึ่ง) ท่ี
ตําแหน่งอ่ืน 

 
1. นิยามในการเฝ้าระวังโรค 

1.1. เกณฑ์ทางคลินิก  
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มีประวัติเสี่ยงต่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์* ร่วมกับ มีแผลบริเวณอวัยวะเพศหรืออวัยวะอ่ืนท่ีใช้
สําหรับเพศสัมพันธ์ เช่น ปาก ทวารหนัก มักมีแผลเดียว แผลสะอาด ไม่เจ็บ บริเวณก้นแผลแข็งคล้าย
กระดุม 
1.2. เกณฑ์ทางห้องปฏิบัติการ  

 ท่ัวไป ไม่มี 

 จําเพาะ 
o ตรวจน้ําเหลืองจากก้นแผล ด้วย dark field microscope พบเช้ือ T. pallidum 
o Direct fluorescent antibody test for T. pallidum ให้ผลบวก 

 
2. ประเภทผู้ป่วย  

2.1. ผู้ป่วยที่สงสัย หมายถึง ผู้ท่ีมีอาการตามเกณฑ์ทางคลินิก 
2.2. ผู้ป่วยท่ีเข้าข่าย หมายถึง ผู้ท่ีมีอาการตามเกณฑ์ทางคลินิก ร่วมกับ มีข้อมูลทางระบาดวิทยา

เช่ือมโยงกับผู้ป่วยซิฟิลิสท่ียืนยันผล หรือมีเพศสัมพันธ์กับผู้ป่วยซิฟิลิส 
2.3. ผู้ป่วยท่ียืนยันผล หมายถึง ผู้ ท่ีมีอาการตามเกณฑ์ทางคลินิก ร่วมกับ มีผลตามเกณฑ์ทาง

ห้องปฏิบัติการจําเพาะ 
3. การรายงานผู้ป่วยตามระบบเฝ้าระวัง – รง 506  

ให้รายงานต้ังแต่ผู้ป่วยที่สงสัย  
4. การสอบสวนโรค  

4.1. การสอบสวนเฉพาะราย ต้องมีการสอบสวนเม่ือพบผู้ป่วยเพียง 1 ราย เพ่ือจัดการปัจจัยในการติด
เช้ือ และติดตามผู้ที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ป่วย (ผู้สัมผัสโรคฯ) ภายใน 3 เดือนที่ผ่านมา หากไม่พบผู้
สัมผัสโรคในช่วงดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ท่ีมีเพศสัมพันธ์กับผู้ป่วยคนสุดท้ายเป็นผู้สัมผัสโรค เพ่ือค้นหาการ
ติดเช้ือและให้การรักษาต่อไป เพ่ือลดการแพร่โรค 

4.2. การสอบสวนการระบาด จะดําเนินการในกรณีเกิดโรคเป็นกลุ่ม (cluster) เพ่ือหาสาเหตุของการ
ระบาดและระบาดวิทยาของการเกิดโรคหรือการระบาดในครั้งนั้น เพ่ือการควบคุมป้องกันโรคอย่าง
ถูกต้องต่อไป 

* มีประวัติเส่ียงต่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หมายถึง การที่ผู้ป่วยผู้ติดเช้ือหรือคู่เพศสัมพันธ์  
1) มีกรณีใดกรณีหนึ่งได้แก่มีคู่เพศสัมพันธ์มากกว่า 1 คนขึ้นไป, มีคู่เพศสัมพันธ์ท่ีไม่รู้จักกันมาก่อน 

(anonymous sex partners), มีคู่เพศสัมพันธ์คนใหม่, เปล่ียนคู่เพศสัมพันธ์บ่อย, มีคู่เพศสัมพันธ์ท่ีมี
อาการท่ีเก่ียวขอ้งกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, มีคู่เพศสัมพันธ์เปน็
หญิงหรือชายให้บริการทางเพศ ในช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมาหรืออาจนานกว่านี้ในบางโรคท่ีมีระยะฟักตัวนาน 
และ 
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2) มีเพศสัมพันธ์ในกรณีดังกล่าวโดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกต้อง หรือถุงยางอนามัยแตก รั่ว หลุด ใน

ช่องทางใดช่องทางหนึ่งท่ีใช้ในการมีเพศสัมพันธ์ เช่น อวัยวะเพศ ทวารหนัก ช่องปาก เป็นต้น 
 

ซิฟิลสิระยะที่ 2 (secondary syphilis) 
CODE 
506 

รหัส ICD-
10-TM 

ชื่อโรคภาษาอังกฤษ ชื่อโรคภาษาไทย 

 
37 

A51.3 Secondary syphilis of skin and 
mucous membranes 

โรคซิฟิลิสแบบทุติยภูมิ (ซิฟิลิสระยะที่สอง) ท่ี
ผิวหนังและเยื่อเมือก 

A51.4 Other secondary syphilis โรคซิฟิลิสแบบทุติยภูมิ (ซิฟิลิสระยะที่สอง) ท่ี
อ่ืน 

 
1. นิยามในการเฝ้าระวังโรค 

1.1. เกณฑ์ทางคลินิก  
มีประวัติเสี่ยงต่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์* ร่วมกับ อาการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

 มีผื่น อาจพบได้ท่ัวตัว มักพบที่ฝ่ามือ ฝ่าเท้า ลักษณะผื่นส่วนใหญ่จะแดง อาจนูน มีสะเก็ด ไม่คัน 
หรือผื่นเฉพาะ เช่น condylomalata, mucous patch เป็นต้น 

 ผมร่วงและ/หรือคิ้วร่วง 

 ต่อมนํ้าเหลืองโต 
1.2. เกณฑ์ทางห้องปฏิบัติการ  

 ท่ัวไป 
o ตรวจแอนติบอดีต่อซิฟิลิสจากเลือดด้วยวิธี non-treponemal test วิธีใดวิธีหนึ่ง เช่น 

RPR หรือ VDRL ให้ผลบวก และ titer >1:8 

 จําเพาะ  
o ตรวจแอนติบอดีต่อซิฟิลิสจากเลือดด้วยวิธี treponemal test วิธีใดวิธีหน่ึง เช่น FTA-

ABS, TPHA, TP-PA, ICT, EIA, CMIA หรือ immunoblot เป็นต้นให้ผลบวก (reactive) 
2. ประเภทผู้ป่วย  

2.1. ผู้ป่วยที่สงสัย หมายถึง ผู้ที่มีอาการตามเกณฑ์ทางคลินิก 
2.2. ผู้ ป่วยท่ีเข้าข่าย หมายถึง ผู้ ท่ี มีอาการตามเกณฑ์ทางคลินิก ร่วมกับ มีผลตามเกณฑ์ทาง

ห้องปฏิบัติการทั่วไป หรือมีข้อมูลทางระบาดวิทยาเช่ือมโยงกับผู้ป่วยซิฟิลิสท่ียืนยันผลหรือมี
เพศสัมพันธ์กับผู้ป่วยซิฟิลิส 

2.3. ผู้ป่วยท่ียืนยันผล หมายถึง ผู้ ท่ีมีอาการตามเกณฑ์ทางคลินิก ร่วมกับ มีผลตามเกณฑ์ทาง
ห้องปฏิบัติการท่ัวไปและเกณฑ์ทางห้องปฏิบัติการจําเพาะ 
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3. การรายงานผู้ป่วยตามระบบเฝ้าระวัง – รง 506  
ให้รายงานต้ังแต่ผู้ป่วยที่เข้าข่าย  

4. การสอบสวนโรค  
4.1. การสอบสวนเฉพาะราย ต้องมีการสอบสวนแม้พบผู้ป่วยเพียง 1 ราย เพ่ือหาปัจจัยเสี่ยงในการติด

โรค และติดตามผู้ท่ีมีเพศสัมพันธ์กับผู้ป่วย (ผู้สัมผัสโรคฯ) ภายใน 6 เดือนที่ผ่านมา หากไม่พบผู้
สัมผัสในช่วงดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ท่ีมีเพศสัมพันธ์กับผู้ป่วยคนสุดท้ายเป็นผู้สัมผัสโรค เพ่ือค้นหาการติด
เช้ือและให้การรักษาต่อไป เพ่ือลดการแพร่โรค 

4.2. การสอบสวนการระบาด จะดําเนินการในกรณีเกิดโรคเป็นกลุ่ม (cluster) เพ่ือหาสาเหตุของการ
ระบาดและระบาดวิทยาของการเกิดโรคหรือการระบาดในคร้ังน้ัน รวมถึงการติดตามรักษาผู้ที่มี
เพศสัมพันธ์กับผู้ป่วย เพ่ือการควบคุมป้องกันโรคอย่างถูกต้องต่อไป 

 
ซิฟิลสิระยะแฝง (latent syphilis) 

CODE 
506 

รหัส ICD-
10-TM 

ชื่อโรคภาษาอังกฤษ ชื่อโรคภาษาไทย 

 
 
 

37 

A51.5 Early syphilis, latent โรคซิฟิลิสระยะต้น ชนิดแฝง (ซิฟิลิสระยะแฝง
ช่วงแรก/ต้น) 

A51.9 Early syphilis, unspecified โรคซิฟิลิสระยะต้น (ซิฟิลิสช่วงแรก/ต้น) ไม่ระบุ
รายละเอียด 

A52.8 Late syphilis, latent โรคซิฟิลิสระยะหลัง ชนิดแฝง (ซิฟิลิสระยะแฝงช่วง
หลัง) 

A52.9 Late syphilis, unspecified โรคซิฟิลิสระยะหลัง (ซิฟิลิสช่วงหลัง) ไม่ระบุ
รายละเอียด 

A53.0 Latent syphilis, unspecified 
as early or late 

โรคซิฟิลิสชนิดแฝง ไม่ระบุว่าเป็นระยะต้นหรือระยะ
หลัง (ซิฟิลิสระยะแฝงไม่ระบุว่าเป็นช่วงแรก/ต้นหรือ
ช่วงหลัง หรือซิฟิลิสระยะแฝงที่ไม่ทราบระยะเวลาท่ี
เป็น) 

A53.9 Syphilis, unspecified ซิฟิลิส ไม่ระบุรายละเอียด 

 
1. นิยามในการเฝ้าระวังโรค 

1.1. เกณฑ์ทางคลินิก  
มีประวัติเสี่ยงต่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์* ร่วมกับ ตรวจพบโรคจากการตรวจเลือดโดยไม่ปรากฏ

อาการและอาการแสดงใดๆของซิฟิลิสระยะที่ 1 ระยะที่ 2 และระยะอ่ืนๆ และไม่มีประวัติการรักษาซิฟิลิสมา
ก่อน แยกการวินิจฉัยซิฟิลิสระยะแฝงโดยพิจารณาจากระยะเวลาท่ีมีประวัติเสี่ยงต่อการติดเช้ือโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ และประวัติการตรวจเลือดซิฟิลิส ดังน้ี 
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 ซิฟิลิสระยะแฝงช่วงแรก/ต้น (early latent syphilis) (ICD-10: A51.5, A51.9) มีประวัติ
เสี่ยงฯภายใน 2 ปีน้ี และอาจมีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ เช่น เคยตรวจเลือดซิฟิลิสแบบ non-
treponemal test ครั้งสุดท้ายไม่เกิน 2 ปี ผลเป็นปกติ หรือผลการตรวจเลือดซิฟิลิสครั้งน้ีมี 
titer สูงขึ้น >4 เท่าเม่ือเทียบกับการตรวจคราวก่อน หรือมีประวัติอาการภายใน 2 ปีท่ีเข้ากับ
ซิฟิลิสระยะท่ี 1 หรือระยะท่ี 2 หรือมีคู่เพศสัมพันธ์ท่ีเข้าข่าย (probable) หรือได้รับการยืนยัน 
(confirm) เป็นซิฟิลิสระยะท่ี 1 หรือระยะท่ี 2 หรือซิฟิลิสระยะแฝงช่วงแรก/ต้น 

 ซิฟิลิสระยะแฝงช่วงหลัง (late latent syphilis) (ICD-10: A52.8, A52.9) ไม่มีประวัติเสี่ยง
ฯใน 2 ปีน้ีแต่เคยมีประวัติเสี่ยงฯ มาก่อนอาจมีประวัติเคยตรวจเลือดซิฟิลิสครั้งสุดท้ายเกิน 2 ปี 
โดยผลเป็นปกติ 

 ซิฟิลิสระยะแฝงท่ีไม่ทราบระยะเวลาที่เป็น (latent syphilis of unknown duration) 
(ICD-10: A53.0) มีประวัติเสี่ยงท้ังภายใน 2 ปีน้ี และเกิน 2 ปีทําให้ไม่สามารถระบุได้ว่าเริ่มติด
เช้ือซิฟิลิสต้ังแต่เม่ือไร และไม่เคยตรวจเลือดซิฟิลิสมาก่อน 

1.2. เกณฑ์ทางห้องปฏิบัติการ  

 ท่ัวไป 
o ตรวจแอนติบอดีต่อซิฟิลิสจากเลือดด้วยวิธี non-treponemal test วิธีใดวิธีหน่ึง เช่น 

RPR หรือ VDRLให้ผลบวก กรณีได้ผลลบ (non-reactive) ต้องมีการตรวจแอนติบอดีต่อ
ซิฟิลิสจากเลือดด้วยวิธี treponemal test ท่ีแตกต่างจากวิธีแรกให้ผลบวก  

 จําเพาะ  
o ตรวจแอนติบอดีต่อซิฟิลิสจากเลือดด้วยวิธี treponemal test วิธีใดวิธีหน่ึง เช่น FTA-

ABS, TPHA, TP-PA, ICT, EIA, CMIA หรือ immunoblot เป็นต้นให้ผลบวก (reactive) 
2. ประเภทผู้ป่วย  

2.1. ผู้ป่วยท่ีสงสัย หมายถึง ผู้ท่ีมีเกณฑ์ทางคลินิก ร่วมกับ มีผลตามเกณฑ์ทางห้องปฏิบัติการจําเพาะให้
ผลบวก แต่ผลตามเกณฑ์ทางห้องปฏิบัติการท่ัวไปได้ผลลบและไม่สามารถตรวจแอนติบอดีต่อซิฟิลิส
จากเลือดด้วยวิธี treponemal test ท่ีแตกต่างจากวิธีแรก 

2.2. ผู้ป่วยที่เข้าข่าย หมายถึง ผู้ท่ีมีเกณฑ์ทางคลินิก ร่วมกับ มีผลตามเกณฑ์ทางห้องปฏิบัติการจําเพาะ
ให้ผลบวก ผลตามเกณฑ์ทางห้องปฏิบัติการท่ัวไปให้ผลบวก กรณีเกณฑ์ทางห้องปฏิบัติการท่ัวไป
ได้ผลลบ มีผลการตรวจแอนติบอดีต่อซิฟิลิสจากเลือดด้วยวิธี treponemal test ที่แตกต่างจากวิธี
แรกให้ผลบวก 

2.3. ผู้ป่วยที่ยืนยันผล หมายถึง ผู้ท่ีมีเกณฑ์ทางคลินิก ร่วมกับ มีผลตามเกณฑ์ทางห้องปฏิบัติการจําเพาะ
ให้ผลบวก ผลตามเกณฑ์ทางห้องปฏิบัติการท่ัวไปให้ผลบวก กรณีเกณฑ์ทางห้องปฏิบัติการท่ัวไป
ได้ผลลบ มีผลการตรวจแอนติบอดีต่อซิฟิลิสจากเลือดด้วยวิธี treponemal test ที่แตกต่างจากวิธี
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แรกให้ผลบวก และมีข้อมูลทางระบาดวิทยาเช่ือมโยงกับผู้ป่วยซิฟิลิสท่ียืนยันผลหรือมีเพศสัมพันธ์กับ
ผู้ป่วยซิฟิลิส 

3. การรายงานผู้ป่วยตามระบบเฝ้าระวัง – รง 506  
ให้รายงานเฉพาะผู้ป่วยซิฟิลิสระยะแฝงช่วงแรก/ต้นท่ีเข้าข่ายและผู้ป่วยซิฟิลิสระยะแฝงช่วงแรก/ต้นท่ี

ยืนยันผล  
4. การสอบสวนโรค  

4.1. การสอบสวนเฉพาะราย ต้องมีการสอบสวนแม้พบผู้ป่วยเพียง 1 ราย เพ่ือหาปัจจัยเสี่ยงในการติด
โรคและติดตามผู้ท่ีมีเพศสัมพันธ์กับผู้ป่วย (ผู้สัมผัสโรคฯ) ภายใน 2 ปีท่ีผ่านมา หากไม่พบผู้สัมผัส
ในช่วงดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ป่วยคนสุดท้ายเป็นผู้สัมผัสโรค เพ่ือค้นหาการติดเช้ือ
และให้การรักษาต่อไป เพ่ือลดการแพร่โรค 

4.2. การสอบสวนการระบาด จะดําเนินการในกรณีเกิดโรคเป็นกลุ่ม (cluster) เพ่ือหาสาเหตุของการ
ระบาดและระบาดวิทยาของการเกิดโรคหรือการระบาดในคร้ังน้ัน รวมถึงการติดตามรักษาผู้ที่มี
เพศสัมพันธ์กับผู้ป่วย เพ่ือการควบคุมป้องกันโรคอย่างถูกต้องต่อไป 

 
ซิฟิลสิระยะที่ 3 (ซฟิิลิสระยะหลงัแบบแสดงอาการที่อวัยวะอ่ืน) 

(Other symptomatic late syphilis or tertiary or late benign syphilis) 
CODE 
506 

รหัส ICD-
10-TM 

ชื่อโรคภาษาอังกฤษ ชื่อโรคภาษาไทย 

37 A52.7 Other symptomatic late 
syphilis 

โรคซิฟิลิสระยะหลังแบบแสดงอาการที่อวัยวะอ่ืน 
(ซิฟิลิสระยะท่ี 3) 

1. นิยามในการเฝ้าระวังโรค 
1.1. เกณฑ์ทางคลินิก  

มีประวัติเสี่ยงต่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์* ร่วมกับ มีรอยโรคเรียกว่า gumma คือ รอยโรคท่ีเป็น
ก้อน (nodule) หรือแผ่นหนา (plaque) เรียกแกรนนูโลม่า (granuloma) ซ่ึงมีการตายของเน้ือเย่ือเป็น
หย่อมๆตรงกลาง (inflammatory granulomatous destructive lesion) ไม่เจ็บ มักพบที่ผิวหนัง เย่ือบุ เม่ือ
เน้ือเย่ือตรงกลางหาย จะมีรอยโรคใหม่เกิดที่ขอบ เห็นเป็นลักษณะเป็นคลื่นคล้ายเปลือกหอย (scalloped 
border) รอยโรคบริเวณผิวหนังทําให้เกิดเป็นแผลเรื้อรัง ซ่ึงถ้าเป็นมากอาจทะลุถึงกระดูก มีผมร่วงหรือค้ิวร่วง 
รอยโรคอาจเกิดท่ีอวัยวะใดก็ได้ โดยมักเป็นท่ีกระดูก หัวใจ สมอง อวัยวะอ่ืนๆ ท่ีอาจพบรอยโรคได้ เช่น 
ทางเดินหายใจ ปาก ตา อวัยวะในช่องท้อง ระบบสืบพันธ์ุ ต่อมนํ้าเหลือง โดยปราศจากสาเหตุอ่ืนๆ ท่ีจะมา
อธิบายอาการผิดปกติดังกล่าว แต่การวินิจฉัยซิฟิลิสระยะท่ี 3 น้ี ไม่นับรวม gumma ของหัวใจและสมอง 

1.2. เกณฑ์ทางห้องปฏิบัติการ  

 ท่ัวไป 
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o ตรวจแอนติบอดีต่อซิฟิลิสจากเลือดด้วยวิธี non-treponemal test วิธีใดวิธีหนึ่ง เช่น 
RPR หรือ VDRL ให้ผลบวก กรณีให้ผลลบ ต้องมีการตรวจแอนติบอดีต่อซิฟิลิสจาก
เลือดด้วยวิธี treponemal test ท่ีแตกต่างจากวิธีแรกให้ผลบวก  

 จําเพาะ ให้ผลบวกอย่างใดอย่างหน่ึง 
o ตรวจแอนติบอดีต่อซิฟิลิสจากเลือดด้วยวิธี treponemal test วิธีใดวิธีหน่ึง เช่น FTA-

ABS, TPHA, TP-PA, ICT, EIA, CMIA หรือ immunoblot เป็นต้น ให้ผลบวก  
o ตรวจนํ้าเหลืองจากรอยโรคด้วย dark field microscope พบเช้ือ T. pallidum หรือ

ด้วยวิธี PCR, LCR, TMA ให้ผลบวกต่อ T. Pallidum (มีโอกาสพบเช้ือหรือผลบวกได้น้อย
มาก) 

2. ประเภทผู้ป่วย  
2.1. ผู้ป่วยท่ีสงสัย หมายถึง ผู้ท่ีมีอาการตามเกณฑ์ทางคลินิกโดยปราศจากสาเหตุอ่ืนๆ ท่ีจะมาอธิบาย

อาการผิดปกติดังกล่าว ร่วมกับ มีผลตามเกณฑ์ทางห้องปฏิบั ติการทั่วไปและเกณฑ์ทาง
ห้องปฏิบัติการจําเพาะ 

2.2. ผู้ป่วยที่เข้าข่าย หมายถึง ผู้ท่ีมีอาการตามเกณฑ์ทางคลินิกโดยปราศจากสาเหตุอ่ืนๆท่ีจะมาอธิบาย
อาการผิดปกติดังกล่าว ร่วมกับ มีผลตามเกณฑ์ทางห้องปฏิบั ติการทั่วไปและเกณฑ์ทาง
ห้องปฏิบัติการจําเพาะ และการตรวจ VDRL ในนํ้าไขสันหลังให้ผลลบ 

2.3. ผู้ป่วยท่ียืนยันผล หมายถึง ผู้ที่มีอาการตามเกณฑ์ทางคลินิก โดยปราศจากสาเหตุอ่ืนท่ีจะมาอธิบาย
อาการผิดปกติดังกล่าว ร่วมกับ มีผลตามเกณฑ์ทางห้องปฏิบั ติการท่ัวไปและเกณฑ์ทาง
ห้องปฏิบัติการจําเพาะชนิดตรวจนํ้าเหลืองจากรอยโรคพบเช้ือหรือผลบวกต่อเช้ือ และการตรวจ 
VDRL ในนํ้าไขสันหลังให้ผลลบ 

3. การรายงานผู้ป่วยตามระบบเฝ้าระวัง – รง 506  
ไม่ต้องรายงาน 

4. การสอบสวนโรค  
4.1. การสอบสวนเฉพาะราย ต้องมีการสอบสวนแม้พบผู้ป่วยเพียง 1 ราย เพ่ือหาปัจจัยเสี่ยงในการติด

โรคและติดตามผู้ท่ีมีเพศสัมพันธ์กับผู้ป่วย (ผู้สัมผัสโรคฯ) ภายใน 2 ปีท่ีผ่านมา หากไม่พบผู้สัมผัส
ในช่วงดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ป่วยคนสุดท้ายเป็นผู้สัมผัสโรค เพ่ือค้นหาการติดเช้ือ
และให้การรักษาต่อไป เพ่ือลดการแพร่โรค 

4.2. การสอบสวนการระบาด จะดําเนินการในกรณีเกิดโรคเป็นกลุ่ม (cluster) เพ่ือหาสาเหตุของการ
ระบาดและระบาดวิทยาของการเกิดโรคหรือการระบาดในคร้ังน้ัน รวมถึงการติดตามรักษาผู้ที่มี
เพศสัมพันธ์กับผู้ป่วย เพ่ือการควบคุมป้องกันโรคอย่างถูกต้องต่อไป 
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ซิฟิลสิระบบประสาท (neurosyphilis) 
CODE 
506 

รหัส ICD-
10-TM 

ชื่อโรคภาษาอังกฤษ ชื่อโรคภาษาไทย 

 
37 

A52.1 Symptomatic neurosyphilis โรคซิฟิลิสท่ีระบบประสาทแบบแสดง
อาการ 

A52.2 Asymptomatic neurosyphilis โรคซิฟิลิสท่ีระบบประสาทแบบไม่แสดง
อาการ 

A52.3 Neurosyphilis, unspecified โรคซิฟิลิสท่ีระบบประสาท ไม่ระบุ
รายละเอียด 

1. นิยามในการเฝ้าระวังโรค 
1.1. เกณฑ์ทางคลินิก  

มีประวัติเสี่ยงต่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์* ร่วมกับ มีอาการหรืออาการแสดงทางคลินิกท่ีเข้าได้กับ
โรคซิฟิลิสระบบประสาท โดยปราศจากสาเหตุอ่ืนๆท่ีจะมาอธิบายอาการผิดปกติดังกล่าวน้ี อาการทางระบบ
ประสาทที่เกิดจากการอักเสบของเย่ือหุ้มสมองและหลอดเลือดแดง (meningovascular syphilis) เช่น หลอด
เลือดอักเสบเป็นหย่อมๆ โดยอาจมีลักษณะจุดเนื้อตาย เย่ือหุ้มสมองอักเสบหรืออาการท่ีเกิดจากเน้ือสมองส่วน
น้ันตาย มีอาการต่อไปนี้เป็นบางคร้ัง ได้แก่ ปวดศีรษะ อารมณ์แปรปรวน นอนไม่หลับ) การทําลายของเน้ือ
สมองที่ทําให้เกิดกลุ่มอาการ tabesdorsalis ประกอบด้วย อาการอักเสบของ spinal dorsal column/nerve 
root, lightening pains, areflexia, paraesthesia, sensory ataxia, Charcot’ s joint, mal perforans, 
optic atrophy, papillary changes และกลุ่มอาการ general paralysis of the insane, GPI ประกอบด้วย 
cortical neuronal loss ความจําเสื่อมหรือความสามารถในการใช้เหตุผลเสื่อมลงอย่างช้าๆ อารมณ์
แปรปรวน บุคลิกภาพเปลี่ยนแปลง psychosis และ dementia ชักเกร็ง, hemiparesis บางรายไม่มีอาการ 
(asymptomatic neurosyphilis) อย่างไรก็ตาม การวินิจฉัยซิฟิลิสระบบประสาทต้องอาศัยการตรวจเฉพาะ
ทางโดยอายุรแพทย์ 

1.2. เกณฑ์ทางห้องปฏิบัติการ  

 ท่ัวไป ตรวจพบทั้ง 3 ข้อ ดังต่อไปนี้ 
o ตรวจแอนติบอดีต่อซิฟิลิสจากเลือดด้วยวิธี treponemal test วิธีใดวิธีหน่ึง เช่น FTA-

ABS, TPHA, TP-PA, ICT, EIA, CMIA หรือ immunoblot เป็นต้น ให้ผลบวก 
o ตรวจแอนติบอดีต่อซิฟิลิสจากเลือดด้วยวิธี non-treponemal test วิธีใดวิธีหน่ึง เช่น 

RPR หรือ VDRL ให้ผลบวก กรณีให้ผลลบต้องมีการตรวจแอนติบอดีต่อซิฟิลิสจากเลือด
ด้วยวิธี treponemal test ที่แตกต่างจากวิธีแรกให้ผลบวก  

o ตรวจนํ้าไขสันหลงัพบมีปริมาณโปรตีนเพ่ิมสูงขึ้นมากกว่า 40 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร หรือมี
เซลล์เม็ดเลือดขาวในน้ําไขสันหลังมากกว่า 5 เซลล์ต่อน้ําไขสันหลงั 1 ลูกบาศก์มิลลิเมตร 
โดยปราศจากสาเหตุอ่ืนๆที่จะมาอธิบายความผิดปกติดังกล่าวน้ี  
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 จําเพาะ  
o ตรวจ VDRL ของนํ้าไขสันหลังให้ผลบวก 

2. ประเภทผู้ป่วย  
2.1. ผู้ป่วยที่สงสัย หมายถึง - 
2.2. ผู้ป่วยท่ีเข้าข่าย หมายถึง ผู้ท่ีมีเกณฑ์ทางคลินิก ร่วมกับ มีผลตามเกณฑ์ทางห้องปฏิบัติการท่ัวไป 

โดยไม่คํานึงว่าเป็นซิฟิลิสระยะใด 
2.3. ผู้ป่วยที่ยืนยันผล หมายถึง ผู้ท่ีมีเกณฑ์ทางคลินิก ร่วมกับ มีผลตามเกณฑ์ทางห้องปฏิบัติการท่ัวไป

และเกณฑ์ทางห้องปฏิบัติการจําเพาะ โดยไม่คํานึงว่าเป็นซิฟิลิสระยะใด 
3. การรายงานผู้ป่วยตามระบบเฝ้าระวัง – รง 506  

ให้รายงานเฉพาะที่พบร่วมในซิฟิลิสระยะที่ 1 ซิฟิลิสระยะที่ 2 และซิฟิลิสระยะแฝงช่วงแรก/ต้น 
4. การสอบสวนโรค  

4.1. การสอบสวนเฉพาะราย ต้องมีการสอบสวนแม้พบผู้ป่วยเพียง 1 ราย เพ่ือหาปัจจัยเสี่ยงในการติด
โรคและติดตามผู้ท่ีมีเพศสัมพันธ์กับผู้ป่วย (ผู้สัมผัสโรคฯ) ภายใน 2 ปีท่ีผ่านมา หากไม่พบผู้สัมผัส
ในช่วงดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ป่วยคนสุดท้ายเป็นผู้สัมผัสโรค เพ่ือค้นหาการติดเช้ือ
และให้การรักษาต่อไป เพ่ือลดการแพร่โรค 

4.2. การสอบสวนการระบาด จะดําเนินการในกรณีเกิดโรคเป็นกลุ่ม (cluster) เพ่ือหาสาเหตุของการ
ระบาดและระบาดวิทยาของการเกิดโรคหรือการระบาดในคร้ังน้ัน รวมถึงการติดตามรักษาผู้ที่มี
เพศสัมพันธ์กับผู้ป่วย เพ่ือการควบคุมป้องกันโรคอย่างถูกต้องต่อไป 

 
ซิฟิลสิหลอดเลือดและหัวใจ (cardiovascular syphilis) 

CODE 
506 

รหัส ICD-
10-TM 

ชื่อโรคภาษาอังกฤษ ชื่อโรคภาษาไทย 

37 A52.0 cardiovascular syphilis โรคซิฟิลิสท่ีหัวใจและหลอดเลือด 

 
1. นิยามในการเฝ้าระวังโรค 

1.1. เกณฑ์ทางคลินิก  
มีประวัติเสี่ยงต่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์* ร่วมกับ อาการที่เกิดจากหลอดเลือด aorta อักเสบ (มี

การพบเฉพาะส่วน ascending aorta) เช่น อาการเจ็บหน้าอก (angina) เจ็บบริเวณใต้ sternum, หัวใจ
ล้มเหลว, coronary ostial stenosis, aortic regurgitation หรืออาจไม่มีอาการเลย อาการท่ีเกิดจากการโป่ง
พองของหลอดเลือดแดงใหญ่ (aortic aneurysm) กดอวัยวะข้างเคียง เช่น หอบ เหน่ือย ไอ กลืนลําบาก เสียง
แหบ อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยปราศจากสาเหตุอ่ืนๆ ท่ีจะมาอธิบายอาการผิดปกติดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การ
วินิจฉัยซิฟิลิสหลอดเลือดและหัวใจต้องอาศัยการตรวจเฉพาะทางโดยอายุรแพทย์ 
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1.2. เกณฑ์ทางห้องปฏิบัติการ  

 ท่ัวไป ตรวจพบท้ัง 2 ข้อ ดังต่อไปน้ี 
o ตรวจแอนติบอดีต่อซิฟิลิสจากเลือดด้วยวิธี treponemal test วิธีใดวิธีหน่ึง เช่น FTA-

ABS, TPHA, TP-PA, EIA, CMIA หรือ immunoblot เป็นต้น ให้ผลบวก  
o ตรวจแอนติบอดีต่อซิฟิลิสจากเลือดด้วยวิธี non-treponemal test วิธีใดวิธีหน่ึง เช่น 

RPR หรือ VDRL ให้ผลบวก กรณีให้ผลลบ ต้องมีการตรวจแอนติบอดีต่อซิฟิลิสจากเลือด
ด้วยวิธี treponemal test ที่แตกต่างจากวิธีแรกให้ผลบวก  

 จําเพาะ ไม่มี 
2. ประเภทผู้ป่วย  

2.1. ผู้ป่วยที่สงสัย หมายถึง - 
2.2. ผู้ ป่วยท่ีเข้าข่าย หมายถึง ผู้ที่ มีอาการตามเกณฑ์ทางคลินิก ร่วมกับ มีผลตามเกณฑ์ทาง

ห้องปฏิบัติการท่ัวไป 
2.3. ผู้ป่วยที่ยืนยันผล หมายถึง - 

3. การรายงานผู้ป่วยตามระบบเฝ้าระวัง – รง 506  
ไม่ต้องรายงาน 

4. การสอบสวนโรค  
4.1. การสอบสวนเฉพาะราย ต้องมีการสอบสวนแม้พบผู้ป่วยเพียง 1 ราย เพ่ือหาปัจจัยเสี่ยงในการติด

โรคและติดตามผู้ท่ีมีเพศสัมพันธ์กับผู้ป่วย (ผู้สัมผัสโรคฯ) ภายใน 2 ปีท่ีผ่านมา หากไม่พบผู้สัมผัส
ในช่วงดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ป่วยคนสุดท้ายเป็นผู้สัมผัสโรค เพ่ือค้นหาการติดเช้ือ
และให้การรักษาต่อไป เพ่ือลดการแพร่โรค 

4.2. การสอบสวนการระบาด จะดําเนินการในกรณีเกิดโรคเป็นกลุ่ม (cluster) เพ่ือหาสาเหตุของการ
ระบาดและระบาดวิทยาของการเกิดโรคหรือการระบาดในคร้ังน้ัน รวมถึงการติดตามรักษาผู้ที่มี
เพศสัมพันธ์กับผู้ป่วย เพ่ือการควบคุมป้องกันโรคอย่างถูกต้องต่อไป 
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หนองใน 
 (Gonorrhea) 

CODE 
506 

รหัส ICD-10-
TM 

ชื่อโรคภาษาอังกฤษ ชื่อโรคภาษาไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 

38 

A54.0 Gonococcal infection of lower 
genitourinary tract without 
periurethral oraccessory gland 
abscess 

การตดิเชื้อหนองในของอวัยวะสืบพันธ์ุและ
ทางเดินปัสสาวะตอนล่าง โดยไม่มีฝีรอบ
ท่อปัสสาวะหรือต่อมแอ็กเซสเซอรี 

A54.1 Gonococcal infection of lower 
genitourinary tract with 
periurethral and accessory gland 
abscess 

การตดิเชื้อหนองในของอวัยวะสืบพันธ์ุและ
ทางเดินปัสสาวะตอนล่าง ท่ีมีฝีรอบท่อ
ปัสสาวะหรือต่อมแอ็กเซสเซอรี 

A54.2 Gonococcal pelviperitonitis and 
other gonococcal genitourinary 
infections 

เยื่อบุช่องท้องในอุ้งเชิงกรานอักเสบจาก
เชื้อหนองใน และการติดเชื้อหนองในแบบ
อ่ืนท่ีอวัยวะสืบพันธ์ุและทางเดนิปัสสาวะ 

A54.3 Gonococcal infection of eye การตดิเชื้อหนองในที่ตา 
A54.4 Gonococcal infection of 

musculoskeletal system 
การตดิเชื้อหนองในที่ระบบกล้ามเนื้อและ
โครงร่าง 

A54.5 Gonococcal pharyngitis การตดิเชื้อหนองในที่คอหอย 
A54.6 Gonococcal infection of anus and 

rectum 
การตดิเชื้อหนองในที่ทวารหนักและลําไส้
ตรง 

A54.8 Other gonococcal infections การตดิเชื้อหนองในแบบอ่ืน 
A54.9 Gonococcal infection, unspecified การตดิเชื้อหนองใน ไม่ระบุรายละเอียด 

A54.8+, 
K67.1 

Gonococcal peritonitis เยื่อบุช่องท้องอักเสบจากหนองใน  

A54.4+, 
M73.0 

Gonococcal bursitis เบอร์ซาอักเสบจากหนองใน  

A54.2+, 
N74.3 

Female gonococcal pelvic 
inflammatory disease 

การอักเสบในอุ้งเชิงกรานสตรีจากเชื้อ
หนองใน  

O98.2 Gonorrhoea complicating 
pregnancy, childbirth and the 
puerperium 

โรคหนองในที่แทรกซ้อนการตั้งครรภ์ การ
คลอด และระยะหลังคลอด 
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1. นิยามในการเฝ้าระวังโรค 
1.1. เกณฑ์ทางคลินิก  

หนองในท่ีไม่มภีาวะแทรกซ้อน (uncomplicated gonorrhea) (ท่อปัสสาวะ A54.0, ปากมดลูก 
A54.0, ตา A54.3, ฟาริงซ์หรือคอหอย A54.5, ทวารหนัก A54.6) มีประวัติเส่ียงต่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์* 
ร่วมกับ อาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปน้ี  

 หนองหรือมูกหนองจากท่อปัสสาวะ ปัสสาวะแสบขัด 

 ตกขาวเป็นหนอง หรือมูกปนหนอง 

 ปวดเบ่งคันรอบทวารหนัก มี discharge เป็นมูกปนหนอง 

 มีประวัติใช้ช่องปากและ/หรือทวารหนักรับการสอดใส่โดยไม่ป้องกันกับคู่ท่ีตรวจพบเป็นโรค
หนองในที่ท่อปัสสาวะ 

หนองในท่ีมีภาวะแทรกซ้อน (local complicated gonorrhea) (A54.1, A54.2) มีประวัติเสี่ยงต่อ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์* ร่วมกับ อาการแสดงของการอักเสบและ/หรือฝีในอวัยวะต่างๆ ของระบบทางเดิน
ปัสสาวะหรือระบบสืบพันธ์ุอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปน้ี  

 Para urethral duct abscess 

 Tyson’s gland abscess  

 Periurethral abscess  

 Cowper’s gland abscess  

 Epididymitis  

 Epididymo-orchitis 

 Bartholin gland abscess 

 Pelviperitonitis 
หนองในท่ีมีภาวะแทรกซ้อนแพร่กระจาย (disseminated gonococcal infection) (A54.4, 

A54.8) มีประวัติเสี่ยงต่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์* ร่วมกับ มีไข้และอาการหรืออาการแสดงอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ดังต่อไปน้ี  

 มีจุดเลือดออก (petechiae)  

 ตุ่มหนอง (pustule) ที่ผิวหนัง 

 ปวดข้อ (arthralgia) 

 ข้ออักเสบติดเช้ือ (septic arthritis) 

 เอ็นรอบข้ออักเสบ (tenosynovitis) 

 Meningitis 

 Endocarditis 
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1.2. เกณฑ์ทางห้องปฏิบัติการ  

 ท่ัวไป 
o Gram stain ของมูกหนอง หรือสิ่งท่ีเก็บจากท่อปัสสาวะหรือปากมดลูก ทอนซิล ฟาริงซ์ 

หรือทวารหนัก พบGram negative intracellular diplococci (GNID) 
o Gram stain ของน้ําท่ีดูดจากข้อ (synovial fluid) หรือนํ้าไขสันหลัง (cerebrospinal fluid) 

พบ GNID 

 จําเพาะ  
o พบเช้ือหรือผลบวกต่อ Neisseria gonorrhoeae ในมูกหนอง หรือสิ่งส่งตรวจท่ีเก็บจาก

ท่อปัสสาวะหรือปากมดลูก ทอนซิล ฟาริงซ์ หรือทวารหนัก (หนองในท่ีไม่มีหรือมี
ภาวะแทรกซ้อน)จากนํ้าท่ีดูดจากข้อ (synovial fluid) หรือน้ําไขสันหลัง (cerebrospinal 
fluid) หรือเลือด (hemoculture) (หนองในท่ีมีภาวะแทรกซ้อนแพร่กระจาย) ด้วยการ
ตรวจวิธีใดวิธีหนึ่งดังน้ี 

• เพาะเช้ือใน modified Thayer Martin media หรือ media อ่ืนๆ ท่ีสามารถเพาะ
เช้ือ                   N. gonorrhoeae 

• Nucleic acid hybridization test เช่น gen-probe 
• Nucleic acid amplification test เช่น PCR หรือ LCR หรือ TMA  

2. ประเภทผู้ป่วย  
2.1. ผู้ป่วยที่สงสัย หมายถึง ผู้ท่ีมีอาการตามเกณฑ์ทางคลินิก 
2.2. ผู้ป่วยท่ีเข้าข่าย หมายถึง ผู้ ท่ี มีอาการตามเกณฑ์ทางคลินิก ร่วมกับ มีผลตามเกณฑ์ทาง

ห้องปฏิบัติการทั่วไป หรือมีข้อมูลทางระบาดวิทยาเช่ือมโยงกับผู้ป่วยหนองในที่ยืนยันผล หรือมี
ประวัติมีเพศสัมพันธ์กับผู้ป่วยหนองใน 

2.3. ผู้ป่วยท่ียืนยันผล หมายถึง ผู้ ท่ี มีอาการตามเกณฑ์ทางคลินิก ร่วมกับ มีผลตามเกณฑ์ทาง
ห้องปฏิบัติการจําเพาะ 

3. การรายงานผู้ป่วยตามระบบเฝ้าระวัง – รง 506  
ให้รายงานต้ังแต่ผู้ป่วยที่สงสัย 

4. การสอบสวนโรค  
4.1. การสอบสวนเฉพาะราย ต้องมีการสอบสวนแม้พบผู้ป่วยเพียง 1 ราย เพ่ือหาปัจจัยเสี่ยงในการติด

โรคและติดตามผู้ท่ีมีเพศสัมพันธ์กับผู้ป่วย (ผู้สัมผัสโรคฯ) ภายใน 2 เดือนท่ีผ่านมา หากไม่พบผู้สัมผัส
ในช่วงดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ป่วยคนสุดท้ายเป็นผู้สัมผัสโรค เพ่ือค้นหาการติดเช้ือ
และให้การรักษาต่อไป เพ่ือลดการแพร่โรค 

4.2. การสอบสวนการระบาด จะดําเนินการในกรณีเกิดโรคเป็นกลุ่ม (cluster) เพ่ือหาสาเหตุของการ
ระบาดและระบาดวิทยาของการเกิดโรคหรือการระบาดในคร้ังน้ัน รวมถึงการติดตามรักษาผู้ที่มี
เพศสัมพันธ์กับผู้ป่วย เพ่ือการควบคุมป้องกันโรคอย่างถูกต้องต่อไป 
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หนองในเทียมหรือท่อปัสสาวะอักเสบแบบไม่จําเพาะและ 
การติดเช้ือคลามิเดียท่ีอวัยวะสืบพันธ์ุกับทางเดินปัสสาวะ 

 (Non-gonococcalurethritis/nonspecific urethritis, NGU/NSU and 
Chlamydial infection of genitourinary tract) 

CODE 
506 

รหัส ICD-
10-TM 

ชื่อโรคภาษาอังกฤษ ชื่อโรคภาษาไทย 

 
 
 
 
 
 
 

39 

N34.1 Nonspecific urethritis ท่อปัสสาวะอักเสบแบบไม่จําเพาะ 

N34.2 Other urethritis ท่อปัสสาวะอักเสบอ่ืนๆ 
N34.3 Urethral syndrome, unspecified มีอาการในท่อปัสสาวะ ไม่ระบุ

รายละเอียด 
A56.0 Chlamydial infection of lower 

genitourinary tract 
การตดิเชื้อคลามิเดียท่ีอวัยวะสืบพันธุ์
กับทางเดินปัสสาวะตอนล่าง 

A56.1 Chlamydial infection of 
pelviperitoneum and other 
genitourinary organs 

การตดิเชื้อคลามิเดียท่ีเย่ือบุช่องท้อง
ในอุ้งเชิงกรานและอวัยวะอ่ืนในระบบ
สืบพันธ์ุและทางเดินปัสสาวะ 

A56.2 Chlamydial infection of genitourinary 
tract, unspecified 

การตดิเชื้อคลามิเดียท่ีอวัยวะในระบบ
สืบพันธ์ุและทางเดินปัสสาวะ ไม่ระบุ
รายละเอียด 

A56.3 Chlamydial infection of anus and 
rectum 

การตดิเชื้อคลามิเดียท่ีทวารหนักและ
ลําไส้ตรง 

A56.4 Chlamydial infection of pharynx การตดิเชื้อคลามิเดียท่ีคอหอย 
A56.8 Sexually transmitted chlamydial 

infection of other sites 
การตดิเชื้อคลามิเดียจากเพศสัมพันธ์
ท่ีอวัยวะอ่ืนๆ 

 
1. นิยามในการเฝ้าระวังโรค 

1.1. เกณฑ์ทางคลินิก  
มีประวัติเสี่ยงต่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์* ร่วมกับ มีอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปน้ี  

 มีมูกใส หรือมูกขุ่น จากท่อปัสสาวะ 

 มูก หรือมูกหนองจากปากมดลูก 

 มีปัสสาวะแสบขัด หรือคันในท่อปัสสาวะ 

 มีเพศสัมพันธ์กับผู้ป่วยโรคหนองในเทียม โดยไม่ได้ป้องกัน 
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1.2. เกณฑ์ทางห้องปฏิบัติการ  

 ท่ัวไป ตรวจพบข้อใดข้อหน่ึงดังต่อไปน้ี โดยไม่พบ GNID และ/หรือการติดเช้ือ N. gonorrhoeae 
o Gram stain จากมูกหรือสิ่งท่ีเก็บจากท่อปัสสาวะพบเม็ดเลือดขาว PMN ≥5 ตัว/oil 

field (กําลังขยาย 1,000 เท่า) 
o Gram stain จากมูกหรือสิ่งที่เก็บจากช่องทวารหนักพบเม็ดเลือดขาว PMN ≥1 ตัว/oil 

field (กําลังขยาย 1,000 เท่า) 
o First void urine 10-15 cc. นําไปป่ันด้วยเครื่องป่ันตกตะกอนปัสสาวะนําตะกอนมา

ตรวจวิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์พบ WBC (PMNL) ≥10 ตัว/กําลังขยาย 400 
o จุ่มแถบนํ้ายาสําเร็จรูปท่ีมีแถบอ่าน leukocyte esterase ใน first void urine 10-15 

cc. ให้ผลบวก 

 จําเพาะ  
o พบเช้ือหรือผลบวกต่อ Chlamydia trachomatis ในมูกหนอง หรือสิ่งส่งตรวจที่เก็บ

จากท่อปัสสาวะหรือปากมดลูก ทอนซิล ฟาริงซ์ (คอหอย) หรือทวารหนัก ด้วยการตรวจ
วิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้ 
• เพาะเช้ือในเซลเล้ียงเช้ือ เช่น Mccoy cell 
• Nucleic acid hybridization test เช่น gen-probe  
• Nucleic acid amplification test เช่น PCR หรือ LCR หรือ TMA  

2. ประเภทผู้ป่วย  
2.1. ผู้ป่วยที่สงสัย หมายถึง ผู้ที่มีเกณฑ์ทางคลินิก 
2.2. ผู้ป่วยที่เข้าข่าย หมายถึง ผู้ท่ีมีเกณฑ์ทางคลินิก ร่วมกับ มีผลการตรวจตามเกณฑ์ทางห้องปฏิบัติการ

ท่ัวไป หรือมีข้อมูลทางระบาดวิทยาเช่ือมโยงกับผู้ป่วยหนองในเทียมท่ียืนยันผล หรือมีประวัติมี
เพศสัมพันธ์กับผู้ป่วยหนองในเทียม 

2.3. ผู้ป่วยท่ียืนยันผล หมายถึง ผู้ ท่ี มีเกณฑ์ทางคลินิก ร่วมกับ มีผลการตรวจตามเกณฑ์ทาง
ห้องปฏิบัติการจําเพาะ 

3. การรายงานผู้ป่วยตามระบบเฝ้าระวัง – รง 506  
ให้รายงานตั้งแต่ผู้ป่วยที่สงสัย  

4. การสอบสวนโรค  
4.1. การสอบสวนเฉพาะราย ต้องมีการสอบสวนแม้พบผู้ป่วยเพียง 1 ราย เพ่ือหาปัจจัยเสี่ยงในการติด

โรคและติดตามผู้ท่ีมีเพศสัมพันธ์กับผู้ป่วย (ผู้สัมผัสโรคฯ) ภายใน 2 เดือนท่ีผ่านมา หากไม่พบผู้สัมผัส
ในช่วงดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ป่วยคนสุดท้ายเป็นผู้สัมผัสโรค เพ่ือค้นหาการติดเช้ือ
และให้การรักษาต่อไป เพ่ือลดการแพร่โรค 
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4.2. การสอบสวนการระบาด จะดําเนินการในกรณีเกิดโรคเป็นกลุ่ม (cluster) เพ่ือหาสาเหตุของการ
ระบาดและระบาดวิทยาของการเกิดโรคหรือการระบาดในคร้ังน้ัน รวมถึงการติดตามรักษาผู้ที่มี
เพศสัมพันธ์กับผู้ป่วย เพ่ือการควบคุมป้องกันโรคอย่างถูกต้องต่อไป 

 

แผลริมอ่อน 
(Chancroid) 

CODE 
506 

รหัส ICD-
10-TM 

ชื่อโรคภาษาอังกฤษ ชื่อโรคภาษาไทย 

40 A57 Chancroid แผลริมอ่อน 

 
1. นิยามในการเฝ้าระวังโรค 

1.1. เกณฑ์ทางคลินิก  
มีประวัติเสี่ยงต่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์* ร่วมกับมี แผลบริเวณอวัยวะเพศ อาจมีแผลเดียวหรือ

หลายแผล ลักษณะแผลจะมีขอบน่ิม ก้นแผลมีเศษเนื้อยุ่ยสีเหลือง แผลน้ีหากสัมผัสจะรู้สึกเจ็บ อาจพบต่อม
นํ้าเหลืองบริเวณขาหนีบบวมโต หรืออักเสบเป็นฝีร่วมด้วย  

1.2. เกณฑ์ทางห้องปฏิบัติการ  

 ท่ัวไป 
o Gram stain หรือ Unna Papenhiem พบ Gram negative coccobacilli เรียงตัวเป็น

แนวยาวคล้ายฝูงปลา (school of fish) 

 จําเพาะ ตรวจพบข้อใดข้อหน่ึง ดังนี้ 
o PCR หรือ LCR หรือ TMA ให้ผลบวกต่อ Haemophilus ducreyi 
o Culture in rabbit blood agar พบ H. ducreyi 

2. ประเภทผู้ป่วย  
2.1. ผู้ป่วยที่สงสัย หมายถึง ผู้ท่ีมีอาการตามเกณฑ์ทางคลินิก 
2.2. ผู้ป่วยท่ีเข้าข่าย หมายถึง ผู้ท่ีมีอาการตามเกณฑ์ทางคลินิก ร่วมกับ มีข้อมูลทางระบาดวิทยา

เช่ือมโยงกับผู้ป่วยแผลริมอ่อนที่ยืนยันผล หรือมีเพศสัมพันธ์กับผู้ป่วยแผลริมอ่อน 
2.3. ผู้ป่วยท่ียืนยันผล หมายถึง ผู้ ท่ี มีอาการตามเกณฑ์ทางคลินิก ร่วมกับ มีผลตามเกณฑ์ทาง

ห้องปฏิบัติการท่ัวไปหรือจําเพาะ 
3. การรายงานผู้ป่วยตามระบบเฝ้าระวัง – รง 506  

ให้รายงานต้ังแต่ผู้ป่วยที่สงสัย  
4. การสอบสวนโรค  
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4.1. การสอบสวนเฉพาะราย ต้องมีการสอบสวนแม้พบผู้ป่วยเพียง 1 ราย เพ่ือหาปัจจัยเสี่ยงในการติด
โรคและติดตามผู้ท่ีมีเพศสัมพันธ์กับผู้ป่วย (ผู้สัมผัสโรคฯ) ภายใน 10 วันที่ผ่านมา หากไม่พบผู้สัมผัส
ในช่วงดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ป่วยคนสุดท้ายเป็นผู้สัมผัสโรค เพ่ือค้นหาการติดเช้ือ
และให้การรักษาต่อไป เพ่ือลดการแพร่โรค 

4.2. การสอบสวนการระบาด จะดําเนินการในกรณีเกิดโรคเป็นกลุ่ม (cluster) เพ่ือหาสาเหตุของการ
ระบาดและระบาดวิทยาของการเกิดโรคหรือการระบาดในคร้ังน้ัน รวมถึงการติดตามรักษาผู้ที่มี
เพศสัมพันธ์กับผู้ป่วย เพ่ือการควบคุมป้องกันโรคอย่างถูกต้องต่อไป 

 

กามโรคของต่อมและท่อน้ําเหลืองหรือฝีมะม่วง 
(Lymphogranuloma venereum)  

CODE 
506 

รหัส ICD-
10-TM 

ชื่อโรคภาษาอังกฤษ ชื่อโรคภาษาไทย 

41 A55 Chlamydial lymphogranuloma 
(venereum)  

ฝีมะม่วง/กามโรคของต่อมและท่อ
น้ําเหลือง 

 
1. นิยามในการเฝ้าระวังโรค 

1.1. เกณฑ์ทางคลินิก  
มีประวัติเสี่ยงต่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์* และไม่มีแผลติดเช้ือบริเวณขาเท้าหรือทวารหนัก 

ร่วมกับ มีต่อมน้ําเหลืองในบริเวณขาหนีบบวมโตหรือเป็นฝีหนอง อาจมีประวัติแผลเล็กๆ ต้ืนๆ ซ่ึงหายเองได้
โดยไม่ได้ทําการรักษา 

1.2. เกณฑ์ทางห้องปฏิบัติการ  
สิ่งส่งตรวจท่ีเก็บจากรอยโรค (แผล) หนองท่ีดูดฝี หรือทวารหนัก ตรวจพบข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปน้ี 

(การตรวจทางห้องปฏิบัติการทําได้ยาก และไม่เป็นท่ีแพร่หลาย) 
 Complement fixation titers ≥1:64 
 Microimmunofluorescencetiters >1:256 
 Direct immunofluorescenceให้ผลบวกต่อ C. trachomatis 
 Cell culture จากฝีหนองพบ C. trachomatis 
 PCR หรือ LCR หรือ TMA จากฝีหนองเย่ือบุทวารหนักให้ผลบวกต่อ C. trachomatis 

2. ประเภทผู้ป่วย  
2.1. ผู้ป่วยที่สงสัย หมายถึง ผู้ท่ีมีอาการตามเกณฑ์ทางคลินิก 
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มาตรฐานและการประเมินการดาํเนินงานด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
ในสถานบริการสาธารณสุข พ.ศ. 2560 
 

 

2.2. ผู้ป่วยท่ีเข้าข่าย หมายถึง ผู้ท่ีมีอาการตามเกณฑ์ทางคลินิก ร่วมกับ มีข้อมูลทางระบาดวิทยา
เช่ือมโยงกับผู้ป่วยกามโรคของต่อมและท่อนํ้าเหลือง/ฝีมะม่วงท่ียืนยันผล หรือมีเพศสัมพันธ์กับผู้ป่วย
กามโรคของต่อมและท่อนํ้าเหลือง/ฝีมะม่วง 

2.3. ผู้ป่วยท่ียืนยันผล หมายถึง ผู้ ท่ี มีอาการตามเกณฑ์ทางคลินิก ร่วมกับ มีผลตามเกณฑ์ทาง
ห้องปฏิบัติการ 

3. การรายงานผู้ป่วยตามระบบเฝ้าระวัง – รง 506  
ให้รายงานต้ังแต่ผู้ป่วยที่สงสัย  

4. การสอบสวนโรค  
4.1. การสอบสวนเฉพาะราย ต้องมีการสอบสวนแม้พบผู้ป่วยเพียง 1 ราย เพ่ือหาปัจจัยเสี่ยงในการติด

โรคและติดตามผู้ท่ีมีเพศสัมพันธ์กับผู้ป่วย (ผู้สัมผัสโรคฯ) ภายใน 2 เดือนท่ีผ่านมา หากไม่พบผู้สัมผัส
ในช่วงดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ป่วยคนสุดท้ายเป็นผู้สัมผัสโรค เพ่ือค้นหาการติดเช้ือ
และให้การรักษาต่อไป เพ่ือลดการแพร่โรค 

4.2. การสอบสวนการระบาด จะดําเนินการในกรณีเกิดโรคเป็นกลุ่ม (cluster) เพ่ือหาสาเหตุของการ
ระบาดและระบาดวิทยาของการเกิดโรคหรือการระบาดในคร้ังน้ัน รวมถึงการติดตามรักษาผู้ที่มี
เพศสัมพันธ์กับผู้ป่วย เพ่ือการควบคุมป้องกันโรคอย่างถูกต้องต่อไป 

 

เริมท่ีอวัยวะเพศและทวารหนัก 
(Anogenital herpes simplex virus infection) 

CODE 
506 

รหัส ICD-
10-TM 

ชื่อโรคภาษาอังกฤษ ชื่อโรคภาษาไทย 

79 

A60.0 Herpesviral infection of genitalia 
and urogenital tract 

การตดิเชื้อเริมทีอ่วัยวะสืบพันธ์ุและ
ทางเดินปัสสาวะ 

A60.1 Herpesviral infection of perianal 
skin and rectum 

การตดิเชื้อเริมทีผ่ิวหนังรอบทวารหนักและ
ลําไส้ตรง 

A60.9 Anogenital herpesviral infection, 
unspecified 

การตดิเชื้อเริมของทวารหนักกับอวัยวะ
สืบพันธ์ุ ไม่ระบุรายละเอียด 

        
1. นิยามในการเฝ้าระวังโรค 

1.1. เกณฑ์ทางคลินิก 
มีประวัติเสี่ยงต่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ *ร่วมกับ มีอาการแสบๆ คันๆ มีตุ่มนํ้าใสข้ึนเป็นกลุ่มๆ 

ต่อมาตุ่มแตกเป็นแผล ถ้าเป็นการติดเช้ือครั้งแรกมักมีรอยโรคหลายแห่ง แผลหายช้า และมีอาการตามระบบ
ร่วมด้วย ถ้าเป็นการเกิดโรคซํ้า อาการท่ีเกิดขึ้นมีความรุนแรงน้อยกว่าครั้งแรกมาก ลักษณะรอยโรคเป็นตุ่มนํ้า
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มาตรฐานและการประเมินการดาํเนินงานด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
ในสถานบริการสาธารณสุข พ.ศ. 2560 

 

 

ใสกลุ่มเล็กๆ หายได้เองโดยไม่มีแผลเป็นในเวลา 7-10 วัน บริเวณที่พบบ่อย ได้แก่ อวัยวะเพศ ทวารหนัก ปาก
ช่องคลอด ปากมดลูก บางครั้งพบรอยโรคที่ริมฝีปาก 

1.2. เกณฑ์ทางห้องปฏิบัติการ  

 ท่ัวไป 
o Tzanck smear พบ multinucleated giant cell 

 จําเพาะ  
o พบเช้ือหรือผลบวกต่อ herpes simplex virus ในสิ่งส่งตรวจท่ีเก็บจากแผลด้วยการ

ตรวจวิธีใดวิธีหนึ่งดังน้ี 
• เพาะเช้ือในเซลเล้ียงเช้ือ  
• Direct fluorescence assay 
• Nucleic acid amplification test เช่น PCR หรือ LCR หรือ TMA 

2. ประเภทผู้ป่วย  
2.1. ผู้ป่วยที่สงสัย หมายถึง ผู้ท่ีมีอาการตามเกณฑ์ทางคลินิก 
2.2. ผู้ป่วยท่ีเข้าข่าย หมายถึง ผู้ที่มีอาการตามเกณฑ์ทางคลินิก ร่วมกับ มีประวัติมีเพศสัมพันธ์กับผู้ป่วย

เริมที่อวัยวะเพศและทวารหนัก 
2.3. ผู้ป่วยท่ียืนยันผล หมายถึง ผู้ ท่ี มีอาการตามเกณฑ์ทางคลินิก ร่วมกับ มีผลตามเกณฑ์ทาง

ห้องปฏิบัติการท่ัวไปหรือจําเพาะ 
3. การรายงานผู้ป่วยตามระบบเฝ้าระวัง – รง 506  

ให้รายงานตั้งแต่ผู้ป่วยที่สงสัย  
หากรักษาหายแล้วกลับเป็นโรคซํ้าใหม่ ไม่ต้องรายงาน 

4. การสอบสวนโรค  
4.1. การสอบสวนเฉพาะราย - 
4.2. การสอบสวนการระบาด จะดําเนินการในกรณีเกิดโรคเป็นกลุ่ม (cluster) เพ่ือหาสาเหตุของการ

ระบาดและระบาดวิทยาของการเกิดโรคหรือการระบาดในครั้งนั้น เพ่ือการควบคุมป้องกันโรคอย่าง
ถูกต้องต่อไป 
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มาตรฐานและการประเมินการดาํเนินงานด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
ในสถานบริการสาธารณสุข พ.ศ. 2560 
 

 

หูดอวัยวะเพศและทวารหนัก (หูดหงอนไก่) 
(Anogenital wart) 

CODE 
506 

รหัส ICD-
10-TM 

ชื่อโรคภาษาอังกฤษ ชื่อโรคภาษาไทย 

 
80 

A63.0 Anogential (venereal) warts หูด (กามโรค) ท่ีทวารหนักและอวัยวะ
สืบพันธ์ุหรือหูดหงอนไก่ 

A63.8 Other specified predominantly 
sexually transmitted diseases 

หูด (กามโรค) หรือหูดหงอนไก่ท่ีติดจาก
เพศสัมพันธ์อ่ืนๆ 

          
1. นิยามในการเฝ้าระวังโรค  

1.1. เกณฑ์ทางคลินิก  
มีประวัติเสี่ยงต่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์* ร่วมกับ พบรอยโรคบริเวณอวัยวะเพศ หรือทวารหนัก

เป็นก้อนหรือต่ิงเน้ือ ลักษณะผิวอาจเรียบหรือขรุขระ สีอาจจะสีชมพู สีนํ้าตาล สีเน้ือ 
1.2. เกณฑ์ทางห้องปฏิบัติการ  

 ท่ัวไป ทําในรอยโรคท่ีสงสัยแต่มีลักษณะไม่เหมือนกับเกณฑ์ทางคลินิก 
o Biopsy ตรวจทางพยาธิวิทยาด้วยการย้อมสี hematoxylin-eosin พบ koilocytosis, 

papilomatosis and vascular distention 
o Exfoliative cytology (Pap smear) พบ koilocytes 

 จําเพาะ ไม่แนะนําให้ใช้เพ่ือการวินิจฉัยหูดอวัยวะเพศและทวารหนัก 
o พบผลบวกต่อ human papilloma virus ในส่ิงส่งตรวจที่เก็บจากรอยโรคด้วยการตรวจ 

nucleic acid amplification test วิธีใดวิธีหนึ่ง เช่น PCR หรือ LCR หรือ TMA 
2. ประเภทผู้ป่วย  

2.1. ผู้ป่วยที่สงสัย หมายถึง ผู้ท่ีมีอาการตามเกณฑ์ทางคลินิก 
2.2. ผู้ป่วยที่เขา้ข่าย หมายถึง ผู้ท่ีมีอาการตามเกณฑ์ทางคลินิก ร่วมกับ มีประวัติมีเพศสัมพันธ์กับผู้ป่วย

หูดที่อวัยวะเพศและทวารหนัก 
2.3. ผู้ป่วยที่ยนืยันผล หมายถึง ผูท่ี้มีอาการตามเกณฑ์ทางคลินิก ร่วมกับ มีผลตามเกณฑ์ทาง

ห้องปฏิบัติการทั่วไปหรือจําเพาะ 
3. การรายงานผู้ป่วยตามระบบเฝ้าระวัง – รง 506  

ให้รายงานตั้งแต่ผู้ป่วยที่สงสัย  
หากรักษาหายแล้วกลับเปน็โรคซํ้าใหม่ ไม่ต้องรายงาน 

4. การสอบสวนโรค  
4.1. การสอบสวนเฉพาะราย  - 
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มาตรฐานและการประเมินการดาํเนินงานด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
ในสถานบริการสาธารณสุข พ.ศ. 2560 

 

 

4.2. การสอบสวนการระบาด จะดําเนินการในกรณีเกิดโรคเป็นกลุ่ม (cluster) เพ่ือหาสาเหตุของการ
ระบาดและระบาดวิทยาของการเกิดโรคหรือการระบาดในคร้ังน้ัน เพ่ือการควบคุมป้องกันโรคอย่าง
ถูกต้องต่อไป 

 

พยาธิช่องคลอด 
(Vaginal trichomoniasis) 

CODE 
506 

รหัส ICD-
10-TM 

ชื่อโรคภาษาอังกฤษ ชื่อโรคภาษาไทย 

86 

A59.0 Urogential trichomoniasis การตดิเชื้อทริโคโมแนสที่ระบบสืบพันธ์ุ
และทางเดินปัสสาวะ หรือโรคพยาธิช่อง
คลอด 

A59.8 Trichomoniasis of other sites การตดิเชื้อทริโคโมแนสที่ตําแหน่งอ่ืน 
A59.9 Trichomoniasis, unspecified การตดิเชื้อทริโคโมแนส ไม่ระบุรายละเอียด 

  
1. นิยามในการเฝ้าระวังโรค  

1.1. เกณฑ์ทางคลินิก 
มีประวัติเสี่ยงต่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์* ร่วมกับ อาการอย่างใดอย่างหน่ึง เช่น ตกขาวสีขาวปน

เทา หรือสีเหลืองออกเขียว อาจพบลักษณะเป็นฟอง มีกลิ่นเหม็น มีอาการระคายเคืองบริเวณปากช่องคลอด
และในช่องคลอด อาจเกิดการอักเสบของปากมดลูกทําให้มีจุดเลือดออกเป็นหย่อมๆ เรียกว่า strawberry spot 
หรือ flea bitten cervix อาจมีอาการปัสสาวะแสบขัดหรอืปวดแสบร้อนบริเวณต้นขาด้านใน เจ็บขณะร่วมเพศ 
ผู้ชายจะมีปัสสาวะแสบขัด บางรายไม่มีอาการ 

1.2. เกณฑ์ทางห้องปฏิบัติการ  

 ท่ัวไป 
o wet smear พบ Trichomonas vaginalis 
o Pap smear พบ T. vaginalis 

 จําเพาะ 
o พบเช้ือหรือผลบวกต่อ T. vaginalis ในสิ่งส่งตรวจที่เก็บจากช่องคลอด หรือปัสสาวะ ด้วย

การตรวจวิธีใดวิธีหน่ึงดังนี้ 
• การเพาะเช้ือ T. vaginalis 
• Nucleic acid hybridization test 
• Nucleic acid amplification test เช่น PCR หรือ LCR หรือ TMA  

2. ประเภทผู้ป่วย  
2.1. ผู้ป่วยที่สงสัย หมายถึง - 
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มาตรฐานและการประเมินการดาํเนินงานด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
ในสถานบริการสาธารณสุข พ.ศ. 2560 
 

 

2.2. ผู้ป่วยที่เข้าข่าย หมายถึง ผู้ท่ีมีอาการตามเกณฑ์ทางคลินิก ร่วมกับ มีผลตามเกณฑ์ทาง
ห้องปฏิบัติการทั่วไป 

2.3. ผู้ป่วยที่ยนืยันผล หมายถงึ ผู้ท่ีมีอาการตามเกณฑ์ทางคลินิก ร่วมกับ มีผลตามเกณฑ์ทาง
ห้องปฏิบัติการจําเพาะ 

3. การรายงานผู้ป่วยตามระบบเฝ้าระวัง – รง 506  
ให้รายงานตั้งแต่ผู้ป่วยที่เข้าข่าย  

4. การสอบสวนโรค  
4.1. การสอบสวนเฉพาะราย ในทางปฏิบัติส่วนใหญ่ฝากยารักษาคู่เพศสัมพันธ์เพ่ือลดการแพร่โรคและ

การเป็นซํ้าในผู้ป่วย 
4.2. การสอบสวนการระบาด จะดําเนินการในกรณีเกิดโรคเป็นกลุ่ม (cluster) เพ่ือหาสาเหตุของการ

ระบาดและระบาดวิทยาของการเกิดโรคหรือการระบาดในคร้ังน้ัน รวมถึงการติดตามรักษาผู้ท่ีมี
เพศสัมพันธ์กับผู้ป่วย เพ่ือการควบคุมป้องกันโรคอย่างถกูต้องต่อไป 

 

โลนที่อวัยวะเพศ  
(Pediculosis pubis) 

CODE 
506 

รหัส ICD-
10-TM 

ชื่อโรคภาษาอังกฤษ ชื่อโรคภาษาไทย 

81 B85.3 Phthiriasis โรคโลน 

 
1. นิยามในการเฝ้าระวังโรค  

1.1. เกณฑ์ทางคลินิก  
มีประวัติเสี่ยงต่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์* หรือมีประวัติเพศสัมพันธ์ ร่วมกับ อาการอย่างใดอย่าง

หนึ่ง เช่น คันบริเวณหัวเหน่าและอวัยวะเพศ ตรวจร่างกายพบรอยโรคลักษณะตุ่มแดงคันกระจายอยู่บริเวณร่ม
ผ้าและมักมีรอยเกา อาจเกิดการติดเช้ือแบคทีเรียแทรกซ้อนร่วมด้วย และเห็นตัวโลนเกาะที่โคนขนและอาจพบ
ไข่ 

1.2. เกณฑ์ทางห้องปฏิบัติการ  
ตรวจพบตัวโลนจากการดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ 

2. ประเภทผู้ป่วย  
2.1. ผู้ป่วยที่สงสัย หมายถึง - 
2.2. ผู้ป่วยที่เข้าข่าย หมายถึง - 
2.3. ผู้ป่วยที่ยนืยันผล หมายถงึ ผู้ที่มีอาการตามเกณฑ์ทางคลินิก ร่วมกับ มีผลตามเกณฑ์ทาง

ห้องปฏิบัติการ 
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มาตรฐานและการประเมินการดาํเนินงานด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
ในสถานบริการสาธารณสุข พ.ศ. 2560 

 

 

3. การรายงานผู้ป่วยตามระบบเฝ้าระวัง – รง 506  
ให้รายงานตั้งแต่ผู้ป่วยที่ยืนยันผล  

4. การสอบสวนโรค  
4.1. การสอบสวนเฉพาะราย ควรมีการฝากยารักษาคู่เพศสัมพันธ์เพ่ือลดการแพร่โรคและการเป็นซํ้าใน

ผู้ป่วย 
4.2. การสอบสวนการระบาด จะดําเนินการในกรณีเกิดโรคเป็นกลุ่ม (cluster) เพ่ือหาสาเหตุของการ

ระบาดและระบาดวิทยาของการเกิดโรคหรือการระบาดในคร้ังน้ัน รวมถึงการติดตามรักษาผู้ท่ีมี
เพศสัมพันธ์กับผู้ป่วย เพ่ือการควบคุมป้องกันโรคอย่างถกูต้องต่อไป 

 

หูดข้าวสุกท่ีอวัยวะเพศ  
(Molluscum contagiosum) 

CODE 
506 

รหัส ICD-
10-TM 

ชื่อโรคภาษาอังกฤษ ชื่อโรคภาษาไทย 

81 B08.1 Molluscum contagiosum หูดข้าวสุกท่ีอวัยวะเพศ 

 
1. นิยามในการเฝ้าระวังโรค  

1.1. เกณฑ์ทางคลินิก  
มีประวัติเสี่ยงต่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์* หรือมีประวัติเพศสัมพันธ์ ร่วมกับ มีตุ่มรูปโดม ผิวเรียบ 

เม็ดเล็กๆ มีสีขาว เม่ือตุ่มโตขึ้นจะเห็นรอยบุ๋มตรงกลาง (umbilicated center) ขนาดตุ่มประมาณ 2-5 มม. ใน
เด็กโรคน้ีติดต่อกันโดยการสัมผัสทางผิวหนัง ตุ่มเกิดขึ้นที่หน้า ลําตัวและแขนขา ในผู้ใหญ่ติดต่อกันโดยการ
สัมผัสทางเพศเป็นส่วนใหญ่ ตุ่มเกิดที่อวัยวะเพศใช้เข็มฉีดยาสะกิดบริเวณตุ่มแล้วบีบออก จะได้เนื้อหูดสีขาวที่
อยู่ภายใน 

1.2. เกณฑ์ทางห้องปฏิบัติการ  
 นําเน้ือหูดสีขาวมาย้อม Giemsa พบ intracytoplasmic molluscum inclusion bodies. 

2. ประเภทผู้ป่วย  
2.1. ผู้ป่วยที่สงสัย หมายถึง ผู้ท่ีมีอาการตามเกณฑ์ทางคลินิก 
2.2. ผู้ป่วยท่ีเข้าข่าย หมายถึง ผู้ที่มีอาการตามเกณฑ์ทางคลินิก ร่วมกับ มีประวัติมีเพศสัมพันธ์กับผู้ป่วย

หูดข้าวสุกที่อวัยวะเพศ 
2.3. ผู้ป่วยที่ยนืยันผล หมายถงึ ผู้ที่มีอาการตามเกณฑ์ทางคลินิก ร่วมกับ มีผลตามเกณฑ์ทาง

ห้องปฏิบัติการ 
3. การรายงานผู้ป่วยตามระบบเฝ้าระวัง – รง 506  

ให้รายงานตั้งแต่ผู้ป่วยที่สงสัย  
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มาตรฐานและการประเมินการดาํเนินงานด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
ในสถานบริการสาธารณสุข พ.ศ. 2560 
 

 

หากรักษาหายแล้วกลับเป็นโรคซํ้าใหม่ ไม่ต้องรายงาน 
4. การสอบสวนโรค  

4.1. การสอบสวนเฉพาะราย - 
4.2. การสอบสวนการระบาด จะดําเนินการในกรณีเกิดโรคเป็นกลุ่ม (cluster) เพ่ือหาสาเหตุและระบาด

วิทยาของการเกิดโรคหรือการระบาดในครัง้น้ัน เพ่ือการควบคุมป้องกันโรคอย่างถูกต้องต่อไป 

 

ลูกอัณฑะบวมโตเฉียบพลัน  
(Scrotal swelling) 

CODE 
506 

รหัส ICD-
10-TM 

ชื่อโรคภาษาอังกฤษ ชื่อโรคภาษาไทย 

 
ไม่มี 

 

N45.0 Orchitis, epididymitis and epididymo-
orchitis with abscess 
Abscess of epididymis or testis 

อัณฑะอักเสบและท่อพักอสุจิอักเสบเ มี
ฝีหนอง 

N45.9 Orchitis, epididymitis and epididymo-
orchitis without abscess 
Epididymitis NOS 
Orchitis NOS 

อัณฑะอักเสบและท่อพักอสุจิอักเสบ ไม่
มีฝีหนอง 

 
1. นิยามในการเฝ้าระวังโรค  

1.1. เกณฑ์ทางคลินิก  
มีประวัติเสี่ยงต่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์* มีอาการบวมโตของอัณฑะขา้งใดข้างหน่ึงหรือท้ัง 2 ข้าง

อย่างเฉียบพลัน อาการอักเสบของท่อพักอสุจิ (epididymis) และ/หรอืการอักเสบของอัณฑะ (testis) อาจมี
ประวัติปัสสาวะแสบขัด มีมูกใสมูกขุ่นหรือ หนองไหลจากท่อปัสสาวะ คนัท่ีท่อปัสสาวะ และซ้ือยารับประทาน
เองหรือรักษากับคลินิกก่อนมีอาการบวมโตของอัณฑะ 

1.2. เกณฑ์ทางห้องปฏิบัติการ ไม่มี 
2. ประเภทผู้ป่วย  

2.1. ผู้ป่วยที่สงสัย หมายถึง ผู้ท่ีมีอาการตามเกณฑ์ทางคลินิก 
2.2. ผู้ป่วยที่เข้าข่าย หมายถึง - 
2.3. ผู้ป่วยที่ยนืยันผล หมายถึง – 

3. การรายงานผู้ป่วยตามระบบเฝ้าระวัง – รง 506  
ไม่มี จะมีการนําข้อมูลของผู้ป่วยท่ีสงสัยได้แก่ รหัส N45.0 และ N45.9 จากฐานข้อมูลด้านการแพทย์และ

สขุภาพ 43 แฟ้มมาตรฐาน มาจําแนกตามช่วงอายุ จําแนกเป็นรายโรงพยาบาล อําเภอ จังหวัด และเขต ทุกปี 
4. การสอบสวนโรค  
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มาตรฐานและการประเมินการดาํเนินงานด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
ในสถานบริการสาธารณสุข พ.ศ. 2560 

 

 

4.1. การสอบสวนเฉพาะราย ควรมีการติดตามคู่เพศสัมพันธ์เพ่ือรับการตรวจรักษาต่อไปและลดการแพร่
โรค 

4.2. การสอบสวนการระบาด จะดําเนินการในกรณีเกิดโรคเป็นกลุ่ม (cluster) เพ่ือหาสาเหตุและระบาด
วิทยาของการเกิดโรคหรือการระบาดในคร้ังน้ัน รวมถึงการติดตามรักษาผู้ที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ป่วย 
เพ่ือการควบคุมป้องกันโรคอย่างถูกต้องต่อไป 

 

อุ้งเชิงกรานอักเสบเฉียบพลัน 
(Acute pelvic inflammatory disease) 

CODE 
506 

รหัส ICD-
10-TM 

ชื่อโรคภาษาอังกฤษ ชื่อโรคภาษาไทย 

 
ไม่มี 

 

N70.0 Acute salpingitis and oophoritis การอักเสบของท่อนําไข่ และรังไข่ 
N70.1 Acute salpingitis การอักเสบของท่อนําไข่ 
N70.9 Salpingitis and oophoritis, 

unspecified 
การอักเสบของท่อนําไข่ และรังไข่ ไม่ระบุ
รายละเอียด 

 

1. นิยามในการเฝ้าระวังโรค  
1.1. เกณฑ์ทางคลินิก  

มีประวัติเสี่ยงต่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์* ร่วมกับ มีอาการปวดท้องน้อย กดเจ็บบริเวณอุ้งเชิง
กราน เม่ือตรวจภายในจะต้องพบ 3 สิ่ง ได้แก่ อาการเจ็บเม่ือโยกบริเวณปากมดลูก เจ็บเม่ือกดบริเวณมดลูก
หรือปีกมดลูก และพบอย่างใดอย่างหน่ึง ดังต่อไปน้ี 

 ไข้โดยการวัดอุณหภูมิทางปาก >38.3ºC 

 มูกปนหนองออกจากช่องคลอดหรือปากมดลูก 

 Wet smear จากมูกช่องคลอดพบเม็ดเลือดขาว 

 ผลเลือด erythrocyte sedimentation rate (ESR) หรือ C-reactive protein สูงขึ้น 
1.2.   เกณฑ์ทางห้องปฏิบตัิการ ไม่มี 

2. ประเภทผู้ป่วย  
2.1. ผู้ป่วยที่สงสัย หมายถึง ผู้ท่ีมีอาการตามเกณฑ์ทางคลินิก 
2.2. ผู้ป่วยที่เข้าข่าย หมายถึง - 
2.3. ผู้ป่วยที่ยนืยันผล หมายถึง - 

3. การรายงานผู้ป่วยตามระบบเฝ้าระวัง – รง 506  
ไม่มี จะมีการนําข้อมูลของผู้ป่วยท่ีสงสัย ได้แก่ รหัส N70.0, N70.1 และ N70.9 จากฐานข้อมูลด้าน

การแพทย์และสุขภาพ 43 แฟ้มมาตรฐาน มาจําแนกตามช่วงอายุ จําแนกเป็นรายโรงพยาบาล อําเภอ จังหวัด 
และเขต ทุกปี 
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มาตรฐานและการประเมินการดาํเนินงานด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
ในสถานบริการสาธารณสุข พ.ศ. 2560 
 

 

4. การสอบสวนโรค  
4.1. การสอบสวนเฉพาะราย ควรมีการติดตามคู่เพศสัมพันธ์เพ่ือรับการตรวจรักษาต่อไปและลดการแพร่

โรค 
4.2. การสอบสวนการระบาด จะดําเนินการในกรณีเกิดโรคเป็นกลุ่ม (cluster) เพ่ือหาสาเหตุและระบาด

วิทยาของการเกิดโรคหรือการระบาดในคร้ังน้ัน รวมถึงการติดตามรักษาผู้ที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ป่วย 
เพ่ือการควบคุมป้องกันโรคอย่างถูกต้องต่อไป 

 

เยื่อบุตาอักเสบเฉียบพลันในเด็กทารก 
(Neonatal conjunctivitis) 

CODE 
506 

รหัส ICD-10-
TM 

ชื่อโรคภาษาอังกฤษ ชื่อโรคภาษาไทย 

ไม่มี 

H13.1 Conjunctivitis in infectious and 
parasitic diseases classified 
elsewhere 

เยื่อบุตาอักเสบจากการติดเชื้อ 

P39.1 Neonatal conjunctivitis and 
dacryocystitis 

เยื่อบุตาอักเสบและถุงน้ําตาอักเสบในทารก
แรกเกิด 

 
1. นิยามในการเฝ้าระวังโรค  

1.1. เกณฑ์ทางคลินิก  
มีการอักเสบของเย่ือบุตาหน่ึงหรือสองข้าง อาจมีหรือไม่มีหนองที่เย่ือบุตา ในเด็กอายุ <1 เดือน อาจ

มีประวัติการคลอดจากหญิงท่ีมีประวัติเส่ียงต่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสม อาจ
เกิดจากการติดเช้ือ          C. trachomatis, herpes simplex virus, หรือเช้ือแบคทีเรียอ่ืนๆ หรือเกิดจาก
การสัมผัสสารเคมี เช่น silver nitrate หรือยาปฏิชีวนะเฉพาะท่ีท่ีใช้ป้ายตาทารกแรกเกิดเพ่ือป้องกันโรคหนอง
ใน 

1.2. เกณฑ์ทางห้องปฏิบัติการ 

 ท่ัวไป 
o Gram stain ของมูกหนองหรือสิ่งคัดหลั่งจากเย่ือบุตาพบเม็ดเลือดขาว (PMN) และไม่พบ 

GNID 

 จําเพาะ ไม่มี 
2. ประเภทผู้ป่วย  

2.1. ผู้ป่วยที่สงสัย หมายถึง ผู้ที่มีอาการตามเกณฑ์ทางคลินิก 
2.2. ผู้ป่วยที่เข้าข่าย หมายถึง ผู้ท่ีมีอาการตามเกณฑ์ทางคลินิก ร่วมกับ ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
2.3. ผู้ป่วยที่ยนืยันผล หมายถึง - 
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มาตรฐานและการประเมินการดาํเนินงานด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
ในสถานบริการสาธารณสุข พ.ศ. 2560 

 

 

3. การรายงานผู้ป่วยตามระบบเฝ้าระวัง – รง 506  
ไม่มี จะมีการนําข้อมูลของผู้ป่วยที่สงสัย ได้แก่ รหัส H13.1 และ P39.1 จากฐานข้อมูลด้านการแพทย์

และสุขภาพ 43 แฟ้มมาตรฐาน มาจําแนกตามช่วงอายุ จําแนกเป็นรายโรงพยาบาล อําเภอ จังหวัด และเขต 
ทุกปี 
4. การสอบสวนโรค  

4.1. การสอบสวนเฉพาะราย ควรมีการติดตามมารดาและคู่เพศสัมพันธ์เพ่ือรับการตรวจรักษาต่อไปและ
ลดการแพร่โรค 

4.2. การสอบสวนการระบาด จะดําเนินการในกรณีเกิดโรคเป็นกลุ่ม (cluster) เพ่ือหาสาเหตุและระบาด
วิทยาของการเกิดโรคหรือการระบาดในครัง้น้ัน เพ่ือการควบคุมป้องกันโรคอย่างถูกต้องต่อไป 
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มาตรฐานและการประเมินการดาํเนินงานด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
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นิยามศัพท ์
 

การประเมิน (assessment)  
หมายถึง การศึกษาข้อมูล (ลักษณะของสิ่งต่างๆ ท่ีส่วนใหญ่มักเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ) โดยใช้ระเบียบวิธี

ทางสถิติ (การเก็บรวบรวมข้อมูลจนถึงการวิเคราะห์ทางสถิติข้อมูลต่าง ๆ) แล้วนํามาตีค่าเป็นตัวเลขให้สัมพันธ์
กับสิ่งแวดล้อมขณะนั้น โดย เทียบกับเกณฑ์ (ซ่ึงได้จากการศึกษา วิเคราะห์) เพ่ือต้องการให้เห็นข้อมูลย้อนกลับ 
(feedback) ของสิ่งนั้นๆ โดยนําเสนอในลักษณะของกัลยาณมิตร ไม่ตําหนิ เพ่ือจะได้นําไปพัฒนาสิ่งน้ันใน
อนาคต โดยอาจนําผลการประเมินมาตัดสินให้รับรางวัลประเด็นต่างๆ ในระดับต่างๆ เพ่ือเชิดชูสร้างขวัญ
กําลังใจให้ผู้ทํางานพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานในสิ่งน้ันให้ดีย่ิงขึ้นๆ ต่อไปคําที่ใช้โดยทั่วไป เช่น การ
ประเมินผลงาน (performance assessment) การประเมินตนเอง (self assessment) เป็นต้น 
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

หมายถึง การมีแผนงานหรือการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรที่ทํางานโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้รับ
การพัฒนาความรู้ด้านการตรวจรักษา การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค ด้านการวินิจฉัยโรคทาง
ห้องปฏิบัติการ ด้านการให้การปรึกษา ด้านระบาดวิทยา (เช่น การเฝ้าระวังโรค การสอบสวนโรค ฯลฯ) ด้าน
การดําเนินงานเชิงรุก (การเย่ียมและสํารวจแหล่งหรือสถานบริการทางเพศและจุดรวมตัว) รวมถึงการ
เสริมสร้างทัศนคติของเจ้าหน้าท่ีให้สามารถให้บริการที่เป็นมิตรแก่ประชากรเป้าหมาย  
การให้บริการปรึกษาเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  

หมายถึง การพูดคุยอย่างมีกระบวนการและใช้ทักษะ ในประเด็นสําคัญ คือ การดูแลตนเองและการมา
รับการรักษาอย่างต่อเน่ืองจนหายจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การประเมินพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การมี
พฤติกรรมทางเพศท่ีปลอดภัยและตระหนักในประโยชน์ของการตรวจเลือดเพ่ิม (เน่ืองจากอาจอยู่ในระยะที่ยัง
ตรวจไม่พบการติดเช้ือ; window period) การสื่อสารกับคู่เพศสัมพันธ์ให้มารับการตรวจรักษาโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์และมีเพศสัมพันธ์ท่ีปลอดภัย การให้การปรึกษาต่อเน่ืองตามนัดหมาย เพ่ือติดตามผลการตรวจ
รักษาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ซ่ึงจะทําให้ผู้ป่วย/ผู้รับบริการรู้สึกผ่อนคลายความวติกกังวลอันเกิดจากปัญหา
การเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และได้รับข้อมูลวิธีการดูแลสุขภาพและป้องกันโรค เกิดความ
ตระหนักในพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของตนเอง และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
คุณภาพ 

หมายถึง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามปณิธานและภารกิจของการจัดการ 
คลินิกเฉพาะ (โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์) 

หมายถึง สถานท่ีท่ีโรงพยาบาลเปิดให้บริการในเวลาราชการ และ/หรือนอกเวลาราชการ ทั้งการคัด
กรองโรคและดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในทุกกลุ่มประชากร 
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จุดรวมตัว  
หมายถึง สถานที่หรือพ้ืนท่ีท่ีประชากรเป้าหมาย เช่น ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย วัยรุ่น เป็นต้น มา

ชุมนุมหรืออยู่รวมกันหรือนัดพบ เพ่ือทํากิจกรรมหรือวัตถุประสงคใ์ดๆ เช่น สถานศึกษา สถานประกอบการ
ต่างๆ เช่น ร้านนวด พ้ืนท่ีสาธารณะ เช่น สวนสาธารณะ หรือชุมชน เป็นต้น  
ประชากรเป้าหมาย (key populations) 

หมายถึง ประชากรที่มีภาวะเส่ียงสงูต่อการติดเช้ือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอชไอวี เช่น พนักงาน
บริการชายหญิงและสาวประเภทสอง ชายท่ีมีเพศสัมพันธ์กับชาย ผู้ใช้สารเสพติดด้วยวิธีฉีด แรงงานข้ามชาติ 
เยาวชนและประชาชนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงสูงต่อการติดเช้ือเอชไอวี เป็นต้น 
ประสิทธิผล (effectiveness) 

หมายถึง การบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายท่ีพึงปรารถนาหรือเป็นไปตามที่คาดหวังไว้ พิจารณา
จากการนําผลของงาน โครงการ หรือกิจกรรม ท่ีได้รับเปรียบเทยีบกับวัตถุประสงค์ หรอืเป้าหมาย 
ประสิทธิภาพ (efficiency) 

หมายถึง ผลสาํเร็จที่พิจารณาในแง่ของเศรษฐศาสตร์ท่ีมีตัวบ่งช้ี ได้แก่ ความประหยัด หรือคุ้มค่า 
(ประหยัดต้นทุน ทรัพยากร เวลา) ความทันเวลาและมีคุณภาพ โดยพิจารณาทั้งกระบวนการ ได้แก่ ปัจจัย
นําเข้า กระบวนการ และผลผลิต 

การพิจารณาประสทิธิภาพน้ันจะกระทําหลงัจากพิจารณาประสทิธิผล การทํางานท่ีประสบผลสําเร็จจึง
ต้องมีท้ังประสทิธิผลและมีประสทิธิภาพ 
ชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย (men who have sex with men; MSM)  

หมายถึง บุคคลท่ีมีเพศกําเนิดและเพศสรีระเป็นเพศชายมีพฤติกรรมเพศสัมพันธ์กับเพศชายด้วยกัน 
เป็นคําท่ีระบุพฤติกรรมไม่ใช่การระบุอัตลักษณ์ทางเพศซ่ึงผู้มีพฤติกรรมแบบชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย อาจเป็น
ผู้ท่ีมีอัตลักษณ์ทางเพศแบบชายรักเพศเดียวกัน (ชายรักชาย) ชายรักสองเพศ (ชายรักท้ังชายและหญิง) หรือ
ชายรักต่างเพศ (ชายรักหญิง) ก็ได้ เนื่องจากพฤติกรรมและอัตลักษณ์ทางเพศไม่จําเป็นต้องสอดคล้องกัน
ตลอดเวลา 
ผู้ใช้สารเสพติดด้วยวิธีฉีด (people who inject drugs; PWID) 

หมายถึง ผู้ท่ีใช้สาร เช่น ยาเสพติดหรือยากล่อมประสาท ฉดีเข้าเส้นเลือด 
พนักงานบริการ (sex worker) 

หมายถึง บุคคลท่ีทํางานให้บริการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศสัมพันธ์โดยได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินหรือ
สิ่งของ หรือบุคคลที่ยินยอมมีเพศสัมพันธ์กับผู้อ่ืนหรือการกระทําอ่ืนใดเพ่ือสําเร็จความใคร่ทางกามารมณ์ หรือ
ช่วยให้บรรลุเป้าหมายทางเพศที่วางไว้ในใจ เช่น การเป็นคู่ควงในการท่องเท่ียว เป็นต้น โดยการกระทําน้ันมี
การรับค่าตอบแทนหรือสินจ้าง 

 พนักงานบริการชาย (male sex worker; MSW) คือ บุคคลท่ีเพศกําเนิดและเพศสรีระเป็นชายท่ี
ประกอบอาชีพพนักงานบริการทางเพศ ซ่ึงผู้ซ้ือบริการจะเป็นเพศใดก็ได้ 
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 พนักงานบริการหญิง (female sex worker; FSW) คือ ผู้หญิงท่ีประกอบอาชีพพนักงานบริการทาง
เพศ ซ่ึงผู้ซ้ือบริการจะเป็นเพศใดก็ได้ 

 พนักงานบริการสาวประเภทสอง (transgender sex worker; TGSW) คือ บุคคลที่เพศกําเนิดเป็น
เพศชายแต่ได้ดําเนินวิถีชีวิตข้ามเพศจากผู้ชายเป็นผู้หญิง ที่ประกอบอาชีพพนักงานบริการทางเพศ ซ่ึง
ผู้ซ้ือบริการจะเป็นเพศใดก็ได้ 

แรงงานข้ามชาติ  (migrant worker) 
หมายถึง คนต่างด้าวที่เข้ามาทํางานในประเทศไทย ไม่ว่าจะถูกกฎหมายหรือไม่ก็ตาม  

สาวประเภทสอง (transgender) 
หมายถึง บุคคลที่มีเพศกําเนิดเป็นเพศชายแต่ปัจจุบันดําเนินวิถีชีวิตข้ามเพศจากชายมาเป็นหญิง การ

ข้ามเพศ คือ การแสดงลักษณะและพฤติกรรมออกมาในรูปแบบที่ใกล้เคียงกับลักษณะและพฤติกรรมของเพศ
หญิง ระดับของการข้ามเพศมีต้ังแต่การระบุตัวตนทางเพศ (หญิง) ของตนเองท่ีแตกต่างไปจากเพศกําเนิด 
(ชาย) การดําเนินเพศวิถีแบบสาวประเภทสอง และ/หรือมีการปรับเปลี่ยนเพศสรีระให้ใกล้เคียงกับเพศหญิง 
(เพศสรีระของสาวประเภทสองมีต้ังแต่ยังไม่มีการปรับเปล่ียนร่างกาย จนถึงการผ่าตัดศัลยกรรมแปลงเพศ
เปลี่ยนอวัยวะท่ีแสดงสัญลักษณ์ทางเพศภายนอกจากชายมาเป็นหญิง เช่น หน้าอก หรืออวัยวะเพศ เป็นต้น) 
ในสังคมไทยมีคําที่ใช้เรียกสาวประเภทสองอีกหลายคํา ซ่ึงอาจจะมีการนิยามความหมายและให้คุณคา่ในการใช้
คําท่ีแตกต่างกนัไป เช่น กะเทย ผู้หญิงข้ามเพศ เป็นต้น 
ผู้สัมผัสโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

หมายถึง ผู้ท่ีมีเพศสัมพันธ์กับผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ซ่ึงมีไม่น้อยกว่า 1 คนเสมอ และผู้สัมผัส
โรคทุกคนถือได้ว่าเป็นผู้ที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคสูงมาก แบ่งผู้สัมผัสโรคตามที่มาของโรคออกเป็น 2 กลุ่มดังน้ี  

1. ผู้สัมผัสโรคปฐมภูมิ (primary contact) คือ ผู้สัมผัสโรคท่ีแพร่เช้ือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ให้แก่
ผู้ป่วย  

2. ผู้สัมผัสโรคทุติยภูมิ (secondary contact) คือ ผู้สัมผัสโรคที่ผู้ป่วยไปมีเพศสัมพันธ์ด้วยหลังจากท่ี
ผู้ป่วยได้รับเช้ือมาแล้ว ประโยชน์เพ่ือติดตามให้มารับการตรวจรักษาโดยเร็ว ไม่ให้มีโอกาสแพร่เช้ือ
ต่อไปและไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนภายหลัง 

มาตรฐาน 
หมายถึง ข้อกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ เพ่ือใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงสําหรับการ

ส่งเสริมและกํากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพ 
มาตรฐานและการประเมินการดําเนินงานด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ ์

หมายถึง มาตรฐานในการดําเนินงานการจัดบริการดูแลรักษา เฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ของกรมควบคุมโรค โดยมีองค์ประกอบ 3 ด้านคือ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการดําเนินงาน และ
ด้านการติดตามประเมินผล รวมทั้งแนวทางในการประเมินการดําเนินงาน 
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โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  
หมายถึง โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กลุ่มหน่ึงท่ีสามารถติดต่อกันได้จากคนหน่ึงไปสู่อีกคนหนึ่งโดยการมี

เพศสัมพันธ์เป็นส่วนใหญ่ หรือถ่ายทอดสู่ลูกขณะอยู่ในครรภ์ เช่น โรคหนองใน หนองในเทียม ซิฟิลิส แผลริม
อ่อน เริม และเอดส์ เป็นต้นประกอบด้วย 

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หลัก  
 มี 6 โรค ได้แก่ กามโรค 5 โรค (หนองใน หนองในเทียม ซิฟิลิส แผลริมอ่อน กามโรคของต่อมและท่อ
นํ้าเหลือง) และพยาธิช่องคลอด โรคเหล่าน้ีหากให้การรักษาได้ตามมาตรฐาน ผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือจะหายขาด 
หากเป็นโรคอีกส่วนใหญ่เกิดจากไปรับเชื้อมาใหม่จากการมีเพศสัมพันธ์ท่ีไม่ป้องกัน ใช้เป็นข้อมูลในการดู
แนวโน้มสถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการมีเพศสัมพันธ์ท่ีไม่ป้องกัน 

1. หนองใน (gonorrhea) 
เกิดจากการติดเช้ือ N. gonorrhoeae ระยะฟักตัว 1-14 วัน ในผู้ชาย มีปัสสาวะแสบขัด หนองเหลือง

ข้นไหลจากท่อปัสสาวะ ในผู้หญิงอาจไม่มีอาการหรือมีตกขาวผิดปกติ เป็นหนอง หรือมูกปนหนอง ในผู้ใช้ทวาร
หนักหรือช่องคอรับการสอดใส่โดยไม่ป้องกันหากมีการติดเช้ือส่วนใหญ่มักไม่มีอาการ 

2. หนองในเทียม (non-gonococcal urethritis; NGU non-specific urethritis; NSU) 
เกิดจากการติดเช้ือหลายชนิด ท่ีสําคัญคือ C. trachomatis และ Mycoplasma genitalium ระยะ

ฟักตัว 1-4 สัปดาห์ ในผู้ชายมีปัสสาวะแสบขัด แต่ไม่มากเท่าโรคหนองใน อาจคัน มีมูกใส หรือขุ่นออกจากท่อ
ปัสสาวะ มักพบตอนต่ืนนอน บางรายมีมูกหนอง ในผู้หญิงส่วนใหญ่ไม่มีอาการ อาจมีตกขาวใส หรือเป็นมูกปน
หนอง ปัสสาวะแสบ ปัสสาวะบ่อยในผู้ใช้ทวารหนักหรือช่องคอรับการสอดใส่โดยไม่ป้องกันหากมีการติดเช้ือ
ส่วนใหญ่มักไม่มีอาการ 

3. ซิฟิลิส (syphilis)  
เกิดจากการติดเช้ือ T. pallidum ระยะฟักตัว 10–90 วัน แบ่งเป็นระยะต่างๆ คือระยะท่ี 1 เป็นแผล

บริเวณท่ีใช้ในการมีเพศสัมพันธ์ เช่น อวัยวะเพศ ช่องทวารหนัก ริมฝีปาก เป็นต้น ระยะท่ี 2 เช้ือกระจายไป
ตามกระแสเลือด มีผื่นขึ้นตามตัว ฝ่ามือฝ่าเท้า ส่วนใหญ่ไม่คัน ผมร่วงเป็นหย่อมๆ มีส่วนน้อยท่ีมีตุ่มหรือผื่นนูน
แบนที่รอบทวารหนัก ต่อมนํ้าเหลืองโต ระยะท่ี 3 มีการทําลายอวัยวะท่ีสําคัญของร่างกาย เช่น หลอดเลือด
หัวใจโป่งพอง เย่ือหุ้มสมองอักเสบ เป็นต้น อาจพิการหรือตายหากไม่ได้รับการรักษา ระยะแฝง ไม่มีอาการ 
ทราบได้จากการตรวจเลือดเท่าน้ัน ผู้ติดเช้ือโรคซิฟิลิสส่วนใหญ่อยู่ในระยะนี้ หรืออาจเกิดหลังจากอาการของ
โรคในระยะท่ี 2 หายไป และอาจพัฒนาสู่ระยะท่ี 3 โดยใช้เวลาหลายปี 

4. แผลริมอ่อน (chancroid)  
เกิดจากการติดเช้ือ H. ducreyi ระยะฟักตัว 4-7 วัน มีตุ่มหนองแตกเป็นแผลในบริเวณท่ีใช้มี

เพศสัมพันธ์ กน้แผลมีหนองสกปรก เจ็บมาก เลือดออกง่าย ขอบแผลไม่แข็งและไม่เรียบ ในกรณีท่ีเป็นท่ีอวัยวะ
เพศ อาจมีต่อมนํ้าเหลืองบวมโตท่ีขาหนีบ เจ็บ และแตกเป็นแผล 
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5. กามโรคของต่อมและท่อน้ําเหลือง (lymphogranuloma venereum; LGV) 
เกิดจากการติดเช้ือ C. trachomatis serotype L1-L3 ระยะฟักตัว 3-30 วัน มีตุ่มต้ืนแตกเป็นแผล 

หายเองใน 2-3 วัน ต่อมน้ําเหลืองท่ีขาหนีบบวมเป็นฝี หากไม่ได้รับการรักษา ฝีจะแตก มีหนองไหล และ
กลายเป็นแผลเป็น ในผู้ ใช้ทวารหนักรับการสอดใส่โดยไม่ป้องกันอาจมีการอักเสบในทวารหนัก มี
ภาวะแทรกซ้อนทําให้ทวารหนักตีบตัน ถ่ายไม่ออก 

6. พยาธิช่องคลอด (vaginal trichomoniasis) 
เกิดจากการติดเช้ือ T. vaginalis ระยะฟักตัว 3–28 วัน ในผู้หญิงอาจไม่แสดงอาการหรือมีตกขาว

ผิดปกติ สีเหลืองออกเขียว อาจมีกลิ่น คันและแสบ เจ็บปวดเวลามีเพศสัมพันธ์แบบสอดใส่ ในผู้ชายส่วนใหญ่
ไม่แสดงอาการ ถ้ามีอาการจะมีอาการคล้ายหนองในเทียม 

 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อ่ืนๆ  
 ได้แก่ เริมอวัยวะเพศและทวารหนัก หูดอวัยวะเพศและทวารหนักหรือหูดหงอนไก่ โลน หิด และหูด
ข้าวสุกที่ติดจากการมีเพศสัมพันธ์  

1. เริมอวัยวะเพศและทวารหนัก (anogenital herpes)  
เกิดจากการติดเช้ือ herpes simplex virus type 1 และ type 2 ระยะฟักตัว 3–14 วัน มีอาการ

แสบๆ คันๆ มีตุ่มน้ําใสข้ึนอยู่เป็นกลุ่มๆ ต่อมาตุ่มแตกเป็นแผล ถ้าเป็นการติดเช้ือครั้งแรกมักมีรอยโรคหลาย
แห่ง แผลหายช้า และมีอาการตามระบบร่วมด้วย ถ้าเป็นการเกิดโรคซํ้าแผลมักจะตกสะเก็ดหายไปได้เอง
ภายใน 1–2 สัปดาห์ บริเวณท่ีพบบ่อย ได้แก่ อวัยวะเพศ ทวารหนัก ปากช่องคลอด ปากมดลูก บางครั้งอาจ
พบรอยโรคท่ีริมฝีปากร่วมด้วย 

2. หูดอวัยวะเพศและทวารหนักหรือหูดหงอนไก่ (condyloma acuminata, anogenital 
warts) 

เกิดจากการติดเช้ือ human papillomavirus (HPV) ระยะฟักตัว 3 เดือนหรือนานกว่า เป็นต่ิงเน้ือ
คล้ายหงอนไก่ในบริเวณที่ใช้ในการมีเพศสัมพันธ์หรือสัมผัสเช้ือ อาจเป็นท่ีปากท่อปัสสาวะได้ อาจติดเช้ือไวรัส
หูดหงอนไก่บางชนิดท่ีทําให้เกิดมะเร็งปากมดลูกหรือปากทวารหนักได้หากมีเพศสัมพันธ์แบบสอดใส่โดยไม่
ป้องกัน 

3. หูดข้าวสุก (genital molluscum contagiosum)  
เกิดจากการติดเช้ือ molluscum contagiosum virus ระยะฟักตัว 1 สัปดาห์ถึง 6 เดือน เป็นตุ่มสี

ตามสีผิวหรือสีขาว ผิวเรียบ ตรงกลางตุ่มอาจมีรอยบุ๋ม 
4. หิด (scabies) 
เกิดจากการติดเช้ือ Sarcoptes scabiei ระยะฟักตัว 2-6 สัปดาห์ เป็นตุ่มแดงและตุ่มหนอง และมี

รอยเกา คันมาก กระจายท่ัวร่างกาย มักเกิดตามง่ามน้ิวมือน้ิวเท้า รักแร้ รอบหัวนม สะดือ อวัยวะเพศ ง่ามก้น 
5. โลน (pediculosis pubis) 

เกิดจากการติดเช้ือ Phthirus pubis ระยะฟักตัว 30 วัน ทําให้คันบริเวณหัวหน่าว รอบทวารหนัก 
หน้าอก รักแร้ ลําตัว ขนตา คิ้ว แต่ไม่พบท่ีศีรษะ 
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สถานบริการสาธารณสุข 
หมายถึง หน่วยงานท่ีให้บริการด้านสุขภาพ ซ่ึงอยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงสาธารณสุข และสังกัดกระทรวง

อ่ืนๆ เช่น โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลชุมชน ท่ัวประเทศ เป็นต้น ยกเว้นหน่วยบริการ
สุขภาพที่สังกัดกรุงเทพมหานคร (ดูรายละเอียดในบทนํา) 
สัดส่วน 

หมายถึง การเปรียบเทียบจํานวนย่อยกับจํานวนรวมทั้งหมด โดยมากแปลงเป็นรูปของร้อยละหรือ
เปอร์เซ็นต์  
แหล่งหรือสถานบริการทางเพศ (sex establishments) 

หมายถึง สถานท่ีจัดให้มีพนักงานบริการ/ผู้ให้บริการทางเพศอาศัยหรือแอบแฝงเพ่ือประกอบอาชีพ
ให้บริการทางเพศ โดยพนักงานบริการ/ผู้ให้บริการทางเพศเป็นพนักงานของแหล่งบริการนั้นๆ หรือเป็น
บุคคลภายนอก โดยแบ่งออกเป็น 24 ประเภท ตามรูปแบบของการให้บริการ ประโยชน์เพ่ือทราบแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงในสถานบริการทางเพศแต่ละประเภท ทําให้สามารถปรับเปลี่ยนยุทธวิธีในการเฝ้าระวังเชิงรุกให้มี
ประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์  
Bangrak STI_QUAL  

หมายถึง โปรแกรมสําเร็จรูป excel ใช้สําหรับใส่หรือบันทึกข้อมูลเพ่ือการประเมินการดําเนินงานด้าน
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 3 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการ การดําเนินการ และการติดตามประเมินผล  
Benchmark 

หมายถึง เกณฑ์เปรียบเทียบสมรรถนะ  
ICD-10 (International statistical classification of diseases and related health problems 10 
revision) 

หมายถึง บัญชีจําแนกทางสถิติระหว่างประเทศของโรคและปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้อง ฉบับทบทวนครั้ง
ท่ี 10 (ICD-10) เป็นรหัสของโรคและอาการ อาการแสดง ความผิดปกติท่ีตรวจพบ อาการนํา สภาพสังคม หรือ
สาเหตุภายนอกของการบาดเจ็บหรือโรค จัดทําขึ้นโดยองค์การอนามัยโลก รหัสได้ถูกจัดทําขึ้นแตกต่างกันถึง 
155,000 รหัสและสามารถติดตามการวินิจฉัยและหัตถการใหม่ๆ โดยรหัสรายการ A00-B99 เป็น โรคติดเช้ือ
และโรคปรสิตบางโรค รหัสรายการ N00-N99 โรคระบบสืบพันธ์ุและโรคระบบทางเดินปัสสาวะ 
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คําสั่งแต่งตั้งท่ีปรึกษา กรรมการและคณะทํางานปรับปรุงมาตรฐานและ 
การประเมินการดําเนินงานด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
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 การปรับปรุงมาตรฐานการดําเนินงานด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ฉบับนี ้ยังได้ความร่วมมือใน
การดําเนินงานจากบุคลากรดังรายนามต่อไปน้ี 

1. น.ส.เบญจวรรณ ระลึก กลุ่มบางรักโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
 สํานักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์ (สอวพ.) 

2. น.ส.ปริศนา บัวสกุล กลุ่มบางรักโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สอวพ. 

3. น.ส.ธนินท์ธร รัชตะจิรวิทย์ กลุ่มบางรักโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สอวพ. 

4. นายชัยสุข ต้ังวงศ์จุลเนียม กลุ่มยุทธศาสตร์ สอวพ. 

5. น.ส.ดารินทร์ อารีย์โชคชัย สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 

6. น.ส.พิมพ์ภา เตชะกมลสุข สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 

7. นายยงเจือ เหล่าศิริถาวร สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 
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14	 ผศ.นพ.เทอดพงศ์		เต็มภาคย์	 คณะแพทยศาสตร์	

	 	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

15	 อ.นพ.ปวิน		น�าธวัช									 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	

 

ประธานคณะท�างาน

16	 นพ.นิสิต		คงเกริกเกียรติ	 กลุ่มบางรักโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์						
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คณะท�างาน 

17	 ศ.พญ.ศรีศุภลักษณ์	สิงคาลวณิช	 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี	

18	 นพ.นิพัฒน์	ธีรตกุลพิศาล	 ศูนย์วิจัยโรคเอดส์	สภากาชาดไทย	

19	 นพ.พสุวัฒน์		คงศีล	 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช	

20	 นพ.ชายหาญ	รุ่งศิริแสงรัตน์	 สถาบันราชประชาสมาสัย

21	 นพ.นพดล	ไพบูลย์สิน	 ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่	12	สงขลา	

22	 นพ.ภูโมกข์	อัมพวา	 ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่	12	สงขลา	

23	 พญ.รสพร		กิตติเยาวมาลย์	 กลุ่มบางรักโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	

24	 นพ.กิตติภูมิ		ชินหิรัญ	 กลุ่มบางรักโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	

25	 นพ.วิชญ์		แสงสุวรรณ	 กลุ่มบางรักโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	

26	 นางอารยา	ภักดิ์ศร	 โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์	

27	 นางประทีป	ปั้นทอง		 ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่	3	ชลบุรี	

28	 นางพรพรรณชนก	อนิทร์หงษ์ษา	 ส�านกังานป้องกนัควบคมุโรคที	่7	อบุลราชธาน	ี

29	 น.ส.ปิยะวดี		ทองโปร่ง	 คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชธานี	

30	 นางบุษบา	ไทยพิทักษ์พงษ์	 กลุ่มบางรักโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	

31	 นางท�าเนียบ		สังวาลประกายแสง	 กลุ่มบางรักโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	

32	 นางมาลัย		ค�าแหง	 กลุ่มบางรักโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	

33	 นางจิรายุ		แคสกี้	 กลุ่มบางรักโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	

34	 นางงามตา		ราชกรม	 กลุ่มบางรักโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	

35	 ภญ.จันทนา	ชูเกียรติศิริ	 กลุ่มบางรักโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	

36	 นายนัทธวิทย์		สุขรักษ์	 กลุ่มบางรักโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	

37	 นางนริศรา		อยู่จุ้ย	 กลุ่มบางรักโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	

38	 ภญ.ชลธิวา		มา	 กลุ่มบางรักโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	

39	 น.ส.จุฑารัตน์		น�าภา	 กลุ่มบางรักโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	

คณะท�างาน/เลขานุการ 

40	 นายเอกชัย		แดงสอาด	 กลุ่มบางรักโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
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ค�าน�า

	 	 แนวทางการดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ	์ ได้จัดพิมพ์ขึ้นครั้งแรกในป	ี

พ.ศ.	2531	โดยคณะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคสาขาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	กระทรวง

สาธารณสขุ	หลงัจากนัน้กรมควบคมุโรคได้มกีารด�าเนนิการพฒันา	ปรบัปรงุอย่างต่อเนือ่ง	

เพ่ือให้แนวทางการดูแลรกัษาโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์มคีวามทนัสมยัและเหมาะกบั

สถานการณ์ในปัจจุบัน	

	 	 แนวทางการดูแลรกัษาโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์	พ.ศ.	2558	ฉบับนี	้ได้ด�าเนนิ

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น	 4	 ครั้ง	 เพื่อให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ	 และผู้มี

ประสบการณ์จากสหสาขาวิชาชีพร่วมกันพัฒนา	 ปรับปรุงเนื้อหา	 โดยอ้างอิงข้อมูล

จากหลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์ที่น่าเชื่อถือ	การจัดท�าแนวทางปฏิบัติฉบับนี้

มวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้แพทย์	และบคุลากรด้านการแพทย์ทัง้ภาครฐัและเอกชน	ใช้เป็น

แนวทางในการดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	 ส่งผลให้การป้องกันควบคุมโรค

ติดต่อทางเพศสัมพันธ์/การติดเชื้อเอชไอวีมีประสิทธิภาพต่อไป

	 	 ณ	โอกาสนี้	ขอขอบคุณที่ปรึกษาและคณะท�างานทุกท่าน	ที่มีส่วนร่วมในการ

จัดท�าแนวทางการดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	 พ.ศ.	 2558	 จนส�าเร็จลุล่วง			

ไปด้วยดี

(นายโสภณ เมฆธน)

 อธิบดีกรมควบคุมโรค

กันยายน 2558 
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แนวทางการดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พ.ศ. 2558 3

บทที่ 1 สถานการณ
์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์     

หลักการและเหตุผล

  โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	 (Sexually	 transmitted	 infections;	 STIs)	 เกิดจาก	

การติดต่อผ่านทางเพศสัมพันธ์	 ไม่ว่าจะเป็นการร่วมเพศทางช่องคลอด	ทางปาก	หรือทาง

ทวารหนัก	 กับผู้ท่ีเป็นโรคหรือผู้ติดเช้ือ	 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	 5	 โรคหลัก	 ได้แก	่														

ซิฟิลิส	หนองใน	กามโรคของต่อมและท่อน�้าเหลือง	หนองในเทียม	และแผลริมอ่อน	ส่วน	

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ	 ได้แก่	 เริมที่อวัยวะเพศและทวารหนัก	 หูดอวัยวะเพศและ

ทวารหนัก	พยาธิช่องคลอด	ทั้งนี้สถานการณโ์รคติดต่อทางเพศสมัพันธ์ในปัจจุบันยังคงเป็น

ปัญหาสาธารณสุขท่ีส�าคัญ	 แนวโน้มอัตราป่วยท่ีเพิ่มขึ้นอาจเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ถึงการม	ี				

เพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย	ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงส�าคัญที่ท�าให้เกิดการติดเชื้อเอชไอวีได้

	 	 สถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทั่วโลก	จากรายงานขององค์การอนามัยโลก	

(World	 Health	 Organization;	WHO)	 ในปี	 พ.ศ.	 2551	 พบว่ามีผู้ป่วยโรคติดต่อทาง							

เพศสัมพันธ์ทั้งหมด	 498.9	 ล้านราย	 โดยพยาธิช่องคลอด	มีจ�านวนผู้ป่วยสูงเป็นอันดับ	 1			

ซึ่งเพิ่มจาก	248.5	ล้านรายในปี	พ.ศ.2548	เป็น	276.4	ล้านราย	ในปี	พ.ศ.	25511	ขณะที่

โรคอื่นๆ	 ก็มีแนวโน้มอัตราป่วยสูงขึ้นเช่นกัน	 สอดคล้องกับรายงานสถานการณ์แนวโน้ม				

โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์ของศนูย์ควบคมุโรคประเทศสหรฐัอเมรกิา	(Centers	for	Disease	

Control	 and	 Prevention;	 CDC)	 พบว่าในปี	 พ.ศ.	 2556	 มีผู้ป่วยหนองในเทียม	 จาก							

เชื้อ	Chlamydia trachomatis	ในประเทศสหรัฐอเมริกาทั้งหมด	1,401,906	ราย	คิดเป็น	

446.6	 ต่อประชากรแสนคน	 มีอัตราลดลง	 1.5%	 เมื่อเปรียบเทียบกับปี	 พ.ศ.	 2555														

นายแพทย์กิตติภูมิ ชินหิรัญ และคณะ

บทที่ 1
สถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
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4 แนวทางการดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พ.ศ. 2558

บทที่ 1 สถานการณ
์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

หนองใน	มผีูป่้วยทัง้หมด	333,004	ราย	คดิเป็น	106.1	 ต่อประชากรแสนคน	มอีตัราลดลง	

0.6%	 เมื่อเปรียบเทียบกับปี	 พ.ศ.	 2555	 และซิฟิลิส	 มีผู้ป่วยทั้งหมด	 17,375	 ราย																		

คิดเป็น	5.5	ต่อประชากรแสนคน	เพิ่มขึ้น	10%	เมื่อเปรียบเทียบกับปี	พ.ศ.	25552

	 	 ส�าหรับสถานการณ์โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์ในประเทศไทย	จากรายงาน	506	ของ

ส�านักระบาดวิทยา	กรมควบคุมโรค	กระทรวงสาธารณสุข	พบว่าอัตราป่วยมีแนวโน้มลดลง

จากอัตราป่วย	19.49	ต่อประชากรแสนคนในปี	2552	เป็น	18.63	ต่อประชากรแสนคนใน

ปี	 2556	 เมื่อจ�าแนกรายโรค	พบว่า	หนองในเป็นโรคที่พบบ่อยที่สุด	 10.42	ต่อประชากร

แสนคน	รองลงมาได้แก่	ซฟิิลสิ	3.67	ต่อประชากรแสนคน	หนองในเทยีม	3.07	ต่อประชากร

แสนคน	 แผลริมอ่อน	 0.94	 ต่อประชากรแสนคน	 และกามโรคของต่อมและท่อน�้าเหลือง	

0.54	ต่อประชากรแสนคน	ตามล�าดับ3

	 	 จะเหน็ได้ว่าอตัราป่วยโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์โดยรวมยงัมแีนวโน้มเพิม่สูงขึน้	ส่ิงส�าคญั

ที่เราต้องตระหนักคือ	 อัตราป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้นนั้นแสดงให้เห็นถึง								

การมีเพศสัมพันธ์ท่ีไม่ปลอดภัยส่งผลโดยตรงต่อการแพร่ระบาดของการติดเชื้อเอชไอวี	

เนือ่งจากโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดิเชือ้เอชไอว	ีโดยผูป่้วยโรคตดิต่อ

ทางเพศสัมพันธ์จะมีโอกาสติดเชื้อเอชไอวีจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย	มากกว่าผู้ที่

ไม่ป่วยด้วยโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์ประมาณ	3-5	เท่า4	ซึง่การตดิเช้ือเอชไอวี/เอดส์เป็นโรค

ที่ท�าให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเป็นอย่างมาก	 การดูแลรักษา	

และการป้องกนัควบคุมโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์จงึเป็นเรือ่งส�าคญัทีจ่ะช่วยลดการแพร่กระจาย

เชื้อเอชไอวีได้อีกทางหนึ่ง	ดังนั้นกรมควบคุมโรค	โดยกลุ่มบางรักโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	

ส�านกัโรคเอดส์	วณัโรค	และโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์	จงึได้มกีารปรบัปรงุแนวทางการดแูล

รักษาโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์อย่างต่อเนือ่งเพือ่ให้มคีวามทนัสมยัอยูเ่สมอ	ส่งผลให้การดแูลรกัษา

และการป้องกนัควบคมุโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์	และการตดิเช้ือเอชไอวมีปีระสิทธภิาพยิง่ขึน้

วัตถุประสงค์

  แนวทางการดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	พ.ศ.	2558	มีวัตถุประสงค์เพื่อให้

แพทย์	บุคลากรทางการแพทย์	และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	 ใช้เป็นแนวทางประกอบการดูแล

รักษาผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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บทที่ 2 แนวทางการดูแลรักษาผู้มารับบริการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

  การดแูลรกัษาผูม้ารบับรกิารตรวจโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์นัน้	สิง่ส�าคญันอกเหนอื

จากการให้การวินิจฉัยโรคท่ีถูกต้องและการรักษาที่มีประสิทธิภาพแล้ว	 จะต้องค�านึงถึง					

แนวทางอื่นๆ	โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับเปลี่ยนหรือลดพฤติกรรมเสี่ยงของผู้มารับบริการ	

ผูป่้วย/ติดเชือ้และผูส้มัผสัโรค	รวมถงึการค้นหาโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์อืน่ทีย่งัไม่มอีาการ	

เช่น	โรคซิฟิลิส	การติดเชื้อเอชไอวี	เป็นต้น 

แนวทางในการดูแลรักษาผู้มารับบริการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์1

1. การซักประวัติ 

  ปัญหาที่มารับการตรวจ	 อาการส�าคัญ	 อาการร่วม	 พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์										

ช่องทางทีใ่ช้ในการมเีพศสมัพนัธ์	เช่น	การมีเพศสมัพันธ์ทางปาก	ทางทวารหนกั	การใช้ถงุยาง

อนามยัในช่องทางต่างๆ	ทีใ่ช้ในการมเีพศสมัพนัธ์	อาการผดิปกตทิางท่อปัสสาวะ	เช่น	ปัสสาวะ

แสบขดั	มมีกูหรือหนองไหลจากท่อปัสสาวะ	การมีตกขาวทีผิ่ดปกต	ิอาจมีสเีปลีย่นไปจากเดมิ	

ขาวปนเทา	เหลืองหรอืเขียวปนเทา	คนั	และมีกลิน่ทีผิ่ดปกต	ิเป็นต้น		

	 	 ประวัติส่วนตัว	 ได้แก่	 จ�านวนคู่เพศสัมพันธ์	 เพศ	ประเภทของผู้มารับบริการ	 เช่น	

พนกังานบรกิาร	ชายทีม่เีพศสมัพนัธ์กับชาย	วยัรุน่	ผูต้้องขงั	เป็นต้น	พฤติกรรมเส่ียง	และอาการ

ผดิปกตขิองคูเ่พศสมัพนัธ์	ประวตักิารแพ้ยาและประวติัการรกัษาก่อนมาพบแพทย์รวมถึงการ

ใช้ยาปฏชิวีนะรักษาโรคอ่ืนๆ	ประวัตกิารเคยเป็นผูต้้องขงั	การใช้สารเสพตดิ	วตัถอุอกฤทธิต่์อ

จติประสาท	เคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์	การฝังมุก	ฉดีสารเพิม่ขนาด	ใช้อปุกรณ์เสรมิทางเพศ

นายแพทย์กิตติภูมิ  ชินหิรัญ และคณะ

บทที่ 2
แนวทางการดูแลรักษาผู้มารับบริการ

ตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
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บทที่ 2  แนวทางการดูแลรักษาผู้มารับบริการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

  การซักประวัติ/พฤติกรรมเสี่ยง	ประวัติเพศสัมพันธ์มีความจ�าเป็นมาก	โดยเฉพาะ
ในกรณทีีผู้่มารบับรกิารไม่มอีาการหรอืมอีาการแสดงไม่ชดัเจน	หากผูม้ารบับรกิารมีกรณใีด
กรณีหนึ่งดังนี้	ให้พิจารณาว่า	มีความเสี่ยงต่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
  •	 เพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้ายเป็นใคร	เมื่อใด	ใช้ถุงยางอนามัยหรือไม่	ถ้าครั้งสุดท้าย
กับคู่นอนประจ�า	ต้องซักประวัติต่อว่ามีคนอื่นอีกหรือไม่
  •	 มเีพศสมัพนัธ์กบัหญิงหรอืชายบรกิารทางเพศโดยไม่ใช้ถงุยางอนามยั	ใน	3	เดอืน
ที่ผ่านมา	
  •	 มีคู่เพศสัมพันธ์มากกว่า	1	คน	ใน	3	เดือนที่ผ่านมา	
  •	 มีคู่เพศสัมพันธ์คนใหม่ใน	3	เดือนที่ผ่านมา
  •	 มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย	หรือ	ถุงยางอนามัยแตก	รั่ว	หลุด	 (ช่อง
ทางใดช่องทางหนึ่งหรือทุกช่องทาง	ที่ใช้ในการมีเพศสัมพันธ์)
  •	 คู่เพศสัมพันธ์เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
  หมายเหต ุ 
	 	 ส�าหรับชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย	(Men	who	have	sex	with	men;	MSM)	ควร
ซักประวัติความเสี่ยงเพิ่มเติมว่าผู้มารับบริการเป็นฝ่ายรุก	 (insertive	 role)	 ฝ่ายรับ	
(receptive	 role)	 หรือเป็นทั้งฝ่ายรุกและฝ่ายรับ	 (versatile	 role)	 โดยฝ่ายรับมีโอกาส					
ติดเชื้อมากกว่าฝ่ายรุก	และใช้ช่องทางช่องใดบ้างในการมีเพศสัมพันธ์	เช่น	ปาก	ทวารหนัก	
เป็นต้น	 ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งในทุกช่องทางหรือไม่	 หากมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงด้วย									
ควรถามว่า	นอกจาก	มีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอดแล้ว	มีเพศสัมพันธ์ทางปากและทางทวาร
หนักและใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งในทุกช่องทางหรือไม่

2. เสนอบริการตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวี 

  ในรปูแบบทีบ่คุลากรสขุภาพเป็นผูเ้สนอบรกิาร	(Provider	–	Initiated	HIV	Testing	
and	Counseling:	PITC)	โดยต้องผ่านกระบวนการให้บริการปรกึษาก่อนและหลังการตรวจเลือด	
เนือ่งจากผูม้ารบับรกิารตรวจโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์	 เป็นผูท้ีม่คีวามเส่ียงสงูต่อการตดิเชือ้
เอชไอวี	และควรเสนอบริการทุก	3-6	เดือน	หากผู้มารับบริการยังคงมีพฤติกรรมเสี่ยง	
	 	 ถ้าผู้มารับบริการไม่เคยตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวี	 และเคยมีพฤติกรรมเสี่ยง
ในช่วงก่อนหน้า	3	เดือนนี้	ซึ่งเกินระยะที่ยังตรวจไม่พบการติดเชื้อ	(window	period)	แล้ว	
ควรให้การปรึกษาเพื่อรับการตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจในการมารับ
บริการครั้งนี้	อย่างไรก็ตาม	การตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีนั้นขึ้นอยู่กับความสมัครใจของ

ผู้มารับบริการ

Final Master edit_ice.indd   8 29/9/58   16:13



แนวทางการดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พ.ศ. 2558 9

บทที่ 2 แนวทางการดูแลรักษาผู้มารับบริการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

3. ตรวจคัดกรองหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดอื่น  

  แนะน�าผู้มารับบริการตรวจคัดกรองหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดอื่น	 เช่น										
ซิฟิลิส	 การติดเชื้อเอชไอวี	 ไวรัสตับอักเสบบี	 (เฉพาะผู้มารับบริการที่ไม่เคยรับการตรวจ				
หรือยังไม่มีภูมิคุ้มกัน)	 ควรตรวจเลือดเพื่อคัดกรองโรคซิฟิลิสทุก	 3-6	 เดือน	 หากผู้มารับ
บริการยังคงมีพฤติกรรมเสี่ยง

4. การตรวจร่างกาย 

  ตรวจร่างกาย	ประกอบด้วย
  •	 การตรวจร่างกายทัว่ไป	เพือ่หาอาการแสดงของโรคซิฟิลิสระยะที	่2	เช่น	มผ่ืีนนนู
บริเวณฝ่ามือ	 ฝ่าเท้า	 ผมร่วงเป็นหย่อมๆ	 ตุ่มนูนหรือผื่นนูนแดงบริเวณรอบๆ	อวัยวะเพศ	
เป็นต้น	และ	การติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์	ควรตรวจทุกระบบ	โดยเฉพาะผิวหนัง	ผม	ช่องปาก	
กระพุ้งแก้ม	ลิน้	และใต้ลิน้	ต่อมทอนซลิ	ต่อมน�า้เหลอืงท่ีหน้าหู	หลังห	ูคอ	รกัแร้	และข้อศอก
  •	 การตรวจบรเิวณอวยัวะเพศและทวารหนกั	(ดแูผล	ผืน่	ตุม่	และเกบ็สิง่ส่งตรวจ)
  ส�าหรับผู้มารับบริการชาย
  •	 ตรวจดูอวัยวะเพศภายนอก	หัวเหน่า	เพื่อหาแผล	หูดอวัยวะเพศ	(หูดหงอนไก่)	
หูดข้าวสุก	โลน	ไข่โลน	และรอยโรคต่างๆ	จดบันทึกลักษณะของสิ่งที่พบ	คล�าที่ขาหนีบเพื่อ
ตรวจว่ามีต่อมน�้าเหลืองโตหรือไม่
  •	 ตรวจดูท่อปัสสาวะว่ามีหนองหรือไม่	ถ้ามีหนองให้เก็บหนองย้อมสีแกรม	กรณี
ทีไ่ม่มหีรือไม่เหน็หนอง	ให้รดีท่อปัสสาวะ	3-4	ครัง้	หากมหีนองให้เกบ็หนองย้อมสแีกรม	หาก
ไม่เห็นหนองให้ใช้	loop	ปราศจากเช้ือหรอืลวดพนัส�าลี	สอดเข้าท่อปัสสาวะลกึ	2	เซนตเิมตร	
เพ่ือเกบ็สิง่ส่งตรวจย้อมสแีกรมตรวจด้วยกล้องจลุทรรศน์เพือ่ตรวจนบัเม็ดเลือดขาว	และหา	
GNID	 (Gram-negative	 intracellular	 diplococci)	 หากผู้มารับบริการมีหูดอวัยวะเพศ	
(หูดหงอนไก่)	ที่ปากหรือในท่อปัสสาวะ	ห้ามเก็บสิ่งส่งตรวจในท่อปัสสาวะ	เพราะจะท�าให้
หูดลุกลามเข้าไปข้างในยากต่อการรักษา	ในกรณีที่นัดตรวจซ�้าควรแนะน�าให้ผู้มารับบริการ
กลั้นปัสสาวะมาก่อนอย่างน้อยเป็นเวลา	4	ชั่วโมง
  ส�าหรับผู้มารับบริการหญิง
  •	 ตรวจดูอวัยวะเพศภายนอก	หัวเหน่า	เพื่อหาแผล	หูดอวัยวะเพศ	(หูดหงอนไก่)
หูดข้าวสุก	โลน	ไข่โลน	และรอยโรคต่างๆ	จดบันทึกลักษณะของสิ่งที่พบ	คล�าที่ขาหนีบเพื่อ
ตรวจว่ามีต่อมน�้าเหลืองโตหรือไม่	
  •	 ตรวจภายในด้วย	 speculum	 เพื่อดูการอักเสบ	 แผลหรือหนองบริเวณผนัง							

ช่องคลอดหรือปากมดลูก

Final Master edit_ice.indd   9 29/9/58   16:13



10 แนวทางการดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พ.ศ. 2558

บทที่ 2  แนวทางการดูแลรักษาผู้มารับบริการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

  •	 ใช้	loop	ปราศจากเชือ้หรอืไม้พนัส�าล	ีเกบ็สิง่ส่งตรวจจากช่องคลอด	ป้ายบนสไลด์	

ตรวจสดด้วยกล้องจลุทรรศน์เพือ่หาเชือ้รา	พยาธช่ิองคลอดและ	clue	cells	และย้อมสแีกรม

เพื่อดูเม็ดเลือดขาวหา	GNID	เชื้อราและ	clue	cells	

  •	 ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก	(Pap	smear)	ปีละ	1	ครั้ง	หรือตามค�าแนะน�า

ของแพทย์

  •	 ใช้	loop	ปราศจากเชื้อหรือไม้พันส�าลี	เก็บสิ่งส่งตรวจจากปากมดลูก	และรีด

ท่อปัสสาวะแล้ว	 ใช้	 loop	 ปราศจากเชื้ออันใหม่หรือลวดพันส�าลี	 เก็บสิ่งส่งตรวจจากท่อ

ปัสสาวะย้อมสีแกรมตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์	เพื่อตรวจนับเม็ดเลือดขาว	และหา	GNID	

  •	 ผูม้ารบับรกิารทกุรายควรเพาะเชือ้หนองในจากปากมดลกูและท่อปัสสาวะร่วมด้วย

  ส�าหรับผู้ที่ร่วมเพศด้วยปาก

  •	 พิจารณาเกบ็สิง่ส่งตรวจจากต่อมทอนซลิท้ังสองข้างและฟารงิซ์	(pharynx)	เพือ่

เพาะเชื้อหนองใน	โดยใช้ก้านพัน	polyester	หรือไม้พันส�าลี

  ส�าหรับผู้ที่ร่วมเพศด้วยทวารหนัก

  •	 ตรวจผวิหนงัรอบบรเิวณทวารหนกั	ร่องก้น	พจิารณาตรวจคดักรองมะเรง็ทวาร

หนกั	(anal	Pap	smear)	โดยใช้	Dacron	swab	ปีละ	1	ครัง้	โดยเฉพาะอย่างยิง่ในผูท้ีต่ดิเชือ้

เอชไอวี	ตรวจทวารหนักโดยใช้นิ้ว	แล้วจึงใส่กล้อง	anoscope	ใช้	loop	ปราศจากเชื้อหรือ

ไม้พันส�าลเีกบ็สิง่ส่งตรวจในช่องทวารหนกั	 ย้อมสแีกรม	ตรวจด้วยกล้องจลุทรรศน์เพือ่ตรวจนบั

เม็ดเลือดขาวและหา	GNID	ควรเพาะเชื้อหนองในร่วมด้วย

  ส�าหรับช่องคลอดและท่อปัสสาวะดดัแปลง	(คอืการแปลงเพศโดยเจาะช่องให้เป็น

ช่องคลอดและการเปลี่ยนแนวทางของท่อปัสสาวะให้คล้ายกับอวัยวะเพศหญิงที่สุด)

  •	 ใช้	 loop	 ปราศจากเชื้อหรือไม้พันส�าลีเก็บสิ่งส่งตรวจจากช่องคลอด	 ย้อมสี					

แกรมตรวจด้วยกล้องจลุทรรศน์	เพือ่ดเูมด็เลอืดขาวหา	GNID	ควรเพาะเชือ้หนองในร่วมด้วย

  •	 รีดท่อปัสสาวะ	ใช้	loop	ปราศจากเชื้อหรือลวดพันส�าลีเก็บสิ่งส่งตรวจจากท่อ

ปัสสาวะ	ย้อมสีแกรม	ตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์	เพื่อตรวจนับเม็ดเลือดขาว	และหา	GNID	

ควรเพาะเชื้อหนองในร่วมด้วย

5. รักษาอย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามโรคที่ตรวจพบ 

  เพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ	ควรพิจารณาให้การรักษา

ตามแนวทางการรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	กรมควบคุมโรค	(ดูบทที่	3)
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บทที่ 2 แนวทางการดูแลรักษาผู้มารับบริการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

6. ให้ความรู้ ให้การปรึกษา แนะน�าแนวทางในการติดตามการรักษา ความ
จ�าเป็นในการตรวจรักษาผู้สัมผัสโรคและการป้องกันโรคเพื่อไม่ให้ติดเชื้อซ�้า 

  ประกอบด้วย
  •	 อนัตรายของโรคทีก่�าลงัป่วยอยู	่และโรคแทรกซ้อนต่างๆ	ทีอ่าจตามมา	รวมทัง้
โอกาสที่จะติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดอื่น
  •	 ช่องทางการตดิต่อของโรคและการถ่ายทอดเชือ้ไปสูคู่เ่พศสมัพนัธ์และทารกในครรภ์
  •	 ความจ�าเป็นของการรักษาอย่างครบถ้วน	รวมถึงการรักษาคู่เพศสัมพันธ์
  •	 การงดส�าเร็จความใคร่ด้วยตนเอง	 งดมีเพศสัมพันธ์ระหว่างการรักษา	 (เพราะ
จะท�าให้เกดิการอกัเสบ)	หากงดไม่ได้ควรใช้ถงุยางอนามยัทกุครัง้และทกุช่องทางทีใ่ช้ในการ
มีเพศสัมพันธ์	งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์	(เนื่องจากท�าให้ระดับยาในเลือดลดลง)
  •	 ให้ค�าปรกึษาในการตรวจรักษาคูน่อน	รวมถงึการเกบ็ข้อมลูเกีย่วกบัผูส้มัผสัโรค
ในช่วงที่ให้ค�าปรึกษา
  •	 ให้ข้อมลูเกีย่วกบัความเสีย่งและความจ�าเป็นในการป้องกนัการตดิเชือ้เอชไอว/ี
เอดส์	โดย	มีคู่เพศสัมพันธ์คนเดียว	งดเว้นการเปลี่ยนคู่เพศสัมพันธ์	ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง
ในทุกช่องทางที่ใช้ในการมีเพศสัมพันธ์	 ไม่ว่าคู่เพศสัมพันธ์จะเป็นผู้ให้บริการทางเพศหรือ
ไม่ใช่ก็ตาม	

7. นัดหมายให้มาติดตามผลการตรวจ/รักษา 

  •	 ผูท้ีต่รวจพบว่าป่วย/ติดเชือ้	ควรนดัหมายเพือ่ติดตามผลการตรวจรกัษาทุกราย	
สอบถามเรื่องการรักษาคู่เพศสัมพันธ์	 ประเมินความเสี่ยง	 ให้การปรึกษาต่อเนื่องเพื่อการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	 และนัดตรวจเลือดครั้งต่อไป	 เนื่องจากอาจอยู่ในระยะที่ยังตรวจไม่
พบการติดเชื้อ	
  •	 ผู้มารบับรกิารท่ีผลการตรวจไม่พบความผดิปกต	ิควรนดัมาฟังผลการตรวจเลอืด
หรือการตรวจพิเศษอื่นๆ	 ประเมินความเส่ียง	 ให้การปรึกษาต่อเนื่องเพ่ือการปรับเปลี่ยน
พฤตกิรรม	และนดัตรวจเลอืดคร้ังต่อไปเนือ่งจากอาจอยูใ่นระยะทีย่งัตรวจไม่พบการตดิเชือ้

8. ให้ถุงยางอนามัย ส่งเสริม แนะน�าวิธีใช้ ฝึกทักษะการใส่ถุงยางอนามัย    
การพกพาและการเก็บรักษาที่ถูกวิธีแก่ผู้มารับบริการ/ผู้ป่วย/ติดเชื้อ 

	 	 (ดูภาคผนวก)
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บทที่ 2  แนวทางการดูแลรักษาผู้มารับบริการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

9. นัดหมายและติดตามผู้สัมผัสโรคมารับการรักษา 

	 	 นัดหมายผู้สัมผัสโรค	ได้แก่	คู่เพศสัมพันธ์	สามีหรือภรรยา	คู่นอนประจ�า/ชั่วคราว	

ทีส่ามารถตดิตามได้	แม้ไม่มอีาการให้มารบัการตรวจรกัษา	ในกรณทีีผู่ส้มัผสัโรคไม่สามารถ	

มารับการตรวจรักษา	อาจพิจารณาให้ยารักษาไปพร้อมกัน

10. จัดท�ารายงาน ก.1 และรายงาน 506 

	 	 รายงานโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือกามโรค	 (รายงานแบบ	ก)	คือ	การรายงาน

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ท่ีส�าคัญ	 มี	 5	 โรค	 คือ	 ซิฟิลิส	 หนองใน	 กามโรคของต่อมและ								

ท่อน�า้เหลอืง	หนองในเทยีม	และแผลรมิอ่อน	ส่วนโรคตดิต่อทางเพศสัมพนัธ์อืน่ๆ	ได้แก่	เรมิ

ที่อวัยวะเพศและทวารหนัก	หูดอวัยวะเพศและทวารหนัก	พยาธิช่องคลอด	(เชื้อราในช่อง

คลอด	หดูข้าวสกุ	โลน	หดิ)	เป็นรายงานทีจ่ดัท�าเพ่ือตดิตามผลการปฏบิตังิานป้องกนัการตดิ

เชือ้เอชไอว	ีโดยการด�าเนนิงานป้องกนัควบคมุดแูลรกัษาโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์ได้อย่าง

ครอบคลุม	 โดยให้หน่วยงานบริการสาธารณสุขในสังกัดภาครัฐ	 จัดท�ารายงาน	 ก.1	 เป็น

ประจ�าทุกเดือน	 จากนั้นจัดส่งรายงานให้ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดภายในวนัที่	 5	 ของ

เดอืนถดัไป	และส�านักงานสาธารณสขุจงัหวดัจะจดัส่งรายงานให้ส่วนกลาง	ส�านักงานป้องกัน

ควบคุมโรค	และกลุ่มบางรักโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ต่อไป

	 	 การท�ารายงานในแบบ	รง.506	โดยทัว่ไปการรายงานมกัเป็นการบนัทกึข้อมลูเข้าไป

ใน	Electronic	file	R506	หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเขียนรายงาน	ชื่อ	นามสกุลผู้ป่วยจะ

เป็นความลับ	ผู้ที่ทราบจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ท�ารายงานเท่านั้น

เอกสารอ้างอิง

1.	อังคณา	 เจริญวัฒนาโชคชัย,	 บรรณาธิการ.	 แนวทางการดูแลรักษาโรคติดต่อ				

ทาง	 เพศสัมพันธ์	 พ.ศ.	 2553.	 พิมพ์ครั้งที่	 1.	 กรุงเทพฯ:	 โรงพิมพ์ส�านักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ;	2553.	หน้า	1-4.	 
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บทที่ 3 การรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

  3.1 ซิฟิลิส 

  3.2 หนองใน 

  3.3 กามโรคของต่อมและท่อน�้าเหลือง 

  3.4 หนองในเทียม 

  3.5 แผลริมอ่อน 

  3.6 พยาธิช่องคลอด 

  3.7 เริมที่อวัยวะเพศและทวารหนัก  

  3.8 หูดอวัยวะเพศและทวารหนัก (หูดหงอนไก่) 

  3.9 หูดข้าวสุก 

  3.10  โลน

  3.11  หิด

  3.12  อุ้งเชิงกรานอักเสบ

  3.13  แบคทีเรียลวาจิโนซิส 

  3.14  เชื้อราช่องคลอด 

บทที่ 3
การรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
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บทที่ 3 การรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

1. ลักษณะทางคลินิก

  แบ่งออกเป็น	3	ระยะโรค	และระยะแฝงซึ่งคั่นระหว่างระยะที่	2	กับระยะที่	3

  • ซฟิิลสิระยะที ่1 :	ผูป่้วยมแีผลทีอ่วยัวะเพศ	หรอืทีท่วารหนกั	ลกัษณะเป็นแผล

ขอบแข็ง	ไม่เจ็บ	เรียกว่า	chancre	อาจมีต่อมน�้าเหลืองที่ขาหนีบโต

  • ซิฟิลิสระยะท่ี 2 :	 ผู ้ป่วยมีผื่นตามล�าตัว	 ผื่นตามฝ่ามือฝ่าเท้า	 อาจมีผื่น	

condylomata	 lata	 ผื่นในช่องปาก	 (mucous	patch)	 ผมร่วง	 ต่อมน�้าเหลืองที่ขาหนีบ	

และที่ต�าแหน่งอื่นๆ	โต

  • ระยะแฝง :	เป็นระยะที่ไม่ปรากฏอาการ

  • ซิฟิลิสระยะที่ 3 :	ประกอบด้วย	แผลซิฟิลิสระยะที่	3	(benign	gummatous	

syphilis)	ซิฟิลิสระบบหัวใจ	และหลอดเลือด	(cardiovascular	syphilis)	และซิฟิลิสระบบ

ประสาท	(neurosyphilis)	ซึ่งในปัจจุบัน	ไม่พบผู้ป่วยซิฟิลิสระยะที่	3	แล้ว	ยกเว้นซิฟิลิส

ระบบประสาท	ที่ยังพบได้บ้าง

2. เกณฑ์ในการวินิจฉัยเพื่อการรักษา1 

 	 การวินิจฉัยซิฟิลิสท�าได้โดยการตรวจหาเชื้อ T. Pallidum	จากแผล	chancre	ใน

ซิฟิลิสระยะที่	1	หรือจากผื่น	condylomata	lata	และ	mucous	patch	ในซิฟิลิสระยะ			

ที่	2	 โดยใช้การส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์	Dark	field	microscope	ซึ่งการตรวจพบเชื้อ				

T. Pallidum	จากกล้องจุลทรรศน์นี้	ถือว่าเป็น	definitive	diagnosis

นายแพทย์นิสิต คงเกริกเกียรติ

นายแพทย์นพดล ไพบูลย์สิน

3.1 ซิฟิลิส Syphilis
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3.1 ซิฟิลิส 

	 	 หากผูป่้วยไม่มแีผลหรอืผืน่ชนดิทีก่ล่าวมา	การวนิจิฉยัซฟิิลิส	ท�าได้โดยการตรวจเลอืด

ร่วมกับอาการทางคลินิกอื่นๆ	เช่น	มีผื่นตามล�าตัว	มีผื่นตามฝ่ามือฝ่าเท้า	เป็นต้น	หรือหาก

ผู้ป่วยไม่มีอาการแสดงใดๆ	 แต่สงสัยว่าจะเป็นซิฟิลิส	 การวินิจฉัยใช้การตรวจเลือดร่วมกับ

การซกัประวตัพิฤตกิรรมเสีย่งทางเพศ	การตรวจเลอืดเพ่ือวนิจิฉยัซฟิิลิส	ต้องใช้	treponemal	

test	หาก	treponemal	test	ให้ผลบวก	ให้วินิจฉัยเป็นซิฟิลิส	(presumptive	diagnosis)	

ส่วน	nontreponemal	test	ทีใ่ห้ผลบวก	ยงัไม่สามารถระบไุด้ว่าเป็นซฟิิลสิ	ต้องยนืยนัด้วย	

treponemal	test	เสมอ

ตารางสรุป เกณฑ์การวินิจฉัย (Diagnostic criteria)

ระยะโรค อาการทางคลินิก

การทดสอบทางห้องปฏิบัติการ

Dark-field

microscopy

(Definitive 

diagnosis)

Nontreponemal 

test

Treponemal 

test

(Presumptive 

diagnosis)

ระยะที่ 1 ตรวจพบ	Chancre specimen	 จาก

แผล	chancre

อาจ	reactive	หรือ	

non	reactive

อาจ	reactive	

หรอื	

non	reactive

ระยะที่ 2 ตรวจพบผื่น	body	

rash,	palmo	

plantar	rash,	

condylomata	

lata,	mucous	

patch,	alopecia	

ฯลฯ

specimen	

จากผื่น	

condylomata	

lata	และ	

mucous	patch

reactive reactive

ระยะแฝง* ตรวจไม่พบรอยโรค - reactive reactive

*	ระยะแฝงช่วงต้น	(early	latent	syphilis)	=	สัมผัสเชื้อน้อยกว่า	1	ปี

	ระยะแฝงช่วงปลาย	(late	latent	syphilis)	=	สัมผัสเชื้อมากกว่า	1	ปี
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3. การรักษา1-3

  3.1 ซิฟิลิสช่วงต้น (Early syphilis)	ได้แก่	ซิฟิลิสระยะที่	1	(primary	syphilis)

ซิฟิลิสระยะที่	2	(secondary	syphilis)	และ	ซิฟิลิสระยะแฝง	ไม่เกิน	1	ปี	(early	latent	

syphilis)	

   •	 Benzathine	 penicillin	 G	 2.4	 ล้านยูนิต	 ฉีดเข้ากล้ามเน้ือ	 ครั้งเดียว									

(ให้แบ่งฉีดเข้ากล้ามเนื้อสะโพกข้างละ	1.2	ล้านยูนิต)

   •	 ติดตามและรักษาคู่เพศสัมพันธ์แม้ไม่มีอาการและผลเลือดเป็นลบ

   กรณีแพ้ยา Penicillin	ให้ยาอย่างใดอย่างหนึ่ง	ได้แก่

   •	 Doxycycline	100	mg	กินวันละ	2	ครั้ง	หลังอาหาร	นาน	14	วัน

   •	 Tetracycline	500	mg	กินวันละ	4	ครั้ง	หลังอาหาร	นาน	14	วัน	

   •	 Azithromycin	2	gm	กินครั้งเดียว

   •	 Ceftriaxone	1-2	gm	ฉดีเข้าหลอดเลือดด�าหรอืเข้ากล้ามเนือ้	วนัละ	1ครัง้	

นาน	10-14	วัน

   •	 Erythromycin	500	mg	กินวันละ	4	ครั้ง	หลังอาหาร	นาน	14	วัน

  3.2 ซิฟิลิสช่วงปลาย (Late syphilis)	 ได้แก่	ซิฟิลิสระยะแฝง	 เกิน	1	ปี	 (late	

latent	syphilis)	แผลซิฟิลิสระยะที่	3	(late	benign	gummatous	syphilis)	ซิฟิลิสระบบ

หัวใจและหลอดเลือด	(cardiovascular	syphilis)

   •	 Benzathine	penicillin	G	2.4	ล้านยูนิต	ฉีดเข้ากล้ามเนื้อสัปดาห์ละ	1	

ครั้ง	นาน	3	สัปดาห์	ติดต่อกัน	(ให้แบ่งฉีดเข้ากล้ามเนื้อสะโพกข้างละ	1.2	ล้านยูนิต)

   •	 ให้การรักษาคู่เพศสัมพันธ์หากมีผลเลือดผิดปกติ

   กรณีแพ้ยา Penicillin	ให้ยาอย่างใดอย่างหนึ่ง	ได้แก่

   •	 Doxycycline	100	mg	กินวันละ	2	ครั้ง	หลังอาหาร	นาน	28	วัน	

   •	 Tetracycline	500	mg	กินวันละ	4	ครั้ง	หลังอาหาร	นาน	28	วัน
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3.1 ซิฟิลิส 

ตาราง สรุปการรักษา 

ระยะของโรคซิฟิลิส

การรักษา

หมายเหตุ
First line option

Alternative option (แพ้ 
Penicillin หรือ กรณไีม่มี 
Benzathine penicillin)

ซิฟิลิสช่วงต้น	(Early	syphilis)

1.	ซิฟิลิสระยะที	่1	
(Primary	
syphilis)

•	 Benzathine	
penicillin	G	2.4	
ล้านยูนิต	ฉีดเข้า
กล้ามเนื้อ	ครั้งเดียว	
(ให้แบ่งฉีดเข้ากล้าม
เนื้อสะโพกข้างละ	
1.2	ล้านยูนิต	และ	
อาจลดอาการปวด
จากการฉีด	โดย
ผสมกับ	1%	
Lidocaine	ที่ไม่มี	
Epinephrine	
จ�านวน	0.5-	1ml)

•	 Doxycycline	100	mg	
กินวันละ	2	ครั้ง	หลัง
อาหาร	นาน	14	วัน

•	 Doxycycline	เป็น
ที่นิยมใช้มากกว่า	
Tetracycline	
เนื่องจาก	ยาผ่าน
เข้าน�้าไขสันหลังได้
ดีกว่า	และอาการ
คลื่นไส้น้อยกว่า

•	 Tetracycline	500	mg	
กินวันละ	4	ครั้ง	หลัง
อาหาร	นาน	14	วัน

2.	ซิฟิลิส
	 ระยะที่	2	

(Secondary	
syphilis)

•	 Azithromycin	2	gm	
กินครั้งเดียว

•	 มีรายงานพบเชื้อ			
T. pallidum	ดื้อ
ต่อยา	Azithomycin	
ในบางประเทศ

3.	ซิฟิลิส
	 ระยะแฝง	
	 ไม่เกิน	1	ปี	

(Early	latent	
syphilis)

•	 Ceftriaxone	1-2	gm	
ฉีดเข้าหลอดเลือดด�า
หรือฉีดเข้ากล้ามเนื้อวัน
ละ	1	ครัง้	นาน	10-14	วนั

•		การใช้	
Ceftriaxone	มี
โอกาส	cross	
reaction	กบัผูท้ีแ่พ้	
Penicillin	ได้	10%

•	 Erythromycin	500	mg	
กินวันละ	4	ครั้ง	หลัง
อาหาร	นาน	14	วัน

•	 ให้ผลการรกัษาต�า่
(high	failure	rates)	
ยาผ่าน	blood-
brain	barrier	
และ	placental	
barrier	ได้ไม่ดี
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ระยะของโรคซิฟิลิส

การรักษา

หมายเหตุ
First line option

Alternative option (แพ้ 
Penicillin หรือ กรณไีม่มี 
Benzathine penicillin)

ซิฟิลิสช่วงปลาย	(Late	syphilis)

1.	ซิฟิลิสระยะแฝง	
เกิน	1	ปี	(Late	
latent	syphilis)

Benzathine	
penicillin	G	2.4	
ล้านยูนิต	ฉีดเข้ากล้าม
เนื้อ	สัปดาห์ละ	1	ครั้ง	
นาน	3	สัปดาห์	
ติดต่อกัน

Doxycycline	100	mg	กิน
วันละ	2	ครั้ง	
หลังอาหาร	นาน	28	วัน

•	 Doxycycline	และ	
Tetracycline	เป็น
ยาเพยีง	2	ชนดิ
เท่านัน้ทีศ่นูย์ควบคมุ
โรคสหรฐัอเมรกิา
รบัรองเป็น	
alternative	option	
ใน	Late	latent	
syphilis	และ	
Latent	syphilis	of	
unknown	
duration

•	Ceftriaxone	อาจ
ใช้ได้ผลดใีนซฟิิลสิ
ระยะนี	้แต่ขนาด
ของยาและระยะ
เวลาทีใ่ห้ยา	ยงัไม่มี
นยิามทีช่ดัเจน

2.	ซิฟิลิสระยะแฝง
ไม่ทราบระยะ
เวลา	(Latent	
syphilis	of	
unknown	
duration)

Tetracycline	500	mg	
กินวันละ	4	ครั้ง	หลัง
อาหาร	นาน	28	วัน

3.	แผลซิฟิลิสระยะ
ที่	3	(Benign	
gummatous	
syphilis)

4.ซิฟิลิสระบบหัวใจ
และหลอดเลือด
(Cardiovascular	
syphilis)

5.	ซิฟิลิสระบบ
ประสาท	
(Neurosyphilis)

Aqueous	crystalline	
penicillin	G	18-24	
ล้านยนูติ/วนั	ฉดีเข้า
หลอดเลอืดด�าโดยแบ่ง
ฉดี	3-4	ล้านยนูติ	
ทกุ	4	ชั่วโมง	
นาน	10-14	วัน

Ceftriaxone	2	g	ฉีดเข้า
หลอดเลือดด�าหรือฉีดเข้า
กล้ามเนื้อ	วันละ	1	ครั้ง	
นาน	10-14	วัน

•	 Ceftriaxone	ผ่าน
เข้าน�า้ไขสนัหลงัได้ดี

•	 การใช้	
Ceftriaxone	

	 มโีอกาส	cross	
reaction	กบัผูท้ีแ่พ้	
penicillin	ได้	10%
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3.1 ซิฟิลิส 

ระยะของโรคซิฟิลิส

การรักษา

หมายเหตุ
First line option

Alternative option (แพ้ 
Penicillin หรือ กรณไีม่มี 
Benzathine penicillin)

ซิฟิลิสในผู้ป่วยที่ต้องพิจารณาเป็นพิเศษ

1.	ซิฟิลิสในหญิงมี
ครรภ์ที่แพ้	
Penicillin

•		ศนูย์ควบคมุโรค
สหรัฐอเมรกิา
แนะน�าท�า	Penicillin	
desensitized	ก่อน	
แล้วรกัษาด้วย	
Penicillin	เช่นเดยีว
กบัข้างบน

•	 Ceftriaxone	1-2	gm	
ฉดีเข้าหลอดเลอืดด�าหรือ
เข้ากล้ามเนือ้	วนัละ	1	
ครัง้	นาน	10-14	วนั	

•		Ceftriaxone	ผ่าน
เข้าน�า้ไขสนัหลงัได้ดี	

•	 การใช้	
Ceftriaxone	มี
โอกาส	cross	
reaction	กบัผูท้ีแ่พ้	
penicillin	ได้	10%

•	 Erythromycin	
stearate	500	mg	กิน
วันละ	4	ครั้ง	หลังอาหาร	
นาน	14	วัน

•	 ให้ผลการรักษาต�่า	
ยาผ่าน	blood-
brain	barrier	
และ	placental	
barrier	ได้ไม่ดี	
ทารกต้องได้รับ
การตรวจเลือด
และติดตามดูแล
รักษาอย่างใกล้ชิด

2.	ซิฟิลิสแต่ก�าเนิด	
(Congenital	
syphilis)

•	 Aqueous	
crystalline	
penicillin	G	
50,000	ยูนิต/น�้า
หนักตัว	1	kg/ครั้ง	
ฉดีเข้าหลอดเลอืดด�า	
ทกุ	12	ชัว่โมง	ในช่วง	
ทีท่ารกอาย	ุ1–7	วนั	
และทุก	8	ชัว่โมง	ใน
ช่วงทีท่ารกอายุ
มากกว่า	7	วัน	รวม
ทั้งสิ้น	10	วัน

•	มารดา	บดิา/คูเ่พศ
สมัพนัธ์ของมารดา
ควรได้รบัการ
ประเมนิการตดิเช้ือ
และรกัษา
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4. หญิงตั้งครรภ์/หญิงในระยะให้นมบุตร

  ให้ตรวจคดักรองตามค�าแนะน�าของสตูแิพทย์	ควรรกัษาซิฟิลิสก่อนอายคุรรภ์	16	สัปดาห์

5. ผู้ติดเชื้อเอชไอวี

  ให้รักษาเหมอืนผู้ทีไ่ม่ตดิเช้ือเอชไอวี

6. การนัดผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อมารับการตรวจภายหลังการรักษา

  หลงัการรกัษาของซฟิิลสิช่วงต้น	(ซิฟิลสิระยะที	่1	ซฟิิลิสระยะที	่2	และ	ซฟิิลิสระยะแฝง	

ไม่เกนิ	1	ปี)	ระดบัของ	VDRL	หรอื	RPR	titer	ควรลดลงจากเดมิ	4	เท่า	หรอืมากกว่า	ภายใน	

6–12	เดอืน	(เช่น	จาก	VDRL	titer	1:32	ลดลงเป็น	1:8)	แต่ในซฟิิลิสระยะแฝงเกนิ	1	ปี	อาจต้อง

ใช้เวลา	12-24	เดือน		ส่วน	TPHA	หรอื	FTA-ABS	มกัให้ผลบวก	(reactive)	ไปตลอดชวีติหลัง

การรักษา	จงึไม่ใช้การทดสอบทัง้สองชนดิมาตดิตามผลการรกัษา	

	 	 ผูป่้วยทีร่ะดบัของ	VDRL	หรอื	RPR	titer	ไม่ลดลงตามเกณฑ์	ในระยะเวลาทีก่�าหนด	หรอื

มรีะดบัสงูขึน้จากเดมิ	 4	 เท่า	อาจกล่าวได้ว่าผูป่้วยม	ี การรกัษาล้มเหลว	 (treatment	 failure)							

ผูป่้วยดงักล่าวควรได้รับการตรวจดกูารตดิเชือ้เอชไอวี	และผูเ้ชีย่วชาญบางท่านได้แนะน�าให้ท�าการ

รักษาซ�า้1,2	(retreatment)	ด้วย	benzathine	penicillin	G	2.4	ล้านยนูติหน่วย	ฉีดเข้ากล้ามเนือ้	

สปัดาห์ละ	1	คร้ัง	นาน	3	สปัดาห์	ติดต่อกัน	

	 	 อย่างไรก็ตาม	ระดบัของ	VDRL	หรอื	RPR	titer	ทีสู่งขึน้หรอืไม่ลดลงหลังการรักษา	อาจ

เกดิจากการตดิเช้ือซ�า้	(reinfection)	โดยเฉพาะในผูป่้วยทีย่งัคงมพีฤตกิรรมเส่ียงทางเพศอยู	่การ

ซกัประวตัพิฤตกิรรมเสีย่งทางเพศ	จงึยงัคงมคีวามส�าคญัในผู้ป่วยหลังการรกัษา

  การนดัผูป่้วย

  1. ซฟิิลสิช่วงต้น (Early syphilis)

  คร้ังที ่1 1	เดอืน	หลงัจากวนัทีไ่ด้รับการรกัษา

  •	 กรณเีป็นซิฟิลสิระยะที	่1	หรอื	2	เพือ่ตดิตามผลการรักษา	ได้แก่	ดลัูกษณะทางคลนิกิ	

รอยโรค	สอบถามเรือ่งการรกัษาคูเ่พศสมัพนัธ์	ประเมนิพฤตกิรรมเส่ียง	ให้การปรกึษาต่อเนือ่งเพือ่

การปรับเปลีย่นพฤตกิรรม	และฟังผลการตรวจอืน่ๆ

  •	 กรณเีป็นซิฟิลสิระยะแฝงภายใน	1	ปีแรก	เพือ่สอบถามเรือ่งการรกัษาคู่เพศสัมพนัธ์		

ประเมนิพฤตกิรรมเสีย่ง		ให้การปรกึษาต่อเนือ่งเพือ่การปรับเปล่ียนพฤตกิรรม		ฟังผลการตรวจอืน่ๆ	
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3.1 ซิฟิลิส 

  คร้ังที ่2 3	เดอืน	หลงัจากวนัทีไ่ด้รบัการรกัษา	เพือ่ตรวจหาลักษณะทางคลินกิ	รอยโรค

ทีแ่สดงถงึการตดิเช้ือซ�า้	ด	ูtiter	ของ	VDRL/RPR	สอบถามเรือ่งการรกัษาคูเ่พศสัมพนัธ์	ประเมนิ

พฤตกิรรมเสีย่ง	 ให้การปรกึษาต่อเนือ่งเพือ่การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม	และเพือ่ค้นหาโรคทีพ้่น

ระยะ	window	period	แล้ว	ได้แก่	การตดิเช้ือเอชไอวี	

  คร้ังต่อไป	เดอืนที	่6,	12	และ	24	หลงัจากวนัทีไ่ด้รบัการรกัษาเพือ่ด	ูtiter	ของ	VDRL/

RPR	ประเมนิพฤตกิรรมเส่ียง	และให้การปรกึษาต่อเนือ่งเพือ่การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม

  หมายเหตุ

	 	 1.	 ในผู้ทีย่งัมพีฤตกิรรมเสีย่งทางเพศ	แนะน�าให้ตรวจ	VDRL	หรอื	RPR	ต่อไป	อย่าง

น้อยปีละ	1	คร้ัง

	 	 2.	 กรณทีีผู่ป่้วยตดิเชือ้เอชไอว	ีนดัตรวจเลอืดด้วยวธิ	ีVDRLหรอื	RPR	เดอืนที	่3,	6,	9,	

12	และ	24	หลงัการรกัษา	(เนือ่งจากอตัราการรกัษาล้มเหลวค่อนข้างสงู	และเพือ่เฝ้าระวงัอาการ

ของซฟิิลสิระบบประสาท)

  2. ซฟิิลสิช่วงปลาย (Late syphilis) เช่นเดยีวกบัซฟิิลิสช่วงต้น
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บทที่ 3 การรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

1. ลักษณะทางคลินิก1

  อาการ1	 :	 ผู้ชายจะมีปัสสาวะแสบขัด	 มีหนองไหลจากท่อปัสสาวะ	 ผู้ป่วยหญิง								
ส่วนใหญ่ไม่มีอาการ	หากมีอาการจะมีตกขาวผิดปกติไม่คัน
  อาการแสดง1	:	ผูป่้วยชายมกัตรวจพบหนองทีบ่รเิวณท่อปัสสาวะ	ในบางรายมอีาการ
แทรกซ้อน	 เช่น	 เป็นฝีที่อวัยวะเพศ	หรืออัณฑะอักเสบ	 ผู้ป่วยหญิงมักตรวจพบปากมดลูก

อักเสบ	มีหนองที่ปากมดลูก

2. เกณฑ์ในการวินิจฉัยเพื่อการรักษา1 

  การตรวจทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้น :	 Gram	 stain	 พบ	 gram-negative	
intracellular	diplococci

  การตรวจเพื่อยืนยันผล :	Culture	พบ	Neisseria gonorrhoeae

3. การรักษา

  แบ่งการรักษาได้เป็น 2 ภาวะ
   3.1 หนองในชนิดไม่มีภาวะแทรกซ้อน (Uncomplicated gonorrhea)
   3.1.1 หนองในที่อวัยวะเพศและทวารหนัก2	ให้ยาอย่างใดอย่างหนึ่ง	ได้แก่
    •	 Ceftriaxone	250	mg	ฉีดเข้ากล้ามเนื้อครั้งเดียว	
    •	 Cefixime	400	mg	กินครั้งเดียว

	 	 	 	 	 และร่วมกับให้การรักษาหนองในเทียมร่วมด้วย

แพทย์หญิงรสพร กิตติเยาวมาลย์ 

นายแพทย์ชายหาญ รุ่งศิริแสงรัตน์

3.2 หนองใน Gonorrhea
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3.2 หนองใน

   3.1.2 หนองในที่ช่องคอ2

•	 Ceftriaxone	250	mg	ฉดีเข้ากล้ามเนือ้ครัง้เดยีว	และร่วมกบัให้การ

รักษาหนองในเทียมร่วมด้วย

    หมายเหตุ

1.	 เน่ืองจากพบการติดเชื้อโรคหนองในเทียมประมาณ	 1	 ใน	 3	 ของ							

ผู้ป่วยโรคหนองใน3	ดังนั้นในการรักษาหนองใน	จึงให้รักษาหนองใน

เทียมร่วมด้วย	 (ดูหัวข้อการรักษาหนองในเทียม)	 ซึ่งการให้ยารกัษา

หนองในเทยีมด้วยการรบัประทาน	azithromycin	1	gm	จะสามารถ

เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาหนองในให้ดีขึ้น2

2.	 ศูนย์ควบคุมโรคสหรัฐอเมริกา	 แนะน�าให้ใช้	 ceftriaxone	 รักษา

หนองในเป็นอันดับแรก	หากไม่มีจึงพิจารณาใช้ยาล�าดับถัดไป2

3.		กรณีแพ้ยา	cephalosporin	พิจารณาให้	azithromycin	2	gm	กิน

ครัง้เดยีว	(ได้ผลกบัหนองในทีอ่วัยวะเพศท่ีไม่มภีาวะแทรกซ้อน)1

   3.1.3 หนองในเยื่อบุตาผู้ใหญ่2

•	 Ceftriaxone	250	mg	ฉดีเข้ากล้ามเนือ้ครัง้เดยีว	และร่วมกบัให้การ

รักษาหนองในเทียมร่วมด้วย

    หมายเหตุ

ควรล้างตาให้สะอาดด้วยน�้าเกลือปลอดเช้ือ	 (sterile	 NSS)	 ทุกช่ัวโมง	

จนกว่าหนองจะแห้ง5	หากผูป่้วยมอีาการไม่ดขีึน้	ให้ส่งปรกึษาจกัษแุพทย์

   3.2 หนองในชนิดมีภาวะแทรกซ้อน (Complicated gonorrhea)

   3.2.1 หนองในชนิดมีภาวะแทรกซ้อนเฉพาะที่ (Local complicated 

gonorrhea)	 เช่น	 Bartholin’s	 abscess,	 epididymitis,	 epididymo-orchitis,	

paraurethral	abscess,	periurethral	abscess,	cowperitis	เป็นต้น1

•	 ให้การรักษาเหมือนหนองในชนิดไม่มีภาวะแทรกซ้อน	 แต่ให้ยา								

ต่อเนือ่งอย่างน้อย	2	วนั	หรอืจนกว่าจะหาย6	และร่วมกบัให้การรกัษา

หนองในเทียมร่วมด้วย6
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บทที่ 3 การรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

    หมายเหตุ

1.	 กรณีที่มี	 Bartholin’s	 abscess	 ให้	 drain	 หนองออกและควรท�า	

marsupialization	เพื่อป้องกันการเป็นซ�้า7

2.		ศนูย์ควบคมุโรคสหรฐัอเมรกิา	แนะน�าให้รกัษาผู้ทีม่ลูีกอณัฑะอกัเสบ

เฉียบพลันดังนี้2

• Ceftriaxone	 250	 mg	 ฉีดเข้ากล้ามเน้ือคร้ังเดียว	 ร่วมกับ	

Doxycycline	100	mg	กินวันละครั้ง	หลังอาหาร	นาน	10	วัน	

หากลูกอัณฑะอักเสบเฉียบพลันเกิดจากการติดเชื้อที่อยู ่ในล�าไส้	

(enteric	bacteria)	ให้ใช้ยาอย่างใดอย่างหนึ่ง	ได้แก่

• Levofloxacin	500	mg	กินวันละครั้ง	หลังอาหาร	นาน	10	วัน

• Ofloxacin	300	mg	กินวันละสองครั้ง	หลังอาหาร	นาน	10	วัน

   3.2.2 หนองในชนิดมีภาวะแทรกซ้อนแพร่กระจาย (Disseminated 

gonococcal infection)2

	 	 	 	 ควรรับไว้รักษาในโรงพยาบาล

• กรณีที่มี	petechiae	หรือ	pustule	ที่ผิวหนัง,	septic	arthritis,	

tenosynovitis	 ให้ใช้ยา	Ceftriaxone	1	gm	ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ

หรือเข้าหลอดเลือดด�า	วันละ	1	ครั้ง	จนอาการดีขึ้น	แล้วเปลี่ยน	

เป็นยากิน	 รวมระยะเวลาในการรักษาอย่างน้อย	 7	 วันร่วมกับ	

azithromycin	1	gm	กินครั้งเดียว

• กรณีที่มี	meningitis	ร่วมด้วยให้ใช้ยา	ceftriaxone	1-2	gm	ฉีด

เข้าหลอดเลือดด�า	 ทุก	 12	 ชั่วโมง	 นาน	 10-14	 วัน2	 ร่วมกับ	

azithromycin	1	gm	กินครั้งเดียว

• กรณีที่มี	endocarditis	ร่วมด้วยให้ใช้ยา	ceftriaxone	1-2	gm	

ฉีดเข้าหลอดเลือดด�า	ทุก	12	ชั่วโมง	นาน	4	สัปดาห์	3-5	ร่วมกับ	

azithromycin	1	gm	กินครั้งเดียว

4. การรักษาคู่เพศสัมพันธ์

	 	 คู่เพศสมัพนัธ์ทีม่เีพศสมัพนัธ์ภายใน	60	วนัก่อนทีผู่ป่้วยมอีาการ	ควรได้รบัการตรวจ

และให้การรักษาเช่นเดียวกับผู้ป่วย2

Final Master edit_ice.indd   24 29/9/58   16:13



แนวทางการดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พ.ศ. 2558 25

3.2 หนองใน

5. หญิงตั้งครรภ์/หญิงในระยะให้นมบุตร/เด็ก

  5.1 หญิงตั้งครรภ์	 ceftriaxone	 250	mg	 ฉีดเข้ากล้ามเน้ือคร้ังเดียว	 ร่วมกับ	

azithromycin	1	gm	กินครั้งเดียว2

  5.2  หญงิในระยะให้นมบตุร	ceftriaxone	250	mg	ฉดีเข้ากล้ามเนือ้ครัง้เดยีว2 ร่วม

กับการรักษาหนองในเทียม

  หมายเหตุ

เนื่องจาก	 azithromycin	 สามารถผ่านทางน�้านมจึงไม่แนะน�าให้แก่หญิงในระยะ	

ให้นมบุตร

  5.3 การติดเชื้อในเด็ก

   5.3.1 หนองในที่ช่องคอ อวัยวะเพศ และทวารหนัก2

		 		 	 ให้ยาอย่างใดอย่างหนึ่ง	ได้แก่

•	 เดก็น�า้หนกัตวัน้อยกว่าหรอืเท่ากบั	45	kg	ให้ยา	ceftriaxone	125	mg.	

ฉีดเข้ากล้ามเนื้อครั้งเดียว

•	 เด็กน�้าหนักมากกว่า	45	kg	ให้รักษาเหมือนผู้ใหญ่

หมายเหตุ

ภาวะหนองในในเด็กควรค�านึงถึงการถูกล่วงละเมิดทางเพศ2

   5.3.2 หนองในเยื่อบุตาทารกและเด็ก

		 	 	 ควรรับทารกและเด็ก	ไว้รักษาในโรงพยาบาลและรักษาด้วยยา

•	 ในทารก	ให้ยา	ceftriaxone	25-50	mg/น�้าหนักตัว	1	kg	(ไม่เกิน	

125	mg)	ฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อหรือให้ยาทางหลอดเลือดด�าครั้งเดียว2

•	 ในเดก็ทีน่�า้หนกัตวัน้อยกว่า	45	kg	ให้ยา	ceftriaxone	50	mg/น�า้หนกั

ตัว	1kg	(สูงสุดไม่เกิน	1	gm)	ฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อครั้งเดียว8

•	 ในเด็กที่น�้าหนักตัวมากกว่า	45	kg	ให้ยา	ceftriaxone	1	gm	ฉีดเข้า

กล้ามเนื้อครั้งเดียว8 

•	 ล้างตาด้วยน�า้เกลอืปลอดเชือ้	(sterile	NSS)	ทกุชัว่โมง	จนกว่าหนอง

จะแห้ง9 

•	 ให้รักษาหนองในเทียมร่วมด้วย9

•	 มารดา	 บิดา/คู่เพศสัมพันธ์ของมารดาควรได้รับการประเมินการ						

ติดเชื้อ	และรักษาด้วย9
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บทที่ 3 การรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

•	 หนองในเยื่อบุตาเด็กอาจติดต่อโดยการใช้สิ่งของร่วมกัน10

•	 หากผู้ป่วยอาการไม่ดีขึ้น	ให้ส่งปรึกษาจักษุแพทย์

   5.3.3 ทารกที่เกิดจากมารดาที่เป็นหนองในขณะคลอด

	 	 	 	 ทารกท่ีเกิดจากมารดาท่ีเป็นหนองในขณะคลอดมีความเส่ียงต่อการติด

เชื้อหนองในสูงและยังไม่มีอาการ	 เนื่องจากอาจอยู่ในระยะฟักตัวของโรค	 ควรพิจารณา

ให้การรักษาเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากมารดา9

•	 Ceftriaxone	25-50	mg/น�้าหนักตัว	1	kg	(ไม่เกิน	125	mg)	ฉีดเข้า

กล้ามเนื้อ	หรือให้ทางหลอดเลือดด�าครั้งเดียว2

•	 ให้รักษาหนองในเทียมร่วมด้วย2

•	 บิดา/คู่เพศสัมพันธ์ของมารดาควรได้รับการประเมินการติดเชื้อและ

รักษา2,	9

•	 มารดาหลงัได้รบัการประเมินการตดิเชือ้หนองในต้องได้รบัการรกัษา

ร่วมด้วย2

หมายเหตุ

ส�าหรับการรักษาหนองใน	ในทารกและเด็ก

1.	 Ceftriaxone	 ควรให้ด้วยความระมัดระวังในทารกที่มีอาการ												

ตัวเหลือง	 (hyperbillirubinemia)	 หรือคลอดก่อนก�าหนด	

(prematurity)	อาจพจิารณาใช้	cefotaxime	100	mg	ฉดีเข้ากล้ามเนือ้

หรือเข้าเส้นครั้งเดียวแทน11

2.	 แนะน�าให้ทารกที่เกิดจากมารดาที่เป็นหนองในขณะคลอด	ตรวจหา

การตดิเชือ้หนองใน	และเชือ้คลามเิดยี	(Chlamydia trachomatis)	

ที่อวัยวะเพศ	และเยื่อบุตา	ร่วมด้วย2

6. ผู้ติดเชื้อเอชไอวี

	 	 ให้การรักษาเหมือนผู้ที่ไม่ติดเชื้อเอชไอวี
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3.2 หนองใน

7. การนัดผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อมารับการตรวจภายหลังการรักษา

	 	 แนะน�าผูป่้วยงดมเีพศสมัพนัธ์	7	วนัหลงัให้การรกัษาและจนกระทัง่คูน่อนได้รบัการ

รักษาแล้ว4

  หนองในชนิดไม่มีภาวะแทรกซ้อน (Uncomplicated gonorrhea)6

ครั้งที่ 1	 	 7	วัน	หลังจากวันที่รับการรักษา	เพื่อท�าการตรวจ		Gram	stain,		

	 	 	 culture	ซ�้า	

ครั้งที่ 2	 	 3	เดือน	หลังจากวันที่รักษา	พร้อมทั้งตรวจเลือดซ�้าเพื่อค้นหาโรค	

	 	 	 ซิฟิลิส	และให้การปรึกษาเพื่อตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี

หนองในที่มีภาวะแทรกซ้อน (Complicated gonorrhea)6

ครั้งที่ 1		 	 	ในวันรุ่งขึ้น	เพื่อฉีดยาซ�้า	

ครั้งที่ 2		 	 7	วัน	หลังฉีดยาซ�้า	หรือวันรุ่งขึ้นหากอาการยังไม่ดีขึ้น

ครั้งที่ 3		 	 3	เดอืน	หลงัจากวนัทีร่บัการรกัษา	พร้อมทัง้ตรวจเลอืดซ�า้เพือ่ค้นหา

โรคซิฟิลิสและให้การปรึกษาเพื่อตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี

	 	 ในกรณทีีไ่ม่มาตดิตามใน	3	เดอืน	หากมารบับรกิารอกีภายในหนึง่ปี	ให้ตรวจหา	โรค

หนองในและซิฟิลิสซ�้า	เนื่องจากมีโอกาสติดเชื้อซ�้าสูง
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3.3 กามโรคของต่อมและท่อน�้าเหลือง  

1. ลักษณะทางคลินิก1

  อาการ :	 พบแผลเจ็บที่อวัยวะเพศ	 ร่วมกับต่อมน�้าเหลืองโต	 โดยผู้ที่มีเพศสัมพันธ์

ทางทวารหนักจะพบมีอาการเจ็บ	ปวดเบ่งที่ทวารหนักร่วมด้วยได้

  อาการแสดง :	 มีแผลเจ็บที่อวัยวะเพศ	 ต่อมน�้าเหลืองโต	 กดเจ็บที่ขาหนีบ	 (พบ

ลักษณะที่เรียกว่า	groove	sign)	อาจจะมีไข้	อ่อนเพลีย	กินอาหารไม่ได้

2. เกณฑ์ในการวินิจฉัยเพื่อการรักษา

  วินิจฉัยจากอาการและอาการแสดงที่เข้าได้กับกามโรคของต่อมและท่อน�้าเหลือง	

ร่วมกบัมีประวัตพิฤตกิรรมเสีย่งทางเพศ	ส่วนการตรวจยนืยนัสามารถท�าได้โดยการส่งตรวจ

หาเชื้อ	Chlamydia trachomatis	serovars	L1,	L2,	L31

3. การรักษา

  ให้ใช้ยาอย่างใดอย่างหนึ่ง	ได้แก่1

  •	 Doxycycline	100	mg	กินวันละ	2	ครั้ง	หลังอาหาร	นาน	21	วัน

  •	 Erythromycin	500	mg	กินวันละ	4	ครั้ง	หลังอาหาร	นาน	21	วัน

แพทย์หญิงรสพร กิตติเยาวมาลย์

3.3 กามโรคของต่อมและท่อน�้าเหลือง

Lymphogranuloma venereum (LGV)
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บทที่ 3 การรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

3.2 หนองใน Gonorrhea

4. การรักษาคู่เพศสัมพันธ์

  คูเ่พศสมัพนัธ์ทีม่เีพศสมัพนัธ์ภายใน	60	วนัก่อนทีผู่ป่้วยมอีาการ	ควรได้รบัการตรวจ

และให้การรักษาเช่นเดียวกับผู้ป่วย1

5. หญิงตั้งครรภ์/หญิงในระยะให้นมบุตร/เด็ก

  5.1 หญิงตั้งครรภ์และหญิงในระยะให้นมบุตร	 ไม่ควรใช้	 doxycycline	 ให้ใช	้

erythromycin	stearate1

  5.2 การตดิเชือ้ในเดก็	ใช้	erythromycin	7.5-12.5	mg	ต่อน�า้หนกัตวั	1	kg	ต่อคร้ัง	

กินวันละ	4	ครั้ง	นาน	14	วัน2

6. ผู้ติดเชื้อเอชไอวี

  ให้การรักษาเหมือนผู้ท่ีไม่ติดเช้ือเอชไอวี	 แต่ระยะเวลาการรักษาจะยาวนานขึ้น						

จนอาการหายเป็นปกติ1

  หมายเหตุ

	 	 กรณทีีต่่อมน�า้เหลอืงบรเิวณขาหนบีอกัเสบและมหีนองชัดเจน	(bubo)	ควรเจาะดดู

หนองออก	โดยใช้เข็มเจาะผ่านผิวหนังปกติ	ไม่ควรใช้วิธีผ่าหนองออกเหมือนฝีทั่วไป	เพราะ

จะท�าให้รอยแผลที่เกิดจากการผ่าหายช้า2,	3

7. การนัดผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อมารับการตรวจภายหลังการรักษา

  คู่เพศสัมพันธ์ควรได้รับการนัดประเมินการติดเชื้อและการรักษา

  ครั้งที่ 1	 3	สัปดาห์	หลังจากวันที่รับการรักษาเพื่อดูอาการ4

  ครั้งที่ 2	 3	เดอืน	หลงัจากวนัทีร่บัการรกัษา	พร้อมทัง้ตรวจเลือดซ�า้เพือ่ค้นหาโรค

ซิฟิลิสและให้การปรึกษาเพื่อตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี4

แนะน�าให้ตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวี และซิฟิลิสในผู้มารับบริการทุกราย
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3.3 กามโรคของต่อมและท่อน�้าเหลือง  
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1. ลักษณะทางคลินิก1

  อาการ :	 ผู้ป่วยชายจะมีอาการปัสสาวะแสบขัด	 อาจมีมูกใสหรือมูกขุ่น	 คันที่ท่อ

ปัสสาวะ	ผู้ป่วยหญิงส่วนใหญ่ไม่มีอาการ	ส่วนน้อยอาจมีตกขาว

  อาการแสดง :	 ผู้ป่วยชายมักตรวจพบมูกใสที่ท่อปัสสาวะ	 ผู้ป่วยหญิงมักตรวจพบ

ปากมดลูกอักเสบ

2. เกณฑ์ในการวินิจฉัยเพื่อการรักษา 

  มีประวัติพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ	ร่วมกับ

  •	 ตรวจพบ	urethral	Gram	stain	พบ	PMN	≥	5	cells/oil	field2 หรือ

  •	 ตรวจพบ	mucopurulent	discharge	ที่	cervix	ในผู้หญิงโดยไม่พบ	Gram	

negative	intracellular	diplococci	จาก	cervical	Gram	stain2 หรือ

  •	 Chlamydial	test	positive1

3. การรักษา

  3.1 หนองในเทียมที่ช่องคอ อวัยวะเพศ และทวารหนัก

   ในประเทศไทยแนะน�าให้ใช้ยาอย่างใดอย่างหนึ่ง	ได้แก่

 •	 Azithromycin	1	gm	กนิคร้ังเดยีว	ขณะท้องว่าง*	หรอืก่อนอาหาร	1	

ชัว่โมง1,	3	(*หมายถึง	ไม่รบัประทานสิง่ใดเลยนาน	2	ชัว่โมง	ยกเว้นน�า้เปล่า)

แพทย์หญิงรสพร กิตติเยาวมาลย์ 

นายแพทย์ชายหาญ รุ่งศิริแสงรัตน์

3.4 หนองในเทียม 

Nongonococcal urethritis
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3.4 หนองในเทียม   

•	 Doxycycline	100	mg	กินวันละ	2	ครั้ง	หลังอาหาร	นาน	14	วัน3

•	 Roxithromycin	150	mg	กินวันละ	2	ครั้ง	ก่อนอาหาร	15	นาที	
นาน	14	วัน4

•	 Erythromycin	stearate	500	mg	กนิวนัละ	4	ครัง้	หลงัอาหาร	นาน	
14	วนั3	และร่วมกบัการตดิตามและรกัษาคู่เพศสัมพนัธ์แม้ไม่มอีาการ3

หมายเหตุ
1.	 กรณีผู้ป่วยชายท่ีรักษาครบตามก�าหนดแล้วยังไม่หาย	 (recurrent	

and	persistent	urethritis)	ควรค�านึงถึงการติดเชื้อดังต่อไปนี้
		 -	 กรณคี�านงึถงึการตดิเชือ้	Mycoplasma genitalium	แนะน�าให้

รักษาด้วยยาอย่างใดอย่างหนึ่ง1

•	 Azithromycin	1	gm	กินครั้งเดียว
•	 Moxifloxacin	400	mg	กินวันละครั้ง	นาน	7	วัน

		 -	 กรณีค�านึงถึงการติดเชื้อ	Ureaplasma urealyticum	แนะน�า
ให้รักษาด้วยยาดังต่อไปนี้5

•	 Moxifloxacin	400	mg	กินวันละครั้ง	นาน	7	วัน
		 -	 กรณีค�านึงถึงการติดเช้ือ	Trichomonas vaginalis	 แนะน�าให้

รักษาด้วยยาอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้1

•	 Tinidazole	2	gm	กินครั้งเดียว	ก่อนนอน
•	 Metronidazole	2	gm	กินครั้งเดียว	ก่อนนอน

2.	 ศูนย์ควบคุมโรคสหรัฐอเมริกา	 ให้ใช้ยา	 doxycycline	 และ	
erythromycin	 นาน	 7	 วัน	 นอกจากนี้ยังแนะน�ายาทางเลือกอื่นๆ	
ได้แก่1

•	 Ofloxacin	300	mg	กินวันละ	2	ครั้ง	หลังอาหาร	นาน	7	วัน	
•	 Levofloxacin	500	mg	กินวันละครั้ง	หลังอาหาร	นาน	7	วัน

3.	 หากให้การรกัษาผูป่้วยดงัข้างต้นไม่หาย	ให้ปรกึษาแพทย์ผู้เชีย่วชาญ
4.	 Erythromycin	 base	 ไม่ทนต่อกรดในกระเพาะอาหารจึงมีการ

พัฒนายาให้อยู ่ในรูปแบบ	 enteric-coated	 (erythromycin	
stearate)6

5.	 งดมเีพศสมัพนัธ์หลงัได้รบัยา	azithromycin	1	gm	เป็นระยะเวลา	7	วนั	

ในกรณีได้รับยาอื่นให้งดมีเพศสัมพันธ์จนกระทั่งได้ยารักษาจนครบ1
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บทที่ 3 การรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

  3.2 การติดเชื้อหนองในเทียมเยื่อบุตาในผู้ใหญ่ (Adult Nongonococcal 

Conjunctivitis)

   แนะน�าให้เลือกใช้ยาอย่างใดอย่างหนึ่ง	ได้แก่

•	 Tetracycline	250	mg	กินวันละ	4	ครั้ง	หลังอาหาร	นาน	21	วัน7

•	 Erythromycin	500	mg	กินวันละ	4	ครั้ง	หลังอาหาร	นาน	21	วัน7

•	 Doxycycline	100	mg	กินวันละ	2	ครั้ง	หลังอาหาร	นาน	10	วัน8

•	 Azithromycin	1	gm	กินครั้งเดียว7,	8 

4. การรักษาคู่เพศสัมพันธ์

  คู่เพศสัมพันธ์ที่มีเพศสัมพันธ์ภายใน	60	วันก่อนที่ผู้ป่วยมีอาการ	ควรแนะน�าให้มา

ตรวจและท�าการรักษา3	 ในกรณีที่ไม่สามารถมารับการตรวจได้	 ให้ฝากยารักษาไปกับผู้มา

รับบริการ

5. หญิงตั้งครรภ์/หญิงในระยะให้นมบุตร/เด็ก

  5.1 หญิงตั้งครรภ์

   ไม่ควรใช้	doxycycline	และ	tetracycline	ให้ใช้ยาอย่างใดอย่างหนึ่ง1	ได้แก่

•	 Azithromycin	1	gm	กินครั้งเดียว

•	 Amoxicillin	500	mg	กินวันละ	3	ครั้ง	หลังอาหาร	นาน	7	วัน

•	 Erythromycin	 stearate	 500	mg	กินวันละ	 4	ครั้ง	 หลังอาหาร	

นาน	7	วัน	

  5.2 หญิงในระยะให้นมบุตร

•	 Amoxicillin	500	mg	กินวันละ	3	ครั้ง	หลังอาหาร	นาน	7	วัน1,9	

•	 Erythromycin	stearate	500	mg	กนิวนัละ	4	ครัง้	หลงัอาหารนาน	

7	วัน1,10 

  5.3 การติดเชื้อ Chlamydia trachomatis ในเด็ก

   5.3.1 การติดเชื้อที่ช่องคลอด อวัยวะเพศ และทวารหนัก

	 	 	 	 ให้ยาอย่างใดอย่างหนึ่ง1	ได้แก่
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3.4 หนองในเทียม   

•	 เด็กน�้าหนักน้อยกว่า	 45	 kg	 ให้	 erythromycin	 base	 50	mg/								

น�้าหนักตัว	1	kg/วัน	แบ่งกินวันละ	4	ครั้ง	แต่ไม่เกิน	500	mg	ต่อมื้อ	

หลังอาหาร	นาน	14	วัน

•	 เด็กน�้าหนักมากกว่า	 หรือเท่ากับ	 45	 kg	 แต่อายุน้อยกว่า	 8	 ปี	 ให้	

azithromycin	1	gm	กินครั้งเดียวขณะท้องว่าง

•	 เด็กอายุตั้งแต่	 8	 ปีขึ้นไป	 ใช้	 azithromycin	 หรือ	 doxycycline	

ขนาดเดียวกับผู้ใหญ่ได้

•	 ควรค�านึงถึงการถูกล่วงละเมิดทางเพศในเด็ก

   5.3.2 การติดเชื้อในเย่ือบุตาทารก (Neonatal Nongonococcal 

Conjunctivitis)

•	 ให้ยา	erythromycin	base	50	mg/น�้าหนักตัว	1	kg/วัน	แบ่งกิน

วันละ	4	ครั้ง	นาน	14	วัน	หรือ	ให้ยา	azithromycin	suspension	

20	mg/น�้าหนักตัว	1	kg	กินวันละ	1	ครั้ง	นาน	3	วัน1

•	 ยาปฏิชีวนะที่ใช้เฉพาะที่ตาอย่างเดียว	 ไม่เพียงพอต่อการรักษาการ

ติดเชื้อหนองในเทียมที่เยื่อบุตาของทารก1,	11

•	 ไม่มีความจ�าเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะที่ใช้เฉพาะที่ตาร่วมกับยากิน1,	11

•	 มารดา	บดิา	หรอืคู่เพศสมัพนัธ์ของมารดาควรได้รบัการประเมนิการ						

ติดเชื้อและรักษา1

•	 ควรเฝ้าระวังการติดเชื้อหนองในเทียมที่ปอดร่วมด้วย11

    หมายเหตุ

1.	 Erythromycin	มปีระสทิธภิาพในการรกัษาหนองในเทยีมทีเ่ยือ่บตุา

ของทารกประมาณ	 80%	 จึงแนะน�าติดตามการรักษาทุกราย	

เนื่องจากทารกอาจจ�าเป็นต้องได้รับการรักษาอีกครั้ง1,	12

2.	 การใช้ยา	erythromycin	ในทารกที่มีอายุต�่ากว่า	6	สัปดาห์	พบว่า

มีรายงานการเกิด	 Infantile	 Hypertrophic	 Pyloric	 Stenosis	

(IHPS)	ในระหว่างการให้ยา	ดังนั้นในทารกที่ได้รับยา	ควรเฝ้าสังเกต

อาการของ	IHPS	ทุกราย1,	13
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บทที่ 3 การรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

   5.3.3 ทารกที่เกิดจากมารดาที่ติดเชื้อขณะคลอด

	 	 	 	 ไม่แนะน�าให้ใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันการติดเชื้อ	 ควรติดตามอาการ

ของทารกและรักษาเมื่อพบว่ามีภาวะติดเชื้อ1,	11

6. ผู้ติดเชื้อเอชไอวี

  ให้การรักษาเหมือนผู้ที่ไม่ติดเชื้อเอชไอวี

7. การนัดผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อมารับการตรวจภายหลังการรักษา3

  แนะน�าผู้ป่วยงดมีเพศสัมพันธ์ขณะได้รับการรักษาและจนกระทั่งคู่นอนได้รับการ

รักษาแล้ว3

  คร้ังที ่1 2	สปัดาห์	หลงัจากวันท่ีรบัการรกัษาเพือ่ท�าการตรวจ	urethral	Gram	stain

  ครั้งที่ 2 3	เดอืน	หลงัจากวนัทีร่บัการรกัษาพร้อมทัง้ตรวจเลอืดซ�า้เพือ่ค้นหาโรค

ซิฟิลิสและให้การปรึกษาเพื่อตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี

เอกสารอ้างอิง
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แนะน�าให้ตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวี และซิฟิลิสในผู้มารับบริการทุกราย
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3.4 หนองในเทียม   
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บทที่ 3 การรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

1. ลักษณะทางคลินิก1

  อาการ :	ตุม่นนูแดงและเจบ็	หลังจากนัน้แตกเป็นแผล	ก้นแผลมหีนอง	ขอบแผลนนู
ไม่แข็ง	รอบๆ	แผลจะอักเสบแดง	มีอาการเจ็บมาก	แผลเล็กๆ	จะรวมกันเป็นแผลใหญ่	ต่อม
น�้าเหลืองที่ขาหนีบจะโต	กดเจ็บ	บางคนแตกเป็นหนอง	
  อาการแสดง :	มแีผลเจบ็บรเิวณอวยัวะเพศ	ในเพศชายมักพบทีบ่รเิวณหนงัหุม้ปลาย	
องคชาต	 ในเพศหญิงมักพบที่ปากช่องคลอด	 แคมเล็ก	 รอยต่อแคมเล็ก	 ส่วนบริเวณ													

ช่องคลอด	ปากมดลูก	ก็สามารถพบได้

2. เกณฑ์ในการวินิจฉัยเพื่อการรักษา1 

  เมื่อน�าหนองท่ีก้นแผลไปย้อม	 Unna-pappenheim	 หรือ	 Gram	 stain	 พบ																						

gram-negative	short	rod	bacilli	เรียงตัว	เห็นเป็นลักษณะ	school	of	fish

3. การรักษา

  ให้ใช้ยาอย่างใดอย่างหนึ่ง	ได้แก่
  •	 Ceftriaxone	250	mg	ฉีดเข้ากล้ามเนื้อครั้งเดียว2-5

  •	 Ciprofloxacin	500	mg	วันละ	2	ครั้งหลังอาหาร	นาน	3	วัน3-5

  •	 Erythromycin	500	mg	กินวันละ	4	ครั้ง	หลังอาหารนาน	7-14	วัน2-5

  •	 Azithromycin	1	gm	กินครั้งเดียว3

	 	 พร้อมทั้งติดตามและรักษาคู่เพศสัมพันธ์แม้ไม่มีอาการ2-5

นายแพทย์นิสิต คงเกริกเกียรติ

นายแพทย์นพดล ไพบูลย์สิน

3.5 แผลริมอ่อน Chancroid
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3.5 แผลริมอ่อน   

  หมายเหตุ
  1.	 กรณีที่ต่อมน�้าเหลืองบริเวณขาหนีบอักเสบ	ไม่ว่าจะมีหนองหรือไม่ก็ตาม	ควร
ให้ยาฉดีหรือยากินชนดิใช้ครัง้เดียว	แล้วต่อด้วยยา	erythromycin	500	mg	กนิวนัละ	4	ครัง้	
หลังอาหาร	นาน	14	วัน2,3

	 	 2.	 กรณีท่ีต่อมน�้าเหลืองบริเวณขาหนีบอักเสบและมีหนองชัดเจน	 ควรเจาะดูด
หนองออก	โดยใช้เข็มเจาะผ่านผิวหนังปกติ	ไม่ควรใช้วิธีผ่าหนองออกเหมือนฝีทั่วไป	เพราะ
จะท�าให้รอยแผลที่เกิดจากการผ่าหายช้า2

	 	 3.	 Azithromycin	1	gm	กนิครัง้เดยีว3-5	ขณะท้องว่าง*	และก่อนอาหาร	1	ชัว่โมง	
หรอืหลงัอาหาร	2	ชัว่โมง	(*	หมายถึง	ไม่รบัประทานสิง่ใดเลย	ยกเว้นน�า้เปล่านาน	2	ชัว่โมง)

4. การรักษาคู่เพศสัมพันธ์

  คู่เพศสัมพันธ์ควรแนะน�าให้มาตรวจและท�าการรักษาแม้ไม่มีอาการ	 ในกรณีที่ไม่

สามารถมารับการตรวจได้	ให้ฝากยารักษาไปกับผู้มารับบริการ

5. หญิงตั้งครรภ์/หญิงในระยะให้นมบุตร/เด็ก

  •	 ในกรณีหญิงตั้งครรภ์ให้ใช้	ceftriaxone2,3,5	หรือ	erythromycin	stearate2 
  •	 ผู้ป่วยเด็กที่มีอายุต�่ากว่า	18	ปี2	ไม่ควรใช้	ciprofloxacin2,3,5

6. ผู้ติดเชื้อเอชไอวี

  ผูป่้วยตดิเชือ้เอชไอวีร่วมด้วยแผลอาจหายช้าและต้องใช้เวลารกัษานานขึน้	 ควรใช้ยา	

erythromycin	stearate	นาน	14	วัน2,3 

7. การนัดผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อมารับการตรวจภายหลังการรักษา

  ครั้งที่ 1 7	วัน	หลังจากวันที่รับการรักษา2	เพื่อติดตามดูอาการและรอยโรค

  ครั้งที่ 2 3	เดอืน	หลงัจากวนัทีร่บัการรกัษา2,3,5	พร้อมทัง้ตรวจเลอืดซ�า้เพือ่ค้นหา
ซิฟิลิส2	และให้การปรึกษาเพื่อตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี2,3,5

แนะน�าให้ตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวี และซิฟิลิสในผู้มารับบริการทุกราย
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บทที่ 3 การรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

เอกสารอ้างอิง
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3.6 พยาธิช่องคลอด    

1. ลักษณะทางคลินิก1

  อาการ :	ผู้ป่วยหญิงมีอาการตกขาวผิดปกติ	สีเหลืองออกเขียว	มีกลิ่น	อาจมีอาการ

แสบระคายเคืองบริเวณอวัยวะเพศ	ผู้ชายจะมีปัสสาวะแสบขัด	

  อาการแสดง :	ผูป่้วยหญงิมกัตรวจพบปากมดลกูอกัเสบ	มหีนองทีป่ากมดลูก	ผูป่้วย

ชายมักตรวจพบหนองที่บริเวณท่อปัสสาวะ	 ในบางรายมีอาการแทรกซ้อน	 เช่น	 เป็นฝีที่

อวัยวะเพศ	หรืออัณฑะอักเสบ

2. เกณฑ์ในการวินิจฉัยเพื่อการรักษา 

  มีประวัติพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ	ร่วมกับ

  การตรวจทางห้องปฏบิตักิารเบือ้งต้น1	:	ท�า	wet	smear	พบ	Trichomonas vaginalis

  การตรวจเพื่อยืนยันผล1	:	Culture	พบ	Trichomonas vaginalis

3. การรักษา

  ให้ใช้ยาอย่างใดอย่างหนึ่ง	ได้แก่1

  •	 Metronidazole	2	gm	กินครั้งเดียว

  •	 Tinidazole	2	gm	กินครั้งเดียว	ก่อนนอน

  •	 Metronidazole	500	mg	กินวันละ	2	ครั้ง	หลังอาหาร	นาน	7	วัน

แพทย์หญิงรสพร กิตติเยาวมาลย์ 

3.6 พยาธิช่องคลอด Trichomoniasis
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บทที่ 3 การรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

  หมายเหตุ

	 	 แนะน�าผูป่้วย/ตดิเช้ือไม่ให้ดืม่เครือ่งดืม่ทีม่แีอลกอฮอล์ระหว่างการรกัษารวมถงึ	24	

ชั่วโมง	หลังกินยา	metronidazole	และ	72	ชั่วโมง	หลังกินยา	tinidazole	เนื่องจากอาจ

ท�าให้เกดิอาการ	disulfiram-like	reaction1-3	(มอีาการหน้าร้อนวบูวาบ	ปวดศรีษะ	หายใจ

ล�าบาก	คลื่นไส้	อาเจียน	แน่นหน้าอก	เป็นต้น)3

4. การรักษาคู่เพศสัมพันธ์

  คูเ่พศสมัพนัธ์ควรได้รบัการแนะน�าให้มาตรวจรกัษาและให้การรกัษาเช่นเดยีวกบัผู้ป่วย1

5. หญิงตั้งครรภ์/หญิงในระยะให้นมบุตร

  5.1	 หญิงตั้งครรภ์ทุกไตรมาส	ให้ใช้	metronidazole1

	 	 5.2	 หญิงให้นมบุตร	ให้ยา	metronidazole	2	gm	และแนะน�าให้เลื่อนการให้นม

บุตรหลังกินยา	นาน	12	-24	ชั่วโมง1

6. ผู้ติดเชื้อเอชไอวี

  จากการศึกษาพบว่า	การให้ยา	metronidazole	2	gm	กินครั้งเดียวได้ผลน้อยกว่า

การให้ยา	500	mg	กินวันละ	2	ครั้ง	นาน	7	วัน1

7. การนัดผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อมารับการตรวจภายหลังการรักษา

  แนะน�าผูป่้วยงดมเีพศสมัพนัธ์ระหว่างได้รบัการรกัษาและจนกระทัง่คูน่อนได้รบัการ

รักษาแล้ว3

  ครั้งที่ 1	 7	วัน	หลังจากวันที่รับการรักษา	เพื่อท�า	wet	smear	ซ�้า4

  ครั้งที่ 2 3	 เดือน	หลังจากวันที่รับการรักษา	พร้อมทั้งตรวจเลือดเพื่อค้นหาโรค

ซิฟิลิส	และแนะน�าให้ตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี4

แนะน�าให้ตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวี และซิฟิลิสในผู้มารับบริการทุกราย
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3.6 พยาธิช่องคลอด    

เอกสารอ้างอิง
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บทที่ 3 การรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

1. ลักษณะทางคลินิก1, 2

  อาการ :	มตีุม่น�า้ใสร่วมกบัการเจบ็ปวดแสบ	และคนั	ในผูช้ายมกัพบทีบ่รเิวณองคชาต

และปลายองคชาต	ในผู้หญิงมักพบที่ปากช่องคลอด	ก้น	และช่องคลอด	

  อาการแสดง :	พบตุม่น�า้ใสเป็นกลุม่ทีอ่วัยวะเพศ	ทวารหนกั	ในผูช้ายพบปัสสาวะขดั	

ผู้หญิงมีตกขาวผิดปกติ	

2. เกณฑ์ในการวินิจฉัยเพื่อการรักษา1, 2 

 	 การตรวจทางห้องปฏบิตักิาร	โดยการท�า	Tzanck	test	พบ	multinucleated	giant	

cell	หรือ	Polykaryotic	cell

3. การรักษา

  3.1 ผู้ติดเชื้อครั้งแรก (First clinical episode)

	 	 	 การรักษาให้ยาอย่างใดอย่างหนึ่ง	ได้แก่

•	 Acyclovir	200	mg	 กินวันละ	5	ครั้ง	นาน	7-10	วัน3

 •	 Acyclovir	400	mg	 กินวันละ	3	ครั้ง	นาน	7-10	วัน1,	3,	4

 •	 Valacyclovir	1	gm	 กินวันละ	2	ครั้ง	นาน	7-10	วัน3

 •	 Famciclovir	250	mg	 กินวันละ	3	ครั้ง	นาน	7-10	วัน1,	3,	4

นายแพทย์นิสิต คงเกริกเกียรติ

นายแพทย์นพดล ไพบูลย์สิน

3.7 เริมที่อวัยวะเพศและทวารหนัก 

Anogenital Herpes
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3.7 เริมที่อวัยวะเพศและทวารหนัก     

กรณอีาการรนุแรงมากขึน้ จ�าเป็นต้องรบัไว้ในโรงพยาบาลแล้วให้การรักษาด้วย

•	 Acyclovir	5-10	mg/น�า้หนกัตวั	1	kg	ฉดีเข้าหลอดเลอืดทกุ	8	ชัว่โมง	

นาน	7	วัน1

  3.2 ผู้ป่วยเกิดโรคซ�้า (Recurrence)

	 	 	 กรณีที่ผู้ป่วยมีอาการรุนแรงหรือเป็นแต่ละครั้งอาการยาวนานให้ใช้ยาอย่างใด	

อย่างหนึ่ง	ได้แก่

•	 Acyclovir	400	mg	 กินวันละ	3	ครั้ง	นาน	5	วัน1,	3-5

•	 Acyclovir	800	mg	 กินวันละ	2	ครั้ง	นาน	5	วัน3-5

•	 Acyclovir	800	mg	 กินวันละ	3	ครั้ง	นาน	2	วัน3

•	 Valacyclovir	500	mg	 กินวันละ	2	ครั้ง	นาน	3-5	วัน1,	3-5

•	 Valacyclovir	1	gm	 กินวันละ	1	ครั้ง	นาน	5	วัน3-5

•	 Famciclovir	125	mg	 กินวันละ	2	ครั้ง	นาน	5	วัน1,	3-5

•	 Famciclovir	1	gm	 กินวันละ	2	ครั้ง	นาน	1	วัน3,	5

•	 Famciclovir	500	mg	 กินวันละ	1	ครั้ง	ตามด้วย	250	mg	

		 	 วันละ2	ครั้ง	นาน	2	วัน3

  3.3 ผู้ป่วยที่เป็นโรคซ�้าบ่อยๆ (6 ครั้งหรือมากกว่าต่อปี)

	 	 	 ให้พิจารณาใช้ยาส�าหรับป้องกันการกลับเป็นซ�้า	 (suppressive	 treatment)	

โดยกินยาอย่างต่อเนื่องอย่างใดอย่างหนึ่ง	ได้แก่

•	 Acyclovir	400	mg	 กินวันละ	2	ครั้ง3-5	

•	 Valacyclovir	500	mg	 กินวันละ	1	ครั้ง3-5 

•	 Valacyclovir	1	gm	 กินวันละ	1	ครั้ง3-5

•	 Famciclovir	250	mg	 กินวันละ	2	ครั้ง3-5 

   หมายเหตุ

	 	 	 หลังจากกินยาอย่างต่อเนื่องนาน	 1	 ปี	 ควรได้รับการประเมิน/การปรึกษากับ

แพทย์ผู้รักษา	เพื่อประเมินผลการรักษาหรือหยุดยา4-5
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บทที่ 3 การรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

4. การรักษาคู่เพศสัมพันธ์

  คูเ่พศสมัพนัธ์ควรได้รบัการแนะน�าให้มาตรวจรกัษาและให้การรกัษาเมือ่มอีาการ	และ

รกัษาตามอาการ

5. หญิงตั้งครรภ์/หญิงในระยะให้นมบุตร

  หญงิต้ังครรภ์	ควรให้แพทย์พิจารณาเป็นรายๆ	ไป	และในกรณใีกล้คลอด	ควรปรกึษา

แพทย์ผูเ้ชีย่วชาญ

  หมายเหต	ุควรให้	NSS	หรอื	3%	boric	acid	ประคบแผลนาน	15	นาท	ีวนัละ	4	ครัง้	

เพ่ือลดอาการแสบ	ระคายเคอืง	และท�าให้แผลหายเรว็ข้ึน

6. ผู้ติดเชื้อเอชไอวี

  ผูป่้วยตดิเช้ือเอชไอวร่ีวมด้วย	อาการอาจรนุแรงและหายช้าต้องเพิม่ขนาดของยาหรอื

เปลีย่นกลุม่ยา	และระยะเวลาการรกัษาให้นานข้ึน	จนแผลหาย1,	4-5

7. การนัดผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อมารับการตรวจภายหลังการรักษา

  ครัง้ท่ี 1 7	วนั	หลงัจากวนัทีร่บัการรกัษา1	เพือ่ตดิตามดูอาการและรอยโรค

  ครัง้ท่ี 2 3	เดอืน	หลงัจากวนัทีรั่บการรกัษา1,	3-5	พร้อมทัง้ตรวจเลอืดซ�า้เพือ่	ค้นหา

ซฟิิลสิ1	และให้การปรึกษาเพือ่ตรวจหาการตดิเช้ือเอชไอวี1,	3-5

แนะน�าให้ตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวี และซิฟิลิสในผู้มารับบริการครั้งแรกทุกราย

เอกสารอ้างอิง

1.	 อังคณา	 เจริญวัฒนาโชคชัย,	 บรรณาธิการ.	 แนวทางการดูแลรักษาโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์	 พ.ศ.	 2553.	 พิมพ์คร้ังที่	 1.	 กรุงเทพฯ:	 โรงพิมพ์ส�านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ;	2553.	หน้า	26-7.	

2.	 Marque	AR,	Cohen	JI.	Herpes	Simplex.	In:	Goldsmith	LA,	Katz	SI,	
Gilchrest	 BA,	 Paller	 A,	 Leffell	 DJ,	Wolff	 K,	 editors.	 Fitzpatrick’s	
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3.7 เริมที่อวัยวะเพศและทวารหนัก     
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บทที่ 3 การรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

1. ลักษณะทางคลินิก1

  อาการ :	อาการของหูดขึ้นอยู่กับต�าแหน่งและขนาด	ส่วนใหญ่ไม่มีอาการ	บางราย
มีอาการคัน	เจ็บ	ตกขาวหรือมีเลือดออก1,	2

  อาการแสดง :	เป็นก้อนหรอืติง่เนือ้	ลกัษณะผิวอาจเรยีบหรอืขรขุระ	สีอาจจะสีชมพู	

สีน�้าตาล	สีเนื้อ	พบบริเวณอวัยวะเพศ	ทวารหนัก	ปาก	และช่องคอ1,	2

2. เกณฑ์ในการวินิจฉัยเพื่อการรักษา1 

  ส่วนใหญ่สามารถวินิจฉัยได้ด้วยตาเปล่า1,2	 แต่บางรายที่ไม่แน่ใจอาจจะตัดชิ้นเนื้อ
ตรวจทางพยาธวิิทยาเมือ่ไม่ตอบสนองต่อการรักษา	หรอืแย่ลง	หดูมีสเีข้ม	มแีผล	มเีลอืดออก1

3. การรักษา

  การเลอืกวธิรีกัษาหดู	ขึน้อยูกั่บขนาด	จ�านวน	บรเิวณทีเ่กดิ	ค่ารกัษาพยาบาล	ความพร้อม
ของสถานบริการ	 ความช�านาญของผู้ให้การรักษา	 ความพึงพอใจ	 และความสะดวกของ							
ผู้ป่วย	 ไม่มีวิธีการรักษาวิธีใดที่ดีที่สุด	 หรือสามารถรักษาหายภายในครั้งเดียว	 แพทย์ควร
เปลีย่นวธิกีารรกัษา	เมือ่เกดิผลข้างเคยีงรนุแรง	หรอืหดูไม่ตอบสนองต่อการรกัษา	(ส่วนใหญ่
ตอบสนองต่อการรักษาภายใน	3	เดือน)1

  แบ่งการรักษาได้เป็น 2 ภาวะ
  •	 แบ่งตามขนาด

  •	 แบ่งตามต�าแหน่ง

นายแพทย์นิพัฒน์ ธีรตกุลพิศาล

3.8 หูดอวัยวะเพศและทวารหนัก (หูดหงอนไก่)

Anogenital warts (Condylomata acuminata)
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3.8 หูดอวัยวะเพศและทวารหนัก (หูดหงอนไก่)     

  3.1 แบ่งตามขนาด

   3.1.1 หูดขนาดเล็ก

	 	 	 	 ให้ยาอย่างใดอย่างหนึ่ง3	ได้แก่

    1) Tincture podophyllin 25%

     วิธีทายา 

•	 ทายาที่หูด3

•	 ทาวาสลีนเพื่อป้องกันการระคายเคืองเนื้อเยื่อที่อยู่รอบๆ	หูด3

•	 แนะน�าให้ผูป่้วยใช้น�า้และสบูล้่างยาออกหลังจากทาประมาณ	1-4	

ชั่วโมง3

•	 ทายาท่ีหูดสัปดาห์ละ	 1-2	 ครั้ง	 ทิ้งไว้ให้แห้งโดยเฉพาะอย่างยิ่ง			

ถ้าทาในช่องคลอดหรือบริเวณทวารหนัก3

•	 ห้ามทายานี้เกินกว่า	10	ตารางเซนติเมตร	หรือ	0.5	มิลลิลิตรต่อ

ครั้ง3 (อาจท�าให้เกิดพิษจากยาได้)	หลังการรักษา

•	 อาจเกิดอาการเจ็บปวด	ระคายเคือง	

     ข้อห้าม

1.	 ห้ามใช้ยาน้ีทาหูดท่ีปากมดลูกเนื่องจากท�าให้เกิด	 cervical	

dysplasia3

2.	 ห้ามผู้ป่วยทายาเอง3

    2) Trichloroacetic acid (TCA) 80-100%

     วิธีทายา 

		 ทาหูดสัปดาห์ละ	 1-2	 ครั้ง	 เช่นเดียวกับ	 tincture	 podophyllin	

25%	โดยทาวาสลีนเพื่อป้องกันเนื้อเยื่อที่อยู่รอบๆ	หูด3 

  ข้อห้าม	ห้ามใช้ยานี้ทาหูดที่ท่อปัสสาวะ3

    3) Imiquimod 5%

     วธิทีายา	ทาก่อนนอน	วนัเว้นวนั	หรอืสปัดาห์ละ	3	ครัง้	ทาจนหายดี	

หรือไม่เกนิ	16	สปัดาห์	(ทายาแล้วทิง้ไว้	6-10	ชัว่โมงแล้วล้างออกด้วยน�า้และสบู)่3	หลังการใช้ยา

อาจเกดิการอกัเสบแดง	ระคายเคอืง	แข็งกระด้าง	เป็นแผลและตุม่	สีผิวบรเิวณทีท่ายาอาจจางลง

     ข้อห้าม

1.	 ห้ามใช้ยานี้ทาหูดที่ท่อปัสสาวะ
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บทที่ 3 การรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

2.	 ห้ามใช้ยานี้ทาหูดที่ปากมดลูก	ภายในช่องคลอด3

3.	 ห้ามใช้ในเด็กอายุต�่ากว่า	12	ปี

   3.1.2 หูดขนาดใหญ่หรือหูดที่รักษาด้วยวิธีข้างต้นไม่ได้ผล

	 	 	 	 ให้รักษาด้วยวิธีดังต่อไปนี้	ได้แก่

	1)	จี้ด้วยความเย็น	(cryotherapy)	โดยใช้	liquid	nitrogen	ด้วยวิธีใช้

ไม้พันส�าลีหรือ	cryospray3

2)	ผ่าตัด3

3)	จี้ด้วยไฟฟ้า	(electrosurgery)3

4)	จี้ด้วยแสงเลเซอร์3

  3.2 แบ่งตามต�าแหน่ง

   3.2.1 หูดภายในช่องคลอดและบริเวณทวารหนัก1

1)	การจี้ด้วยความเย็น	(cryotherapy)	

2)	TCA	80-100%

3)	ผ่าตัด

4)	ศูนย์ควบคุมโรคสหรัฐอเมริกาไม่แนะน�าให้ใช้	podophyllin

   3.2.2 หูดที่ปากท่อปัสสาวะ

	1)	Podophyllin3 

	2)	การจี้ด้วยความเย็น	(cryotherapy)1

  หมายเหตุ

	 	 1.	 ผูป่้วยและผูส้มัผสัโรคเพศหญิงควรตรวจมะเรง็ปากมดลูก	ตามค�าแนะน�าของแพทย์

	 	 2.	 พจิารณาตรวจคดักรองมะเรง็ทวารหนกัในชายทีม่เีพศสมัพนัธ์กบัชายทีต่ดิเชือ้

เอชไอวีที่ใช้ทวารหนักรับการสอดใส่อวัยวะเพศ3	(ฝ่ายรับ)

	 	 3.	 หดูทีอ่วยัวะเพศในเดก็	พบไม่บ่อย	ในรายทีพ่บอาจเกดิจากสาเหต	ุการล่วงละเมดิ

ทางเพศ	(sexual	abuse)	จ�าเป็นต้องมีการซักประวัติ	และตรวจร่างกายเพิ่มเติม

	 	 4.	 ปัจจบุนัมวีคัซนีทีส่ามารถป้องกนัมะเรง็ปากมดลูกทีม่สีาเหตมุาจากเชือ้หดูบาง

สายพันธุ์ได้	แต่ไม่ใช่การรักษา	และยังมีราคาแพง	 ในประเทศไทย	วัคซีนมี	2	ชนิด	 ได้แก่	

วัคซีนชนิด	2	สายพันธุ์	(Cervarix)	ประกอบด้วยสายพันธุ์ที่	16	และ	18	วัคซีนชนิด	4	สาย

พันธุ์	 (Gardasil)	ประกอบด้วยสายพันธุ์ที่	6,	11,	16	และ184	วัคซีนทั้ง	2	ชนิด	สามารถ

ป้องกันเชื้อ	HPV	สายพันธุ์ที่	16	และ	18	ซึ่งเป็นสาเหตุของมะเร็งปากมดลูกได้ประมาณ	
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3.8 หูดอวัยวะเพศและทวารหนัก (หูดหงอนไก่)     

70%1	ส�าหรับวัคซีนชนิด	4	สายพันธุ์	สามารถป้องกันเชื้อ	HPV	สายพันธุ์ที่	6	และ	11	ได้

ด้วย	ซึ่งเชื้อ	HPV	2	สายพันธุ์นี้	เป็นสาเหตุของโรคหูดหงอนไก่ประมาณ	90%1,	4,	5	การฉีด

วคัซนีจะต้องฉดี	3	เขม็5	และควรฉดีก่อนมเีพศสมัพนัธ์	สามารถฉดีได้ตัง้แต่อาย	ุ9-26	ปี1 ใน

ผู้หญิงที่ได้รับการฉีดวัคซีนดังกล่าว	ยังมีความจ�าเป็นจะต้องมีการตรวจคัดกรองมะเร็งปาก

มดลูกตามปกติ	ห้ามฉีดวัคซีนในหญิงตั้งครรภ์1

4. การรักษาคู่เพศสัมพันธ์

  1.	 ให้ตรวจคูเ่พศสัมพนัธ์และผู้สมัผสัโรคทุกราย	รักษาเฉพาะรายทีม่อีาการ1

	 	 2.	 ผูป่้วยและผูส้มัผสัโรคทีเ่ป็นเพศหญงิ	 ควรตรวจมะเรง็ปากมดลูกตามค�าแนะน�า

ของแพทย์	(ไม่จ�าเป็นต้องถ่ีกว่าปกต)ิ1,	2

5. หญิงตั้งครรภ์/หญิงในระยะให้นมบุตร/เด็ก

  หดูอาจมขีนาดใหญ่โตเรว็กว่าคนท่ัวไป	 การตอบสนองต่อการรกัษาไม่ดนีกั	 กลบัเป็น

ซ�า้บ่อยกว่าคนท่ัวไป	เพ่ิมการตรวจ	PAP	smear	ในผู้ป่วยทีม่ปีระวตั	ิควรตรวจทุก	6	เดอืน	

	 	 การรักษา	แนะน�าให้ใช้	trichloroacetic	acid	(TCA)	80	-100%

  •	 ห้ามใช้	tincture	podophyllin	25%	เนือ่งจากอาจท�าให้ทารกตายในครรภ์ได้3

  •	 ห้ามใช้	imiquimod	5%3

	 	 การผ่าคลอดจะท�าในกรณทีีห่ดูนัน้ขดัขวางการคลอด	หรอืคาดว่าจะท�าให้มเีลือดออก

มากถ้าคลอดตามปกต	ิ การผ่าคลอดไม่มหีลักฐานว่าสามารถป้องกนัโรคหดูในระบบทางเดนิ

หายใจของเดก็ได้3

6. ผู้ติดเชื้อเอชไอวี

  ให้การรักษาเหมอืนผูป่้วยทัว่ไป	 ในผูท้ีต่ดิเชือ้เอชไอวหีรอืในผูท้ีม่ภีมูคิุม้กันบกพร่อง	

หดูอาจมจี�านวนมากและ/หรอืขนาดใหญ่	ตอบสนองต่อการรกัษาไม่ดนีกัและมโีอกาสกลับเป็น

ซ�า้บ่อย	(recurrent)	ในกรณดีงักล่าวให้พบแพทย์ผูเ้ช่ียวชาญ3
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บทที่ 3 การรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

7. การนัดผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อมารับการตรวจภายหลังการรักษา

  ครัง้ท่ี 1	 นดัทายาทกุ	1	สปัดาห์จนกว่าจะหาย

  ครั้งที่ 2	 นัด	 3	 เดือนเพื่อตรวจการกลับเป็นซ�้า	 และตรวจคัดกรองการติดเช้ือ				

เอชไอวีและซฟิิลสิ

แนะน�าให้ตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวี และซิฟิลิสในผู้มารับบริการทุกราย

เอกสารอ้างอิง

1.	 Centers	 for	Disease	Control	and	Prevention.	Sexually	 transmitted	
diseases	 treatment	 guidelines,	 2010.	MMWR	Recomm	Rep	 2010;	
59(RR-12):1-109.

2.	 British	Association	for	Sexual	Health	and	HIV.	United	Kingdom	national	
guideline	on	the	management	of	ano-genital	warts,	2007	[Internet].	
[cited	 2015	 Jan	 12].	 Available	 from:	 http://www.bashh.org/
documents/86/86.pdf	
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3.9 หูดข้าวสุก    

1. ลักษณะทางคลินิก

  อาการ :	ในผูใ้หญ่มกัพบตุม่กระจายทีต้่นขา	ขาหนบี	บรเิวณอวยัวะเพศ	และท้องน้อย	

ในเด็กมักพบที่บริเวณหน้า	ล�าตัว	แขนขา1 

  อาการแสดง :	ตุม่สีขาว	ผวิเรียบ	ตรงกลางตุม่มีรอยบุม๋ขนาด	3-5	มลิลเิมตร	เรยีงตวั

เป็นกลุม่หรือเป็นแนวเส้น1	ในผูป่้วยทีม่ภีมูคิุม้กนับกพร่องขนาดหดูข้าวสกุมกัจะใหญ่มากกว่า	

1	เซนติเมตร	และมีจ�านวนมากกว่า	100	เม็ด	กระจายได้ทั่วตัว2

2. เกณฑ์ในการวินิจฉัยเพื่อการรักษา 

  อาการและอาการแสดงท่ีเข้าได้กับหูดข้าวสุก1	 โดยการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

สามารถช่วยยืนยันการวินิจฉัยโดยการน�าเนื้อหูดสีขาวมาย้อม	Giemsa3

3. การรักษา

  3.1 การรักษาด้วยยา

  •	 Podophyllin	10-25%1-4	ทา	2-3	ครัง้ต่อสปัดาห์	เมือ่ทาครบ	4	ชัว่โมงแล้วล้างออก

  •	 Imiquimod	cream1-3	ทา	3	ครัง้ต่อสปัดาห์	เมือ่ทาครบ	6-10	ชัว่โมงแล้วล้างออก

  •	 Tretinoin	0.1%	cream1-3	ทาวันละ	1	ครั้ง	ก่อนนอน

  3.2 การท�าหัตถการ

  •	 ใช้เขม็ฉดียา	sterile	สะกดิบรเิวณตุม่	แล้วบีบเนือ้หดูสขีาวทีอ่ยูภ่ายในออกให้หมด1-2

ศาสตราจารย์แพทย์หญิงศรีศุภลักษณ์  สิงคาลวณิช

3.9 หูดข้าวสุก Molluscum contagiosum
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บทที่ 3 การรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

  •	 จี้ด้วยไฟฟ้า1

  •	 Cryotherapy/liquid	nitrogen1-3

  •	 Pulse	Dye	Laser2

  หมายเหตุ

	 	 1.	 หูดข้าวสุกในผู้ป่วยที่ภาวะภูมิคุ้มกันปกติมักหายเองแต่อาจใช้เวลา	2	สัปดาห์

ถึง	4	ปี1	การรักษาท�าเพื่อป้องกันการแพร่กระจายสู่ผู้อื่นและตนเอง

	 	 2.	 การรักษาในเด็กที่จะท�าให้เกิดอาการปวดควรใช้ยาชาทาเฉพาะที่ผิวหนัง1,	5

4. การรักษาคู่เพศสัมพันธ ์

  ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่มีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ	 ร่วมด้วยไม่จ�าเป็นต้องตามคู่				

เพศสัมพันธ์มารักษา6

5. หญิงตั้งครรภ์/หญิงในระยะให้นมบุตร/เด็ก 

  ในหญงิตัง้ครรภ์ห้ามใช้	podophyllin7,	tretinoin	0.1%8	และ	imiquimod	cream9 

ส�าหรับหญงิในระยะให้นมบุตร	ไม่แนะน�าให้ใช้	podophyllin7	และ	imiquimod9 เนือ่งจาก

ยังไม่มีรายงานในเรื่องความปลอดภัย

6. ผู้ติดเชื้อเอชไอว ี

  ให้การรกัษาเหมอืนผูป่้วยไม่ตดิเชือ้เอชไอวี1 แต่ต้องระวงัการตดิเชือ้เอชไอวจีากเลอืด

ผู้ป่วย	ถ้าไม่หายให้พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

7. การนัดผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อมารับการตรวจภายหลังการรักษา 

  ครั้งที่ 1 วันที่	7	หลังจากวันที่รับการรักษา 

  ครั้งที่ 2 3	เดือน	หลังจากวันที่รักษา	พร้อมทั้งตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวี	

และซิฟิลิส
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3.9 หูดข้าวสุก    
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บทที่ 3 การรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

1. ลักษณะทางคลินิก

  อาการ :	คนัทีบ่รเิวณหวัเหน่า	อาจพบไข่โลน	ตวัโลนทีข่นบรเิวณอวยัวะเพศ1 

  อาการแสดง :	 ส่วนใหญ่มกัเป็นรอยเกา,	พบรอยโรคน�า้เงินเทาท่ีไม่คัน	 (maculae	

ceruleae)	ทีบ่ริเวณหน้าท้องด้านล่างและต้นขา,	พบไข่โลน	ตวัโลนเกาะทีข่นบรเิวณอวยัวะเพศ1

2. เกณฑ์ในการวินิจฉัยเพื่อการรักษา 

  ตรวจพบไข่โลนหรือตัวโลนที่ขนบริเวณอวัยวะเพศ1

3. การรักษา

  3.1 โลนที่อวัยวะเพศ โดยใช้ยาอย่างใดอย่างหนึ่งได้แก่

   •	 ให้ใช้	gamma	benzene	hexachloride	1%	cream	ทาบางๆ	บริเวณ

อวยัวะเพศ	และผวิหนงับรเิวณใกล้เคยีง	ทาทิง้ไว้	12	ชัว่โมงแล้วล้างออก1	ห้ามน�ามาทาเกนิ

ความจ�าเป็นเมื่อไม่มีข้อบ่งช้ี	 เพราะจะท�าให้เกิดพิษต่อระบบประสาท	 และท�าให้ชักได้	 ไม่

ควรทาทันทีหลังอาบน�้า	เนื่องจากยามีโอกาสถูกดูดซึมได้มากขึ้น2,	3

   •	 permethrin	5%	cream	ทาบางๆ	บริเวณอวัยวะเพศ	และผิวหนังบริเวณ

ใกล้เคียง	ทิ้งไว้ข้ามคืน	แล้วล้างออกตอนเช้า2,	3 

   •	 Ivermectin	250	μg/น�้าหนักตัว	1	kg	กินครั้งเดียว	และกินซ�้าในขนาด

เดียวกัน	ภายใน	2	สัปดาห์3

ศาสตราจารย์แพทย์หญิงศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวณิช

นายแพทย์ชายหาญ รุ่งศิริแสงรัตน์

3.10 โลน Pediculosis pubis
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3.10 โลน    

  3.2 โลนที่ขนตา (Phthiriasis palprebrarum) เลือกวิธีการรักษาอย่างใดอย่าง

หนึ่งได้แก่

   •	 ตัดขนตาออกท้ังหมด	 เป็นวิธีท่ีง่ายและสามารถก�าจัดตัวโลนและไข่โลน	

ออกไปได้ทั้งหมด4

   •	 Ivermectin	200	μg/น�้าหนักตัว	1	kg/dose	กินครั้งเดียว	และกินซ�้า	ใน

ขนาดเดียวกันห่างกัน	1	สัปดาห์5 

   หมายเหต	ุผูป่้วยทีต่รวจพบว่ามโีลนทีบ่รเิวณขนตา	ควรได้รบัการตรวจหาโลน

ในบริเวณอืน่ๆ	ของร่างกายด้วยเสมอ	เช่นบรเิวณขนหน้าอก	ขนรกัแร้	ขนคิว้	และหนวดเครา6

4. การรักษาคู่เพศสัมพันธ ์

  คูเ่พศสมัพนัธ์ทีม่เีพศสมัพนัธ์ภายใน	30	วนัก่อนทีผู่ป่้วยมอีาการ	ควรได้รบัการตรวจ

และให้การรักษาพร้อมกัน3

5. หญิงตั้งครรภ์/หญิงในระยะให้นมบุตร3 

  • permethrin	5%	cream

  •	 Gamma	benzene	hexachloride	1%	ไม่แนะน�าให้ใช้มากกว่า	2	ครั้ง

6. ผู้ติดเชื้อเอชไอว ี

  ให้การรักษาเหมือนผู้ป่วยไม่ติดเชื้อเอชไอวี3

7. การนัดผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อมารับการตรวจภายหลังการรักษา7 

  ครั้งที่ 1	 1	 สัปดาห์	 ถ้ายาไม่สามารถฆ่าไข่โลนได้ทั้งหมด	 ไข่จะฟักเป็นตัวอ่อน

ภายใน	1	สัปดาห์1	ควรทายาอีกครั้ง	7	วัน	หลังการทายาครั้งแรก

  ครั้งที่ 2	 3	 เดือน	หลังจากวันที่รับการรักษา	พร้อมทั้งตรวจคัดกรองการติดเชื้อ

เอชไอวีและซิฟิลิส

แนะน�าให้ตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวี และซิฟิลิสในผู้มารับบริการครั้งแรกทุกราย
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บทที่ 3 การรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
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3.11 หิด    

1. ลักษณะทางคลินิก

  อาการ :	อาการคนัเป็นอาการส�าคญัทีส่ดุของโรคหดิ	ซึง่โดยทัว่ไปมกัเป็นแบบคันทัว่ตวั

และคนัมากเว้นหน้าและศรีษะ	อาจพบร่วมกบัการมอีาการคนัในสมาชิกในครอบครวัหรือคน

ใกล้ชิด1 

  อาการแสดง :	รอยโรคซึง่เกิดจากการไชของเชือ้หดิเป็นทางสัน้ๆ	ทีเ่รียกว่า	burrows	

แต่รอยโรคทีพ่บส่วนใหญ่มกัเป็นรอยเกา	มกีารอกัเสบของผวิหนงั	ตุม่แดง	(scabietic	nodules)	

ทีบ่ริเวณอวยัวะเพศชาย	หรอืพบตุ่มหนองซึง่เกิดจากการทีม่กีาร	ตดิเช้ือแบคทเีรยีแทรกซ้อน1

2. เกณฑ์ในการวินิจฉัยเพื่อการรักษา 

  การตรวจหาเช้ือหิดทางห้องปฏิบัติการ	 ต้องตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์	 การตรวจ

รอยโรคโดยเฉพาะจากบริเวณ	burrow	จะท�าให้มีโอกาสพบตัวเชื้อ,	ไข่,	เปลือกไข่	หรือแม้

กระทัง่อจุจาระได้มากขึน้	เป็นการยนืยนัการวนิจิฉยัโรค	อย่างไรกด็	ีการตรวจพบเช้ือหดินัน้	

ต้องอาศัยความช�านาญของผู้ตรวจ	 ดังนั้นในรายที่มีประวัติและอาการแสดงเข้าได้กับ	 โรค

หิด	ถึงแม้ว่าจะขูดไม่พบหลักฐานการติดโรค	อาจให้การรักษาไปก่อน1

ศาสตราจารย์แพทย์หญิงศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวณิช

3.11 หิด Scabies
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บทที่ 3 การรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

3. การรักษา

  โดยใช้ยาอย่างใดอย่างหนึ่งได้แก่
  •	 permethrin	5%	cream	ทาทั่วตัวทิ้งไว้	8-14	ชั่วโมง	แล้วล้างออก	แล้วทา			
ซ�้าอีก	1	สัปดาห์2,3 
  •	 Benzyl	benzoate	25%	emulsion	หลังทายาครั้งแรกแล้ว	ให้ทาซ�้าอีกครั้ง
ในหนึ่งสัปดาห์ต่อมา	ยานี้ท�าให้เกิดอาการระคายเคือง	จึงไม่ควรใช้ในเด็กอายุต�่ากว่า	6	ปี4

  •	 Ivermectin	200	μg/น�า้หนกัตวั	1	kg	กนิครัง้เดยีว	และกนิซ�า้ในขนาดเดยีวกนั	
ภายใน	2	สัปดาห์2,3 
  หมายเหตุ
	 	 1.	การทายา	 ให้ผู้ป่วยทายาบางๆ	 ให้ทั่วทุกส่วนของร่างกาย	ระดับคอลงมาจนถึง
ปลายเท้า	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนท่ีเป็นซอกอับทั้งหลายรวมทั้งผิวหนังส่วนที่เป็นปกติ
ด้วย	ทิ้งไว้ทั้งคืน	(8	ชั่วโมง)	แล้วจึงอาบน�้าล้างออกในตอนเช้า2

	 	 2.	ในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการคันมาก	อาจให้กิน	antihistamine	ร่วมด้วย	ถ้ายังมีตุ่ม
คันเหลืออยู่ให้ใช้	mild	topical	steroid2	เช่น	triamcinolone	0.1%,	betamethasone	
0.1%	เป็นต้น	ทาวันละ	2	ครั้ง	จนกว่าจะหาย
	 	 3.	ควรท�าความสะอาดเครือ่งนุง่ห่มและเคร่ืองนอนด้วยน�า้ร้อน	หากไม่สามารถท�าได้
ก็ควรเก็บในถุงพลาสติกปิดมิดชิด	72	ชั่วโมง	เชื้อก็จะตาย3

4. การรักษาคู่เพศสัมพันธ์

  ให้รักษาคูเ่พศสัมพนัธ์และผูส้มัผสัโรคทกุรายแม้ไม่มอีาการ1-4	โดยให้การรกัษาพร้อมกนั

5. หญิงตั้งครรภ์/หญิงในระยะให้นมบุตร/เด็ก

  5.1 หญิงตั้งครรภ์/ให้นมบุตร 

   • permethrin	5%	cream/lotion1-3	ทาท่ัวตวัทิง้ไว้	2	ช่ัวโมง	แล้วล้างออก2 
   •	 Sulfur	ointment	5-10%2

  5.2 ในเด็กใช้
   •	 permethrin	5%	cream/lotion2,3

   •	 Sulfur	ointment	5-10%2

	 	 	 ห้ามใช้	ivermectin	ในเด็กน�้าหนักน้อยกว่า	15	kg2,	3
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3.11 หิด    

6. ผู้ติดเชื้อเอชไอวี

  ให้การรักษาเหมอืนผูป่้วยไม่ตดิเชือ้เอชไอวี3	 ยกเว้นถ้ามอีาการและมรีอยโรคมากให้พบ

แพทย์ผูเ้ชีย่วชาญ

7. การนัดผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อมารับการตรวจภายหลังการรักษา

  นดัดอูาการโดยอยูใ่นดลุพนิจิของแพทย์ทีท่�าการตรวจรักษา
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บทที่ 3 การรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

1. ลักษณะทางคลินิก

  อาการ :	มไีข้	ปวดท้องน้อย	อาจมตีกขาวผดิปกติ1-2 

  อาการแสดง :	เมือ่ตรวจภายในจะมอีาการ	เจบ็เมือ่โยกบริเวณปากมดลกู	เจบ็เมือ่กด

บริเวณมดลกู	หรอืปีกมดลกู	อาจตรวจพบตกขาวมมีกูปนหนอง1-2

2. เกณฑ์ในการวินิจฉัยเพื่อการรักษา 

  การวนิจิฉยัประกอบไปด้วย	เกณฑ์การวนิจิฉยัขัน้ต�า่	(minimal	criteria)	เกณฑ์การ

วินิจฉัยเพิ่มเติม	(additional	criteria)	

	 	 ในการวนิจิฉยัจะต้องมเีกณฑ์ข้ันต�า่ครบ	ส�าหรบัเกณฑ์เสรมิการวนิจิฉัยและเกณฑ์ที่

จ�าเพาะในการวินิจฉัย	หากพบเพิ่มขึ้นจะช่วยเพิ่มความจ�าเพาะในการวินิจฉัยโรค

เกณฑ์การวินิจฉัยขั้นต�่า เกณฑ์การวินิจฉัยเพิ่มเติม

•	เจ็บเมื่อโยกบริเวณปากมดลูก	

	 จากการตรวจภายใน

•	มีกดเจ็บบริเวณมดลูก	

	 จากการตรวจภายใน

•	มีกดเจ็บที่ปีกมดลูก	

	 จากการตรวจภายใน

•	มีไข้โดยการวัดอุณหภูมิทางปากมากกว่า	

38.3ºC

•	มีมูกปนหนองออกจากช่องคลอดหรือ

ปากมดลูก

•	ตรวจ	wet	smear	จากมกูช่องคลอด	พบ

เม็ดเลือดขาว

นายแพทย์ภูโมกข์ อัมพวา

นายแพทย์วิชญ์ แสงสุวรรณ

3.12 อุ้งเชิงกรานอักเสบ/ปีกมดลูกอักเสบ

Pelvic Inflammatory Disease
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3.12 อุ้งเชิงกรานอักเสบ/ปีกมดลูกอักเสบ    

เกณฑ์การวินิจฉัยขั้นต�่า เกณฑ์การวินิจฉัยเพิ่มเติม

•	ต ร วจทา งห ้ อ งป ฏิบั ติ ก า รพบ เ ช้ื อ	

Neisser ia  gonor rhoeae 	 หรือ	

Chlamydia trachomatis		ทีป่ากมดลกู

•	ผลเลอืดม	ีErythrocyte		sedimentation		

rate	(ESR)	หรอื	C-reactive	protein	สงูขึน้

  ข้อบ่งชี้ในการรักษาแบบผู้ป่วยใน ร่วมกับปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่
  •	 ผู้ป่วยที่ยังไม่สามารถวินิจฉัยแยกโรคอื่นๆ	ออกไปได้	เช่น	ไส้ติ่งอักเสบ
  •	 ผู้ป่วยที่มีก้อนหนองบริเวณท่อน�าไข่และรังไข่
  •	 ผู้ป่วยที่มีการตั้งครรภ์ร่วมด้วย
  •	 ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง	มีไข้สูง	มีอาการคลื่นไส้อาเจียน
  •	 ผูป่้วยไม่สามารถทนรบัการรกัษาหรอืตดิตามการรกัษาโดยสตูรยาแบบผูป่้วยนอกได้

  •	 ผู้ป่วยมีอาการทางคลินิกไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาชนิดรับประทาน

3. การรักษา 

  ผูป่้วยอุง้เชงิกรานอกัเสบ	รกัษาแบบผูป่้วยนอก	(Out	Patient	Department;	OPD)	
ในกรณีผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัย	 เป็นปีกมดลูกอักเสบชนิดความรุนแรงของโรคน้อยถึง								
ปานกลาง	และไม่มีภาวะแทรกซ้อน	โดยการให้ยาฉีดเข้ากล้ามเนื้อร่วมกับยากิน
	 	 1.	 ให้ยาฉีดเข้ากล้ามเนื้ออย่างใดอย่างหนึ่ง	ได้แก่
	 	 	 1.1.	 Ceftriaxone	250	mg	ฉีดเข้ากล้ามเนื้อครั้งเดียว1,	2,	4,	5

	 	 	 1.2.	 Cefoxitin	2	gm	ฉีดเข้ากล้ามเนื้อครั้งเดียว1-3

	 	 	 1.3.	 Other	 third	 generation	 cephalosporin	 (e.g.	 ceftizoxime	 or	
cefotaxime)1-2

   และร่วมกับให้ยาอย่างใดอย่างหนึ่ง	ได้แก่
   •	 Doxycycline	100	mg	กินวันละ	2	ครั้ง	หลังอาหาร	นาน	14	วัน1-4

   •	 Azithromycin	1	gm	กินสัปดาห์ละครั้ง	นาน	2	สัปดาห์1
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บทที่ 3 การรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

   หรืออาจให้ร่วมหรือไม่ให้ร่วมกับ	metronidazole	400-500	mg	กินวันละ	

2	ครั้ง	หลังอาหาร	นาน	14	วัน	เพราะ	metronidazole	ครอบคลุมเชื้อชนิด	anaerobe	

และรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียลวาจิโนซีส	ในกรณีที่สงสัยอุ้งเชิงกรานอักเสบ1-3

   หมายเหตุ	แนะน�าผูป่้วย/ตดิเชือ้ไม่ให้ดืม่เครือ่งดืม่ทีม่แีอลกอฮอล์ระหว่างการ

รกัษารวมถงึ	24	ชัว่โมง	หลงักนิยา	metronidazole	และ	72	ชัว่โมง	หลงักินยา	tinidazole	

เนื่องจากอาจท�าให้เกิดอาการ	 disulfiram-like	 reaction1-3	 (มีอาการหน้าร้อนวูบวาบ									

ปวดศีรษะ	หายใจล�าบาก	คลื่นไส้	อาเจียน	แน่นหน้าอก	เป็นต้น)

   กรณีแพ้ยา penicillin/cephalosporin

	 	 	 1.	 หากแพ้	penicillin	สามารถใช้	cephalosporin	ได้	 เนื่องจากโอกาสแพ้

ข้ามกลุ่มของยา	<	2.5%1

	 	 	 2.	 หากแพ้	cephalosporin	เนื่องจาก	Neisseria gonorrhoeae	ดื้อต่อยา	

กลุม่	quinolone1-3	กรณท่ีีผูป่้วยแพ้	cephalosporin	พจิารณาว่าม	ีโอกาสเป็น	gonorrhea	

น้อยและสามารถติดตามการรักษาได้	ให้ใช้	levofloxacin	500	mg	กินวันละ	1	ครั้ง	นาน		

14	วัน	หรือ	ofloxacin	400	mg	กินวันละ	2	ครั้ง	นาน	14	วัน	ร่วมกับ	metronidazole		

400-500	mg		กินวันละ	2	ครั้ง	หลังอาหาร	นาน	14	วัน	และควรส่งตรวจทางห้องปฏิบัติ

การ	หาเชื้อ	Neisseria gonorrhoeae1 

    •	 หากผลเป็นบวกให้ใช้ยาปฏชิวีนะรกัษาตามผล	susceptibility	testing1 

    •	 หากผลเพาะเชื้อข้ึนเป็น	Neisseria gonorrhoeae	 ซึ่งไวต่อยา	 กลุ่ม	

cephalosporin	เพียงอย่างเดียว	แต่ผู้ป่วยแพ้	cephalosporin	ให้ใช้	quinolone	ร่วมกับ	

azithromycin	2	gm1

4. การรักษาคู่เพศสัมพันธ ์

  •	 คูเ่พศสมัพนัธ์ทีม่เีพศสมัพนัธ์ภายใน	60	วนัก่อนทีผู่ป่้วยมอีาการ	ควรได้รับการ

ตรวจและให้การรักษาเช่นเดียวกับผู้ป่วย

  •	 คูเ่พศสมัพนัธ์ทีม่เีพศสมัพนัธ์นานเกนิ	60	วนั	คูเ่พศสมัพนัธ์ล่าสดุควรได้รบัการ

รักษา	เพราะผู้ชายที่ติดเชื้อหนองใน	และหนองในเทียมมักไม่แสดงอาการ

  •	 งดการมีเพศสัมพันธ์จนกว่าจะหายขาด
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3.12 อุ้งเชิงกรานอักเสบ/ปีกมดลูกอักเสบ    

5. หญิงตั้งครรภ์/หญิงในระยะให้นมบุตร 

  เนื่องจากผู้ป่วยท่ีตั้งครรภ์มีโอกาสท่ีจะเสียชีวิตและคลอดก่อนก�าหนดสูง	 ผู้ป่วยที่			
ตั้งครรภ์ทุกคนควรนอนโรงพยาบาล	และ	ให้ยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือดด�า1-3

6. ผู้ติดเชื้อเอชไอว ี

  มโีอกาสตดิเช้ือ	Mycoplasma hominis	และ	Streptococcus		มากกว่าผู้ไม่ตดิเชือ้		
เอชไอวี1	จงึควรให้นอนโรงพยาบาล	และรบัการรกัษาด้วยการให้ยาปฏชิวีนะทางหลอดเลือดด�า

7. การนัดผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อมารับการตรวจภายหลังการรักษา 

  นัดติดตามหลังรักษา	72	ชั่วโมง	ดูการลดลงของไข้	ตรวจร่างกายและตรวจภายใน	
หากไม่ดีขึ้น	 จ�าเป็นต้องรับไว้รักษาในโรงพยาบาล	 ปรึกษาแพทย์ผู้เช่ียวชาญ	 และให้ยา
ปฏิชีวนะทางหลอดเลือดด�า1-2

เอกสารอ้างอิง
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3.	 Ross	 J,	 Judlin	 P,	 Jensen	 J.	 2012	 European	 guideline	 on	 the	
management	of	pelvic	inflammatory	disease.	Int	J	STD	AIDS	2014;25:	3-4.
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2003.	p.	28-9.
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พระพุทธศาสนาแห่งชาติ;	2553.	หน้า	31.

แนะน�าให้ตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวี และซิฟิลิสในผู้มารับบริการครั้งแรกทุกราย
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บทที่ 3 การรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

1. ลักษณะทางคลินิก

  อาการ :	มตีกขาวผดิปกต	ิปัสสาวะแสบขดั	ในผูป่้วยบางคนอาจไม่มอีาการ1-2 

  อาการแสดง :	เมือ่ตรวจมักพบตกขาวผดิปกติ	สขีาวเทา	มกีลิน่คาวปลา1-2

2. เกณฑ์ในการวินิยเพื่อการรักษา 

  โดยใช้เกณฑ์การวินิจฉัย	3	ใน	4	ข้อ	ดังนี้1

	 	 1.	 ตกขาวในช่องคลอดมีค่าความเป็นกรดด่าง	(pH)	ในช่องคลอด	>	4.5

	 	 2.	 ตกขาวมีกลิ่นคาวปลา	 (fishy-amine	 smell)	 เมื่อผสมกับ	10%	KOH	 (การ

ทดสอบ	whiff)

	 	 3.	 พบ	clue	cells	(เมือ่น�าตกขาวมาตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์จะพบเมด็เลอืดขาว

และเชื้อ	coccobacilli	จ�านวนมากเกาะติดกับผนังเซลล์เยื่อบุ)

	 	 4.	 ตกขาวมีลักษณะ	เป็นเนื้อเดียวกันเป็นแผ่นบางเคลือบอยู่ที่ผนังช่องคลอด

3. การรักษา 

  ให้ใช้ยาอย่างใดอย่างหนึ่ง	ได้แก่

  •	 Metronidazole	500	mg	กินวันละ	2	ครั้ง	หลังอาหาร	นาน	7	วัน1-4

  •	 Metronidazole	400	mg	กินวันละ	2	ครั้ง	หลังอาหาร	นาน	7	วัน3-5

  •	 Metronidazole	0.75%	gel	5	gm	ทาในช่องคลอดวันละครั้งนาน	5	วัน1-2 

นายแพทย์ภูโมกข์ อัมพวา

นายแพทย์วิชญ์ แสงสุวรรณ

3.13 แบคทีเรียลวาจิโนซีส/ช่องคลอดอักเสบ

จากแบคทีเรีย Bacterial Vaginosis
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3.13 แบคทีเรียลวาจิโนซิส/ช่องคลอดอักเสบ     

	 	 การรักษาทางเลือก2

  •	 Tinidazole	2	gm	กินวันละครั้ง	ก่อนนอน	นาน	2	วัน1-3 

  •	 Tinidazole	1	gm	กินวันละครั้ง	ก่อนนอน	นาน	5	วัน1-2

  •	 Clindamycin	300	mg	กินวันละ	2	ครั้ง	หลังอาหาร	นาน	7	วัน1-4

  หมายเหต	ุแนะน�าผูป่้วย/ตดิเชือ้	ไม่ให้ดืม่เครือ่งดืม่ทีม่แีอลกอฮอล์ระหว่างการรกัษา

รวมถึง	 24	ชั่วโมง	หลังกินยา	metronidazole	และ	72	ชั่วโมง	หลังกินยา	 tinidazole	

เนือ่งจากอาจท�าให้เกดิอาการ	disulfiram-like	 reaction1-3	 (มอีาการหน้าร้อนวบูวาบ	ปวดศรีษะ	

หายใจล�าบาก	คลื่นไส้	อาเจียน	แน่นหน้าอก	เป็นต้น)

  กรณีแพ้ยา Metronidazole/Tinidazole

 •	 ให้ใช้	clindamycin	แทนกรณีแพ้ยา	metronidazole/tinidazole1,2	

 •	 หรอืหากไม่แพ้ยา	แต่ทนผลข้างเคยีงจากยา	metronidazole	ชนดิกินไม่ได้	ให้ใช้ยา	

metronidazole	ชนิดทาแทน

4. การรักษาคู่เพศสัมพันธ ์

  คู่เพศสัมพันธ์	ควรได้รับการประเมินการติดเชื้อที่ท่อปัสสาวะที่ไม่แสดงอาการ	เช่น	

หนองในเทียม1-4

5. หญิงตั้งครรภ์/หญิงในระยะให้นมบุตร 

 	 ให้การรักษาเหมอืนบคุคลทัว่ไป	จากการศึกษาพบว่า	metronidazole	ไม่ก่อให้เกดิ

พิษกับทารกในครรภ์1-3	 (category	 B)3	 ควรระมัดระวังในการให้	 tinidazole	 ในผู้ป่วย									

ตั้งครรภ์	เนื่องจากยังไม่มีผลการศึกษาชัดเจน1-3	(category	C)3

6. ผู้ติดเชื้อเอชไอว ี

 	 ให้รักษาเหมือนผู้ไม่ติดเชื้อเอชไอวี1-5

7. การนัดผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อมารับการตรวจภายหลังการรักษา 

 	 นดั	7	วนั	หลงัวนัทีร่บัการรกัษา	ในรายทีย่งัมอีาการเพือ่รบัการตรวจทางห้องปฏบิตักิาร5
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บทที่ 3 การรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
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แนะน�าให้ตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวี และซิฟิลิสในผู้มารับบริการครั้งแรกทุกราย
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3.14 เชื้อราในช่องคลอด

1. ลักษณะทางคลินิก

  อาการ :	มตีกขาวผดิปกต	ิคนัและแสบช่องคลอด	อาจมปัีสสาวะแสบขดั1-2 

  อาการแสดง :	เมือ่ตรวจมกัพบมตีกขาวผดิปกต	ิลกัษณะคล้ายตะกอนนม	ช่องคลอด

แดงอกัเสบ	บวม	หรอืมรีอยแตก1-2

2. เกณฑ์ในการวินิจฉัยเพื่อการรักษา 

  ตรวจตกขาวจากช่องคลอดจะพบค่าความเป็นกรดด่าง	 (pH)	<	4.5	เมื่อน�ามาเจือ

จางด้วยน�้าเกลือหรือ	 10%	 KOH	 ตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์	 จะพบ	mycelium	 หรือ	

pseudohyphae	และ/หรือ	budding	yeast1

3. การรักษา 

  แบ่งการรักษาได้เป็น	2	ภาวะ

	 	 3.1	 เชื้อราในช่องคลอดชนิดไม่มีภาวะแทรกซ้อน	ให้ใช้ยาอย่างใดอย่างหนึ่ง	ได้แก่

   •	 Fluconazole	150	mg	กินครั้งเดียว	หลังอาหาร1-5

   •	 Itraconazole	200	mg	กินวันละ	2	ครั้ง	นาน	1	วัน3,	5

   •	 Clotrimazole	 500	mg	 สอดช่องคลอดครั้งเดียว	 หรือ	 Clotrimazole	

100	mg	2	เม็ด	สอดช่องคลอด	วัน	1	ครั้ง	นาน	3	วัน3-5

นายแพทย์ภูโมกข์ อัมพวา

นายแพทย์วิชญ์ แสงสุวรรณ

3.14 เชื้อราในช่องคลอด 

Vulvovaginal Candidiasis
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บทที่ 3 การรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

	 	 3.2	 เชื้อราในช่องคลอดชนิดมีภาวะแทรกซ้อน	ได้แก่	

   •	 ผูป่้วยทีเ่ป็นเช้ือราในช่องคลอดซ�า้	โดยมากกว่า	4	ครัง้ใน	1	ปี	fluconazole	

100-200	mg	กินครั้งเดียว	หลังอาหาร	และกินซ�้า	วันที่	4	และ	7	และเพื่อป้องกันการกลับ

มาเป็นซ�้าให้กิน	fluconazole	100-200	mg	กินครั้งเดียว/สัปดาห์	ต่อเนื่องกัน	6	เดือน1-2 

   •	 ผู้ป่วยมีอาการรุนแรง	เช่น	แคมมีอาการบวมแดงอย่างมาก	มีรอยแตกของ

แคม	fluconazole	150	mg	กินครั้งเดียว	และกินซ�้าวันที่	41-2 

  กรณีแพ้ยา

	 	 ยาทาเฉพาะที่ไม่พบผลข้างเคียงต่อร่างกาย	 อาจมีแสบร้อนเฉพาะที่	 ยากินกลุ่ม	

azoles	อาจมีอาการคลื่นไส้,	ปวดท้อง,	ปวดศีรษะ	พบน้อยมากที่จะท�าให้เกิดการเพิ่มขึ้น

ของเอนไซม์ตับ	 ควรระวังการให้ยา	 ในกรณีให้ยากลุ่ม	 azoles	 ร่วมกับยาชนิดอื่น	 เช่น	

simvastatin,	antiretroviral	drug,	warfarin	เป็นต้น

4. การรักษาคู่เพศสัมพันธ ์

  รักษาคู่เพศสัมพันธ์ควรมาตรวจ	หากมีอาการคันอวัยวะเพศ	หรือ	มีการอักเสบแดง

ของปลายองคชาต1	โดยให้ยาทาฆ่าเชื้อรา	เพื่อบรรเทาอาการ

5. หญิงตั้งครรภ์/หญิงในระยะให้นมบุตร 

  หญิงตั้งครรภ์/หญิงในระยะให้นมบุตร	 ห้ามใช้ยากิน	 ให้ใช้ยาสอด	 หรือ	 ยาทา1-3 

clotrimazole	500	mg	สอดช่องคลอดครั้งเดียว	หรือ	clotrimazole	100	mg	2	เม็ด	สอด

ช่องคลอด	วันละครั้ง	นาน	3	วัน3-5	หากอาการยังไม่ดีขึ้นหลังรักษาระยะสั้น	ให้เพิ่มระยะ

เวลาการรักษาให้นานขึ้น	เป็น	7-14	วัน

6. ผู้ติดเชื้อเอชไอว ี

 	 ให้รกัษาเหมอืนผูไ้ม่ตดิเชือ้เอชไอว	ีหากอาการยงัไม่ดขีึน้หลังจากการรกัษาระยะส้ัน	

ให้เพิ่มระยะเวลาการรักษาให้นานขึ้น	เป็น	7-14	วัน1-2

  หมายเหตุ

	 	 แนวทางการรกัษาของศนูย์ควบคมุโรคสหรัฐอเมรกิา	พ.ศ.	2558	แนะน�าเป็น	ยาทา

ภายในช่องคลอด	(intravaginal)1	ดังนี้
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3.14 เชื้อราในช่องคลอด

  •	 Miconazole	2%	cream	5	gm	ทาช่องคลอด	วัน	1	ครั้ง	นาน	7	วัน*

  •	 Clotrimazole	1%	cream	5	gm	ทาช่องคลอด	วัน	1	ครั้ง	นาน	7-14	วัน*

	 	 	 *	ยาทา	และยาสอด	เนื้อยาเป็นน�้ามันหล่อลื่นพื้นฐาน	(oil-based)	ส่งผลให้

	 	 	 ถุงยางฉีกขาดได้	จึงควรหลีกเลี่ยงการใช้ร่วมกัน1

7. การนัดผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อมารับการตรวจภายหลังการรักษา 

  นดั	7	วนั	หลงัวนัทีร่บัการรกัษาในรายทีย่งัมอีาการ	เพือ่รบัการตรวจทางห้องปฏบิตักิาร5

แนะน�าให้ตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวี และซิฟิลิสในผู้มารับบริการครั้งแรกทุกราย
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บทที่ 4 แนวทางการให้การปรึกษาเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

  การเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์	 อาจเกิดจากการมี
พฤตกิรรมเสีย่งทางเพศ	เช่น	การมเีพศสมัพนัธ์โดยไม่ใช้ถงุยางอนามยักบัผู้มพีฤตกิรรมเส่ียง	
การมีเพศสัมพันธ์กับหญิงหรือชายให้บริการทางเพศ	 การมีคู่เพศสัมพันธ์หลายคนและ							
การมคีูเ่พศสมัพนัธ์ป่วยเป็นโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์	สภาพปัญหาทีเ่กดิจากความเจบ็ป่วย
ด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	 ท�าให้มีผลกระทบต่อจิตใจ	 อารมณ์	 ความรู้สึกของผู้ป่วย							
ผูส้มัผสัโรคและครอบครวั	ส่งผลกระทบต่อครอบครวั	สงัคม	และมคีวามเสีย่งต่อการติดเชือ้
เอชไอวี	 ดังนั้น	 การให้การปรึกษาเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์	 จึงเป็น
แนวทางที่จะท�าให้ผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อและผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงได้เข้าใจอันตรายของโรค	 ความ
จ�าเป็นในการรักษาอย่างถูกต้อง	การป้องกันโรค	โดยมีความเข้าใจในสภาพปัญหา	เกิดการ
เรียนรู้	สามารถตัดสินใจแก้ปัญหา	และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ด้วยตนเอง
  แนวทางการให้การปรึกษาเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์1	 จะเน้นประเด็นส�าคัญ
ของการให้การปรึกษา	4	ประเด็นหลักๆ	ได้แก่
	 	 1.	 การดแูลตนเองและการมารบัการรกัษาอย่างต่อเนือ่งจนหายจากโรคตดิต่อทาง
เพศสัมพันธ์
	 	 2.	 การมีพฤติกรรมทางเพศท่ีปลอดภัยและตระหนักในประโยชน์ของการตรวจ
เลือดเพิ่มเติม	(เนื่องจากอาจอยู่ในระยะที่ยังตรวจไม่พบการติดเชื้อ;	window	period)
	 	 3.	 การสื่อสารกับคู่เพศสัมพันธ์ให้มารับการตรวจรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	
และมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย
	 	 4.	 การให้การปรกึษาต่อเนือ่งตามนดัหมาย	เพือ่ตดิตามผลการตรวจรักษาและการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

นายแพทย์พสุวัฒน์ คงศีล

บทที่ 4
แนวทางการให้การปรึกษา

เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
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บทที่ 4 แนวทางการให้การปรึกษาเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

	 	 การให้การปรึกษาเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	 ซึ่งผู้ให้การปรึกษาควรมีความรู้

และความเข้าใจในเรื่องต่างๆ	ดังต่อไปนี้

	 	 1.	 ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม	 ควรตระหนักเสมอว่าการให้ความรู้อย่างเดียว

ไม่สามารถเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมได้เสมอไป	ผูใ้ห้การปรกึษาควรให้ความช่วยเหลอืให้ผูร้บั

บริการมองเห็นปัญหา	 เห็นประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลง	 เริ่มคิดจะเปลี่ยนแปลง	 มีการ

ปฏิบัติที่เหมาะสม	จนสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตนเองได้ในที่สุด

	 	 2.	 คนทัว่ไปมกัอายท่ีจะพดูคยุเรือ่งพฤตกิรรมทางเพศ	ดงันัน้	จงึมกัไปรบัการตรวจ

รักษาช้า	หรือลังเลที่จะปรึกษาพูดคุยกับคู่ของตน	บางคนปิดบังการเจ็บป่วยเพราะเกรงว่า

จะเกิดความขัดแย้งขึ้นในครอบครัว	ดังนั้น	ผู้ให้การปรึกษาควรเน้นย�้าความส�าคัญของการ

เปิดใจพูดคุยกับคู่	 โดยมีความตั้งใจที่จะรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ให้หาย	 และลด

พฤติกรรมเสี่ยงอย่างถาวร

	 	 3.	 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์บางชนิดไม่แสดงอาการ	 เช่น	ซิฟิลิส	 เอชไอวี	 ไวรัส

ตับอักเสบบี	ไวรัสตับอักเสบซี	ท�าให้ผู้ป่วย/ติดเชื้อถ่ายทอดเชื้อไปยังคู่เพศสัมพันธ์/ผู้อื่นได้

โดยไม่รู้ตัว	 ดังนั้น	 ผู้ให้การปรึกษาควรแนะน�าให้ผู้รับบริการไปรับการตรวจ	 VDRL,	 Anti	

HIV,	HBsAg,	Anti	HBs	และ	Anti	HCV	ด้วย

	 	 4.	 ในระหว่างการดูแลรกัษาโรคตดิต่อทางเพศสัมพนัธ์	ผูป่้วย/ตดิเชือ้	บางรายอาจ

ไม่ให้ความร่วมมือในการดูแลตนเอง	 ไม่ใส่ใจในการปรับลดพฤติกรรมเส่ียงเพื่อป้องกันโรค	

หรือในระหว่างการรักษาอาจมีการติดโรคซ�้าโดยรับเช้ือจากคู่ท่ีไม่ได้รับการรักษา	 ผู้ให้การ

ปรึกษาจึงควรแนะน�า	ให้ความรู้	และสร้างแรงจูงใจในการรักษาอย่างต่อเนื่องจนหาย	และ

เน้นย�้าเรื่องการรับประทานยาต่อเนื่องจนหมด	แม้ว่าอาการของโรคจะหายไปก่อนยาหมด	

	 	 5.	 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์บางชนิด	 สามารถถ่ายทอดจากแม่สู่ลูกได้	 และจะ

ท�าให้เกิดอันตรายต่อทารกในครรภ์	 ดังนั้นผู้ให้การปรึกษาควรมีการพูดคุยเกี่ยวกับการ

ป้องกันการตั้งครรภ์	หรือวิธีการคุมก�าเนิดของผู้รับบริการปรึกษาด้วยทุกครั้ง
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บทที่ 4 แนวทางการให้การปรึกษาเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

แนวทางการให้การปรึกษาเพื่อตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี

ในรูปแบบที่บุคลากรสุขภาพเป็นผู้เสนอบริการ 

Provider–Initiated HIV Testing and Counseling; PITC

 	 การให้การปรึกษาเป็นกระบวนการส�าคัญของการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี	

เนือ่งจากเป็นการเตรยีมผูม้ารบับรกิารด้านจติใจ	อารมณ์	รวมทัง้การประเมนิความเสีย่งของ

แต่ละบคุคล	ท�าให้ผูร้บัการปรกึษามีความพร้อม	ลดความวติกกงัวล	เกดิการตัดสินใจตรวจเลือด

หาการตดิเชือ้เอชไอว	ีการให้การปรกึษายงัสามารถสร้างแรงจงูใจในการปรับเปล่ียนและลด

พฤติกรรมเสี่ยง	 มีการให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันการติดเชื้อ	 การดูแลสุขภาพ

ตนเอง	 ท�าให้ผู้มารับบริการสามารถปฏิบัติตัวได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์	 ผู้ให้การ

ปรึกษาควรค�านึง	 ถึงบริบทของผู้มารับบริการกลุ่มต่างๆ	 โดยเน้นที่ความต้องการที่แท้จริง

ของผู้รับบริการเป็นหลัก	 เพ่ือสามารถพิจารณาทางเลือกในการดูแลตนเองอย่างเหมาะสม

และต่อเนื่อง	

	 	 การให้การปรึกษาเพื่อตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวี	 ในทุกกลุ่มเป้าหมายจะต้องเน้น

หลกั	3C	คอื	การรกัษาความลบั	(confidential)	การบรกิารปรกึษา	(counseling)	และการ

ยินยอมรับบริการตรวจ	(consent)	

	 	 ในปี	พ.ศ.2550	โครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาต	ิ(UNAIDS)	และองค์การอนามยั

โลก	(WHO)	ได้เสนอรูปแบบบริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี	2	รูปแบบ2	คือ

	 	 1.	 Client–Initiated	HIV	Testing	and	Counseling	(CITC)	คือ	บริการปรึกษา

และตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวีโดยผู้รับบริการเป็นผู้ขอรับบริการ	 ซึ่งรูปแบบการบริการ

ปรึกษาและตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอวโีดยสมคัรใจ	(Voluntary	Counseling	and	Testing:	

VCT)	ที่ได้มีการใช้มาโดยตลอดนั้น	มีความหมายเดียวกันกับ	CITC	

	 	 2.	 Provider–Initiated	HIV	Testing	and	Counseling	(PITC)	คอื	บรกิารปรกึษา

และตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีในรูปแบบที่บุคลากรสุขภาพเป็นผู้เสนอบริการ	

	 	 คลินิกบริการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ควรให้บริการปรึกษาและตรวจเลือด

หาการติดเชื้อเอชไอวีในรูปแบบที่บุคลากรสุขภาพเป็นผู้เสนอบริการ	(PITC)	เนื่องจากผู้มา

รบับริการตรวจรักษาโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์	 เป็นผูท้ีมี่ความเส่ียงสงูต่อการตดิเช้ือเอชไอวี	

และการตดิเช้ือเอชไอวกีเ็ป็นการตดิเช้ือโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์	โดยในระยะ	7-10	ปีแรก

ผู้ติดเชื้อมักจะไม่มีอาการหรืออาการแสดงใดๆปรากฏให้เห็นชัด	หากผู้ติดเชื้อเอชไอวีไม่ได้

รับการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีก็จะไม่ทราบว่าตนเองติดเชื้อ	 จึงอาจมีเพศสัมพันธ์ตาม
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บทที่ 4 แนวทางการให้การปรึกษาเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ปกต	ิและสามารถแพร่เชือ้ไปสูคู่เ่พศสมัพนัธ์ได้หากไม่ใช้ถุงยางอนามยั	ดงันัน้	ผูม้ารบับรกิาร

ตรวจโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์ทกุรายถอืว่ามพีฤตกิรรมเสีย่งจึงมโีอกาสตดิเชือ้เอชไอวโีดย

ไม่รูต้วั	จงึควรได้รบับริการให้การปรกึษาเพือ่ตรวจหาการตดิเช้ือเอชไอวร่ีวมด้วย	ควรตรวจ	

Anti	HIV	ร่วมกับ	VDRL,	HBsAg,	Anti	HBs	และ	Anti	HCV	

	 	 เนื่องจากในระยะ	1	 เดือนแรกหลังจากติดเชื้อเอชไอวี	 อาจยังไม่สามารถตรวจพบ

การตดิเชือ้เอชไอวจีากการตรวจ	Anti	HIV	ได้	ผูม้ารบับรกิารตรวจโรคตดิต่อทางเพศสมัพันธ์	

ที่ผลการตรวจ	Anti	HIV	 เป็นลบ	จ�าเป็นต้องได้รับการปรึกษาเพื่อปรับลดพฤติกรรมเสี่ยง

และนัดตรวจ	Anti	HIV	ซ�้า	อีกครั้งในอีก	1	เดือนข้างหน้า3

	 	 ในปัจจุบันแนวทางการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีในประเทศไทย3	 ปี	 2557	 ได้ยึด

หลักการให้การรักษาด้วยยาต้านไวรัสเม่ือตรวจพบการติดเชื้อเอชไอวี	 โดยไม่ต้องรอให้							

ภูมิต้านทานต�่า	 (Test	 and	 Treat)	 และถือว่าการรักษาด้วยยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่อง

สม�่าเสมอ	 เป็นวิธีการที่ป้องกันการแพร่ระบาดของการติดเชื้อเอชไอวีไปพร้อมกัน	

(Treatment	as	Prevention)

	 	 ดงันัน้การส่งเสรมิให้ผูต้ดิเช้ือได้มโีอกาสเข้าถงึบริการตรวจหาการตดิเช้ือเอชไอวโีดยเรว็	

เพื่อให้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาด้วยยาต้านไวรัสจึงเป็นสิ่งส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง	 บทบาทของ

คลนิกิบรกิารตรวจโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์	นอกเหนอืจากการให้บรกิารปรกึษาและตรวจ

เลือดหาการติดเชื้อเอชไอวี	ในรูปแบบที่บุคลากรสุขภาพเป็นผู้เสนอบริการ	(PITC)	แก่	ผู้มา

รับบริการโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทุกรายแล้ว	 ควรให้บริการปรึกษาและตรวจเลือด										

หาการติดเชื้อเอชไอวีแก่คู่เพศสัมพันธ์ทุกคนของผู้มารับบริการทุกราย	 โดยรูปแบบการให	้

บริการ	 อาจให้บริการปรึกษารายบุคคลหรือเป็นคู่	 ตามความเหมาะสมกับบริบทของผู้รับ

บริการแต่ละราย

แนวทางการให้บริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี ประกอบด้วย

  1.	 การให้บริการปรึกษาก่อนการตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวี	 (Pre-test	

counseling)

	 	 2.	 การให้บริการปรึกษาหลังการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี	 (Post-test	

counseling)

	 	 3.	 การให้บริการปรึกษาต่อเนื่อง	(Ongoing	counseling)
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บทที่ 4 แนวทางการให้การปรึกษาเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

1. การให้บริการปรึกษาก่อนการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี (Pre-test 

counseling) 

 	 การให้บรกิารปรกึษาก่อนการตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอว	ีมวัีตถปุระสงค์เพ่ือให้ผู้มา

รับบริการปรึกษามีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเอดส์	ระยะที่ยังตรวจไม่พบเชื้อ	

(window	period)	และสามารถประเมินพฤติกรรมเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	เพื่อการปรับลด

พฤตกิรรมเสีย่งของตนเองได้อย่างเหมาะสม	และเพือ่เตรยีมความพร้อมในการตรวจหาการ

ติดเชื้อเอชไอวีและการรับทราบผลการตรวจ

2. การให้บริการปรึกษาหลังการตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวี (Post-test 

counseling)

 	 ส�าหรบัผูม้ารบับรกิารทีต่รวจหาการตดิเชือ้เอชไอวทีกุราย	ควรได้รบับรกิารปรกึษา

หลังการตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวีเพื่อรับทราบสถานะการติดเชื้อ	 หากผลเลือดในครั้งนี	้		

ไม่พบการตดิเชือ้เอชไอว	ีควรให้การปรกึษาทีเ่น้นการปรบัลดพฤตกิรรมเส่ียงเพือ่การป้องกนั

ให้ผลเลอืดเป็นลบตลอดไป	และนดัมาตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอวซี�า้ในอกี	1	เดอืนข้างหน้า	

หากพบว่าติดเชื้อเอชไอวี	 ควรให้การปรึกษาเพื่อช่วยให้ผู้รับบริการเข้าใจความหมายของ		

ผลการตรวจอย่างถูกต้อง	 สามารถปรับลดพฤติกรรมเสี่ยง	 ก�าหนดแนวทางในการลดและ

ป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวี	 ลดปัญหาทางด้านจิตใจและอารมณ์ที่เกิดจากการทราบ		

ผลการตรวจ	 และให้การช่วยเหลือผู้รับบริการที่มีผลเลือดเป็นบวกให้สามารถปรับตัวกับ

ภาวะการติดเชื้อได้อย่างเหมาะสม	สามารถวางแผนแก้ไขปัญหาต่างๆ	ที่อาจเกิดขึ้นตามมา	

รวมทัง้การให้การปรกึษาเพือ่ส่งตวัเข้าสูร่ะบบบรกิารรักษาพยาบาลตามสทิธิก์ารรกัษาโดยเรว็	

เพื่อการดูแลรักษาด้วยยาต้านไวรัสอย่างเหมาะสมต่อไป

3. การให้บริการปรึกษาต่อเนื่อง (Ongoing counseling) 

  การให้การปรึกษาหลังตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี	 โดยส่วนใหญ่จะมีประเด็นและ

ปัญหาต่างๆ	 ที่จ�าเป็นมากมาย	 ซึ่งผู้ให้การปรึกษาควรจัดให้มีบริการปรึกษาต่อเน่ืองตาม

ล�าดับความส�าคัญของปัญหาในผู้รับบริการแต่ละราย	 โดยท�าการนัดหมายเป็นระยะตาม

ความเหมาะสม	ซึ่งประเด็นและปัญหาต่างๆ	ได้แก่
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บทที่ 4 แนวทางการให้การปรึกษาเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

	 	 1.	 การให้การปรึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนรับยาต้านไวรัส

	 	 2.	 การให้การปรกึษาเพือ่ตดิตามการปรับตวั	การตดัสินใจ	การวางแผนการด�าเนนิชีวติ

	 	 3.	 การให้การปรึกษาเพื่อเปิดเผยผลเลือด/เปิดเผยสถานการณ์ติดเชื้อเอชไอวี	

	 	 4.	 การให้การปรกึษากรณคีูเ่พศสมัพนัธ์มผีลเลือดต่าง	(ฝ่ายหนึง่มผีลเป็นลบ	ขณะ

ที่อีกฝ่ายผลเป็นบวก)

	 	 5.	 การส่งต่อเพือ่เข้ารบับรกิารด้านสวสัดิการสงัคม	และการเข้ากลุม่เพือ่นช่วยเพือ่น

	 	 ผู้ให้บริการปรึกษาเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	สามารถให้การปรึกษาเพื่อตรวจ

หาการติดเชื้อเอชไอวีไปพร้อมๆ	 กับการให้การปรึกษารายบุคคล	 โดยรูปแบบการให้การ

ปรึกษาอาจเร่ิมต้นจากผูม้ารบับรกิารเหน็ความจ�าเป็นในการตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอว	ีหรอื

หากผูม้ารบับรกิารมไิด้ค�านงึว่าตนเองมโีอกาสในการตดิเชือ้เอชไอว	ีผูใ้ห้การปรกึษาควรเป็น

ผู้เสนอให้ผู้รับบริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี	 เพื่อประโยชน์ต่อตัวผู้รับบริการซึ่งควรให้

ความส�าคญัด้านสขุภาพและการตรวจวนิจิฉยั	เพือ่ให้มพีฤตกิรรมการป้องกนั	การดแูลรกัษา	

รวมทั้งการเข้าถึงบริการสุขภาพที่จ�าเป็นต่อไป
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กรุงเทพฯ:	โรงพิมพ์ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ;	2557.	หน้า	28.
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	 	 การตรวจคัดกรองซิฟิลิส	 มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจหาซิฟิลิสโดยการตรวจเลือด									
ในบคุคลทีต่ดิเชือ้แล้วแต่ยงัไม่แสดงอาการเนือ่งจากอยูใ่นระยะฟักตวั	(incubation	period)	
หรืออยู่ในระยะที่ไม่แสดงอาการ	(asymptomatic)	หรือเข้าสู่ระยะแฝง	(latent	syphilis)
แล้ว	ซึง่ผูต้ดิเชือ้เหล่านีส้ามารถแพร่เชือ้ซฟิิลสิสูผู่อ้ืน่ได้	การตรวจคดักรองท�าให้เราสามารถ
ให้การวินิจฉัยโรคได้แต่เน่ินๆ	 น�ามาซ่ึงการได้รับการรักษาที่รวดเร็ว	 อันเป็นการป้องกันไม่
ให้เชื้อแพร่กระจายไปสู่ผู้อื่น	 การตรวจคัดกรองซิฟิลิสสามารถท�าได้โดยการตรวจเลือด	
(syphilis	serologic	screening	tests)
  การตรวจคัดกรองซิฟิลิสควรพิจารณาตรวจในบุคคล ดังต่อไปนี้
	 	 1.	 หญิงตั้งครรภ์ทุกราย	(all	pregnant	women)
	 	 2.	 ผูบ้รจิาคโลหติ	และอวยัวะอืน่ๆ	(people	donating	blood,	blood	products	
หรือ	solid	organ)
	 	 3.	 มีเพศสัมพันธ์กับผู้ติดเชื้อซิฟิลิส	(having	a	sex	partner	who	has	syphilis)
	 	 4.	 บุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ	(high-risk	of	syphilis)

   • ผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทุกราย

   • ผูต้ดิเชือ้เอชไอว,ี	ไวรสัตบัอกัเสบบ	ีและไวรสัตบัอกัเสบซ	ี(HIV,	hepatitis	
B,	hepatitis	C)

   • ผู้ให้บริการทางเพศ	(commercial	sex	workers)

   • ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย	(MSM)

   • บุคคลผู้มีพฤติกรรมทางเพศที่มีความเสี่ยงสูง	เช่น	มีเพศสัมพันธ์โดยไม่
ใช้ถุงยางอนามัย	ในกรณีต่อไปนี้	คือ	มีคู่นอนมากกว่า	1	คนขึ้นไป,	มีคู่นอนโดยไม่รู้จักกัน

นายแพทย์นิสิต  คงเกริกเกียรติ

การตรวจคัดกรองซิฟิลิส
(Syphilis screening tests)
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มาก่อน	(anonymous	sex	partners)	เพิง่เปลีย่นคูน่อนใหม่	เปลีย่นคูน่อนบ่อยๆ	มคีูน่อนที่
มีอาการของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	
  การตรวจเลือดซิฟิลิส (Syphilis serologic tests)	 ประกอบด้วยการตรวจ	 2	
ชนิด	คือ
  1. Nontreponemal test	ประกอบด้วย
	 	 	 1.1	 VDRL	(Venereal	Diseases	Research	Laboratory)
	 	 	 1.2	 RPR	(Rapid	Plasma	Reagins)
	 	 	 Nontreponemal	test	หรือ	non	specific	treponemal	test	เป็นวิธีการ
ตรวจหา	 reagin	 antiboby	 ชนิดไม่เฉพาะต่อเชื้อโรคซิฟิลิส	 สามารถตรวจได้ทั้งในเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณเป็นการตรวจท่ีท�าได้ง่าย	 และมีราคาถูก	 จึงนิยมใช้เป็นการตรวจ		
คัดกรองเบื้องต้น	 (preliminary	 screening	 tests)	 นอกจากนี้	 Nontreponemal	 test					
ยงัมปีระโยชน์เพ่ือใช้ดู	serological	activity	ของ	syphilis	ว่าโรคอยูใ่นระยะรนุแรง	(active)	
หรอืไม่	และยงัใช้ประโยชน์ในการตดิตามผลการรกัษา	(monitor	effective	of	treatment)
	 	 	 VDRL	เป็นวิธีทดสอบหา	reagin	antibody	ในสิ่งส่งตรวจ	โดยอาศัยหลักการ
เกิดปฏิกิริยา	 antigen-antibody	 complex	 ซึ่งแอนติเจนที่ใช้ในการทดสอบเป็น	
cardiolipin/lecithin/cholesterol	ซึ่งสกัดมาจากเนื้อเยื่อต่างๆ	ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม	
เมื่อท�าปฏิกิริยากับ	 reagin	 antibody	 จะเกิดการแขวนตะกอน	 (flocculation)	 จากนั้น
อ่านปฏิกิริยาด้วยกล้องจุลทรรศน์	
	 	 	 RPR	 มีหลักการตรวจหา	 reagin	 antibody	 ในส่ิงส่งตรวจ	 เหมือน	 VDRL									
แตต่่างกนัทีแ่อนตเิจนเปน็	cardiolipin	suspension	ซึง่มผีงถา่นอนภุาคเล็กๆ	ผสมอยูด้่วย	
แอนติเจนท�าปฏิกิริยากับ	 reagin	 จึงสามารถมองเห็นการเกิดการแขวนตะกอน	
(flocculation)	ได้ด้วยตาเปล่า
  2. Treponemal test	ประกอบด้วย
	 	 	 2.1	 TPHA	(Treponema Pallidum	hemagglutination	assay)
	 	 	 2.2	 TPPA	(Treponema Pallidum	particle	agglutination	test)
	 	 	 2.3	 FTA-ABS	(Fluorescent	Treponemal	Antibody	Absorption	Test)
	 	 	 Treponemal	test	หรอื	specific	treponemal	test	เป็นการตรวจแอนติบอดี
ชนิดเฉพาะต่อเชื้อซิฟิลิส	 เนื่องจากเป็นการตรวจหาภูมิต้านทานต่อเช้ือ	 T. pallidum 
(detect	antibodies	against	T. pallidum	protein)	ผลบวกของ	treponemal	test	มี
ความหมายว่าผูป่้วยนัน้ได้รับเชือ้ซฟิิลสิแล้ว	จงึใช้ส�าหรบัตรวจยนืยนั	(confirmatory	test)	
หลังตรวจพบ	nontreponemal	test	ให้ผลบวก 
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	 	 	 TPHA	เป็นการตรวจทีใ่ช้หลกัการ	micro-hemagglutination	assay	โดยการ
ใช้เมด็เลอืดแดงทีถ่กู	sensitize	ด้วย	sonicated	T. pallidum	มาท�าปฏกิริยิากบัน�า้เหลอืง
ของผู้ป่วยที่มี	treponema	antibody	จะเกิด	agglutination	ขึ้น	โดยการรวมตัวของเม็ด
เลือดแดงเกาะกันเป็นร่างแหตกลงบนพื้นผิวของก้นหลุม	treponemal	test	เป็นการตรวจ
ซึ่งมีความแม่นย�าสูง	และเฉพาะต่อโรคซิฟิลิส	ส่วน	TPPA	มีหลักการคล้าย	TPHA	
	 	 	 FTA-ABS	เป็นวธีิมาตรฐานส�าหรบัการตรวจหาการตดิเช้ือซิฟิลสิ	โดยใช้หลกัการ	
Indirect	 immunofluorescent	 antibody	 test	 ห้องปฏิบัติการบางแห่งอาจจะไม่นิยม
ตรวจด้วยวิธีนี้	เนื่องจากต้องอ่านผลด้วยกล้องจุลทรรศน์เรืองแสง
	 	 	 อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน	 ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี	 มีการตรวจ	
treponemal	test	ใหม่ๆ	ที่ได้รับพัฒนาขึ้นมาอีกมากมาย	เช่น

   • Immunochromatography	test	(Rapid	test)

   • Treponemal	Enzyme	Immunoassay	(EIA)

   • Chemiluminescence	Immunoassay	(CIA)

   • IgG	immunoblot	test	for	T. pallidum	(Western	blot)

   ล�าดับและขั้นตอนการตรวจคัดกรองซิฟิลิส (Algorithm for screening 
for syphilis)

1. แบบดั้งเดิม (Traditional algorithm for screening syphilis) 

	 	 เป็นแบบที่นิยมท�ามานาน	เริ่มต้นด้วยการตรวจ	nontreponemal	test	ก่อน	หาก
ให้ผลบวก	จึงตรวจยืนยันด้วยการตรวจด้วย	treponemal	test	
	 	 	 	 Primary	screening	tests	 :	 Nontreponemal	test
	 	 	 	 Confirmatory	tests	 :	 Treponemal	test	
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  ข้อควรสงัเกต	:	ในผูท้ีต่ดิเช้ือซฟิิลสิบางราย	nontreponemal	test	อาจให้ผลลบได้		

ซึ่งพบได้ในภาวะต่อไปนี้

	 	 1)	 ปรากฎการณ์โปรโซน	 (Prozone	phenomenon)	พบได้ในซิฟิลิสระยะที่	 2		

เกดิจากภาวะทีร่่างกายผูต้ดิเชือ้มรีะดบัแอนตบิอดสีงูกว่าปกต	ิท�าให้ไม่สามารถเกดิปฏกิริยิา

การจบัตวักนัของ	anitgen-antibody	complex		ท�าให้เกดิเป็นผลลบลวง	(false	negative)

	 	 2)	 ประมาณ	30%	ของผู้ป่วยซิฟิลิสระยะแฝงช่วงปลาย	(late	latent	syphilis)		

อาจให้ผลการตรวจ	VDRL/RPR	เป็นลบได้

	 	 3)	 ในช่วงต้นๆ	ของซิฟิลิสระยะที่	1	(early	primary	syphilis)

2. แบบย้อนทาง (Reverse algorithm for screening syphilis)  

	 	 เป็นแนวคิดจาก	US-CDC	เนื่องจาก	ปัจจุบันมีการพัฒนาการตรวจ	treponemal	

test	 ด้วยเทคโนโลยีใหม่	 ซ่ึงบางชนิดท�าได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วกว่า	 nontreponemal	

test	 ประกอบกับความนิยมใช้เครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ	 (automate)	 ในการตรวจ

วินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการมากขึ้น	 ซ่ึงมีข้อได้เปรียบกว่าวิธีแบบดั้งเดิมที่สามารถตรวจ

พบการติดเชื้อซิฟิลิสได้แต่เนิ่นๆ	 จึงมีผู้เชี่ยวชาญเสนอแนวคิดที่จะใช้	 treponemal	 test	

มาเป็น	primary	screening	tests	แทน	nontreponemal	test	ซึ่งมักนิยมใช้	EIA	หรือ	

CIA	ในการตรวจด้วยเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ	ดังเช่นแนวทางของ	2014	European	

Guideline	on	the	Management	of	Syphilis

	 	 ถ้า	treponemal	test	ให้ผลบวก	ให้ตรวจ	nontreponemal	test	(VDRL	หรอืRPR)	

และถ้า	nontreponemal	test	ให้ผลบวกด้วย	ให้การวนิจิฉยัเป็นซฟิิลสิ	ถ้า	nontreponemal	

test	ให้ผลลบ	ให้ตรวจยืนยันด้วย	treponemal	test	อีกครั้งหนึ่ง	 โดยใช้	 treponemal	

test	ที่ต่างชนิดกัน	(different	type	treponemal	test)	ถ้าให้ผลบวก	ให้การวินิจฉัยเป็น

ซิฟิลิส
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เปรยีบเทียบการตรวจคดักรองแบบ Traditional algorithm กบั Reverse algorithm

  จาก	http://www.cdc.gov/std/syphilis/syphilis-webinar-slides.pdf		โดย	Karen	

Hoover,	MD,	MPH	และ	Ina	Park,	MD,	MS

	 	 ส�าหรับในประเทศไทยการตรวจยนืยนัด้วย	different	type	treponemal	test	อกีครัง้	

อาจกระท�าได้ยากเนื่องจากอาจมีปัญหาเรื่องงบประมาณและภาระงานด้านอื่นๆ	 มีมาก	

ล�าดับและขั้นตอนแบบย้อนทาง	 อาจปรับให้เข้ากับความเหมาะสมของประเทศไทย														

ดังแผนผังข้างล่าง

	 	 Primary	screening	tests	 :	 Treponemal	test		

	 	 Treatment	monitoring	with	 :	 Non-treponemal	test

	 	 เมือ่	nontreponemal	test	ให้ผลบวก	ให้วนิจิฉยัเป็นซิฟิลิส	แต่ถ้า	nontreponemal	

test	ให้ผลเป็นลบ	ให้พิจารณาดวู่ามปัีจจยัแห่งความเสีย่งต่อการตดิเชือ้หรอื	high-risk	(ระบุ

ไว้ในหน้า	80)	หรือไม่	หากเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง	ควรพิจารณาให้การรักษา

แบบผู้ติดเชื้อซิฟิลิส
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  การแปลผลเลือดหาการติดเชื้อซิฟิลิส

Nontreponemal 

test

Treponemal

 test

การแปลผล หมายเหตุ

ผลบวก ผลบวก เป็นซิฟิลิส

•	 เป็นระยะที่	1	หากตรวจพบ	

แผล	chancre										

•	 เป็นระยะที่	2	หากตรวจพบ	

ผื่นตามร่างกาย	 ผื่นที่ฝ่ามือ

ฝ่าเท้า	 ผื่น	 condyloma	

lata,	mucous	patch	หรือ	

alopecia	ฯลฯ			

•	 เป็นระยะแฝง	หากตรวจไม่

พบอาการทางคลินิก														

ผลลบ ผลบวก เป็นซิฟิลิส

พบในผู้ป่วยซฟิิลิส	ดงัภาวะต่อ

ไปนี้				

1.	ซิฟิลิสระยะแฝงช่วงปลาย												

2.	ซฟิิลิสทีไ่ด้รบัการรกัษาแล้ว*								

3.	ปรากฏการณ์	Prozone	ซึง่

มกัพบในในซฟิิลิสระยะท่ี	2
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Nontreponemal 

test

Treponemal

 test

การแปลผล หมายเหตุ

ผลบวก ผลลบ

ไม่เป็นซิฟิลิส											

(Biological	

false	positive	

VDRL/RPR)

พบใน	febrile	infective	

illnesses	(เช่น	malaria,	

hepatitis,	chickenpox,	

measles,	etc.),	pregnancy,	

injecting	drug	users,	

autoimmune	diseases,	HIV	

infection,	chronic	

infections	เช่น	leprosy,	TB,	

malignancies,		chronic	liver	

disease,	older	age.	ฯลฯ

ผลลบ ผลลบ ไม่เป็นซิฟิลิส

*	ในผู้ป่วยซิฟิลิสที่ได้รับการรักษาแล้ว	(Treated	syphilis)	ระดับ	VDRL/RPR	titer	มักจะลดลง

เรื่อยๆ	จนเป็นลบ	(nonreactive)	ส่วนใน	Treponemal	test	ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักมีผลตรวจเลือด

เป็นบวกไปตลอดชีวิต	 (remainder	of	 lives)	แม้ว่าได้รับการรักษาแล้วก็ตาม	ดังนั้นการแยกว่า				

ผู้ป่วยเป็นซิฟิลิสระยะแฝงช่วงปลาย	หรือซิฟิลิสที่ได้รับการรักษาแล้ว	ต้องอาศัยประวัติในอดีตว่า

เคยได้รับการรักษามาก่อนหรือไม่		
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1. ระดบัความปลอดภัยของยาทีใ่ช้ในหญงิตัง้ครรภ์ (Pregnancy Categories)

  องค์การอาหารและยา	 ประเทศสหรัฐอเมริกา	 (U.S.	 Food	 and	 Drug	
Administration	;	US	FDA)	แบ่งออกเป็น	5	ประเภท	ได้แก่	Category	A,	B,	C,	D	และ	X1 

  Category A

	 	 จากการศกึษาแบบมกีลุม่ควบคมุในหญงิตัง้ครรภ์	พบว่า	ยากลุม่นีไ้ม่มีความเสีย่งใน
การท�าให้เกิดความผิดปกติของทารกในครรภ์เม่ือใช้ในช่วงไตรมาสแรก	 และไม่มีหลักฐาน
ทางวิชาการที่แสดงความเสี่ยงต่อการเกิดความผิดปกติของทารกในครรภ์	 เมื่อใช้ในช่วง
ไตรมาสที่	2	และ	3

  Category B

	 	 จากการศึกษาในสัตว์	พบว่า	ยากลุ่มนี้ไม่มีความเสี่ยงในการท�าให้เกิดความผิดปกติ
ของตัวอ่อนในครรภ์	แต่ไม่มีการศึกษาแบบมีกลุ่มควบคุมในหญิงตั้งครรภ์หรือการศึกษาใน
สัตว์ที่แสดงผลกระทบอันไม่พึงประสงค์	 (นอกจากความสามารถในการสืบพันธุ์ลดลง)	 ซึ่ง
ไม่มีการยนืยันในการศกึษาแบบมกีลุม่ควบคมุในหญงิตัง้ครรภ์เมือ่ใช้ในช่วงไตรมาสแรก	(และ
ไม่มหีลกัฐานทางวชิาการทีแ่สดงความเสีย่งต่อการเกดิความผดิปกตขิองทารกในครรภ์	เมือ่
ใช้ในช่วงไตรมาสที่	2	และ	3)

  Category C

	 	 จากการศึกษาในสัตว์	 พบว่า	 ยากลุ่มน้ีท�าให้เกิดความผิดปกติของตัวอ่อนในครรภ์	
(ตวัอ่อนเกดิวริปู	หรอื	ตาย	หรอื	อืน่ๆ)	และไม่มกีารศกึษาแบบมกีลุม่ควบคมุในหญงิตัง้ครรภ์	

เภสัชกรหญิงจันทนา ชูเกียรติศิริ

เภสัชกรหญิงชลธิวา มา

ข้อแนะน�าเกี่ยวกับยารักษา

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
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หรือการศึกษาในหญิงตั้งครรภ์และสัตว์ท่ีสามารถหาได้	 ดังน้ัน	 ควรใช้ยากลุ่มนี้เมื่อมีการ

ประเมนิแล้วว่าจะเกดิประโยชน์มากกว่าความเสีย่งในการท�าให้เกดิความผดิปกตขิองทารก

ในครรภ์

  Category D

	 	 มีหลักฐานทางวิชาการเชิงบวกที่แสดงให้เห็นว่า	 ยากลุ่มนี้มีความเสี่ยงในการท�าให้

เกิดความผิดปกติของทารกในครรภ์	 แต่ประโยชน์จากการใช้ยากลุ่มน้ีในหญิงตั้งครรภ์

สามารถยอมรับได้	 แม้ว่ามีความเสี่ยงก็ตาม	 (เช่น	 ยาที่จ�าเป็นต้องใช้ในสถานการณ์ที่เป็น

อนัตรายถงึชวีติหรอืโรคร้ายแรง	ซ่ึงยาทีม่คีวามปลอดภัยต่อหญงิต้ังครรภ์ไม่สามารถใช้ได้ผล)	

  Category X 

	 	 จากการศกึษาในสตัว์หรอืมนษุย์	พบว่า	ยากลุม่นีท้�าให้เกดิความผดิปกตขิองตัวอ่อน

หรอืทารกในครรภ์	หรอืมหีลกัฐานทางวชิาการทีแ่สดงความเส่ียงต่อความผิดปกตขิองทารก

ในครรภ์จากประสบการณ์การใช้ยาในมนุษย์หรือสัตว์	และการใช้ยากลุ่มนี้ในหญิงตั้งครรภ์

ท�าให้เกดิความเสีย่งมากกว่าประโยชน์ทีจ่ะได้รบั	ดงันัน้	ยากลุม่นีจ้งึจดัเป็นยาห้ามใช้ในหญงิ

ตั้งครรภ์	หรือในหญิงที่อาจจะตั้งครรภ์

2. ตวัอย่างยารกัษาโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์แบ่งตาม US-FDA Pregnancy 

Categories1  

  

Generic Route of 
Administration

Pregnancy Category

Acyclovir PO B

parenteral B

topical 	B2

Azithromycin PO B

Benzathine	Penicillin	G parenteral B

Benzyl	Benzoate topical N/A

Cefixime PO B
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Cefotaxime parenteral B

Ceftriaxone parenteral B

Ciprofloxacin PO C

Clotrimazole PO	(troche) C

vaginal	 B

Doxycycline PO D

Erythromycin PO B

Famciclovir PO B

Fluconazole PO C	(single	dose	for	vaginal	
candidiasis);

D	(all	other	indication)

Gamma	Benzene	
Hexachloride

topical C2

Imiquimod topical C2

Itraconazole PO C

Ivermectin PO C2,	12

Ketoconazole PO C

Levofloxacin PO C

Metronidazole PO B

Ofloxacin PO C	;	caution	especially	in	
1st	trimester

Permethrin topical B2

Podophyllin topical X3

Roxithromycin PO N/A

Tetracycline PO D

Tinidazole PO C

Trichloroacetic	acid topical C4

Valacyclovir	 PO B
หมายเหตุ	:	N/A	(Not	Available)	=	ไม่พบข้อมูล
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3. ปฏิกิริยาระหว่างยารักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กับยาอื่น6

  1. ยาต้านเชือ้แบคทีเรยี (Antibacterial Drugs)

ยา ท�าปฏิกิริยากับ ผลที่เกิดขึ้น ข้อแนะน�า

1. ยากลุ่ม Cephalosporins

Cefixime Warfarin ระดับยา	Warfarin	 ใน
เลือดเพิ่มขึ้น5

1.	ติ ด ต า มค ่ า 	 C l o t t i n g	
parameters	ได้แก่	INR,	PT5

2.	ปรับลดขนาดยา	Warfarin5

Ceftriaxone Warfarin ระดับยา	Warfarin	 ใน
เลือดเพิ่มขึ้น2,	6

1.	ตดิตามค่า	Clotting	
parameters	ได้แก่	INR,	PT6

2.	ปรับลดขนาดยา	Warfarin6

2. ยากลุ่ม Macrolides

Azithromycin Warfarin ระดับยา	Warfarin	 ใน
เลือดเพิ่มขึ้น6

1.	ติ ด ต า ม ค ่ า 	 C l o t t i n g	
parameters	ได้แก่	INR,	PT6

2.	ปรับลดขนาดยา	Warfarin6

อาหาร อาหารมีผลลดความเข้ม
ข้นสูงสุดของยาในเลือด	
52%7

ควรกนิยา	Azithromycin	ตอน
ท้องว่าง	ก่อนอาหารอย่างน้อย	
1	 ชั่วโมง	หรือหลังอาหาร	 2	
ชั่วโมง1

Erythromycin Carbamazepine Carbamazepine	 ใน
เลือดอาจสูงมากจนเกิด
พิษได้6

ตดิตามการใช้ยาและปรบัขนาด	
Carbamazepine	 ให้เหมาะ
สม6

Digoxin Digoxin	ในเลือดอาจสูง
มากจนเกิดพิษได้6

ตรวจวัดระดับยา	Digoxin	 ใน
เลือดและสังเกตอาการพิษของ	
Digoxin6

E r g o t am i ne 	 และ
อนุพันธ์

ระดับ	Ergotamine	ใน
เลือดสูงขึ้น	จนอาจเกิด
พษิของยา	ท�าให้เกดิการ
ขาดเลือดที่หลอดเลือด
ส่วนปลาย6

1.	ติดตาม/แนะน�าให้ผู ้ป่วยดู	
sign	ergotism	อย่างใกล้ชดิ

2.	อ า จ ป รั บ ล ด ข น า ด ย า	
Ergotamine6

Theophylline ระดับ	 Theophylline	
เพิม่ขึน้จนอาจเกดิพิษได้6

ตรวจวัดระดับยาและปรับ
ขนาดยา	Theophylline	 ให้
เหมาะสม6
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ยา ท�าปฏิกิริยากับ ผลที่เกิดขึ้น ข้อแนะน�า

แอลกอฮอล์ แอลกอฮอล์อาจลดการ
ดูดซึมยา2	ท�าให้ผลการ
ยับยั้งเชื้อลดลง

หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์2

Roxithromycin E r g o t am i ne 	 และ
อนุพันธ์

ระดับ	Ergotamine	ใน
เลือดสูงขึ้น	จนอาจเกิด
พิษของยา	 เนื่องจากมี
ฤทธิ์ตีบหลอดเลือด	อาจ
เกิดเนื้อตายส่วนปลาย8

ห้ามใช้ยานี้ร่วมกัน8

อาหาร ระดบัยา	Roxithromycin	
ในเลือดลดลง8

ควรกนิยาน้ีก่อนอาหาร1	15	นาที8

3. ยากลุ่ม Quinolones

Ciprofloxacin แคลเซียม	แมกนีเซียม	
อะลูมิเนียม	 เหล็ก	หรือ	
สงักะส	ีทีอ่ยูใ่นรปูของยา	
หรือสารอาหาร	เช่น	ยา
ลดกรด	 ยาบ�ารุงเลือด	
ผลิตภัณฑ์นม

Ciprofloxacin	ถูกดดูซมึ
น้อยลง6	 ท�าให้ผลการ
ยับยั้งเชื้อลดลง

หลีกเลี่ยงการให้ยาร่วมกัน6 
หรือในกรณีที่ไม่สามารถหลีก
เลีย่งได้	ให้กนิยา	Ciprofloxacin	
ก่อนหรือหลังยาดังกล่าว	อย่าง
น้อย	2	ชั่วโมง

Levofloxacin แคลเซียม	แมกนีเซียม	
อะลูมิเนียม	 เหล็ก	หรือ	
สงักะส	ีทีอ่ยูใ่นรปูของยา	
หรือสารอาหาร	เช่น	ยา
ลดกรด	 ยาบ�ารุงเลือด	
ผลิตภัณฑ์นม

Levofloxacin	ถกูดดูซมึ
น้อยลง6	 ท�าให้ผลการ
ยับยั้งเชื้อลดลง

หลกีเลีย่งการให้ยาร่วมกนั6 หรอื
ในกรณทีีไ่ม่สามารถหลกีเลีย่งได้	
ให้ทานยา	Levofloxacin	ก่อน
หรอืหลงัยาดงักล่าวอย่างน้อย	2	
ชัว่โมง

Ofloxacin แคลเซียม	แมกนีเซียม	
อะลูมิเนียม	 เหล็ก	หรือ	
สงักะส	ีทีอ่ยูใ่นรปูของยา	
หรือสารอาหาร	เช่น	ยา
ลดกรด	 ยาบ�ารุงเลือด	
ผลิตภัณฑ์นม

Ofloxacin	 ถูกดูดซึม
น้อยลง6	 ท�าให้ผลการ
ยับยั้งเชื้อลดลง

หลีกเลี่ยงการให้ยาร่วมกัน1,	6 
หรือในกรณีที่ไม่สามารถหลีก
เลี่ยงได้	 ให้กินยา	Ofloxacin	
ก่อนหรือหลังยาดังกล่าวอย่าง
น้อย	2	ชั่วโมง1

4. ยากลุ่ม Tetracyclines

Doxycycline Digoxin ระดับยา	Doxycycline	
ใน เ ลื อดลดลง 	 และ	
Digoxin	ในเลือดอาจสูง
มากจนเกิดพิษได้6

ตรวจวัดระดับยา	Digoxin	 ใน
เลือดและสังเกตอาการพิษของ	
Digoxin6
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ยา ท�าปฏิกิริยากับ ผลที่เกิดขึ้น ข้อแนะน�า

Penicillins ฤทธิก์ารฆ่าเชือ้	(Bacteri-
c ida l ) 	 ของยากลุ ่ ม	
Penicillins	จะไปขดัขวาง
ฤ ท ธิ์ ก า ร ยั บ ยั้ ง เ ชื้ อ	
(Bacteriostatic)	ของยา	
Doxycycline	ท�าให้ผลของ
ยา	Doxycycline	ลดลง6

หากเป็นไปได้ควรพิจารณา			
หลีกเลี่ยงการให้ยาร่วมกัน6

Carbamazepine ระดับยา	Doxycycline	
ในเลือดลดลง6

เพ่ิมขนาดยา	Doxycycline	
ห รื อ พิ จ า รณา ใ ช ้ ย า ก ลุ ่ ม	
Tetracyclines	ตัวอื่นแทน6

Phenytoin Half-life	ของ	
Doxycycline	ลดลง6

1.	เพิ่มขนาดยา	Doxycycline	
2	เท่า

2.	ตดิตาม	Clinical	response	
อย่างใกล้ชิด6

Oral	contraceptives ประสิทธิภาพของยาคุม
ก�าเนิดอาจลดลง6

ควรใช้วิธีการคุมก�าเนิดอื่นๆ	
ร่วมด้วย6	 เช่น	การใช้ถุงยาง
อนามัย

แคลเซียม	แมกนีเซียม	
อะลูมิเนียม	 เหล็ก	หรือ
สงักะส	ีทีอ่ยูใ่นรปูของยา	
หรือสารอาหาร	เช่น	ยา
ลดกรด	 ยาบ�ารุงเลือด	
ผลิตภัณฑ์นม

Doxycycline	ถูกดูดซึม
น้อยลง6 ท�าให้ผลการ
ยับยั้งเชื้อลดลง

หลกีเลีย่งการให้ยาร่วมกนั	หรอื
ให้กินห่างกัน	3-4	ชั่วโมง6

แอลกอฮอล์ การดืม่แอลกอฮอล์เร้ือรัง	
(Chronic	 Alcohol	
Consumption)	ส่งผลให้	
Doxycycline	ถูกขับออก
เรว็ข้ึน6

ควรงดหรือหลีกเลี่ยงเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์6

Tetracycline Digoxin Digoxin	ในเลือดอาจสูง
มากจนเกิดพิษได้6

ตรวจวัดระดับยา	Digoxin	 ใน
เลือดและสังเกตอาการพิษของ	
Digoxin6
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ยา ท�าปฏิกิริยากับ ผลที่เกิดขึ้น ข้อแนะน�า

Penicillins ฤทธ์ิการฆ่าเช้ือ	
(Bactericidal)	ของยากลุม่	
Penicillins	 จะไปขัด
ขวางฤทธ์ิ	การยบัยัง้เชือ้	
(Bacteriostatic)	ของยา	
Tetracycline	ท�าให้ผล
ของยา	 Tetracycline				
ลดลง6

หากเป็นไปได้ควรพิจารณาหลกี
เลี่ยงการให้ยาร่วมกัน6

Oral	contraceptives ประสิทธิภาพของยาคุม
ก�าเนิดอาจลดลง6

ควรใช้วิธีการคุมก�าเนิดอื่นๆ	
ร่วมด้วย6	 เช่น	การใช้ถุงยาง
อนามัย

Isotretinoin ความดันในสมองสูงขึ้น6 ห้ามใช้ยานี้ร่วมกัน6

แคลเซียม	แมกนีเซยีม	
อะลูมิเนียม	 เหล็ก	หรือ
สังกะสี	ท่ีอยูใ่นรปูของยา	
หรือสารอาหาร	เช่น	ยา
ลดกรด	 ยาบ�ารุงเลือด	
ผลิตภัณฑ์นม

Tetracycline	ถูกดูดซึม
น้อยลง6	 ท�าให้ผลการ
ยับยั้งเชื้อลดลง

หลกีเลีย่งการให้ยาร่วมกนั	หรอื
ให้กินห่างกัน	3-4	ชั่วโมง6

อาหาร Tetracycline	ถูกดูดซึม
น้อยลง6	 ท�าให้ผลการ
ยับยั้งเชื้อลดลง

กินยา	 Tetracycline	 ก่อน
อาหารอย่างน้อย	1	ชัว่โมง	หรือ	
หลั ง อาหารอย ่ า งน ้ อย 	 2	
ชั่วโมง1,6	 และดื่มน�้าปริมาณ
มาก	อาจกินพร้อมอาหารเพ่ือ
ลด	GI	upset1

  2. ยาต้านเชือ้รา (Antifungal Drugs

ยา ท�าปฏิกิริยากับ ผลที่เกิดขึ้น ข้อแนะน�า

5. ยากลุ่ม Azoles

Fluconazole Warfarin ระดับยา	Warfarin	 ใน
เลือดเพิ่มขึ้น6

1.	ติ ด ต า มค ่ า 	 C l o t t i n g	
parameters	ได้แก่	INR,	PT

2.	ปรับลดขนาดยา	Warfarin6

NSAIDs ระดับยา	NSAIDs	อาจ
เพิ่มสูงขึ้น6

ควรปรับขนาดยา	NSAIDs6
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ยา ท�าปฏิกิริยากับ ผลที่เกิดขึ้น ข้อแนะน�า

ยากลุ่ม	HMG-CoA	
Reductase	Inhibitors	
เช่น	Simvastatin,	
Atorvastatin,	
Rosuvastatin

ระดบัยากลุ่ม	HMG-CoA	
Reductase	 Inhibitors	
ในเลือดเพิ่มขึ้น	 เกิดผล
อันไม่พึงประสงค์จากยา	
เช่น	Rhabdomyolysis6

1.	ห ลี ก เ ล่ี ย ง ก า ร ใ ช ้ ย า	
Fluconazole	 ร่วมกับยา		
กลุม่น้ี6

2.	ปรับลดขนาดยากลุม่	HMG-
CoA	Reductase	Inhibitors6

3.	อาจเลอืกใช้ยา	Pravastatin	
แทน	เน่ืองจากมผีลต่อระดบั
ยาน้อยทีส่ดุ6

ยากลุม่	Protease	
Inhibitors	(PIs)	เช่น	
Ritonavir,	Indinavir,	
Saquinavir

ร ะ ดั บ ย า กลุ ่ ม 	 P I s ,	
Fluconazole	 ในเลือด
อาจเพิ่มขึ้น	 เพิ่มความ
เสี่ยงของการเกิดพิษได้6

อาจปรับลดขนาดยาแต่ละตัว	
และตดิตามการเกดิพิษจากยา6

ยากลุ่ม	Non-
Nucleoside	Reverse	
T r a n s c r i p t a s e	
Inhibitors	 (NNRTIs)	
เช่น	Nevirapine,	

ระดับยา	Fluconazole	
ในเลือดอาจลดลง	ระดับ
ยากลุม่	NNRTIs	ในเลอืด
อาจเพิ่มขึ้น	 เพิ่มความ
เสี่ยงของการเกิดพิษได้6

ตดิตามระดบัยา	Fluconazole	
ในเลอืด	และอาการทางคลนิิก
ของผูป่้วยทีใ่ช้ยา	Fluconazole	
ไม่ได้ผล6

Itraconazole Warfarin ระดับยา	Warfarin	 ใน
เลือดเพิ่มขึ้น6

1.	ติ ด ต า มค ่ า 	 C l o t t i n g	
parameters	ได้แก่	INR,	PT

2.	ปรับลดขนาดยา	Warfarin6

Ergotamine	
และอนุพันธ์

ระดับ	Ergotamine	ใน
เลือด	สูงขึน้	จนอาจเกดิ
พษิของยา	ท�าให้เกดิการ
ขาดเลือดที่หลอดเลือด
ส่วนปลาย	 (peripheral	
ischemia)6

ห้ามใช้ยา	Itraconazole	ร่วม
กับยากลุ่มนี้6

ยาลดกรด ระดับยา	 Itraconazole	
ในเลือดลดลง

หลกีเลีย่งการกนิ	Itraconazole	
ร่วมกบัยาลดกรด2

ยากลุ่ม	HMG-CoA	
Reductase	Inhibitors	
เช่น	Simvastatin,	
Atorvastatin,	
Rosuvastatin

ระดบัยากลุม่	HMG-CoA	
Reductase	 Inhibitors	
ในเลือดเพิ่มขึ้น	 เกิดผล
อันไม่พึงประสงค์จากยา	
เช่น	Rhabdomyolysis6

1.	ห้ามใช้ยา	Itraconazole	ร่วม
กบัยากลุม่น้ี6

2.	ปรบัลดขนาดยากลุม่	HMG-
CoA	Reductase	Inhibitors6

3.	อาจเลอืกใช้ยา	Pravastatin	
แทน	เน่ืองจากมผีลต่อระดบั
ยาน้อยทีส่ดุ6

Final Master edit_ice.indd   94 29/9/58   16:13



แนวทางการดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พ.ศ. 2558 95

ภาคผนวก

ยา ท�าปฏิกิริยากับ ผลที่เกิดขึ้น ข้อแนะน�า

ยากลุ่ม	Protease	
Inhibitors	(PIs)	เช่น	
Ritonavir,	Indinavir,	
Saquinavir

ร ะ ดั บ ย า กลุ ่ ม 	 P I s ,	
Itraconazole	 ในเลือด
อาจเพิ่มขึ้น	 เพิ่มความ
เสี่ยงของการเกิดพิษได้6

อาจปรับลดขนาดยาแต่ละตัว	
และตดิตามการเกดิพิษจากยา6

ยากลุม่	Non-Nucleoside	
Reverse	Transcriptase	
Inhibitors	(NNRTIs)	เช่น	
Nevirapine

ระดับยา	 Itraconazole	
ในเลอืดอาจลดลง	ระดับ
ยากลุ่ม	NNRTIs	ในเลือด
อาจเพิ่มขึ้น	 เพิ่มความ
เส่ียงของการเกดิพิษได้6

ตดิตามระดบัยา	Itraconazole	
ในเลอืด	และอาการทางคลนิิก
ของผูป่้วยทีใ่ช้ยา	Itraconazole	
ไม่ได้ผล6

Ketoconazole Warfarin ระดับยา	Warfarin	 ใน
เลือดเพิ่มขึ้น6

1.	ติ ด ต ามค ่ า 	 C l o t t i n g	
parameters	ได้แก่	INR,	PT6

2.	ปรับลดขนาดยา	Warfarin6

Ergotamine	
และอนุพันธ์

ระดับ	Ergotamine	ใน
เลือด	สูงขึ้น	จนอาจเกิด
พษิของยา	ท�าให้เกดิการ
ขาดเลือดที่หลอดเลือด
ส่วนปลาย6

ห้ามใช้ยา	 Ketoconazole	
ร่วมกับยากลุ่มนี้6

ยาลดกรด ระดบัยา	Ketoconazole	
ในเลอืดลดลง6

ควรกินยาลดกรดหลังจากยา	
Ketoconazole	อย่างน้อย	2	
ชั่วโมง2,6

ยากลุ่ม	HMG-CoA	
Reductase	Inhibitors	
เช่น	Simvastatin,	
Atorvastatin,	
Rosuvastatin

ระดบัยากลุม่	HMG-CoA	
Reductase	 Inhibitors	
ในเลอืดเพิม่ขึน้	เกิดผลอนั
ไม่พงึประสงค์จากยา	เช่น	
Rhabdomyolysis6

1.	ห ลี ก เ ล่ี ย ง ก า ร ใ ช ้ ย า	
Ketoconazole	ร่วมกบั

	 ยากลุม่น้ี6

2.	ปรับลดขนาดยากลุม่	HMG-
CoA	Reductase	Inhibitors6

3.	อาจเลอืกใช้ยา	Pravastatin	
แทน	เน่ืองจากมผีลต่อระดบั
ยาน้อยทีส่ดุ6

ยากลุม่	Protease	
Inhibitors	(PIs)	เช่น	
Ritonavir,	Indinavir,	
Saquinavir

ร ะดั บ ย ากลุ ่ ม 	 P I s ,	
Ketoconazole	ในเลอืด
อาจเพิม่ขึน้	เพิม่ความเสีย่ง
ของการเกดิพษิได้6

อาจปรับลดขนาดยาแต่ละตัว	
และตดิตามการเกดิพิษจากยา6
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ยา ท�าปฏิกิริยากับ ผลที่เกิดขึ้น ข้อแนะน�า

ยากลุ่ม	Non-
Nucleoside	Reverse	
Transcriptase	
Inhibitors	(NNRTIs)	
เช่น	Nevirapine,	
Efavirenz

ระดบัยา	Ketoconazole	
ในเลอืดอาจลดลง	ระดับ
ยากลุ่ม	NNRTIs	ในเลือด
อาจเพิ่มขึ้น	 เพิ่มความ
เส่ียงของการเกดิพิษได้6

ตดิตามระดบัยา	Ketoconazole	
ในเลอืด	และอาการทางคลนิิก
ของผูป่้วยทีใ่ช้ยา	Ketoconazole	
ไม่ได้ผล6

  3. ยาต้านเชือ้โปรโตซัว (Antiprotozoal Drugs)

ยา ท�าปฏิกิริยากับ ผลที่เกิดขึ้น ข้อแนะน�า

6. ยากลุ่ม Nitroimidazoles

Metronidazole Warfarin ระดับยา	Warfarin	 ใน
เลือดเพิ่มขึ้น6

1 . ติ ด ต ามค ่ า 	 C l o t t i n g	
parameters	ได้แก่	INR,	PT6

2.	ปรับลดขนาดยา	Warfarin6

Disulfiram ท�าให ้ เกิดภาวะจิตใจ
สบัสน	หรอือาการทางจติ	
อย่างเฉียบพลัน6

หลีกเลี่ยงการให้ยาร่วมกัน6

แอลกอฮอล์ เกิด	 disulfiram-like	
reaction10	 (หน้าร้อน
วบูวาบ	ปวดศรีษะ	หายใจ
ล�าบาก	คล่ืนไส้	อาเจยีน)

ควรงดหรือหลีกเล่ียงเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์6	อย่างน้อย	1	วนัหลงั
จากทานยา	Metronidazole9,	10

Tinidazole Warfarin ระดบัยา	Warfarin					ใน
เลือดเพิ่มขึ้น11

1.	ติ ด ต า มค ่ า 	 C l o t t i n g	
parameters	ได้แก่	INR,	PT11

2.	ปรับลดขนาดยา	Warfarin11

แอลกอฮอล์ เกิด	 disulfiram-like	
reaction10	 (หน้าร้อน
วบูวาบ	ปวดศรีษะ	หายใจ
ล�าบาก	คล่ืนไส้	อาเจยีน)

ควรงดหรือหลีกเล่ียงเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์	อย่างน้อย	3	วัน
หลงัจากกนิยา	Tinidazole9,	10
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  4. ยาต้านเชื้อปรสิต (Anti-Parasitic Drugs)

ยา ท�าปฏิกิริยากับ ผลที่เกิดขึ้น ข้อแนะน�า

7. ยากลุ่ม Avermectins

Ivermectin Warfarin ค่า	 INR	 เพิ่มขึ้น12 ท�าให้
ระดับยา	Warfarin	 ใน
เลือดเพิ่มขึ้น

ควรรีบแจ้งแพทย์หากมีอาการ
เหล่าน้ี	เช่น	มเีลอืดออกผดิปกติ	
จ�า้เลอืด	อาเจยีน	อจุจาระหรอื
ปัสสาวะเป็นเลอืด13

แอลกอฮอล์ ระดบัยา	Ivermectin	ใน
เลอืดเพิม่ขึน้	ท�าให้เกดิผล
ข้างเคยีงจากยา	เช่น	ผืน่ที่
ผวิหนงั	ปวดหวั	เวยีนหวั	
คลืน่ไส้	อาเจยีน	ท้องเสยี	
ปวดท้อง14

ควรแจ ้ งแพทย ์ก ่อนใช ้ยา	
Ivermectin	ร่วมกับ	
แอลกอฮอล์14
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 	 ผูช้ายบางคนมคีวามเข้าใจผดิในการใช้ถงุยางอนามยัโดยเข้าใจว่าการตดิโรคหรอืตัง้

ครรภ์จะเกดิต่อเมือ่มกีารหลัง่น�า้อสจุ	ิดงันัน้จงึสวมถงุยางอนามยัเมือ่ใกล้จะหลัง่น�า้อสจุซิึง่เป็น

ความเชือ่ทีผ่ดิ	เนือ่งจากโรคสามารถตดิต่อได้ทนัทเีมือ่สอดใส่โดยไม่สวมถงุยางอนามยั	รวมทัง้

น�า้อสจุอิาจจะเลด็ลอดออกมาบางส่วนก่อนการหลัง่	ท�าให้ตัง้ครรภ์ได้

การเลือกถุงยางอนามัย  

  •	 เลอืกถงุยางอนามยัให้เหมาะสมกบัขนาดอวยัวะเพศชาย(ถงุยางอนามยัใหญ่เกนิ

ไปหลวมหลดุง่าย/ถุงยางอนามยัเลก็เกนิไป	ท�าให้แตก	ฉกีขาดง่าย)

  •	 ควรใช้ถงุยางอนามยัท่ีผ่านการรบัรองคณุภาพโดยส�านกังานคณะกรรมการอาหาร

และยา	

  •	 เลอืกซ้ือจากร้านทีเ่ก็บถุงยางอนามยัไว้ในทีเ่ยน็	 ไม่ถกูแสงแดด	หรอือยูใ่นทีท่ีม่ี

อณุหภูมสิงูเนือ่งจากจะท�าให้ถุงยางอนามยัเสือ่มคณุภาพ

  •	 ควรพกถงุยางอนามยัหลายชิน้	 (ถ้าเป็นพนกังานบรกิารควรพกหลายขนาด)	 ให้

เพยีงพอและเหมาะสมกบัการใช้

  •	 ไม่เกบ็ถุงยางอนามยัในทีท่ีถ่กูแสงแดด	หรอือยูใ่นทีที่ม่อีณุหภูมิสูง	เช่น	ในรถ	หรอื

มกีารกดทบั	หรือใส่รวมกบัของอืน่	เช่นกระเป๋ากางเกง	เพราะจะท�าให้คณุภาพถงุยางอนามยั

เสือ่มคณุภาพ

งามตา ราชกรม

นัทธวิทย์ สุขรักษ์

ข้อควรรู้เกี่ยวกับถุงยางอนามัย
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เทคนิคการใช้สารหล่อลื่น  

  •	 ใช้สารหล่อลืน่ชนดิทีม่นี�า้หรอืซลิโิคนเป็นส่วนผสมเท่านัน้	เช่น	กลเีซอรนี		เค-วาย

เจลลีเ่ท่านัน้	เป็นต้น

  •	 อาจหยดสารหล่อลืน่เลก็น้อยลงในกระเปาะถงุยางอนามยั	เพือ่ช่วยลดการเสยีดสี

ของถงุยางอนามัยกบัปลายอวัยวะเพศ

  •	 อาจใช้สารหล่อลืน่หยดด้านนอกถงุยางอนามยั	1-2	หยด	ทาให้ทัว่เพือ่ลดการ

เสยีดส	ี	ความฝืด		กบัช่องคลอด	หากร่วมเพศทางทวารหนกัควรเพ่ิมปรมิาณสารหล่อลืน่	เพือ่

ป้องกันการแตกของถุงยางอนามยั

  •	 หากร่วมเพศทางทวารหนกัควรเพิม่ปรมิาณสารหล่อลืน่	เพือ่ป้องกนัการแตกของ

ถงุยางอนามยั  

	 	 5.	 สวมถงุยางอนามยัขณะท่ีอวยัวะเพศแขง็ตัว	โดยใช้นิว้

หวัแม่มอืและนิว้ช้ีบบีกระเปาะถงุยางอนามยัเพือ่ไล่ลมก่อนใส่	หาก

ปล่อยให้มลีมอยูข้่างในจะท�าให้ถงุยางอนามยัแตกขณะร่วมเพศ

  1.	 ตรวจสอบคณุภาพซองทีบ่รรจถุงุยางอนามยั		ต้องไม่มี

รอยฉกีขาดช�ารดุ	ไม่มีสารหล่อล่ืนไหลเยิม้	และตรวจสอบวนั	เดอืน	

ปี	ว่ายงัไม่หมดอาย	ุ	ถ้าไม่ระบวัุนหมดอายุ	ให้นบัเพิม่จาก	วนั	เดอืน	

ปี	ทีผ่ลติไม่เกิน	5	ปี

	 	 2.	 ใช้นิว้ไล่ขอบถุงยางอนามัยทีอ่ยูใ่นซองไปด้านใดด้าน

หนึง่	ให้พ้นบริเวณทีจ่ะฉกี

	 	 3.	 ฉกีซองอย่างระมดัระวงั	 อย่าให้ถงุยางสัมผัสกบัเล็บ

หรอืเครือ่งประดบัทีม่คีม	และไม่ฉีกซองผ่านตวัถงุยางอนามยั

	 	 4.	 รดูถงุยางอนามยัลงมาเลก็น้อยและตรวจสอบให้รอย

ม้วนอยูด้่านนอก

วิธีใช้ถุงยางอนามัยที่ถูกต้อง
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	 	 6.	 รูดถุงยางอนามัยให้สุดโคนอวัยวะเพศ	 	 ใส่ถุงยาง

อนามยัเพยีงชัน้เดยีว		โดยใส่ตัง้แต่เริม่แรกของการมเีพศสมัพนัธ์ใน

ทกุช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางช่องคลอด	ทางปาก	และทวารหนกั

	 	 9.	 หลังเสร็จกิจให้จับขอบถุงยางอนามัยบริเวณโคน

อวยัวะเพศ	เพือ่กนัน�า้อสจิุไม่ให้ไหลออกมา		พร้อมทัง้ถอนตวัออก

จากคูน่อน	ก่อนทีอ่วยัวะเพศชายจะอ่อนตวั

	 	 7.	 ถ้าระหว่างมเีพศสัมพนัธ์	มถีงุยางอนามยัแตก	รัว่	หลุด	

ให้หยดุการมเีพศสมัพนัธ์	 	 หรอืเปลีย่นถงุยางอนามยัชิน้ใหม่แล้ว

ค่อยมีเพศสมัพนัธ์ต่อ

	 	 8.	 ถ้าระหว่างการมเีพศสมัพนัธ์รู้สกึฝืด	 ไม่ราบรืน่	 ให้ใช้

เจลหล่อลื่นประเภทน�้า	 ไม่ควรใช้สารหล่อลื่นที่มีส่วนประกอบที่

น�า้มนัเพราะจะท�าให้ถุงยางอนามยัแตกได้ง่าย

	 	 12.	 ห่อถงุยางอนามยัด้วยกระดาษแล้วทิง้ในถงัขยะทีม่	ีฝา

ปิด	ไม่ควรทิง้ลงชกัโครก

	 	 10.	 ตรวจสอบถุงยางอนามยัว่าม	ีแตก	รัว่	หรอืหลุด	หรอืไม่

	 	 11.	 ถอดถงุยางอนามยัโดยใช้กระดาษช�าระพนัรอบถงุยาง

อนามยั	 จบับรเิวณกระดาษช�าระแล้วรดูออก	 กรณไีม่มกีระดาษ

ช�าระให้ใช้นิว้ชีส้อดเข้าไปด้านในถุงยางอนามยัขณะทีอ่วยัวะเพศ

อ่อนตวัลงเลก็น้อยแล้วรดูออก
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	 	 ก่อนแกะห่อถุงอนามัยสตรีควรตรวจดูวันหมดอายุของ			

ถงุอนามยัสตรทีกุครัง้และใช้มอืถซูองบรรจใุห้ทัว่เพือ่ให้สารหล่อ

ลื่นกระจาย  

	 	 1.	 แกะห่อถงุอนามยัสตรด้ีวยความระมดัระวงั	 	 อย่าให้

ถงุอนามยัสตรฉีกีขาด	

	 	 2.	 เลือกใส่ท่าทีถ่นดั	เช่น	นัง่ยองๆ	ยนื	หรอืนอนชนัเข่า	

	 	 3.	 ใช้นิว้โป้งและนิว้ช้ีบบีห่วงด้านในของถงุอนามยัเข้าหากัน	

ให้มีลกัษณะเป็นเส้น	

	 	 4.	 สอดห่วงทีบี่บไว้เข้าไปในช่องคลอด

	 	 5.	 ใช้น้ิวชี้หรือนิ้วกลางสอดเข้าในถุงอนามัย	 แล้วดัน

เข้าไปให้ลกึทีส่ดุ	ระวงัไม่ให้ถงุอนามยับดิเป็นเกลยีวและแนบไปกบั

ช่องคลอด

	 	 6.	 จบัห่วงด้านนอกให้เข้าทีข่ณะสอดใส่อวยัวะเพศชาย	

เมือ่สอดใส่เรยีบร้อย	แล้วไม่จ�าเป็นต้องยดึห่วงด้านนอกไว้อกีต่อไป

	 	 7.	 สามารถทาสารหล่อล่ืนภายในหรอืภายนอกถงุอนามยั

หรอืจะทาโดยตรงทีอ่วยัวะเพศชายก็ได้

	 	 8.	 การถอดถงุอนามยัควรท�าก่อนลุกขึน้ยนื		ให้จบัท่ีห่วง

ด้านนอกแล้วบดิให้เป็นเกลียวเพือ่ไม่ให้น�า้อสุจไิหลออกค่อยๆดงึถงุ

อนามยัออก		ห่อให้มดิชิดก่อนทิง้ลงถงัขยะ

ข้อพงึระวงั

 •	 ระวงัสอดใส่อวยัวะเพศชายไม่เข้าในถุงอนามยั		

 •	 ไม่ควรใช้ถุงอนามยัซ�า้

 •	 ห้ามใช้ร่วมกบัถุงยางอนามัย	เพราะจะเพิม่โอกาสให้ช้ินใด

	 	 ชิน้หนึง่หรอืทัง้สองชิน้แตก

วิธีใช้ถุงยางอนามัยสตรีที่ถูกต้อง

ท่ีมา:	http://www.phac-aspc.gc.ca/std-mts/sti-its/cgsti-ldcits/app-ann-b-eng.php 
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เกณฑ์การวินิจฉัยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ ์

โรคหนองในเทียม(Nongonococcal Urethitis  NGU,NSU) ICD-10: N34.1 

เกณฑ์การวินิจฉัยเพื่อการรักษา ประเภทการวินิจฉัย การรายงาน
ผู้ป่วยในรง.

506 
เกณฑ์ทางคลินิก เกณฑ์ทาง

ห้องปฏิบัตกิาร 
การวินิจฉัย
เบื้องต้น 

การวินิจฉัยคร้ัง
สุดท้าย 

ชาย/หญิง : มีประวัติ
เส่ียงต่อโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ภายใน 3 
เดือนและ/หรือมี
อาการดังต่อไปนี้ 
-มีมูกใสหรือมูกขุ่นจาก
ท่อปัสสาวะ 
-มีปัสสาวะแสบขัดหรือ
คันในท่อปัสสาวะ 

ทั่วไป 
ชาย/หญิง:gram’s 
stain จากมูกหรือส่ิง
ท่ีเก็บ 
*จากท่อปัสสาวะไม่
พบ intracellular 
gram negative 
diplococci แต่พบ
เม็ดเลือดขาว 
PMN≥1ตัว/oil 
field และไม่พบ 
intracellular gram 
negative 
diplococci 

ชาย: ผู้ป่วยท่ีมีการ
ตามเกณฑ์ทาง
คลินิกร่วมกับผล
การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ
ท่ัวไป 
หญิง:ผู้ป่วยท่ีมีการ
ตามเกณฑ์ทาง
คลินิก ร่วมกับการ
ท่ีไม่ติดเชื้อ
N.gonorrhoeae 

ชาย: ผู้ป่วยท่ีมีการ
ตามเกณฑ์ทาง
คลินิกร่วมกับผลการ
ตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ
จ าเพาะ 
หญิง:ผู้ป่วยท่ีมีการ
ตามเกณฑ์ทาง
คลินิก ร่วมกับผล
การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ
จ าเพาะ 
 

ให้รายงาน
ตั้งแต่ผู้ป่วย
ได้รับการ
วินิจฉัยเบื้องต้น 

  

 

 

 

 

 

 



โรคคลามิเดีย(Chlamydial Infection) ICD-10:A56.0 

เกณฑ์การวินิจฉัยเพื่อการรักษา ประเภทการวินิจฉัย การรายงาน
ผู้ป่วยในรง.506 เกณฑ์ทางคลินิก เกณฑ์ทาง

ห้องปฏิบัตกิาร 
การวินิจฉัย
เบื้องต้น 

การวินิจฉัยคร้ัง
สุดท้าย 

ชาย:มีประวัติเสี่ยงต่อ
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ภายใน 3 
เดือนและหรือมีอาการ
ดังต่อไปนี ้
-มีมูกใสหรือมูกขุ่นจาก
ท่อปัสสาวะ 
-มีปัสสาวะแสบขัดหรือ
คันในท่อปัสสาวะ 
หญิง:มีประวัติเส่ียงต่อ
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ภายใน 3 
เดือนและหรือมีมูกหรือ
มูกหนองจากปาก
มดลูกหรือมี
เพศสัมพันธ์กับผู้ป่วย
โรคคลามิเดียโดยไม่ได้
ป้องกัน 

ทั่วไป 
ชาย:เพาะเชื้อจาก
มูกหรือส่ิงท่ีเก็บ
จากท่อปัสสาวะ 
ทอนซิลและฟา
ริงซ,์ทวารหนักพบ
เช้ือ หรือการ
ตรวจหา DNA 
ของเชื้อ 
Chlamydia 
trachomatis 
หญิง : 
เช่นเดียวกับในชาย
หรือเพาะเช้ือ/
ตรวจจ าเพาะอื่นๆ
สิ่งท่ีเก็บจากปาก
มดลูกพบเชื้อ 
Chlamydia 
trachomatis 

ชาย/หญิง:ผู้ป่วยท่ี
มีอาการตามเกณฑ์
ทางคลินิก ร่วมกับ
เกณฑ์การตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการ 

 ให้รายงานตั้งแต่
ผู้ป่วยได้รับการ
วินิจฉัยเบื้องต้น 

 

 

 

 

 



รหัส 506-39 
Non-Gonococcal Urethritis 

หนองในเทียม N34.1 A56.0-A56.8 

Chlamydial infection of lower 
genitourinary tract 
cervicitis,cystitis,urethritis,vulvovaginaitis 

ติดเช้ือคลามิเดีย
ทางเดินปัสสาวะ
ส่วนล่างเช่น  
ปากมดลูกอักเสบ 
กระเพาะปัสสาวะ
อักเสบ ท่อปัสสาวะ 

A56.0 ต้องมีการตรวจ
พิเศษยืนยันว่ามี
การติดเช้ือนี้จริง 
เช่น ELISAหรือ 
PCR for 
chlamydia 

Chlamydial: epididymitis, female PID, 
orchitis 

ติดเช้ือคลามิเดีย
ร่วมกับปีกมดลูก
อักเสบหรืออัณฑะ
อักเสบ 

A56.1 
code N 

ให้ 2 code คู่
กันเป็น 
epididymitis 
A56.+N51.1* 
Female PID 
A56.1+N74.4* 
Orckitis 
A56.1+N51.1* 

Chlamydial Infection of anus and rectum ติดเช้ือคลามิเดียที่
ทวารหนัก 
 

A56.3  

Chlamydial Infection of genitourinary 
tract,NOS 

ติดเช้ือคลามิเดีย
ทางเดนิปัสสาวะ 
ไม่ระบุต าแหน่ง 

A56.2  

 

 

 

 

 

 

 



โรคแผลริมอ่อน(Chancroid) ICD-10:A57 

เกณฑ์การวินิจฉัยเพื่อการรักษา ประเภทการวินิจฉัย การรายงาน
ผู้ป่วยในรง.506 เกณฑ์ทางคลินิก เกณฑ์ทาง

ห้องปฏิบัตกิาร 
การวินิจฉัย
เบื้องต้น 

การวินิจฉัยคร้ัง
สุดท้าย 

-มีประวัติเส่ียงต่อ
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ภายใน 3 
เดือน 
-มีแผลบริเวณอวัยวะ
เพศอาจมีแผลเดียว
หรือหลายแผล 
ลักษณะแผลจะมีขอบ
นิ่ม ก้นแผลมีเศษเนื้อ
ยุ่ยสีเหลือง แผลนี้หาก
สัมผัสจะรู้สึกเจ็บ อาจ
พบต่อมน้ าเหลือง
บริเวณขาหนีบบวมโต
หรืออักเสบเป็นฝีร่วม
ด้วย 

 

ย้อม gram’s 
stain หรือ Unna 
Papenheim พบ 
gram negative 
coccobacilli ซึ่ง
เรียงตัวเป็นแนว
ยาวคล้ายฝูงปลา
(school of fish) 

ผู้ป่วยท่ีมีอาการ
ตามเกณฑ์ทาง
คลินิก 

ไม่มียกเว้น 
สามารถใช้วิธีตรวจ
ชันสูตรอื่นๆเช่น 
- Culture ใน 
rabbit blood 
agar  
-PCR 
(Polymerase 
chain reaction) 

ให้รายงานตั้งแต่
ผู้ป่วยได้รับการ
วินิจฉัยเบื้องต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 



โรคกามโรคของต่อมและท่อน้้าเหลือง(ฝีมะมว่ง)(Lymphogranuloma Venereum) 

 ICD-10:A55 

เกณฑ์การวินิจฉัยเพื่อการรักษา ประเภทการวินิจฉัย การรายงาน
ผู้ป่วยในรง.

506 
เกณฑ์ทางคลินิก เกณฑ์ทาง

ห้องปฏิบัตกิาร 
การวินิจฉัย
เบื้องต้น 

การวินิจฉัยคร้ังสุดท้าย 

-มีประวัติเส่ียงต่อ
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ภายใน 
3 เดือนและไม่มี
แผลอักเสบบริเวณ
ขา เท้า หรือทวาร
หนัก ร่วมกับอาการ
อย่างน้อยหนึ่ง
อาการดังต่อไปนี้ 
-ต่อมน้ าเหลือง
บริเวณขาหนีบบวม
โต อาจอักเสบ
ลุกลามกลายเป็นฝี
หนอง 
-มีแผลเล็กๆตื้นๆซึ่ง
หายได้เองโดยไม่
ต้องท าการรักษา 
แต่พบได้น้อยมาก 
 

ท าได้ยากและไม่
เป็นท่ีแพร่หลาย 

ผู้ป่วยท่ีมีอาการ
ตามเกณฑ์ทาง
คลินิก 

ไม่มียกเว้น สามารถใช้วิธี
ตรวจชันสูตรอื่นๆ เช่น  
Microimmonofluorescent 
test 
-Complement fixation(ผล
ท่ีเช่ือถือได้ต้องมี titer>1:64) 
-cell culture จากหนองฝี 

ให้รายงาน
ตั้งแต่ผู้ป่วย
ได้รับการ
วินิจฉัย
เบ้ืองต้น 

 

 

 

 

 



โรคเริมที่อวัยวะเพศและทวารหนัก(Anogenital herpes simplex virus infection)           
ICD-10:A60 

เกณฑ์การวินิจฉัยเพื่อการรักษา ประเภทการวินิจฉัย การรายงาน
ผู้ป่วยในรง.506 เกณฑ์ทางคลินิก เกณฑ์ทาง

ห้องปฏิบัตกิาร 
การวินิจฉัย
เบื้องต้น 

การวินิจฉัยคร้ัง
สุดท้าย 

มีอาการแสบๆคันๆ
แล้วมีตุ่มน้ าใสขึ้น
เป็นอยู่เป็นกลุ่มๆต่อมา
ตุ่มจะแตกเป็นแผลถ้า
เป็นการติดเช้ือครั้งแรก
มักมีรอยโรคหลายแห่ง 
แผลหายช้าและมี
อาการตามระบบร่วม
ด้วย ถ้าเป็นการเกิด
โรคซ้ าแผลมักจะตก
สะเก็ดหายไปเองได้
ภายใน 1-2 สัปดาห์
บริเวณท่ีพบบ่อยได้แก่ 
อวัยวะเพศ ทวารหนกั 
ปากช่องคลอด ปาก
มดลูกบางคร้ังอาจพบ
รอยโรคที่ริมฝีปากร่วม
ด้วย 

Tzanck smear 
จากตุ่มน้ า 

ผู้ป่วยท่ีมีอาการ
ตามเกณฑ์ทาง
คลินิก 

ผูป้่วยท่ีมีอาการ
ตามเกณฑ์ทาง
คลินิกร่วมกับผล
การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ
จ าเพาะเช่นการ
เพาะเชื้อ 
PCR(polymerase 
chain reaction) 
LCR (Ligase 
chain reaction) 
ELISA(enzyme-
linked 
immunosorbent 
assay ) 
DFA(Direct 
fluorescence 
assay) 

ผู้ท่ีมีอาการตาม
เกณฑ์ทางคลินิก
หากรรักษาหาย
แล้วกลับเป็นโรค
ซ้ าใหมใ่ห้
รายงานใหม่ 

 

 

 

 

 



Simplex Virus infection เริมท่ีอวัยวะเพศ A60.0-A60.9  

Herpesviral infection of 
genitalia and urogenital tract 

เริมท่ีอวัยวะเพศ A60.0 -หญิงใส่รหัสคู่
(A60.0+N77.0-77.1) 
-ชายใส่รหัสคู่
(A60.0+N51.-) 

Herpesviral infection of 
perianal skin and rectum 

เริมท่ีบริเวณของ
ทวารหนักหรือล าไส้
ตรง 

A60.1 ถ้าเขียนว่า Herpes 
หรือ Herpes simplex 
ไม่ระบุว่าเป็นท่ีใดต้องดู
จากอาการท่ีมา ถ้าเป็น
ท่ีมุมปาก หรือต าแหน่ง
อื่นท่ีไม่ใช่อวัยวะ
สืบพันธ์ุไม่ใช่โรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ต้องใช้ 
B00-09 

Anogenital herpesviral 
infection,unspecified 

เริมท่ีอวัยวะเพศไม่
ระบุต าแหน่ง 

A60.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โรคหูดอวัยวะเพศและทวารหนัก(หูดหงอนไก่)( Anogenital wart) ICD-10:A63.0 

เกณฑ์การวินิจฉัยเพื่อการรักษา ประเภทการวินิจฉัย การรายงาน
ผู้ป่วยในรง.

506 
เกณฑ์ทางคลินิก เกณฑ์ทาง

ห้องปฏิบัตกิาร 
การวินิจฉัย
เบื้องต้น 

การวินิจฉัยคร้ัง
สุดท้าย 

พบรอยโรคบริเวณ
อวัยวะเพศซึ่งมีได้
หลายแบบคือ 
-Acuminata wart( 
condyloma 
acuminate)มี
ลักษณะเป็นติ่งเนื้อสี
ชมพูงอกบานออก
ทางด้านนอกดูคล้าย
หงอนไก่หรือดอก
กะหล่ า ในผู้ชายมัก
เป็นท่ีด้านในของหนัง
หุ้มปลายท่ีบริเวณ 
flenulum หรือ 
coronal sulcus อาจ
เกิดท่ีปากท่อปัสสาวะ
และงอกลามลึกเข้าไป
ภายใน ผู้ชายรักร่วม
เพศมักพบหูดที่รอบ
ทวารหนักซึ่งอาจ
ลุกลามเข้าไปภายใน
ได้ ผู้หญิงพบบ่อยท่ี
ปากช่องคลอด 

 ผู้ป่วยท่ีมีอาการ
ตามเกณฑ์ทาง
คลินิก 

ผู้ป่วยท่ีมีอาการตาม
เกณฑ์ทางคลินิก 
ร่วมกับผลการตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการ
จ าเพาะเช่นใช้ 
calposcopy ท า 
Biopsy เพ่ือตรวจชิ้น
เนื้อทางพยาธิวิทยา
,pap 
smear(cytology)PCR 
(Polymerase chain 
reaction) Hybrid 
capture 

ผู้ท่ีมีอาการตาม
เกณฑ์ทาง
คลินิกหาก
รักษาหายแล้ว
กลับเป็นโรคซ้ า
ใหม่ให้รายงาน
ใหม ่

 

 

 

Genital wart ถ้าเป็นหดูทัว่ไป B07 



เกณฑ์การวินิจฉัยเพื่อการรักษา ประเภทการวินิจฉัย การรายงาน
ผู้ป่วยในรง.506 เกณฑ์ทางคลินิก เกณฑ์ทาง

ห้องปฏิบัตกิาร 
การวินิจฉัย
เบื้องต้น 

การวินิจฉัยคร้ัง
สุดท้าย 

-Flat wart 
(condyloma 
planum) มักพบ
บริเวณปากมดลูก
ลักษณะแบนราบ 
-Bowenoid 
papulosis เป็นตุ่ม
ขนาด3-4 มม.สีน้ าตาล
แดงม่วงหรือด าผิวเรียบ
หรือขรุขระเล็กน้อย 
มักเกิดขึ้นทีเดียวพร้อม
กันหลายตุ่มและอยู่
รวมกันเป็นกลุ่ม 
-Buschke-
Lowenstein tumor 
เป็นหูดขนาดใหญ่ท่ีโต
เร็วมากจนกลายเป็น
ก้อนใหญ่ปกคลุม
อวัยวะเพศได้ท้ังหมด 

    

 

 

 

 

 

 

 



โรคพยาธิช่องคลอด(Vaginal Trichomoniasis) ICD-10 :A59.0-A59.9 

เกณฑ์การวินิจฉัยเพื่อการรักษา ประเภทการวินิจฉัย การรายงาน
ผู้ป่วยในรง.506 เกณฑ์ทางคลินิก เกณฑ์ทาง

ห้องปฏิบัตกิาร 
การวินิจฉัย
เบื้องต้น 

การวินิจฉัยคร้ัง
สุดท้าย 

- มีประวัติเส่ียงต่อ
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ภายใน 3 
เดือน 
-ตกขาวมักมีสีขาวปน
เทา สีเขียวอาจพบ
ลักษณะเป็นฟอง มี
กลิ่นเหม็นมีอาการ
ระคายเคืองบริเวณ
ปากช่องคลอดและช่อง
คลอด อาจเกิดการ
อักเสบของปากมดลูก
ท าให้มีจุดเลือดอกเป็น
หย่อมๆเรียกว่า 
strawberry spot 
หรือ flea bitten 
cervix อาจมีอาการ
ปัสสาวะแสบขัดหรือ
ปวดแสบปวดร้อน
บริเวณต้นขาด้านใน 
เจ็บขณะร่วมเพศ 
 
 

น าตกขาวจากช่อง
คลอดมาเจือจาง
ด้วยน้ าเกลือตรวจ
พบตัวเชื้อ 
trichomonas 
vaginalisหรือการ
ตรวจทางเซลวิทยา
(pap 10smear) 

ผู้ท่ีมีอาการตาม
เกณฑ์ทางคลินิก
และเกณฑ์ทาง
ห้องปฏิบัติการ 

ผู้ท่ีมีอาการตาม
เกณฑ์ทางคลินิก
ร่วมกับมีผลตาม
เกณฑ์ทางห้อง 
ปฏิบัติการจ าเพาะ 
เช่น การเพาะเชื้อ
เป็นต้น 

ให้รายงานตั้งแต่
ผู้ป่วยได้รับการ
วินิจฉัยเบื้องต้น 

 

 

 

 

ถ้าเป็น TV urogenital จะใช้A59.0 แตถ้่าเขียนแคT่V ไมร่ะบตุ าแหนง่ให้

รหสั A59.9 non specific TV 



โรคโลนที่อวัยวะเพศ(Pediculosis Pubis) ICD-10 : B85.3 

เกณฑ์การวินิจฉัยเพื่อการรักษา ประเภทการวินิจฉัย การรายงาน
ผู้ป่วยในรง.506 เกณฑ์ทางคลินิก เกณฑ์ทาง

ห้องปฏิบัตกิาร 
การวินิจฉัย
เบื้องต้น 

การวินิจฉัยคร้ัง
สุดท้าย 

คันบริเวณหัวเหน่าและ
อวัยวะเพศ ผู้ป่วยที่
เป็นคนชั่งสังเกตจะเห็น
ตัวโลน การตรวจ
ร่างกายจะพบรอยโรค
ลักษณะเป็นตุ่มแดงคัน
กระจายอยู่บริเวณร่ม
ผ้าและมักมีรอยเกา
และการติดเช้ือ
แบคทีเรียแทรกซ้อน
ร่วมด้วย จะเห็นตัวโลน
เกาะท่ีโคนขนและอาจ
พบไข้ร่วมด้วย 

พบตัวโลนจากการ
ดูด้วยกล้อง
จุลทรรศน์ 

ผู้ท่ีมีอาการตาม
เกณฑ์ทางคลินิก
และเกณฑ์ทาง
ห้องปฏิบัติการ 

ผู้ท่ีมีอาการตาม
เกณฑ์ทางคลินิก
และพบตัวโลนจาก
การดูด้วยกล้อง
จุลทรรศน์ 

ผู้ท่ีมีอาการตาม
เกณฑ์ทางคลินิก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โรคหูดข้าวสุกที่อวัยวะเพศ(Molluscum contagiosum) ICD-10 : A63.1 

เกณฑ์การวินิจฉัยเพื่อการรักษา ประเภทการวินิจฉัย การรายงาน
ผู้ป่วยในรง.506 เกณฑ์ทางคลินิก เกณฑ์ทาง

ห้องปฏิบัตกิาร 
การวินิจฉัย
เบื้องต้น 

การวินิจฉัยคร้ัง
สุดท้าย 

รอยโรคระยะแรกเป็น
ตุ่มรูปโดมผิวเรียบเม็ด
เล็กๆมีสีขาวเป็นเงา
เมื่อตุ่มโตขึ้นจะเห็น
รอยบุ๋มตรงกลาง
(umblicated center)
ขนาดตุ่มประมาณ2-5 
มม. ในเด็กโรคนี้
ติดต่อกันโดยการสัมผัส
ทางผิวหนัง เม็ดหูด
เกิดขึ้นที่หน้า ล าตัว
และแขนขา ในผู้ใหญ่
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์เป็นส่วน
ใหญ่ เม็ดหูดเกิดขึ้นใน
บริเวณอวัยวะเพศ 
 

 ผู้ท่ีมีอาการตาม
เกณฑ์ทางคลินิก 

ผู้ท่ีมีอาการตาม
เกณฑ์ทางคลินิก 

ผู้ท่ีมีอาการตาม
เกณฑ์ทางคลินิก
หากรักษาหาย
แล้วกลับเป็นโรค
ซ้ าใหม่ให้
รายงานใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

หดูข้าวสกุโดยทัว่ไปวินิจฉยัเป็น B08.1 



หมวด Z กลุม่คัดกรองโรคผู้สัมผัสโรค/ติดตามอาการ 

High risk sexual behaviour ผู้ท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศ 

Z72.5 

Special screening examination for 
infections with a predominantly sexual 
mode of transmission 

การตรวจคัดกรองพิเศษเกี่ยวกับ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

Z11.3 

Special screening examination for HIV การตรวจคัดกรองพิเศษเกี่ยวกับ
เอชไอวี 

Z11.4 

HIV counselling การให้ค าปรึกษา HIV Z71.7 
Special screening examination for other 
infections and parasitic diseases 
chlamydial Rickettsial,Spirochaetal 
diseases 

การตรวจคัดกรองโรคติดเช้ือ คลามิ
เดีย(ท่ีระบบสืบพันธ์) ริกเก็ตเซีย 
สไปโรขีต(ซิฟิลิส) 

Z11.8 

Contact with and exposure to infections 
with a  predominantly sexual mode of 
transmission 

ผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 

Z20.2 

Contact with and exposure to HIV ผู้สัมผัสหรือถูกเชื้อ HIV Z20.6 
False-positive serological test for syphilis ผล VDRL or syphilis บวกปลอม 

TPHA -ve 
R76.2 

Human immunodeficiency virus (HIV) 
disease 

ผู้ติดเช้ือเอชไอวีที่มีอาการเป็นโรค
แล้ว 

B20-B24 

Asymptomatic HIV infection ติดเช้ือเอชไอวียังไม่แสดงอาการ Z21,Z210 
Laboratory evidence of HIV ผลตรวจเลือดพบว่าติดเชื้อเอชไอวี R75 
Follow-up examination after  other 
treatment for other conditions 

การติดตามหลังการรักษา Z09.8 

Convalescence following other treatment การติดตามการรักษาภายหลัง
อาการดีขึ้น การติดตามโรค ค้นหา
โรคที่อยู่ในระยะฟักตัว 

Z54.8 

หมวดโรคอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 
Mild cervical dysplasia CIN grade I  :   N87.0 
Moderate cervical dysplasia CIN grade II  :   N87.1 
Severe cervical dysplasia CIN grade III,carcinoma insitu  :   N87.2 
Candidiasis of vulva and vagina  B37.3,N77.1 



เช้ือราช่องคลอด 
Candidiasis of other urogenital site 
เช้ือราที่ปลายอวัยวะเพศชาย ท่อปัสสาวะ 

B37.4+โรคหลกั 
หวัองคชาตอกัเสบ N512 
ท่อปัสสาวะอกัเสบ N370 

 

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ต้องท้าแบบสอบสวนโรค/ติดตามรักษาผู้สัมผัส 

1.ซิฟิลิส (syphilis) 

2.หนองใน (Gonorrhoea) 

3.หนองในเทียม(Non-gonococcal Urethritis/Cervicitis) 

4.แผลริมอ่อน(Chancroid) 

5.กามโรคของต่อมและท่อน้ าเหลือง/ฝีมะม่วง(Lymphogranuloma Venereum/Bubo) 

6.โรคพยาธิช่องคลอด ไม่ต้องติดตามแตต่้องรักษาผู้สัมผัส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ICD-10 ของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

โรค ICD-10 
โรซิฟิลิส  
-โรคซิฟิลิสระยะที่1 ระยะแผลริมแข็ง A51.0-A51.2 
-โรคซิฟิลิสระยะที่2 ระยะออกผื่น A51.3(ผิวหนังเย่ือเมือก)-A51.4 (ท่ีอื่นๆ) 
-โรคซิฟิลิสระยะแฝงไม่เกิน 2 ปี A51.5,A51.9(ไม่ระบุรายละเอียด) 
-โรคซิฟิลิสระยะแฝงเกิน 2 ปี A52.8-A52.9 
-โรคซิฟิลิสระยะแฝงท่ีไม่ทราบระยะเวลาท่ีเป็น A53.0,A53.9 
-โรคซิฟิลิสช่วงปลาย A52.0,A52.7 
-โรคซิฟิลิสระบบไหลเวียนโลหิต(หัวใจและหลอด
เลือด=I980) ล้ินหัวใจ(=I393) หลอดเลือดแดงใหญ่
(=I790) 

A52.0+รหัส I 

-โรคซิฟิลิสระบบประสาท A52.1 มีอาการ 
A52.2 ไม่มีอาการ 
A52.3 ไม่ระบ ุ

-โรคซิฟิลิสแต่ก าเนิด A50.0-A50.7,A50.9 
-โรคซิฟิลิสในหญิงตั้งครรภ์ O98.1และ codeของซิฟิลิส(ต้องใช้2 code 

คู่กันเสมอ โดยเอา O98.1ขึ้นก่อนเสมอ 
เช่น O98.1,A52.9คู่กัน) 

โรคหนองใน  
-โรคหนองในท่ีไม่มีภาวะแทรกซ้อน(ท่อปัสสาวะ/ปาก
มดลูก/คอ/ทวารหนัก) 

A54.0,A54.5,AA54.6,A54.9 

-โรคหนองในท่ีมีภาวะแทรกซ้อนเฉพาะท่ี A54.1,A54.2,N74.3,K67.1,N34.0 
-โรคหนองในท่ีมีภาวะแทรกซ้อนแพร่กระจาย A54.4,A54.8 
-โรคหนองในท่ีตา A54.3เป็นหลักและH131หรือH220ร่วม 
-เย่ือหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อหนองใน A54.8,G01 
-หนองในในหญิงตั้งครรภ์  O98.2+codeของ GC(ต้องให้2 code คู่คู่

กันโดยเอาO98.2 ขึ้นก่อนเสมอ) 
โรค ICD-10 

-หนองในไม่ระบุต้าแหน่งหรือไม่เขียนไว ้ A54.9 
หนองในเทียม  
-หนองในเทียม(Non-Gonococcal 
urethritis/vaginitis,cervicitis,Non-specific 

N34.1-N34.3, 



urethritis/vaginitis/cervicitis,NGU/V,NSU/V) 
-โรคคลาไมเดีย  
  -การติดเช้ือคลาไมเดียท่ีอวัยวะสืบพันธ์ุและทางเดิน
ปัสสาวะตอนล่าง 

A56.0 

  -การติดเช้ือคลาไมเดียท่ีเยื่อบุช่องท้องในอุ้งเชิงกราน
และอวัยวะอื่นในระบบสืบพันธุ์และทางเดินปัสสาวะ 

A56.1 

  -การติดเช้ือคลาไมเดียท่ีอวัยวะสืบพันธ์ุและทางเดิน
ปัสสาวะ ไม่ระบุรายละเอียด 

A56.2 

  -การติดเช้ือคลาไมเดียท่ีทวารหนักและล าไส้ตรง A56.3 
  -การติดเช้ือคลาไมเดียท่ีคอหอย A56.4 
  -การติดเช้ือคลาไมเดียท่ีบริเวณอวัยวะอื่นๆ A56.8 
โรคแผลริมอ่อน(Chancroid) A57 
โรคกามโรคของต่อมและท่อน้้าเหลือ(ฝีมะม่วง) A55 
เริมของอวัยวะสืบพันธุ์แลทวารหนัก 
  -การติดเช้ือเริมท่ีอวัยวะสืบพันธ์ุและทางเดินปัสสาวะ 
   
 
  -การติดเช้ือเริมท่ีผิวหนังรอบทวารหนักและไส้ตรง 
  -การติดเช้ือเริมของทวารหนัก อวัยวะสืบพันธ์ุไม่ระบุ
รายละเอียด 

 
A60.0 
-หญิงA60.0+N770-N771 
-ชายA60.0+N51 
A60.1 
A60.9 

หูดอวัยวะเพศและทวารหนัก A63.0 
หูดข้าวสุก B08.1 
โรคโลนท่ีอวัยวะเพศ B85.3 
พยาธิช่องคลอด A59.0,A59.8-A59.9 
โรค ICD-10 
โรคเพศสัมพันธอ์ื่นๆที่ไม่ระบุ A63.8,A64 
  
 

 


