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คำนำ

 ประเทศไทยไดดำเนินงานปองกันและแกไขปญหาเอดส เปนนโยบายระดับชาติตามยุทธศาสตรแหงชาติ

วาดวยการยุติปญหาเอดส พ.ศ. 2560 - 2573 โดยมีวัตถุประสงคสำคัญคือ ผูติดเชื้อเอชไอวีที่ไดรับการวินิจฉัย

และรับการรักษาดวยยาตานเอซไอวี สามารถกดปริมาณเอชไอวีในกระแสเลือดไดสำเร็จตามเปาหมาย

รอยละ 90-90-90 ในป พ.ศ. 2563 และรอยละ 95-95-95 ในป พ.ศ. 2568 เพื่อใหสามารถยุติปญหาเอดส

ไดภายในป พ.ศ. 2573

 การตรวจปริมาณเอชไอวีในกระแสเลือดมีความสำคัญอยางมากในการติดตามผลการรักษาดวยยาตาน

เอชไอวีวาสามารถกดปริมาณไวรัสไดสำเร็จหรือลมเหลว ปจจุบันประเทศไทยมีเครือขายหองปฏิบัติการ

ตรวจปริมาณเอชไอวีในกระแสเลือดที่มีความพรอมในการใหบริการ โดยมีจำนวนหองปฏิบัติการมากกวา 

90 แหง ในโรงพยาบาลระดับตางๆ ครอบคลุมทุกเขตสุขภาพ อยางไรก็ตามการดำเนินงานเพื่อใหบรรลุ

เปาหมายรอยละ 95-95-95 ภายในปพ.ศ. 2568 นอกจากตองมีความพรอมดานหองปฏิบัติการแลว จำเปนตอง

อาศัยความรวมมือจากทุกฝายที่เกี่ยวของ ตั้งแตระดับบริหารที่กำหนดนโยบายทั้งในระดับกระทรวง ระดับ

เขตสุขภาพ และระดับจังหวัด บุคลากรทางการแพทย ไดแก แพทย พยาบาล นักเทคนิคการแพทย หรือทีม

สหสาขาวิชาชีพ ผูประสานงาน การดูแลรักษา กองทุนสุขภาพตางๆ ภาคประชาสังคม รวมทั้งผูติดเชื้อ

และครอบครัว ลวนมีสวนสำคัญที่จะผลักดันใหการดำเนินงานบรรลุเปาหมายไดสำเร็จ

 แนวทางการดำเนินงานสงเสริมความครอบคลุมในการตรวจปริมาณเอชไอวีในกระแสเลือด 

(HIV Viral Load) ในประเทศไทย ฉบับนี้ไดจัดทำขึ้นเพื่อใหบุคลากรการแพทยใชเปนแนวทางการดำเนินงาน 

โดยรวบรวมประเด็นที่สำคัญเพื่อเพิ่มความครอบคลุมในการตรวจปริมาณเอชไอวีในกระแสเลือด สงผลตอการ

บรรลุเปาหมายการกดปริมาณเอชไอวีในกระแสเลือด และลดผูติดเชื้อรายใหม ซึ่งทำใหสามารถบรรลุเปาหมาย

รอยละ 95-95-95 ไดในปพ.ศ. 2568 และสงผลใหประเทศไทยสามารถยุติปญหาเอดสไดสำเร็จภายในป 

พ.ศ. 2573

       กองโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ

         กรมควบคุมโรค
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นิยามศัพทและคำจำกัดความที่เกี่ยวของ

นิยามศัพท คำจำกัดความที่เกี่ยวของ 

Differentiated 

Service Delivery 

(DSD) หรือ 

Differentiated 

care 

แนวทางการจัดบริการรับยาตานเอชไอวีสำหรับผูติดเชื้อเอชไอวีที่มีอาการคงที่  โดย

มีผูรับบริการเปนศูนยกลาง หมายถึงรูปแบบการจัดบริการการดูแลรักษาที่ให

ความสำคัญกับผูรับบริการเปนศูนยกลาง  โดยการปรับระบบบริการใหงาย ลดความ

ซับซอน สะทอนความตองการตามบริบท และลักษณะอาการทางคลินิกของผูติดเชื้อเอช

ไอวี รวมทั้งความคาดหวังของกลุมผูติดเชื้อเอชไอวี  เพื่อลดภาระที่ไมจำเปนตอระบบ

บริการสุขภาพ การจัดบริการ  DSD สามารถเกิดขึ้นไดในทุกขั้นตอน ตั้งแตการปองกัน 

การตรวจวินิจฉัย และการรักษา เพื่อใหผูติดเชื้อคงอยูในระบบการรักษา  

90-90-90 เปนชุดของเปาหมายที่นำเสนอโดยโครงการสหประชาชาติวาดวยเอชไอวี /เอดส ในป 

๒๕๕๖ แนวคิด ๙๐-๙๐-๙๐ คือในป ๒๕๖๓ รอยละ ๙๐ ของผูที่ติดเชื้อ HIV ไดรับการ

วินิจฉัย รอยละ ๙๐ ของผูที่ไดรับการวินิจฉัยไดรับการรักษาดวยยาตานเอชไอวี และ 

รอยละ ๙๐  ของผูที่ไดรับยาตานเอชไอวีสามารถกดปริมาณเอชไอวีในเลือดได  < 1,000 

copies/mL หรือลดลงจนอยูในระดับที่ไมสามารถตรวจพบได 

90 ที่ 1 หรือ 95 ที่ 1 รอยละ ๙๐ หรือ รอยละ ๙5 ของผูที่ติดเชื้อเอชไอวีไดรับการวินิจฉัย 

90 ที่ 2 หรือ 95 ที่ 2 รอยละ ๙๐ หรือ รอยละ ๙5 ของผูที่ไดรับการวินิจฉัยไดรับการรักษาดวยยาตานเอชไอวี 

90 ที่ 3 หรือ 95 ที่ 3 รอยละ ๙๐ หรือ รอยละ ๙5 ของผูที่ไดรับยาตานเอชไอวีสามารถกดปริมาณเอชไอวีใน

กระแสเลือดได < 1,000 copies/mL 

 

นิยามศัพท คำจำกัดความที่เกี่ยวของ

Differentiated 

Service Delivery 

(DSD) หรือ 

Differentiated care

แนวทางการจัดบริการรับยาตานเอชไอวีสำหรับผูติดเชื้อเอชไอวีที่มีอาการคงที่ 

โดยมีผูรับบริการเปนศูนยกลาง หมายถึงรูปแบบการจัดบริการการดูแลรักษาที่ให

ความสำคัญกับผูรับบริการเปนศูนยกลาง โดยการปรับระบบบริการใหงาย 

ลดความซับซอน สะทอนความตองการตามบริบท และลักษณะอาการทางคลินิก

ของผูติดเชื้อเอชไอวี รวมทั้งความคาดหวังของกลุมผูติดเชื้อเอชไอวี เพื่อลดภาระที่

ไมจำเปนตอระบบบริการสุขภาพ การจัดบริการ DSD สามารถเกิดขึ้นไดใน

ทุกขั้นตอน ตั้งแตการปองกัน การตรวจวินิจฉัย และการรักษา เพื่อใหผูติดเชื้อคงอยู

ในระบบการรักษา

90-90-90 เปนชุดของเปาหมายที่นำเสนอโดยโครงการสหประชาชาติวาดวยเอชไอวี/เอดส 

ในป 2556 แนวคิด 90-90-90 คือในป 2563 รอยละ 90 ของผูที่ติดเชื้อเอชไอวีไดรับ

การวินิจฉัย รอยละ 90 ของผูที่ไดรับการวินิจฉัยไดรับการรักษาดวยยาตานเอชไอวี 

และรอยละ 90 ของผูที่ไดรับยาตานเอชไอวีสามารถกดปริมาณเอชไอวีใน

กระแสเลือดได < 1,000 copies/mL หรือลดลงจนอยูในระดับที่ไมสามารถ

ตรวจพบได

90 ที่ 1 หรือ 95 ที่ 1 รอยละ 90 หรือ รอยละ 95 ของผูที่ติดเชื้อเอชไอวีไดรับการวินิจฉัย

90 ที่ 2 หรือ 95 ที่ 2 รอยละ 90 หรือ รอยละ 95 ของผูที่ไดรับการวินิจฉัยไดรับการรักษาดวยยาตาน

เอชไอวี

90 ที่ 3 หรือ 95 ที่ 3 รอยละ 90 หรือ รอยละ 95 ของผูที่ไดรับยาตานเอชไอวีสามารถกดปริมาณเอชไอวี

ในกระแสเลือดได < 1,000 copies/mL



บทที่ 1 ความสำคัญของการตรวจปริมาณเอชไอวีในกระแสเลือด

 ประเทศไทยตั้งเปาหมายที่จะยุติปญหาเอดสใหได ภายในป พ.ศ. 2573 ตามยุทธศาสตรแหงชาติวาดวย

การยุติปญหาเอดส พ.ศ. 2560-2573 ซึ่งประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร โดยกำหนดยุทธศาสตรที่ 3 “พัฒนาและ

เรงรัดการรักษา ดูแล และชวยเหลือทางสังคม ใหมีคุณภาพ รอบดาน และยั่งยืน” ซึ่งเปาหมายสำคัญ ตามมาตรการ

ในยุทธศาสตรที่ 3 ไดแก “ผูติดเชื้อเอชไอวีไดรับการวินิจฉัย ไดรับการรักษาดวยยาตานเอชไอวี และควบคุม

ไวรัสสำเร็จตามเปาหมาย รอยละ 90-90-90 ในป 2563 และรอยละ 95-95-95 ภายในป 2568”

 ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อเรงรัดการยุติปญหาเอดส ใหบรรลุเปาหมายตามมาตรการ 90-90-90 

ในปงบประมาณ 2563 พบวาไดผลการดำเนินงานเปนรอยละ 105-73-84 ดังภาพที่ 1  ซึ่งผลการดำเนินงานดังกลาว

มาจากขอมูลการคาดประมาณตามแบบจำลองทางคณิตศาสตร และขอมูลจากการรายงานผลการดำเนินงาน ที่พบวา 

จำนวนผูติดเชื้อเอชไอวี ที่คาดการณวา มีชีวิตอยูทั้งหมดในประเทศไทย 462,685 ราย ในจำนวนนี้ 

มีผูติดเชื้อที่ไดรับการวินิจฉัยวาติดเชื้อเอชไอวีแลว 486,465 ราย (90 ที่ 1 รอยละ 105)  เปนผูติดเชื้อที่กำลังรักษา

ดวยยาตานเอชไอวีอยู 354,054 ราย (90 ที่ 2 รอยละ 73) และผูติดเชื้อที่สามารถกดปริมาณเอชไอวีในกระแสเลือด

สำเร็จ จำนวน 296,059 ราย (90 ที่ 3 รอยละ 84)  สรุปผลการดำเนินงานของประเทศไทยยังมีชองวางที่ทำ

ใหไมบรรลุเปาหมาย โดยเฉพาะ 90 ที่ 2 และ 90 ที่ 3

 การรักษาดวยยาตานเอชไอวีจนสามารถกดปริมาณเอชไอวีในกระแสเลือดไดสำเร็จ (Viral suppression) นั้น 

มีความสำคัญตอการดำเนินงานยุติปญหาเอดสของประเทศ ทั้งการดำเนินงานดานการรักษาและดานการ

ปองกัน ซึ่งจะทำใหผูติดเชื้อเอชไอวี มีคุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพแข็งแรง ไมปวยดวยโรคติดเชื้อฉวยโอกาส 

สงผลดีตอการปองกันการถายทอดเชื้อสูคูและลดการแพรเชื้อเอชไอวีในชุมชนอีกดวย 

 ตามที่ทราบกันดีอยูแลววา การรักษาดวยยาตานเอชไอวีในสูตรที่เหมาะสม และการที่ผูติดเชื้อมีวินัยในการ

กินยา ทำใหกดปริมาณเอชไอวีในกระแสเลือดไดสำเร็จนั้น จะทำใหผูติดเชื้อไมปวย ไมมีอาการของโรคติดเชื้อ

ฉวยโอกาส ซึ่งตามแนวทางการรักษาของประเทศไทยทางคลินิกกำหนดเกณฑการกดปริมาณเอชไอวีไวนอยกวา 

50 copies/mL  เพื่อใหมั่นใจวาสามารถกดไวรัสไมใหแพรกระจายในรางกาย ซึ่งเปนสาเหตุใหภูมิคุมกันลดลง  

 แผนปฏิบัติการเรงรัดการดำเนินงานเพื่อการยุติปญหาเอดสประเทศไทย ไดกำหนดนโยบายการรักษาดวย

ยาตานเอชไอวีโดยไมคำนึงถึงระดับ CD4 (any CD4) เปาหมายเพื่อเพิ่มผลสำเร็จในการปองกันการถายทอดเชื้อใน

ชุมชน หรือลดผูติดเชื้อรายใหม จากผลการศึกษาดวยแบบจำลองทางคณิตศาสตรและการคาดประมาณ ทำให

ทราบวาการรักษาดวยยาตานเอชไอวีโดยเร็วที่สุดในขณะที่ระดับ CD4 ยังสูงและกดปริมาณไวรัสใหไดเปนกลยุทธ

ที่มีประสิทธิภาพในการลดการติดเชื้อรายใหม (Treatment as Prevention)  ทั้งนี้ในระดับนานาชาติกำหนดเกณฑ

การกดปริมาณไวรัสไวนอยกวา 1,000 copies/mL ที่สามารถปองกันการถายทอดเชื้อเอชไอวีหรือลดโอกาส

การติดเชื้อรายใหม 

 อยางไรก็ดี การติดตามผลการรักษาโดยการตรวจปริมาณเอชไอวีในกระแสเลือดเพื่อประเมินวาการรักษา

หรือประสิทธิผลของยาจะสามารถกดปริมาณเอชไอวีในกระแสเลือดไดสำเร็จหรือไม ก็มีความสำคัญไมยิ่งหยอน
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ไปกวากัน  โดยเฉพาะในภาพรวมของการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ใหบรรลุเปาหมาย 95-95-95 โดยเฉพาะ 95 ที่ 3 

จากการติดตามการดำเนินงาน  พบวา ชองวางของการดำเนินงานอยูที่มีจำนวนผูติดเชื้อที่กินยาตานเอชไอวี

แตไมมีผลการตรวจปริมาณเอชไอวีในกระแสเลือด (HIV Viral Load testing) อยูถึงรอยละ 13 หรือผูติดเชื้อที่

ไดรับการรักษาและไดตรวจปริมาณเอชไอวีในกระแสเลือด ครอบคลุมไดเพียงรอยละ 87 ทำใหไมทราบวาผูติดเชื้อ

ที่ไมไดตรวจ มีผลหรือสถานะการกดเอชไอวีในกระแสเลือดเปนอยางไร ในขณะที่หากพิจารณานำผลการรักษา

มาวิเคราะห เฉพาะผูติดเชื้อที่ไดตรวจปริมาณเอชไอวีในกระแสเลือด จะพบวาผล 95 ที่ 3 เปนรอยละ 97.2 

(คำนวณจากจำนวนผูติดเชื้อที่มีผลการตรวจปริมาณเอชไอวีในกระแสเลือด < 1,000 copies/mL หารดวยจำนวน

ผูติดเชื้อเอชไอวีที่ไดรับยาตานเอชไอวีและไดรับการตรวจปริมาณเอชไอวีในกระแสเลือด)  

  ดังนั้น ความครอบคลุมของการตรวจปริมาณเอชไอวีในกระแสเลือด และการรายงานผลการตรวจ 

(HIV Viral Load report) จึงมีความสำคัญตอผลการดำเนินงานและการบรรลุเปาหมาย 95 ที่  3 

ซึ่งหองปฏิบัติการมีบทบาทสำคัญอยางยิ่ง ในการชวยผลักดันการดำเนินงานใหสำเร็จได
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3

ภาพที่ 1 ผลการดำเนินงานตามเปาหมาย 90-90-90 ของทุกเขตสุขภาพในประเทศไทย ปงบประมาณ 2563  

   (ที่มา: https://hivhub.ddc.moph.go.th/nationalDATA.php)

https://hivhub.ddc.moph.go.th/nationalDATA.php


บทที่ 2 แนวทางในการจัดบริการตรวจปริมาณเอชไอวีในกระแสเลือด
    สำหรับหองปฏิบัติการ

 ประเทศไทยนับวาเปนหนึ่งในประเทศที่มีความพรอมของระบบบริการ ในการดำเนินงานทั้งปริมาณและ

ศักยภาพ โดยโรงพยาบาลทุกระดับ มีศักยภาพในการใหบริการรักษาดวยยาตานเอชไอวีกระจายอยูทั่วประเทศ 

และมีหองปฏิบัติการตรวจปริมาณเอชไอวีในกระแสเลือดที่ดีที่สุดแหงหนึ่งในภูมิภาค พรอมทั้งมีบุคลากร

ทางการแพทยที่ดูแลรักษาผูติดเชื้อเอชไอวีอยางเพียงพอ

 การจัดบริการของหองปฏิบัติการตรวจปริมาณเอชไอวีฯ ที่มีคุณภาพ จะชวยเรงรัดใหเกิดความครอบคลุมใน

การตรวจปริมาณเอชไอวีในกระแสเลือด แตทั้งนี้ตองไดรับความรวมมือและการสนับสนุนการดำเนินงานจาก

สหสาขาวิชาชีพที่ดูแลผูติด เชื้ อ เอชไอวี  ทั้ งแพทย  พยาบาล เภสัชกร แกนนำผูติด เชื้ อและแกนนำ

ภาคประชาสังคมดวย หากมีความรวมมือจากทุกภาคสวน จะสงผลตอเนื่องไปถึงการดำเนินงานเพื่อใหบรรลุ

เปาหมาย 95-95-95 ไดเร็วขึ้น 

 แนวทางการจัดบริการทางหองปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มความครอบคลุมในการตรวจปริมาณเอชไอวีใน

กระแสเลือด ประกอบดวย 3 องคประกอบสำคัญดังนี้

ก. การพัฒนาคุณภาพการตรวจปริมาณเอชไอวีในกระแสเลือดของหนวยบริการ 

 1. การพัฒนาคุณภาพหองปฏิบัติการ

  1.1. ดานการรับรองมาตรฐานหองปฏิบัติการ 

       หองปฏิบัติการตรวจปริมาณเอชไอวีในกระแสเลือดตองไดรับการรับรองมาตรฐานและมีการ

        ดำเนินงานดานการประกันคุณภาพทางหองปฏิบัติการ ดังนี้ 

   • ระบบควบคุมคุณภาพภายใน (Internal Quality Control, IQC) โดยสนับสนุนใหมี

     การควบคุมคุณภาพการทดสอบในงานตรวจวิเคราะหประจำวัน โดยใชสารควบคุม

     คุณภาพ อยางนอย 2 ระดับในแตละรอบของการทดสอบ ไดแก สารควบคุมคุณภาพ

        ผลบวก และผลลบ และติดตามผลการควบคุมคุณภาพอยางตอเนื่อง

   • ระบบประเมินคุณภาพโดยหองปฏิบัติการเขารวมประเมินความสามารถเพื่อทดสอบ

     ความชำนาญกับองคกรภายนอก (Proficiency test, PT หรือ External quality 

     assessment, EQA) (ดูตัวอยางเพิ่มเติมที่ภาคผนวก ก) โดยแนวทางการเขารวม

        ทดสอบความชำนาญ มีดังนี้

    - หองปฏิบัติการจะไดรับตัวอยางสำหรับทดสอบความชำนาญจากหนวยงาน

      ที่เปน PT/EQA Provider  ที่สมัครเปนสมาชิกเพื่อทดสอบความสามารถของ

        หองปฏิบัติการ

    - หองปฏิบัติการควรนำผลการเขารวมการประเมินความสามารถมาปรับปรุงพัฒนา

      คุณภาพการทดสอบ หากผลการประเมินออกนอกชวงยอมรับ ควรพิจารณาหา

        สาเหตุและแนวทางการแกไขเพื่อปองกันการเกิดซ้ำ
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    - PT/EQA Provider จะสนับสนุนระบบประกันและควบคุมคุณภาพ

      การทดสอบของหองปฏิบัติการโดยสงเสริมการจัดอบรมใหความรูเรื่องการ

      ทดสอบ การแปลผล การนำผลทดสอบความชำนาญไปพัฒนาคุณภาพ 

      และสนับสนุนการตรวจเยี่ยมหองปฏิบัติการหากผลไมผานเกณฑ เพื่อรวมหา

      แนวทางการแกไขปญหา และพัฒนาคุณภาพการตรวจวิ เคราะหของ

      ห อ งปฏิบั ติ การทั่ วประ เทศใหมี คุณภาพมาตรฐานทุกหน วยบริ การ

  1.2 ดานการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูเรื่องเอชไอวีที่เปนปจจุบัน 

   • สงเสริมบุคลากรหองปฏิบัติการ ใหไดรับขอมูลความรูที่เปนปจจุบันตามแนวทาง

     การตรวจวินิจฉัย รักษาและปองกันการติดเชื้อเอชไอวีในประเทศไทยฉบับลาสุด

   •   สนับสนุนการอบรมและใหความรูแกบุคลากรหองปฏิบัติการตรวจปริมาณ  เ อ ช ไ อ วี ใ น

      กระแสเลือด ใหมีความรูและความเขาใจ ดานการตรวจวิเคราะห การแปลผลการตรวจ  

      เพื่อติดตามการรักษาและเฝาระวังการดำเนินโรคไดอยางถูกตอง อยางนอยปละ 1 ครั้ง

 2. การจัดระบบบริการตรวจปริมาณเอชไอวีในกระแสเลือด

  2.1 กำหนด Turnaround time ที่เหมาะสม เพื่อใหมั่นใจวาหนวยบริการไดรับรายงานผล

     ทันตอการรักษาของแพทย  และมีการประสานงานกับ  ARV cl in ic สม่ำ เสมอ

  2.2 หนวยบริการสุขภาพตองจัดรูปแบบการดูแลรักษาที่ใหความสำคัญกับผูรับบริการเปน

     ศูนยกลาง (Differentiated Service Delivery) เอื้อตอการมารับบริการของผูติดเชื้อ

     เอชไอวี เพื่อลดระยะเวลารอคอย ลดจำนวนครั้งในการมารับบริการ การรับยา การตรวจ

         ปริมาณเอชไอวีในกระแสเลือด และการตรวจอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ

  2.3  สรางความสะดวกใหผูรับบริการ ทั้งผูติดเชื้อเอชไอวีและหนวยบริการสุขภาพ

   • มีศูนยรับแจงปญหาอุปสรรคในเรื่องการสงตรวจ หรือปญหาเรื่องการเบิกจายคาตรวจ

     ปริมาณเอชไอวีในกระแสเลือดของสิทธิ์ตางๆ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ภาคผนวก ข) 

        เพื่อนำมาปรับระบบในเครือขายใหมีประสิทธิภาพ 

   •   หองปฏิบัติการเครือขายมีบริการเจาะเก็บตัวอยางสงตรวจไดทุกวันในเวลาราชการ 

   • กรณีที่ผูติดเชื้อเอชไอวีไมสามารถมาตามนัดได ใหหองปฏิบัติการจัดเก็บและสงตัวอยาง

       ไปตรวจปริมาณเอชไอวีในกระแสเลือดตามความเหมาะสม

   • หองปฏิบัติการตรวจปริมาณเอชไอวีในกระแสเลือดมีชองทางการติดตอประสานงาน

     ที่สะดวกและเขาถึงงายสำหรับหนวยบริการที่สงตรวจเพื่อติดตอในกรณีฉุกเฉินและ

        สื่อสารประเด็นสำคัญได

   • หองปฏิบัติการตรวจปริมาณเอชไอวีในกระแสเลือดพิจารณาเวลาเปดบริการและ

     รับสิ่งสงตรวจใหสอดคลองกับปริมาณงาน และสามารถรายงานผลการตรวจได  ภายใน 

        7 วันทำการ
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   • หองปฏิบัติการตรวจปริมาณเอชไอวีในกระแสเลือดมีนักเทคนิคการแพทยที่ผานการอบรม

    การตรวจปริมาณเอชไอวีในกระแสเลือด และสามารถปฏิบัติงานหมุนเวียนกันได

     อยางนอย 2 คน

   • สรางความสะดวกใหผูติดเชื้อเอชไอวีไดรับการเจาะเลือดสงตรวจปริมาณเอชไอวีในกระแส

    เลือดในทุกสถานพยาบาล กรณีที่ผูติดเชื้อเอชไอวีไมสามารถเดินทางมาเจาะเลือดได

    ตามนัดที่สถานพยาบาลเดิม เนื่องจากสถานการณการระบาดของ COVID-19 หรือตอง

     ยายกลับภูมิลำเนาเดิม 

   • พัฒนาแอปพลิเคชันแจงเตือนและติดตาม  เพื่อชวยใหผูติดเชื้อเอชไอวีสามารถเขาสูระบบ

    การรักษาไดแบบไมเปดเผยตัวตน ผูติดเชื้อเอชไอวีสามารถไปตรวจปริมาณเอชไอวีใน

    กระแสเลือด ณ โรงพยาบาลที่ทำการรักษาอยู และแพทยที่ดูแลสามารถเห็นผลการตรวจ 

    ใหคำแนะนำ สั่งยา หรือสั่งตรวจเพิ่มเติมได ตลอดจนผูติดเชื้อเอชไอวีสามารถเลื่อนนัด

     การมาตรวจ หรือรับยาไดเองผานแอปพลิเคชัน (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ภาคผนวก ค)

 

 3. การควบคุมคุณภาพตัวอยางสงตรวจ ในขั้นตอนการเจาะเก็บและระหวางการขนสง 

       (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ภาคผนวก ง) ดังนี ้

  3.1 สำรวจสถิติของตัวอยางสงตรวจที่มีปญหาของแตละหนวยบริการเครือขายเปนประจำทุก

     ไตรมาส เชน นำสงเกินเวลาที่กำหนด อุณหภูมิไมผานเกณฑที่กำหนด ใชความเร็วรอบในการ

      ปนแยกไมถูกตอง ไมไดปนแยกพลาสมา หลอดเลือดแตก/หก/รั่ว ฯลฯ นำตัวเลขและขอมูลมา

                 วิเคราะหหาสาเหตุและความถี่ แจงกลับไปทางหนวยบริการเครือขายใหทราบปญหาดังกลาว    

  3.2 ประเมินระบบขนสงตัวอยาง เพื่อรักษาคุณภาพของตัวอยางสงตรวจในระหวางการขนสง 

         สำหรับหองปฏิบัติการที่รับตัวอยางสงตรวจจำนวนมาก 

  3.3 จัดหาแถบวัดอุณหภูมิหรืออุปกรณบันทึกการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ (Data logger)  

     เพื่อใหหนวยบริการเครือขายใสไวภายในกลองบรรจุตัวอยางสงตรวจเพื่อวัดอุณหภูมิระหวาง

     การขนสง และหองปฏิบัติการที่รับตัวอยางนำมาตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ

     ระหวางการขนสง การสุมตรวจการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิภายในกลองบรรจุหลอดตัวอยาง

     ระหวางขนสง อาจวางแผนตรวจประจำทุกเดือน หรือทุกไตรมาส และครอบคลุมเครือขาย

     หองปฏิบัติการทุกเขตสุขภาพ โดยอาจจะทำเปนประจำทุกป หรือปเวนป หมุนเวียนไปแต

     ละหนวยบริการเครือขาย ทั้งการขนสงตัวอยางสงตรวจโดยเอกชน และโดยเจาหนาที่ของ

     หนวยบริการเอง ประเมินผลการดำเนินงานทุกปและทุก 5 ป ตอเนื่องไปจนถึงป 2573  

         เพื่อนำขอมูลไปใชพัฒนาระบบการขนสงตัวอยางสงตรวจใหมีคุณภาพอยางตอเนื่อง
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 4. การบริหารจัดการและระบบควบคุมจำนวนน้ำยาตรวจวิเคราะห

         เพื่อใหสามารถใหบริการตรวจในเครือขายไดเพียงพอและตลอดเวลา มีกระบวนการดังนี้

     4.1 ศึกษาระเบียบพัสดุเพื่อใหสามารถดำเนินการตามระเบียบไดอยางถูกตองและมีการบริหาร

         จัดการน้ำยาใหมีความตอเนื่อง โดยไมตองมีการเก็บน้ำยามากเกินความจำเปน

  4.2 วางแผนการใชน้ำยาตรวจวิเคราะหชนิดเดิมเปนระยะเวลาหนึ่ง เชน 1 - 3 ป และวางแผน

         ลวงหนาอยางนอย 3 เดือน หากตองมีการเปลี่ยนแปลงชนิดของน้ำยา

  4.3 วางแผนการบริหารคลังน้ำยาในชวงรอยตอปงบประมาณใหสามารถมีน้ำยาตรวจวิเคราะห

         ไดอยางตอเนื่องอยางนอย 3 เดือนโดยเฉพาะในชวงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมของแตละป

  4.4 วางแผนเรื่องจัดซื้อจัดจาง โดยหนวยงานตองกำหนดจำนวนน้ำยาคงคลังต่ำสุดใหสอดคลอง

     กับระยะเวลาการจัดซื้อจัดจาง เชน หากวงเงินในการจัดซื้อจัดจางอยูในวงเงินที่ผูบริหาร

       หนวยงานอนุมัติได จำนวนน้ำยาคงคลังต่ำสุดจะกำหนดไวที่ 3 เดือน แตหากวงเงินเกินอำนาจ

      ของผูบริหารหนวยงาน ตองสงเรื่องตอไปยังผูที่มีอำนาจการอนุมัติที่สูงขึ้น การกำหนดจำนวน

          น้ำยาคงคลังต่ำสุดอาจเพิ่มเปน 5 - 6 เดือน เปนตน

  4.5  กรณีที่การจัดซื้อจัดจางไมเปนไปตามแผนที่กำหนดไว อาจจะวางแผนในการจับคูกับหนวยงาน

      ที่ใชน้ำยาตรวจวิเคราะหชนิดเดียวกัน เพื่อยืมน้ำยามาใหบริการตรวจกอน โดยตองปฏิบัติตาม

         ระเบียบพัสดุอยางเครงครัด

 5. การวางแผนบำรุงรักษาเครื่องมือ ใหอยูในสภาพที่พรอมใชงานตามระบบคุณภาพ จะชวยใหหนวยงาน

    สามารถใหบริการตรวจไดอยางตอเนื่อง

  5.1 กรณีเครื่องมือที่ใชเปนของบริษัทผูแทนจำหนายน้ำยา ตองมีการกำหนดบริการบำรุงรักษา

       เครื่องมือกับบริษัทผูแทนจำหนายใหชัดเจน เชน

   •  มีการตรวจสอบและซอมบำรุงโดยเจาหนาที่ของบริษัท ทุก 3 เดือน

   •  มีการกำหนดระยะเวลาในการรอซอม ในกรณีเครื่องมีปญหาตองซอมดวน   โดย ไม ควร

      เกิน 72 ชั่วโมง

   • มีการกำหนดเงื่อนไขในการเปลี่ยนเครื่องตรวจวิเคราะหใหชัดเจน เชน  เมื่อเครื่องตรวจ

     วิเคราะหมีปญหาในการใชงานตอเนื่องกัน 3 ครั้ง หรือเมื่อใชงานครบ 5 ป  หรือมีเครื่อง

     ตรวจวิเคราะหรุนใหมที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและเหมาะสมกับปริมาณงาน  ควรพิจารณา

      เปลี่ยนเครื่องตรวจวิเคราะหใหมให

  5.2 กรณีเปนเครื่องมือของหนวยงาน ตองมีการกำหนดมาตรการในการบำรุงรักษาเครื่องมือ เชน

   • มีการจัดซื้อบริการในการตรวจสอบและซอมบำรุงกับบริษัทเปนรายปโดยกำหนดใหมี

        การเขาบำรุงรักษาเครื่องมือทุก 3 เดือน และกำหนดระยะเวลาในการรอซอมกรณีเครื่อง

       มีปญหาตองซอมทันทีหรือไมควรเกิน 72 ชั่วโมง
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   •  มีการบำรุงรักษาเครื่องมือประจำวันโดยเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ

   • วางแผนการจัดซื้อจัดจางเพื่อเปลี่ยนเครื่องมือใหม หรือวางแนวทางการจัดหาเครื่องมือ

      โดยวิธีอื่น เพื่อทดแทนเมื่อเครื่องมือเดิมใกลครบกำหนดอายุการใชงาน

ข. การบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มการเขาถึงหนวยบริการ และเครือขายการตรวจปริมาณเอชไอวีใน

   กระแสเลือด 

 เครือขายหองปฏิบัติการตรวจปริมาณเอชไอวีในกระแสเลือดของประเทศไทย มีจำนวนทั้งหมด 92 แหง 

ดังภาพที่ 2 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ภาคผนวก จ) ซึ่งเปนหองปฏิบัติการที่ไดรับการรับรองตามมาตรฐาน

หองปฏิบัติการ และใหบริการตรวจปริมาณเอชไอวีในกระแสเลือดแกผูติดเชื้อที่กินยาตานเอชไอวีภายใตสิทธิ

การรักษาพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) กองทุนประกันสังคม (สปส.) กองทุน

สวัสดิการขาราชการ และกองทุนสุขภาพอื่น ๆ ซึ่งครอบคลุมเขตสุขภาพทั้ง 13 เขต ปจจุบันมีเครื่องมือและ

น้ำยาตรวจปริมาณเอชไอวีในกระแสเลือด จำนวน 5 ผลิตภัณฑ ที่ไดรับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา เพื่อใชประเมินการรักษาดวยยาตานเอชไอวี 

 หองปฏิบัติการตรวจปริมาณเอชไอวีในกระแสเลือด อยูภายในสังกัดของภาคเอกชน สวนราชการตาง ๆ  

เชน หนวยบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงกลาโหม มหาวิทยาลัย สภากาชาดไทย 

และกรุงเทพมหานคร ซึ่งหองปฏิบัติการตรวจปริมาณเอชไอวีในกระแสเลือดแตละแหงอาจจะมีนโยบายการให

บริการที่แตกตางกัน เชน 

  1)  ใหบริการตรวจเฉพาะหนวยบริการตนสังกัด

  2)  ใหบริการตรวจแกหนวยบริการอื่น ๆ  ภายในจังหวัด หรือในเขตสุขภาพเดียวกัน 

  3)  ใหบริการตรวจแกหนวยบริการในเขตสุขภาพอื่นที่ใกลเคียง 

  4)  ใหบริการตรวจแกทุกหนวยบริการโดยไมจำกัด 

 ทั้งนี้อาจขึ้นกับพันธกิจ จำนวนบุคลากร วัตถุประสงคการใหบริการ หรือขอตกลงระหวางหอง

ปฏิบัติการแตละแหง สวนหนวยบริการเครือขายสามารถเลือกรับบริการของหองปฏิบัติการใด ๆ ในเครือขาย

ที่เปดใหบริการทั่วไปได ขึ้นอยูกับความสะดวกและความพึงพอใจในบริการที่ไดรับ 
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ภาพที่ 2 จำนวนหองปฏิบัติการตรวจปริมาณเอชไอวีในกระแสเลือดแตละจังหวัดในประเทศไทย 

1 - 2 แหง

สัญลักษณสีแสดงจำนวนหนวยตรวจ

ปริมาณเอชไอวีในกระแสเลือดในแตละจังหวัด

ไมมีหนวยตรวจ

3 - 5 แหง

1 - 2 แหง

6 - 9 แหง

กรุงเทพมหานคร 23 แหง



แนวทางการกระจาย/บริหารจัดการหนวยบริการและเครือขายการตรวจปริมาณเอชไอวีในกระแสเลือด 

 ปจจุบันแมวาหองปฏิบัติการที่สามารถตรวจปริมาณเอชไอวีในกระแสเลือดมีจำนวนมาก แตพบการ กระจาย

ตัวและการเพิ่มจำนวนแตละปไมมากนักในบางเขตสุขภาพ อยางไรก็ตามจุดแข็งของระบบบริการทางหองปฏิบัติการ

ของประเทศไทยคือ สามารถสรางเครือขาย และระบบการใหบริการอยางยาวนาน แมวาปจจุบันจะยังไมมีประเด็น

ปญหา หรือขอจำกัดที่พบไดอยางชัดเจน แตในอนาคตที่มีภาระงานเพิ่มขึ้น ตลอดจนบริบทของผูติดเชื้อเอชไอวี 

กลุมประชากรที่เขาถึงการรักษามีขอจำกัดมากขึ้น รวมทั้งรูปแบบของระบบบริการมีความหลากหลายมากขึ้น 

ตามความตองการของกลุมเปาหมายเฉพาะ เชน มีหนวยบริการภาคประชาสังคมที่มีศักยภาพในการใหบริการ

ไดเพิ่มขึ้น การรับรององคกรภาคประชาสังคม องคกรชุมชน (Key Population Led Health Services: KPLHS) 

ใหเปนหนวยบริการเอชไอวีมีมากขึ้น  ดังนั้น อาจจำเปนตองมีการปรับ ขยายรูปแบบการจัดบริการตรวจปริมาณ

เอชไอวีในกระแสเลือด ใหสอดคลองกับสถานการณดังกลาวในอนาคต  โดยมีแนวทางดังนี้

 1. การพัฒนาศักยภาพของชุมชน ภาคประชาสังคมใหมีความรูความเขาใจในความสำคัญของการตรวจ

     ปริมาณเอชไอวีในกระแสเลือดเพื่อติดตามการรักษา 

  - พัฒนาชุดขอมูลที่เขาใจงาย เขากับบริบทของชุมชน นำไปใชสื่อสารผานระบบกระจาย

   เสียงตามสาย เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองแกผูติดเชื้อเอชไอวีและคนในชุมชนถึง

     สิทธิ์และผลประโยชนในการรับบริการตรวจปริมาณเอชไอวีในกระแสเลือด

  -  สงเสริมการเรียนรูแกแกนนำผูติดเชื้อเอชไอวี องคกรภาคประชาสังคม และสถานพยาบาลใน

   ชุมชน ใหมีความรูความเขาใจถึงความสำคัญของการตรวจปริมาณเอชไอวีในกระแสเลือด

   ความหมายของผลการตรวจวิเคราะห หากผูติดเชื้อเอชไอวีสามารถกดปริมาณไวรัสไดสำเร็จ 

   จะมีสุขภาพดีและลดการถายทอดเชื้อได

 2. การเพิ่มสมรรถนะ หรือเพิ่มจำนวนหนวยบริการที่ตรวจปริมาณเอชไอวีในกระแสเลือด 

   ในพื้นที่หางไกลที่มีหนวยบริการตรวจปริมาณเอชไอวีในกระแสเลือดอยูจำนวนนอย เพื่อใหครอบคลุม

      และใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ ทบทวนความตองการของหนวยบริการเครือขายภายในเขต

 3. การพัฒนาศักยภาพ เครือขายเอกชน และองคกรชุมชน ใหเปนสวนหนึ่งของระบบบริการตรวจ

     ปริมาณเอชไอวีในกระแสเลือด 

  -  เชื่อมระบบสงตอ และระบบบริการกับภาคเอกชน 

  - พัฒนาศักยภาพ สมรรถนะศูนยใหบริการเอชไอวีของภาคประชาสังคม องคกรชุมชน  (KPLHS) 

    ที่ไดรับการรับรอง ใหมีระบบบริการตรวจปริมาณเอชไอวีในกระแสเลือดที่เชื่อมตอกับโรงพยาบาล 

  - สนับสนุนใหมีหองปฏิบัติการตรวจปริมาณเอชไอวีในกระแสเลือดในชุมชน  ในรูปแบบ 

    Point of Care  หรือ Mobile Services

  4. การสงเสริมการจัดหาทุน/งบประมาณ สำหรับองคกรชุมชน 

  - พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานรวมกันขององคกรในชุมชนทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคมและ

     องคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหเกิดกลไกที่มีประสิทธิภาพเชื่อมโยงกันในการดูแลชวยเหลือ
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    ผูติดเชื้อเอชไอวีที่มีขอจำกัดตาง ๆ ทำใหไมสามารถเขาถึงการตรวจปริมาณเอชไอวีในกระแส

    เลือดได เชน ถูกตีตรา เปนผูไรสิทธิ์ ผูปวยติดเตียง ไมมีคาเดินทาง ไมมีความรู

  - จัดหาแหลงทุนสนับสนุนใหแกแกนนำและผูติดเชื้อเอชไอวี เพื่อสงเสริมใหเกิดแรงจูงใจในการมา

    รับบริการ เชน หากสามารถกดปริมาณไวรัสไดตอเนื่อง จะมีบริการจัดสงยาใหทางไปรษณีย  

    เพื่อใหผูติดเชื้อเอชไอวีไมตองเสียเวลางาน และคาเดินทางมารับยาที่หนวยบริการ หรือใหรางวัล 

    หากมารับบริการตรงตามนัดตลอดทุกครั้ง

ค. พัฒนาระบบการติดตาม คุณภาพการรายงานผล และการนำขอมูลมาใชปรับปรุงบริการ     

 ระบบการติดตามและรายงานผลการตรวจปริมาณเอชไอวีในกระแสเลือดของประเทศไทย หองปฏิบัติการ

ตรวจปริมาณเอชไอวีในกระแสเลือด ตองลงผลการตรวจในระบบสารสนเทศการใหบริการผูติดเชื้อเอชไอวี ผูปวย

เอดสแหงชาติ (National AIDS Program, NAP) จากการติดตามการดำเนินงานพบวา หองปฏิบัติการอาจจะยังไม

ทราบถึงความสำคัญของการลงผลการตรวจปริมาณเอชไอวีในกระแสเลือดที่มีตอการบรรลุเปาหมายการดำเนินงาน

ยุติปญหาเอดสของประเทศหรือพื้นที่ ทำใหเกิดกรณีที่มีการตรวจแลวแตการลงผลในโปรแกรม NAP อาจจะลาชา

หรืออาจไมไดลงผล

 การปรับปรุงการบันทึกขอมูล ผลการตรวจปริมาณเอชไอวีในกระแสเลือดในระบบสารสนเทศใหถูกตอง 

การรายงานผลการตรวจวิเคราะหที่รวดเร็วในโปรแกรม NAP  หรือการพัฒนารูปแบบการรายงานผลการตรวจ

วิเคราะหใหอยูในไฟลที่หนวยบริการเครือขายสามารถนำไปใชในการวิเคราะหประสิทธิภาพในการบริการ เพื่อให

สามารถนำขอมูลมาใชในการปรับระบบบริการไดทันเวลา มีแนวปฏิบัติ ดังนี้

 1. หนวยบริการตรวจปริมาณเอชไอวีในกระแสเลือดและหนวยบริการเครือขายทำขอตกลงความรวมมือ

      ในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลบริการทางการแพทยระหวางหนวยงานในรูปแบบดิจิทัล

 2. พัฒนาระบบเชื่อมตอขอมูลทางการแพทยระหวางหนวยงานแบบไรรอยตอ โดยใชโปรแกรมที่สามารถ

   เชื่อมตอกันระหวางหองปฏิบัติการตรวจปริมาณเอชไอวีในกระแสเลือดและหนวยบริการเครือขาย เพื่อ

      ลดความผิดพลาดตั้งแตกระบวนการกอนการตรวจวิเคราะหจนถึงกระบวนการหลังการตรวจวิเคราะห

 3. หากมีขอจำกัดในการพัฒนาระบบการเชื่อมตอขอมูลระหวางหนวยงาน ควรจัดใหมีเจาหนาที่มาชวย

   งานเอกสาร และการสงผลแบบออนไลน เพื่อลดภาระงานของนักเทคนิคการแพทย ลดความผิดพลาด

      ที่เกิดจากความเรงรีบ และชวยใหหนวยบริการเครือขายไดรับผลการตรวจวิเคราะหไดรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

 4. หนวยงานตองพัฒนาใหมีการบันทึกผลการตรวจปริมาณเอชไอวีในกระแสเลือดในระบบสารสนเทศ

   ของหนวยบริการในรูปแบบที่พรอมสำหรับการวิเคราะหขอมูลได และสามารถสงเขาสูระบบขอมูล

      สุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข (43 แฟม) ได 

 5. การใชขอมูลหองปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาบริการตรวจปริมาณเอชไอวีในกระแสเลือด และสื่อสาร

      ระหวางหนวยใหบริการตรวจกับหนวยบริการเครือขาย
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  - การแจงผลการรับตัวอยางตรวจที่หนวยบริการเครือขายสงมา รายละเอียดที่แจง เชน วัน-เวลาที่

    ไดรับ  จำนวนตัวอยางตรวจที่สงมา จำนวนตัวอยางตรวจที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน และจำนวน

    ตัวอยางที่ไมไดมาตรฐาน เพื่อใหหนวยบริการเครือขายติดตามผูติดเชื้อเอชไอวีใหมาเจาะเลือดใหม

     โดยเร็ว หรือการนัดเจาะเลือดครั้งตอไป

  - การแจงสรุปผลการตรวจที่เสร็จสมบูรณและบันทึกลงในระบบสารสนเทศเรียบรอยแลวใหแก

    หนวยบริการเครือขายรับทราบ เชน สรุปจำนวนตัวอยางที่มีปริมาณเอชไอวีในกระแสเลือด < 50  

    หรือ < 1,000 copies/mL  และจำนวนตัวอยาง (พรอมแจงรหัสตัวอยาง) ที่มีปริมาณเอชไอวี

    ในกระแสเลือด > 1,000 copies/mL เพื่อใหหนวยบริการสามารถตรวจสอบรายละเอียดผลการ

    ตรวจจากระบบสารสนเทศไดโดยเร็ว  เพื่อใหการดูแลรักษาและใหคำปรึกษาแกผูติดเชื้อเอชไอวี

      ตอไป (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ภาคผนวก ฉ)

 6. มีการวิเคราะหขอมูลอยางสม่ำเสมออยางนอยปละ 2 ครั้ง เพื่อประเมินคุณภาพของขอมูล ในระบบฐาน

   ขอมูลตางๆ เชน Hospital Information System (HIS)  Laboratory Information System (LIS)  

   และ NAP ใหถูกตองครบถวนตรงกัน และนำขอมูลมาใชในการปรับแผนกลยุทธตอไป ซึ่งหนวยบริการ

     ตองมีการติดตามตัวชี้วัด (Indicator Coverage) ไตรมาสละ 1 ครั้ง

 7. เมื่อเริ่มไตรมาสสุดทาย (เดือนกรกฎาคม)  หองปฏิบัติการตรวจปริมาณเอชไอวีในกระแสเลือดแจงเตือน

   ไปยังหองปฏิบัติการของหนวยบริการเครือขายที่ยังไมไดสงตรวจหรือสงตรวจไมครบจำนวน เพื่อให

   ประสานไปที่พยาบาล หรือ HIV coordinator ในการติดตามผูติดเชื้อเอชไอวีที่ยังไมไดรับการตรวจ

   ปริมาณเอชไอวีในกระแสเลือด ใหมารับบริการเจาะเลือด เพื่อสงตรวจไดทันภายในไตรมาสสุดทายของ

   ปงบประมาณ เปนการชวยใหหนวยบริการมีเวลาในการติดตาม และชวยใหผูติดเชื้อเอชไอวีรักษาสิทธิ

   การรับบริการตรวจปริมาณเอชไอวีในกระแสเลือดในแตละรอบปงบประมาณ สงผลดีตอการดูแลรักษา

   ผูติดเชื้อ และยังสงเสริมใหการดำเนินงานสงตรวจปริมาณเอชไอวีในกระแสเลือดมีความครอบคลุมถึง

      เปาหมายตอไป 

 จากคาคาดประมาณจำนวนผูติดเชื้อเอชไอวีที่มีชีวิตอยูทั้งหมด และผูติดเชื้อเอชไอวีรายใหมในปงบประมาณ 

2563 - 2568 ดังตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวา หากดำเนินการตามเปาหมายยุติปญหาเอดสที่ 95-95-95 

และกำหนดเปาหมายวาผูติดเชื้อเอชไอวีจะไดรับการตรวจปริมาณเอชไอวีในกระแสเลือดอยางนอย 1 ครั้งตอป 

จะทำใหสามารถประมาณการตรวจปริมาณเอชไอวีในกระแสเลือดทั้งหมดของประเทศตอปได

12
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ตารางที่ 1 : คาคาดประมาณจำนวนผูติดเชื้อเอชไอวีที่ยังมีชีวิตอยู ผูที่รับยาตานเอชไอวี และการตรวจปริมาณ

       เอชไอวีในกระแสเลือด ในปงบประมาณ 2563-2568

ð�Üïðø�öćè

 
2563*

 
2564

 
2565

 
2566

 
2567

 
2568

  

501,105

 

491,827

 

485,092

 

478,821

 

472,555

 

466,358

 

 

ø�šÿëćî�Öćøê�éđßČ�Ă

 

472,445

 

467,236

 

460,837

 

454,880

 

448,927

 

443,040

 

 

394,598

 

443,874

 

437,796

 

432,136

 

426,481

 

420,888

 

 

6,628

 

5,775

 

5,538

 

5,449

 

5,357

 

5,268

 

 13,256

 

11,550

 

11,076

 

10,898

 

10,714

 

10,536

 

  394,598
 
443,874

 
437,796

 
432,136

 
426,481

 
420,888

 

 407,854
 
455,424

 
448,872

 
443,034

 
437,195

 
431,424

 

 

ปงบประมาณ

คาดประมาณผูติดเชื้อเอชไอวีที่ยังมีชีวิตอยู

รอยละ 95 รูสถานะการติดเชื้อ

รอยละ 95 รูสถานะและไดรับยาตานเอชไอวี

คาดประมาณผูติดเชื้อรายใหม 

คาดประมาณการตรวจปริมาณเอชไอวีใน

กระแสเลือด สำหรับผูติดเชื้อเอชไอวีรายใหม

ในปแรกของการรักษา

คาดประมาณการตรวจปริมาณเอชไอวีใน

กระแสเลือด สำหรับผูติดเชื้อรายเกาที่รับยา

มาเกิน 1 ป

 คาดประมาณการตรวจปริมาณเอชไอวีใน

กระแสเลือด ทั้งหมดตอป

ที่มา:  ป 2563 ใชขอมูลสรุปผลการดำเนินงานจาก HIV Info HUB (Updated 17 เมษายน 2564) ขอมูลป 2564-2568 ใชขอมูลจาก AIDS Epidemic Model (AEM) *

และวิธีการคำนวณตามแบบประเทศกานา https://www.ccmghana.net/index.php/strategic-plans-reports?download=140:viral-load-scale-up-plan-2017

 จากขอมูลในป 2563 พบวา ผูติดเชื้อที่ไดรับการตรวจปริมาณเอชไอวีในกระแสเลือด ทั้งหมดที่รายงาน

เขามามีจำนวน 319,639 ราย ซึ่งคิดเปนรอยละ 78 ของจำนวนผูติดเชื้อที่ไดรับยาตานเอชไอวีและควรไดรับ

การตรวจปริมาณเอชไอวีในกระแสเลือด จำนวน 407,854 จากขอมูลดังกลาว อาจจะนำมาใชในการติดตามและ

ประเมินศักยภาพของเครือขาย เพื่อปรับแผนการบริหารจัดการเครือขายการสงตรวจโดยเครือขายหองปฏิบัติการ

ตรวจปริมาณเอชไอวีในกระแสเลือดทุกแหงในประเทศไทย

ตัวชี้วัดความครอบคลุมในการตรวจปริมาณเอชไอวีในกระแสเลือด 

 ปจจุบันการตรวจปริมาณเอชไอวีในกระแสเลือดเปนสิ่งสำคัญที่ใชในการติดตามผลสำเร็จในการรักษาดวย

ยาตานเอชไอวี และประเมินประสิทธิภาพของการดำเนินงานของประเทศในการสงเสริมใหผูติดเชื้อเอชไอวีคงอยูใน

ระบบการรักษา กินยาสม่ำเสมอ จนสามารถกดปริมาณเอชไอวีในกระแสเลือดไดสำเร็จ สงผลใหบรรลุเปาหมาย

ลดการติดเชื้อรายใหมได การติดตามผลการดำเนินงาน การตรวจปริมาณเอชไอวีในกระแสเลือดของผูติดเชื้อที่ได

รับการรักษาดวยยาตานเอชไอวี  จะชวยวัดความสำเร็จของการดำเนินงานที่สำคัญของการยุติปญหาเอดส  (95 ที่ 3 ) 

 อยางไรก็ดี ความครอบคลุมในการตรวจปริมาณเอชไอวีในกระแสเลือด เปนกระบวนการที่ตองใชการ

ประสานรวมกันระหวางทีมสหสาขาวิชาชีพที่ใหบริการ เชน นักเทคนิคการแพทย แพทย เภสัชกร พยาบาลคลินิก

ยาตานเอชไอวีที่ใหคำปรึกษาใหผูติดเชื้อเอชไอวีกินยาสม่ำเสมอ รวมทั้งนัดและติดตามใหผูติดเชื้อเอชไอวีมารับ
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บริการอยางตอเนื่อง เปนตน การกำหนดตัวชี้วัด เพื่อใชเปนแนวทางในการติดตามผลการดำเนินงาน

แบงออกเปน 2 ระดับ ดังนี้ 

 1. ตัวชี้วัดระดับประเทศ เขต และจังหวัด ซึ่งจะใชติดตามผลการดำเนินงานในภาพรวม เพื่อนำมาวิเคราะห

   และวางแผนปรับกลยุทธ หากผลการดำเนินงานไมเปนไปตามเปาหมายที่วางไว ดังรายละเอียดใน

      ตารางที่ 2

 2. ตัวชี้วัดระดับหองปฏิบัติการของหนวยบริการและหองปฏิบัติการตรวจปริมาณเอชไอวีในกระแสเลือด 

   จะใชติดตามผลการดำเนินงานของหองปฏิบัติการของหนวยบริการและหองปฏิบัติการตรวจปริมาณ

   เอชไอวีในกระแสเลือด เพื่อนำขอมูลที่ไดมาปรับปรุงระบบการสงตัวอยางและคุณภาพของการตรวจ 

       ดังรายละเอียดในตารางที่ 3

ตารางที่ 2 :  ตัวชี้วัด ระดับประเทศ เขต  และจังหวัด

ตัวชี้วัด การคำนวณ แหลงขอมูล

1) รอยละของผูติดเชื้อที่ไดรับการรักษา

ดวยยาตานเอชไอวี ที่ไดรับการตรวจ

ปริมาณเอชไอวีในกระแสเลือด 

(เปาหมาย ครอบคลุมมากกวารอยละ 95)  

ตัวตั้ง: จำนวนผูติดเชื้อฯที่ไดรับการรักษาดวยยาตาน

เอชไอวี ไดตรวจปริมาณเอชไอวีในกระแสเลือด ณ ชวง

เวลาที่รายงาน 

ตัวหาร: จำนวนผูติดเชื้อที่ไดรับการรักษาดวยยาตาน

เอชไอวี ทั้งหมดในพื้นที่ ณ ชวงเวลาที่รายงาน

NAP 

หรือโปรแกรมอื่นๆ

ที่เกี่ยวของ

2) รอยละของผูติดเชื้อที่ไดรับการรักษา

ดวยยาตานเอชไอวี ที่ตรวจปริมาณ

เอชไอวีในกระแสเลือด และสามารถ

กดไวรัสฯ ไดสำเร็จ (เปาหมาย ครอบคลุม

มากกวารอยละ 95)  

ตัวตั้ง: จำนวนผูติดเชื้อฯ ที่ไดรับการรักษาดวยยาตาน

เอชไอวี ที่ไดรับการตรวจปริมาณเอชไอวีในกระแสเลือด

และมีปริมาณ <1,000 copies/mL ณ ชวงเวลาที่รายงาน 

ตัวหาร: จำนวนผูติดเชื้อที่ไดรับการรักษาดวยยาตาน

เอชไอวี ทั้งหมดในพื้นที่ ณ ชวงเวลาที่รายงาน

NAP 

หรือโปรแกรมอื่นๆ

ที่เกี่ยวของ

3) รอยละของหนวยงานที่ใหบริการยา

ตานเอชไอวีที่ผานเกณฑ ความครอบคลุม

การสงตรวจปริมาณเอชไอวีในกระแสเลือด 

(เกณฑ มีความครอบคลุมการตรวจ

ปริมาณเอชไอวีในกระแสเลือดมากกวา 

รอยละ 95 และกำหนดเปาหมายตัวชี้วัด 

รอยละ 80 ของจำนวนหนวยบริการที่ให

บริการรักษาฯทั้งหมด)

ตัวตั้ง: จำนวนหนวยงานที่ใหบริการยาตานเอชไอวีในพื้นที่ 

ที่มีความครอบคลุมของผูติดเชื้อที่ไดรับการตรวจปริมาณ

เอชไอวีในกระแสเลือดผานเกณฑ 

ตัวหาร: 

จำนวนหนวยงานที่ใหบริการยาตานเอชไอวีที่เปดใหบริการ

อยูทั้งหมด ในพื้นที่ 

NAP 

หรือโปรแกรมอื่นๆ

ที่เกี่ยวของ

 หมายเหตุ ใหจำแนกผลงานรายไตรมาส  ตามพื้นที่รายเขต จังหวัด ราย รพ. และจำแนกกลุมประชากร ตาม เพศ 

อายุ และรายกลุมประชากร  
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ตารางที่ 3: ตัวชี้วัดระดับหองปฏิบัติการของหนวยบริการและหองปฏิบัติการตรวจปริมาณเอชไอวีในกระแสเลือด

ตัวชี้วัด การคำนวณ แหลงขอมูล

1) รอยละของผูรับยาตานเอชไอวีที่มีคา

ปริมาณเอชไอวีในกระแสเลือด ≥ 1,000 

copies/mL ไดรับการตรวจซ้ำภายใน 

3 - 6 เดือน  

ตัวตั้ง: จำนวนผูรับยาตานเอชไอวีที่มีผลการตรวจปริมาณ

เอชไอวีในกระแสเลือด ≥ 1,000 copies/mL ไดรับการ

ตรวจซ้ำภายใน 3 - 6 เดือน

ตัวหาร: จำนวนผูรับยาตานเอชไอวีที่มีผลการตรวจปริมาณ

เอชไอวีในกระแสเลือด ≥ 1,000 copies/mL ทั้งหมดใน

ชวงระยะเวลาที่รายงานตัวชี้วัด

NAP 

ระบบขอมูล 

หองปฏิบัติการ

Log book/Excel

2) รอยละของผูรับยาตานเอชไอวีที่ผล

การตรวจ มีปริมาณเอชไอวีในกระแสเลือด 

≥ 1,000 copies/mL ไดรับการสงตรวจ

หาเชื้อดื้อยา 

ตัวตั้ง: จำนวนผูรับยาตานเอชไอวีที่เขาเกณฑและไดรับการ

สงตรวจหาเชื้อดื้อยา 

ตัวหาร: จำนวนผูรับบริการยาตานเอชไอวีที่มีผลการตรวจ

ปริมาณเอชไอวีในกระแสเลือดซ้ำและมีปริมาณเอชไอว ี

≥ 1,000 copies/mL ทั้งหมดในชวงระยะเวลาที่รายงาน

ตัวชี้วัด

NAP 

ระบบขอมูล 

หองปฏิบัติการ

Log book/Excel

3) รอยละของตัวอยางสงตรวจของหนวย

บริการแตละแหงที่ไดรับการปฏิเสธในการ

ตรวจปริมาณเอชไอวีในกระแสเลือด

ตัวตั้ง: ตัวอยางสงตรวจของหนวยบริการแตละแหงที่ไดรับ

การปฏิเสธในการตรวจปริมาณเอชไอวีในกระแสเลือด 

ตัวหาร: ตัวอยางสงตรวจของหนวยบริการแตละแหงที่

ไดรับทั้งหมด

ระบบขอมูล 

หองปฏิบัติการ

Log book/Excel

4) รอยละของผลการตรวจปริมาณเอชไอวี

ในกระแสเลือดมี Turnaround time 

1 สัปดาห

ตัวตั้ง: จำนวนขอมูลผลการตรวจปริมาณเอชไอวีใน

กระแสเลือดที่ไดรับกลับมาจากหนวยตรวจภายในเวลา 

1 สัปดาหของแตละหนวยบริการ

ตัวหาร: จำนวนตัวอยางที่สงตรวจปริมาณเอชไอวีใน

กระแสเลือดไปยังหนวยตรวจทั้งหมดของแตละหนวย

บริการในชวงเวลาที่รายงานตัวชี้วัด

ระบบขอมูล 

หองปฏิบัติการ

Log book/Excel

5) รอยละของผลการตรวจปริมาณเอชไอวี

ในกระแสเลือดที่มีปริมาณเอชไอวีใน

กระแสเลือด≥ 1,000 copies/mL ไดรับ

การแจงเตือนไปยัง HIV coordinator 

หรือ แพทยผูรักษา 

(เปาหมาย รอยละ 100)

ตัวตั้ง: จำนวนขอมูลผลการตรวจปริมาณเอชไอวีในกระแส

เลือด ≥ 1,000 copies/mL ไดรับการแจงเตือนไปยัง HIV 

coordinator หรือ แพทยผูรักษา ของแตละหนวยบริการ

ตัวหาร: จำนวนขอมูลผลการตรวจปริมาณเอชไอวีใน

กระแสเลือด ≥ 1,000 copies/mL ทั้งหมดของแตละ

หนวยบริการในชวงเวลาที่รายงานตัวชี้วัด

ระบบขอมูล 

หองปฏิบัติการ

Log book/Excel
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ตัวชี้วัด การคำนวณ แหลงขอมูล

6) รอยละของขอมูลผลการตรวจปริมาณ

เอชไอวีในกระแสเลือดที่ไดรับกลับมาจาก

หนวยตรวจในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส 

(เลือกตามบริบทพื้นที่)

ตัวตั้ง: จำนวนขอมูลผลการตรวจปริมาณเอชไอวีใน

กระแสเลือดที่ไดรับกลับมาจากหนวยตรวจในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส

ตัวหาร: จำนวนขอมูลผลการตรวจปริมาณเอชไอวีใน

กระแสเลือดที่ไดรับกลับมาจากหนวยตรวจทั้งหมดของ

หนวยบริการแตละแหง

NAP 

ระบบขอมูล 

หองปฏิบัติการ

Log book/Excel



ภาคผนวก ก
ตัวอยางการเขารวมระบบประเมินคุณภาพ

แผนทดสอบความชำนาญหองปฏิบัติการตรวจปริมาณเอชไอวีในกระแสเลือด

External Quality Assessment Scheme for HIV Viral Load
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 กรมวิทยาศาสตรการแพทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข โดยฝายปฏิบัติการดานเชื้อถายทอด

ทางการใหเลือด ไดดำเนินการแผนทดสอบความชำนาญหองปฏิบัติการตรวจปริมาณเอชไอวีในกระแสเลือด 

มาตั้งแตป 2547 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาคุณภาพการตรวจวิเคราะหของหองปฏิบัติการที่ตรวจปริมาณ

เอชไอวีในกระแสเลือด ซึ่งสงผลใหผลการทดสอบของหองปฏิบัติการมีความถูกตอง ทำใหการวินิจฉัย การติดตาม

การรักษาเปนไปอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ

  

 

 

 

  

Z-score 

|Z-score| ฃ�2.00  

 

ุ

ุ

 

 

ขอมูลแผนทดสอบความชำนาญป 2565

คุณลักษณะหองปฏิบัติการสมาชิก หองปฏิบัติการที่ทำการตรวจปริมาณเอชไอวีในกระแสเลือด

ทั้งภาครัฐและเอกชน

จำนวนสมาชิกที่รับไดแตละป 60 แหง

คาธรรมเนียมสมาชิกรายป 20,000 บาท

ชนิดของวัตถุทดสอบ Plasma

จำนวนวัตถุทดสอบตอรอบ 6 ตัวอยาง

รายการทดสอบ HIV Viral Load 

วิธีทดสอบ วิธีที่สมาชิกใชเปนประจำ

วิธีการประเมินผล เปรียบเทียบผลระหวางสมาชิกหองปฏิบัติการ (consensus value)

(เฉพาะที่มีจำนวนมากกวา 12 ขอมูล)

สถิติที่ใชประเมิน

เกณฑการยอมรับ

จำนวนรอบการใหบริการ

วิธีการประเมินผล

2 รอบตอป
ครั้งที่ 1  สัปดาหที่ 1 ของเดือนกุมภาพันธ 2565

ครั้งที่ 2  สัปดาหที่ 1 ของเดือนกรกฎาคม 2565

รายงานผลครบทั้ง 2 รอบดำเนินการ

ชองทางการติดตอ E-mail : eqa.hivvl@gmail.com

โทร : 02-9510000-11 ตอ 99190, 99256
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การรายงานผลการประเมินคุณภาพหองปฏิบัติการ

 หองปฏิบัติการจะไดรับรายงาน ดังนี้

  - รายงานเบื้องตน (Preliminary report) : รายงานผลการวิเคราะหคากำหนดและคาเบี่ยงเบน

    มาตรฐานของผลการทดสอบของสมาชิก

  - รายงานเฉพาะหองปฏิบัติการ (Individual report) : รายงานผลประเมินเฉพาะหองปฏิบัติการ

  - รายงานสรุปฉบับสมบูรณ (Final report) : รายงานสรุปผลการปฏิบัติการของสมาชิกทั้งหมด

               และคำแนะนำสำหรับหองปฏิบัติการที่ผลประเมินไมนาพอใจ

หนวยงานที่รับผิดชอบแผนทดสอบความชำนาญฯ และสถานที่ติดตอ

 ฝายปฏิบัติการดานเชื้อถายทอดทางการใหเลือด

 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตรการแพทย

 หอง 804 อาคาร 10 ชั้น 8 เลขที่ 88/7 ถนนติวานนท

 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

 โทรศัพท 0 2951 0000-11ตอ 99190, 99256

 http://ttp.dmsc.moph.go.th/

 E-mail: eqa.hivvl@gmail.com

mailto:%20eqa.hivvl@gmail.com;


ภาคผนวก ข
ระบบการเบิกจายคาตรวจปริมาณเอชไอวีในกระแสเลือดของเครือขายสิทธิ์ตางๆ
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 ประเทศไทยมีระบบสนับสนุนบริการการตรวจทางหองปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยและติดตามการรักษาผูติดเชื้อ

เอชไอวีและผูปวยเอดสตามแนวทางการตรวจรักษาและปองกันการติดเชื้อเอชไอวีประเทศไทย ป พ.ศ. 2560 

(Thailand National Guidelines on HIV/AIDS Treatment and Prevention 2017) หรือที่มีประกาศเพิ่มเติม 

โดยหนวยบริการ/หองปฏิบัติการจะไดรับคาชดเชยหรือคาบริการตรวจปริมาณเอชไอวีในกระแสเลือด 

จาก  4  ระบบ ดังนี้

1. ระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) ผูมีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแหงชาติ หรือสิทธิ์วาง หรือประชาชน

กลุมเฉพาะที่มีขอบงชี้ทางการแพทย ตามแนวทางการตรวจรักษาและปองกันการติดเชื้อเอชไอวีประเทศไทย ป พ.ศ. 

2560 (Thailand National Guidelines on HIV/AIDS Treatment and Prevention 2017) หรือที่มีประกาศ

เพิ่มเติม จะไดรับการสนับสนุนการตรวจปริมาณเอชไอวีในกระแสเลือด ปละ 1 – 2 ครั้ง โดยหนวยบริการที่สงตรวจ

จะไดรับคาชดเชยคาวัสดุอุปกรณในการเจาะเลือดรายละ 20 บาท สวนหนวยบริการ/หองปฏิบัติการที่ตรวจจะได

รับคาชดเชยคาตรวจในอัตรา ครั้งละ 1,350 บาท โดยสปสช. จะจายตามผลงานที่ทำไดจริงเมื่อมีการบันทึกผลการ

ตรวจลงไปในโปรแกรม NAP plus โดยจะโอนเงินชดเชยใหเปนรายเดือน

2. สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ใหความคุมครองผูประกันตนที่ติดเชื้อเอชไอวีและผูปวยเอดสทั้งในการตรวจ

และรับยาตานเอชไอวี เพียงเขารับการรักษา ณ หนวยบริการตามสิทธิ์เทานั้น โดยจะจายคาตรวจปริมาณเอชไอวี

ในกระแสเลือดเหมาจายครั้งละ 2,500 บาท ปละไมเกิน 5,000 บาท/คน โดยหนวยบริการ/หองปฏิบัติการที่ตรวจ 

จะตองเรียกเก็บเงินไปที่หนวยบริการตนสังกัดตามสิทธิ์ของผูประกันตนเทานั้น กรณีที่ผูติดเชื้อเอชไอวีและผูปวย

เอดสยายที่ทำงานขามจังหวัด ตกงานเปนสิทธิ์วาง แตมาขอรับบริการตรวจในหนวยบริการที่ไมใชตนสังกัดทำให

เกิดปญหาในการเบิกจาย ดังนี้

 2.1 เมื่อหนวยบริการ/หองปฏิบัติการเรียกเก็บเงินไปที่หนวยบริการที่สงตรวจ ทางหนวยบริการที่สงตรวจ

        ไมชำระเงินคาตรวจ เนื่องจากไมใชหนวยบริการตนสังกัด 

 2.2 เมื่อหนวยบริการ/หองปฏิบัติการเรียกเก็บเงินไปที่หนวยบริการตนสังกัด หนวยบริการตนสังกัดแจงวา

    ตองการเลขบัตรประชาชนของผูมารับบริการ เพราะไมสามารถใชเลขรหัส NAP ตรวจสอบวายังเปน

    ผูประกันตนของหนวยบริการอยูหรือไม หนวยบริการ/หองปฏิบัติการไมไดมีขอมูลเหลานี้ ทำใหไมได

           รับเงินชดเชยคืนกลับมาจากหนวยบริการตนสังกัด ในแตละปมีการสูญเสียรายไดในสวนนี้จำนวนมาก

 หมายเหต:ุ  สำนักงานประกันสังคมสวนกลาง โทร 02- 956-2506

3. สิทธิ์ผูประกันตนคนพิการ  

กรณีเปนผูติดเชื้อเอชไอวี จะไดรับสิทธิ์เชนเดียวกับสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแหงชาต ิ(ขอ 1)

4. สิทธิ์อื่นๆ ไดแก ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ องคการปกครองสวนทองถิ่น ไทย/ตางดาวจายเงินเอง ในสวนของ 

ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ องคการปกครองสวนทองถิ่น ทางหนวยบริการ/หองปฏิบัติการจะเรียกเก็บเงินคาตรวจ

ไปยังหนวยบริการที่สงตัวอยางมาตรวจ
 



ภาคผนวก ค
การใชแอปพลิเคชันชวยในการติดตามและสื่อสารกับผูรับบริการ 

เพื่อสงเสริมความครอบคลุมการตรวจปริมาณเอชไอวีในกระแสเลือด 
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 ขอมูลการเขารับการรักษาและการตรวจปริมาณเอชไอวีในกระแสเลือดของผูรับยาตานเอชไอวีจะมีอยูใน

ฐานขอมูลของหนวยบริการ การนำขอมูลนั้นมาใชประโยชนเพื่อการติดตามการรักษาและสื่อสารกับผูรับบริการ

นาจะทำใหเกิดความครอบคลุมในการใหบริการ เพื่อใหเกิดความสะดวกและไมเพิ่มภาระงานใหกับผูใหบริการ

ที่ตองดำเนินการในการวิเคราะหขอมูล การมีแอปพลิเคชันเขามาชวยดำเนินการทำใหเกิดความสะดวก การจัดทำ

แอปพลิเคชันสามารถดำเนินการไดอยางนอย 2 รูปแบบ คือแอปพลิเคชันสำหรับผูใหบริการ และแอปพลิเคชัน

สำหรับผูรับบริการ 

 ในเรื่องของการสงเสริมความครอบคลุมของการตรวจปริมาณเอชไอวีในกระแสเลือด แอปพลิเคชันสำหรับ

ผูใหบริการควรดำเนินการใน  2  เรื่องคือ 

 1) การทำระบบแจงเตือนเมื่อปริมาณเอชไอวีในกระแสเลือดมากกวา 1,000 copies/mL (VL Alert) 

      เพื่อใหหนวยบริการติดตามผูรับบริการหรือสงตรวจหาเชื้อดื้อยาตอไป 

 2) ทำระบบแจงเตือนรายการผูรับบริการที่ครบกำหนดการตรวจปริมาณเอชไอวีในกระแสเลือด แตยังไมได

      ตรวจ (VL reminder/notification) ซึ่งผูใหบริการจะใชรายการนี้เพื่อติดตามผูรับบริการมาตรวจปริมาณ

      เอชไอวีในกระแสเลือด 

 แอปพลิเคชันนี้ใชสำหรับสื่อสารกับผูรับบริการทั้งในเรื่องการแจงเตือนเมื่อปริมาณเอชไอวีในกระแสเลือดสูง

กวาที่กำหนด หรือแจงเตือนเมื่อครบกำหนดเขารับการตรวจปริมาณเอชไอวีในกระแสเลือด ทั้งนี้การออกแบบ

แอปพลิเคชันในสวนนี้ตองคำนึงถึงการรักษาความเปนสวนตัวของผูรับบริการและตองไดรับการยินยอมจากผูรับ

บริการในการที่จะแจงเตือน ซึ่งชองทางการแจงเตือนตองมีทางเลือกใหกับผูรับบริการและปรับเปลี่ยนไปตาม

เทคโนโลยีในแตละชวงเวลา และมีชองทางใหผูรับบริการสามารถติดตอโดยตรงกับผูใหบริการผานแอปพลิเคชัน

นั้นไดดวย 

 มีการใชแอปพลิเคชันไลนในการแจงเตือนเมื่อปริมาณเอชไอวีในกระแสเลือดมากกวา 1,000 copies/mL 

เมื่อผลการตรวจสงจากหองปฏิบัติการตรวจปริมาณเอชไอวีในกระแสเลือด ไปยังหองปฏิบัติการของหนวยบริการ

ที่สงตรวจผานแอปพลิเคชัน “BMA Lab Link” แลว แอปพลิเคชันจะประมวลผลวาในรอบการสงนั้น ๆ มีตัวอยาง

ที่มีปริมาณเอชไอวีในกระแสเลือดมากกวา 1,000 copies/mL หรือไม หากมีจะทำการสงขอความไปยัง

แอปพลิเคชัน “Line” ของกลุมพยาบาลหรือแพทยผูทำการรักษาใหทราบในทันที เพื่อการประสานงานตอเรื่องการ

สงตรวจหาเชื้อดื้อยา ทำใหเกิดความรวดเร็ว และเปนประโยชนตอผูเขารับบริการ    

  

 



แอปพลิเคชันสำหรับแจงเตือนการนัด (Medical appointment Notification assistance, MaNa) 
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 กองโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ กรมควบคุมโรค โดยการสนับสนุนดานวิชาการและงบประมาณ

จากศูนยความรวมมือไทย-สหรัฐ ดานสาธารณสุข ไดดำเนินการจัดทำแอปพลิเคชัน Medical appointment 

Notification assistance, MaNa หรือ แอปมานะ เพื่อเปนแอปพลิเคชันผูชวยสำหรับผูใหบริการยาตานเอชไอวี (ARV 

cl in ic )  ใชสื่ อสารกับผู รับบริการยาตานเอชไอวี  โดยใชแอปพลิ เคชันไลนออฟฟ เชียล (Line OA) 

เปนแพลตฟอรมในการสื่อสาร โดยระบบการเตือนจะเปนระบบอัตโนมัติ ผูใหบริการสามารถตั้งคาการเตือนไดวา

จะมีการเตือนกอนหรือหลังวันนัดกี่ครั้งในชวงเวลาที่แตกตางกัน ระบบจะมีการยืนยันตัวตนของผูรับบริการโดยใช 

รหัสประจำตัวผูปวยของโรงพยาบาลและเลขประจำตัว โดยการสมัครใชบริการจะทำการสมัคร ที่หนวยบริการ 

และมีการยืนยันการสมัครและตรวจสอบโดยเจาหนาที่ประจำหนวยบริการยาตานเอชไอวี ขอมูลที่ใชสำหรับการแจง

เตือนเปนขอมูลที่มีการนำเขาจากขอมูลของโรงพยาบาล โดยวิธีนำเขาขอมูลมีทั้งที่เปนแบบ manual แบบกึ่งอัตโนมัติ 

และแบบอัตโนมัติ ทั้งนี้โรงพยาบาลเลิดสินจะเปนโรงพยาบาลนำรองในการใชแอปพลิเคชั่นนี้ ในป 2564  

ตัวอยางระบบดานผูใหบริการ 

 

h�ps://ddc.kit-development.com/no�

2

1

3

1. เว็บไซตสำหรับเขาใชงาน

2. กรอกชื่อผูใชงาน และรหัสผาน ที่ลงทะเบียนไว และคลิก เขาสูระบบ

3. กรณียังไมชื่อผูใชงาน ใหลงทะเบียนเขาใชงาน และรอการอนุมัติจากเจาหนาที่  (ดูที่ภาพ 3.1.1 และ 3.2.1)

เขาสูระบบ

ขอมูลนำเขา - ขอมูลผูปวย

5. รายงาน
5.1ผู้ป่วยไม่รับยาตามนดั

3. รายการขอมูลผูปวย (รายการขอมูลผูปวยสามารถดูการแสดงขอมูลดวยการกดที่เครื่องหมาย   >  ของแถบแสดงขอมูลดานขวา)  รูปภาพ  2.1.1

1. กดเพื่อน้ำเขาขอมูล

2. แถบคนหาขอมูล
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Note: เปด-ปดการแจงเตือน

abc@email.com

1                 

2         

๓

๔

การตั้งคา - การตั้งคาทั่วไป 

1. ตั้งคาการแจงเตือนผูปวยลวงหนาได 3 ครั้ง กอนวันนัดหมาย 7 วัน 3 วัน และ 1 วัน 

2. ตั้งคาการแจงเตือนผูปวยขาดนัดได 3 ครั้ง หลังวันนัดหมาย 1 วัน 3 วัน และ 7 วัน

3. ตั้งคาการแจงเตือนการนัดหมายครั้งตอไปไดสูงสุด 360 วัน

4. ตั้งคาอีเมลสำหรับการแจงเตือน

รายงาน - ผูปวยขาดนัดตรวจ VL

1

2

1. คนหาขอมูลรายงานที่ตองการ

2. แสดงผลของขอมูลรายงาน

3

1

2

รายงาน - ผูปวยไมรับยาตามนัด 

1. คนหาขอมูลรายงานที่ตองการ

2. แสดงผลของขอมูลรายงาน

3. สั่งพิมพ หรือ สงออกขอมูลรายงาน (Export) ออกมาเปนไฟล csv สามารถเปดในโปรแกรม MS Excel ได  (รูปภาพ 5.1.1)
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ตัวอยางระบบดานผูรับบริการ

ขั้นตอนการลงทะเบียน

1. เมื่อเขาสูหนาตางแชทใหกดปุมเพื่อแสดงเมนู

2. กดปุมลงทะเบียน หลังจากนั้นจะปรากฏ

   หนาจอลงทะเบียน

3. กรอกขอมูลเลขประจำตัวผูปวย (HN)   

   เลขบัตรประจำตัวประชาชน  

   และเลือกโรงพยาบาลที่รักษา

4. กดปุม Submit เพื่อยืนยันการลง

   ทะเบียน

5. เมื่อทำการลงทะเบียนสำเร็จจะไดรับ

    ขอความยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จ

ตัวอยางขอความแจงเตือนลวงหนานัดรับยาและการเลื่อนนัด

1. ตัวอยางขอความแจงเตือนผูปวยลวงหนา

    ใหเขามารับยาตามนัด และหากผูปวย

    ไมสะดวกในการเขามารับยาตามนัด 

    สามารถกดที่ Link เพื่อทำการเลื่อนนัดได

2. กดเลือกวันที่นัดใหมจากปฏิทินแลวทำ

    การยืนยันหลังจากนั้นผูปวยจะไดรับ

    ขอความยืนยันการนัดหมายใหม

ตัวอยางขอความแจงเตือนลวงหนานัดตรวจและการเลื่อนนัด

1. ตัวอยางขอความแจงเตือนผูปวยลวงหนา

    ใหเขามารับการตรวจ และหากผูปวย

    ไมสะดวกในการเขามารับการตรวจตามนัด 

    สามารถกดที่ Link เพื่อทำการเลื่อนนัดได

2. กดเลือกวันที่นัดใหมจากปฏิทินแลวทำการ

    ยืนยัน หลังจากนั้นผูปวยจะไดรับขอความ

    ยืนยันการนัดหมายใหม



24

ตัวอยางระบบนัดตรวจออนไลน  หนวยบริการวชิระภูเก็ต

การทำงานของโปรแกรม – ผูรับบริการ

เจาหนาที่โรงพยาบาล นัดผูรับบริการจากโปรแกรม HOSXP 

ขอมูลการนัด จะเขาเว็บไซตโดยอัตโนมัติ

ผูรับบริการเขาเว็บไซต http://vachiraphuket-lab.com

เขาสูระบบกรอก

เลขบัตรประชาชนและรหัสผาน

เขาสูเมนู นัดตรวจใหม
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ผูรับบริการเลือกเวลานัด ระบบจะแจงเวลาทั้งหมด และจำนวนคิวที่วาง

สามารถแกไขเวลาที่นัดได ภายในชวงเวลาที่นัด

คลิกที่ชองสถานะ    นัดตรวจใหม
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การทำงานของโปรแกรม - นักเทคนิคการแพทย

เขาสูระบบกรอก Username และ Password

เขาเมนู ขอมูลการนัดตรวจ ระบบจะแสดงขอมูลของวันที่ปจจุบันสามารถคนหาตาม วันที่ ชื่อ และ HN ได

เขาเมนู ผูปวย ระบบจะแสดงขอมูลของผูรับบริการทั้งหมด สามารถแกไขผูปวยและกดบันทึก หรือคลิก    + เพิ่มผูปวยใหม 
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เมื่อเพิ่มขอมูลตามรายการครบถวนแลวใหกดบันทึก

เมื่อกดปุม พิมพรายงาน  บนหัวตารางดานซาย ระบบจะพิมพรายงานออกมาตามที่คนหา

สามารถสั่งพิมพรายงานที่คนหา เปนสรุปขอมูลรายชื่อผูปวยที่ผิดนัดเจาะเลือด เพื่อสงใหแก ARV clinic ในการติดตาม



ภาคผนวก ง
รายละเอียดวิธีการเก็บและรักษาตัวอยางตรวจ 
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 การเจาะเก็บตัวอยางเลือดเปนจุดเริ่มตนที่สำคัญของความถูกตองของผลการตรวจหาปริมาณเอชไอวีใน

กระแสเลือด หลังจากการเจาะเลือดจะเปนขั้นตอนในการเก็บรักษาตัวอยางกอนกระบวนการขนสงไปยัง

หองปฏิบัติการตรวจปริมาณเอชไอวีในกระแสเลือด หลอดบรรจุตัวอยางจะใชสารกันเลือดแข็งชนิด EDTA ไดแก 

EDTA Tube และ PPT Tube กระบวนการจัดการกับสิ่งสงตรวจมีดังนี้

  

 

oหลอดเลือด EDTA ใหเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 2-8 C

และนำสงหองปฏิบัติการตรวจวิเคราะหภายใน 6 ชั่วโมง

กรณีปนแยกพลาสมา ใหเตรียมตัวอยางในตูชีวนิรภัย เก็บใน

หลอด sterile ชนิด DNase/RNase Free

oเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำกวาหรือเทากับ -20 C

นำสงหองปฏิบัติการโดยใชน้ำแข็งแหง

ศ

ศ

ศ

หลอดเลือดชนิด PPT ใหปนเพื่อแยกชั้นเม็ดเลือดแดงกับพลาสมา  

oความเร็วรอบ 800 - 1,600 g 20 นาที ที่ 15-30 C

oเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 2-8 C

oนำสงหองปฏิบัติการภายใน 5 วันที่อุณหภูมิ 2-8 C

ศ

ศ

ศ
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 การนำสงตัวอยางใหหองปฏิบัติการตรวจปริมาณเอชไอวีในกระแสเลือด จำเปนตองรักษาอุณหภูมิของ

ตัวอยางตรวจ ซึ่งเปนหัวใจสำคัญของการควบคุมตัวอยางตรวจใหมีคุณภาพ เนนการเก็บหลอดที่ตรวจปริมาณ
oเอชไอวีเพื่อสงตรวจหาเชื้อดื้อยา ตองเก็บรักษาที่อุณหภูมิ ต่ำกวาหรือเทากับ -20 C หามใชชองแชแข็งของตูเย็น

ที่เปนระบบ No Frost

 การขนสงตัวอยางตรวจจากหนวยบริการเครือขายเพื่อสงไปยังหองปฏิบัติการตรวจปริมาณเอชไอวีใน

กระแสเลือด ไมวาจะเปนตัวอยางเลือดใสสารกันเลือดแข็ง (EDTA blood) ตัวอยางพลาสมา หรือตัวอยางเลือด

ในหลอดแยกชั้นพลาสมา (Plasma Preparation Tube, PPT) จะตองมีการควบคุมอุณหภูมิในชวงที่เหมาะสม 
o(เชน 2-25 C) และสงใหถึงในระยะเวลาที่กำหนดไว เพื่อใหตัวอยางตรวจยังคงคุณภาพสำหรับการตรวจปริมาณ

เอชไอวีในกระแสเลือด ทำโดยใชกอนเจลทำความเย็น (Ice pack) ใสในกลองบรรจุหลอดตัวอยางตรวจในระหวาง

การขนสง และขนสงโดยเจาหนาที่ของหนวยบริการเอง หรือใชบริการขนสงของเอกชน ซึ่งมีการพักกลองบรรจุ

ตัวอยางตรวจที่สำนักงานของเอกชนเพื่อรอเวลาสงตอไป โดยมีการเปลี่ยนกอนเจลทำความเย็นใหมแทนกอนเดิม 

เพื่อชวยควบคุมอุณหภูมิใหอยูในชวงที่กำหนดตลอดเวลาของการขนสง    

 หากมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่สูงขึ้นจนเกินชวงที่กำหนดไว ในระหวางการขนสงไมวาจะเกิดจากสาเหตุ

ใดก็ตาม ตัวอยางตรวจที่มีปริมาณเอชไอวีใกลเคียง 1,000 copies/mL อาจมีคาลดต่ำลงกวาคาที่แทจริง หรือต่ำจน

ตรวจวัดไมได  ซึ่งสงผลกระทบตอการดูแลผูติดเชื้อ เชน ไมไดรับคำปรึกษาเรื่องการกินยาตานเอชไอวีอยางสม่ำเสมอ 

หรือไมไดรับการพิจารณาสงตรวจเชื้อดื้อยาตานเอชไอวีตอไป  การควบคุมคุณภาพตัวอยางตรวจปริมาณเอชไอวี 

ในขั้นตอนการขนสง ควรมีการบันทึกการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิภายในกลองบรรจุหลอดตัวอยาง ตลอดระยะเวลา

การขนสง แทนการตรวจสอบความเย็นหรือวัดอุณหภูมิเมื่อกลองบรรจุตัวอยางตรวจสงถึงหองปฏิบัติการเทานั้น

โดยสามารถใชวิธีการบันทึกขอมูลอุณหภูมิระหวางการนำสงจากอุปกรณบันทึกการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ (Data 

logger) ซึ่งจะแสดงใหเห็นอุณหภูมิภายในกลองบรรจุหลอดตัวอยางตั้งแตตนทางจนถึงปลายทาง เพื่อให

มั่นใจวามีการควบคุมอุณหภูมิตลอดเวลาระหวางขนสง  



ภาคผนวก จ
รายชื่อหองปฏิบัติการตรวจปริมาณเอชไอวีในกระแสเลือดแตละจังหวัดแบงตามเขตสุขภาพ
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เขตที่ จังหวัด จำนวน (แหง) รายชื่อหนวยตรวจ

1 เชียงใหม 9 - ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

- ศูนยบริการเทคนิคการแพทยคลินิก คณะเทคนิคการแพทย  

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม

- โรงพยาบาลนครพิงค

- สำนักงานปองกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม

- โรงพยาบาลลานนา

- โรงพยาบาลสันปาตอง

- โรงพยาบาลสันทราย 

- โรงพยาบาลใกลหมอ 

- ซีเอ็มเอฟแล็บคลินิก

เชียงราย 2 - โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห

- โรงพยาบาลแมจัน

แพร 0 -

แมฮองสอน 0 -

นาน 1 - โรงพยาบาลนาน

พะเยา 1 - โรงพยาบาลพะเยา

ลำปาง 1 - โรงพยาบาลลำปาง

ลำพูน 0 -

2 เพชรบูรณ 0 -

ตาก 1 - โรงพยาบาลแมสอด

พิษณุโลก 3 - สำนักงานปองกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก

- โรงพยาบาลพุทธชินราช

- โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร



31

 

เขตที่ จังหวัด จำนวน (แหง) รายชื่อหนวยตรวจ

สุโขทัย 1 - โรงพยาบาลสุโขทัย

อุตรดิตถ 1 - โรงพยาบาลอุตรดิตถ

3 กำแพงเพชร 1 - โรงพยาบาลกำแพงเพชร

ชัยนาท 0 -

นครสวรรค 1 - โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ

พิจิตร 0 - 

อุทัยธานี 0 - 

4 นครนายก 2 - โรงพยาบาลนครนายก

- ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

  สยามบรมราชกุมารี

นนทบุรี 2 - สถาบันบำราศนราดูร

- โรงพยาบาลพระนั่งเกลา

ปทุมธานี 2 - โรงพยาบาลธรรมศาสตร เฉลิมพระเกียรติ

- โรงพยาบาลปทุมธานี

พระนครศรีอยุธยา 0 -

ลพบุรี 1 - โรงพยาบาลพระนารายณมหาราช

สระบุรี 1 - โรงพยาบาลพระพุทธบาท

สิงหบุรี 0 -

อางทอง 0 -

5 เพชรบุรี 1 - โรงพยาบาลพระจอมเกลา

กาญจนบุรี 1 - โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
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เขตที่ จังหวัด จำนวน (แหง) รายชื่อหนวยตรวจ

นครปฐม 1 - โรงพยาบาลนครปฐม

ประจวบคีรีขันธ 0 -

ราชบุรี 2 - โรงพยาบาลราชบุรี

- สำนักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี

สมุทรสงคราม 0 -

สมุทรสาคร 1 - โรงพยาบาลสมุทรสาคร 

สุพรรณบุรี 0 - 

6 จันทบุรี 1 - โรงพยาบาลพระปกเกลา

ฉะเชิงเทรา 1 - โรงพยาบาลพุทธโสธร

ชลบุรี 4 - โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทว ี ณ ศรีราชา 

- โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 

- โรงพยาบาลชลบุรี

- โรงพยาบาลบางละมุง

ตราด 0 -

ปราจีนบุรี 1 - โรงพยาบาลปราจีนบุรี

ระยอง 1 - โรงพยาบาลระยอง

สมุทรปราการ 2 - โรงพยาบาลสมุทรปราการ

- โรงพยาบาลจุฬารัตน 3 อินเตอร   

สระแกว 1 - โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สระแกว

7 กาฬสินธุ 0 -

ขอนแกน 3 - คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

  โรงพยาบาลศรีนครินทร



33

 

เขตที่ จังหวัด จำนวน (แหง) รายชื่อหนวยตรวจ

 - สำนักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแกน

- โรงพยาบาลขอนแกน

มหาสารคาม 1 - โรงพยาบาลมหาสารคาม

รอยเอ็ด 1 - โรงพยาบาลรอยเอ็ด

8 เลย 0 -

นครพนม 0 - 

บึงกาฬ 0 -

สกลนคร 0 - 

หนองคาย 0 - 

หนองบัวลำภู 0 -

อุดรธานี 1 - โรงพยาบาลอุดรธานี

9 ชัยภูมิ 1 - โรงพยาบาลชัยภูมิ

นครราชสีมา 1 - โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  

บุรีรัมย 1 - โรงพยาบาลบุรีรัมย

สุรินทร 1 - โรงพยาบาลสุรินทร

10 มุกดาหาร 0 -

ยโสธร 0 -

ศรีสะเกษ 0 -

อำนาจเจริญ 0 -
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เขตที่ จังหวัด จำนวน (แหง) รายชื่อหนวยตรวจ

อุบลราชธานี 2 - สำนักงานปองกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี

- โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค

11 กระบี่ 0 -

ชุมพร 0 - 

นครศรีธรรมราช 1 - สำนักงานปองกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช

พังงา 0 - 

ภูเก็ต 1 - โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ระนอง 0 - 

สุราษฎรธานี 1 - โรงพยาบาลสุราษฎรธานี

12 ตรัง 1 - โรงพยาบาลตรัง

นราธิวาส 0 - 

ปตตานี 1 - โรงพยาบาลปตตานี

พัทลุง 1 - โรงพยาบาลพัทลุง  

ยะลา 1 - โรงพยาบาลยะลา

สงขลา 4 - โรงพยาบาลหาดใหญ

- โรงพยาบาลสงขลานครินทร

- สำนักงานปองกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

- โรงพยาบาลสงขลา

สตูล 0 -
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เขตที่ จังหวัด จำนวน (แหง) รายชื่อหนวยตรวจ

13 กรุงเทพมหานคร 23 - คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

- หนวยไวรัสวิทยาและจุลชีววิทยาโมเลกุล โรงพยาบาลรามาธิบดี

- โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา

- โรงพระยาบาลเจริญกรุงประชารักษ

- โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

- โรงพยาบาลบำรุงราษฎร

- โรงพยาบาลศูนยแพทยพัฒนา

- บริษัทกรุงเทพพยาธิแลป จำกัด

- บริษัทโปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเมนท คอรป จำกัด

- บริษัท ไบโอ โมเลกุลลาร แลบบอราทอรี่ส จำกัด

- บริษัท จีโนมโมเลกุล แลบบอราตอรี่ จำกัด

- บริษัท กรุงเทพ อารไอเอ แลป จำกัด

- MICAL (โรงพยาบาลรามคำแหง)

- โรงพยาบาลตำรวจ

- โรงพยาบาลเพชรเวช

- คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

- โรงพยาบาลราชวิถี

- แผนกจุลชีววิทยา โรงพยาบาลสมเด็จพระปนเกลา

- คลีนิคนิรนาม ศูนยวิจัยโรคเอดส สภากาชาดไทย

- ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

- คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

- โรงพยาบาลตากสิน

- โรงพยาบาลกลาง

รวม 92

ปรับปรุงขอมูลจาก:  (ขอมูล ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2564)https://hivhub.ddc.moph.go.th/input.php



ภาคผนวก ฉ
ตัวอยางการประสานงานกับหนวยบริการเครือขาย
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1. ตัวอยางแนวทางการสงตรวจทางหองปฏิบัติการ CD4/HIV-VL/HCV-VL/HIV-DR/HCV-genotype 

  ณ กลุมหองปฏิบัติการทางการแพทยดานควบคุมโรค (DPC10-Lab) สำนักงานปองกันควบคุมโรค ที่ 10  

     จังหวัดอุบลราชธานี

 

รพ.เครือขาย

1. นัดหมายวัน เวลากับ PHLA เพื่อเจาะเลือดตรวจตามระยะเวลาที่เหมาะสม

2. บันทึกสั่งตรวจ Lab ผาน NAP plus online program โดยเลือกหนวยตรวจเปน 14632

3. แจงขอรถไปรับตัวอยางเลือดผาน application LINE group (รพ-สคร.10) โดยแจงลวงหนาอยางนอย 1 วัน  

   กอนเวลา 16.30 น. ของวันที่แจง โดยตองระบุขอมูลสำคัญ ไดแก ชื่อ รพ.ที่แจง/วันที่ประสงคใหเขาไปรับเลือด

   /จำนวนตัวอยาง (กรณีแจงครั้งแรกตองมีขอมูลชื่อ-นามสกุล ผูรับผิดชอบ เบอรติดตอที่สะดวก และสถานท ี่ (ตึก) 

   ที่จะใหเขาไปรับตัวอยาง)

4. รอรถเขาไปรับตัวอยางเลือด ตามวันที่นัดหมาย

DPC10-Lab

1. รับขอมูลการแจงขอรถจาก รพ.เครือขาย และสงตอขอมูลดังกลาว ใหกับเจาหนาที่ผูประสานงานกับบริษัท

    รับ-สง ตัวอยาง และรอรับเลขที่ booking

2. สงตอเลขที่ booking ใหกับ รพ.เครือขาย

3. รอรับตัวอยางเลือดจาก รพ.เครือขาย

4. หากไดรับตัวอยางเลือดแลว จะดำเนินการตรวจสอบความถูกตอง สมบูรณของตัวอยางเลือดและขอมูลสงตรวจ 

   (จากแบบฟอรมที่สงมาพรอมตัวอยางเลือด) และตรวจสอบสิทธิ์การสงตรวจจาก NAP plus online program

ศ
กรณีพบความไมสอดคลองระหวางตัวอยางเลือดและ

ขอมูลสงตรวจ /เกินสิทธิ์ จะแจงกลับ รพ. ตนทาง

เพื่อยืนยันการสงตรวจ หรือยกเลิกการตรวจ

ขอมูลถูกตอง ครบถวน สมบูรณ และไมมีปญหา

เรื่องสิทธิการสงตรวจ

ทำลายสิ่งสงตรวจ

กรณียืนยันการตรวจกรณียกเลิกการตรวจ

ศ

ศ

ดำเนินการตรวจทางหองปฏิบัติการ และรายงานผล

การตรวจตามระยะเวลที่กำหนด โดย 3 ชองทางดังนี้

1. NAP plus online program

2. E-mail address ที่ รพ.แจงมาในแบบฟอรมสงตรวจ

3. จดหมายราชการ

ศ
ฦ

ศ

ศ

ศ



2. ตัวอยางการแจงผลการตรวจปริมาณเอชไอวีในกระแสเลือด

37

 หองปฏิบัติการเอชไอวี กลุมหองปฏิบัติการทางการแพทยดานควบคุมโรค สำนักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7 

จังหวัดขอนแกน จัดตั้งกลุมไลน HIVLab ODPC7 NETWORK เพื่อติดตอประสานงานกับเครือขายหนวยบริการ

ที่สงตรวจปริมาณเอชไอวีในกระแสเลือด โดยมีการแจงสรุปผลการตรวจตัวอยางที่เสร็จสมบูรณและบันทึกลงใน

ระบบสารสนเทศ เพื่อใหหนวยบริการเครือขายทราบ เชน แจงสรุปจำนวนตัวอยางที่มีปริมาณเอชไอวี < 50 หรือ 

<1,000 copies/mL และจำนวนตัวอยาง (พรอมแจงรหัสตัวอยาง) ที่มีปริมาณเอชไอวี >1,000 copies/mL 

เพื่อใหหนวยบริการสามารถตรวจสอบรายละเอียดผลการตรวจจากระบบสารสนเทศไดโดยเร็ว เพื่อใหการดูแล/

คำปรึกษาแกผูติดเชื้อเอชไอวีตอไป 

  

 xxxx-xxxxxx

 xxxx-xxxxxx

3. ตัวอยางการแจงผลการตรวจปริมาณเอชไอวีในกระแสเลือดมากกวา 1,000 copies/ml
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