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กิตติกรรมประกาศ
รายงานฉบับนีจ้ ดั ท�ำขึน้ โดยความร่วมมือระหว่าง
กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ประจ�ำ
ประเทศไทย (ยูนเิ ซฟประเทศไทย) ศูนย์ความร่วมมือไทย สหรัฐ ด้านสาธารณสุข (ศรทส. หรือ TUC) หน่วยงาน           
จากกระทรวงสาธารณสุ ข (สธ.) ได้ แ ก่ (กรมอนามั ย                   
กรมควบคุมโรค และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สำ� นักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) (กองทุนเพือ่ บริการ       
ผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ป่วยวัณโรค) คณะ  
เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และกรุงเทพมหานคร
คุณเวอร์จเิ นีย แมคโดนัลด์ (Virginia McDonald)
เป็นผูร้ บั ผิดชอบหลักในการเขียนรายงานฉบับนี้ โดยได้รบั
การสนั บ สนุ น จากคณะผู ้ เชี่ ย วชาญและคณะท� ำ งาน          
ซึง่ ประกอบไปด้วยคุณธนันดา นัยวัฒนกุล คุณโรเบิรต์ กาส
(Robert Gass) คุณเบ็ญจมาศ ใบพลูทอง และพญ.รังสิมา    
โล่หเ์ ลขา ในการจัดท�ำ  ทบทวน ตรวจทาน แก้ไขเนื้อหา   
ของรายงานฉบับนี้
ทางโครงการฯ ขอขอบคุ ณ คณะผู ้ ร ่ ว มวิ จั ย          
ซึ่งประกอบไปด้วย นพ.เฉวตสรร นามวาท พญ.อุไรวรรณ
ตะรุโณทัย นพ.วรมันต์ ไวดาบ ดร.ปราณี ลี้ชนะชัย และ
คุณหรรษา ไทยศรี ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะด้านวิชาการและ
การสนับสนุนจากผู้บริหารท�ำให้การส�ำรวจครั้งนี้ส�ำเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี
ผู้วิจัยขอขอบคุณผู้ที่มีรายนามดังต่อไปนี้ที่ได้มี
ส่วนร่วมในการด�ำเนินการ ศึกษาวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นอย่างมาก:
คุณนรีลักษณ์ กุลฤกษ์และคุณไฉไล เลิศวนางกูร
(ส�ำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข)
ที่สนับสนุนข้อมูลด้านวิชาการในการจัดท�ำโครงร่างการ
ศึกษาวิจยั การบริหารจัดการงานภาคสนามการเก็บข้อมูล  
และติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาลที่ได้รับมอบหมาย
ท�ำให้ได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลต่างๆ ที่เข้าร่วม
โครงการวิจัยนี้เป็นอย่างดี
คุณนิรมล ปัญสุวรรณ คุณศรินยา พงศ์พนั ธุ์ และ
คุณสุปิยา จันทรมณี (ส�ำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข) ซึ่งเป็นหัวหน้าทีมรับผิดชอบการ
ทบทวนข้อมูลจากเวชระเบียนผูป้ ว่ ยและทีมงานเก็บข้อมูล
ทุกท่านได้ทำ� หน้าทีอ่ ย่างดียงิ่ ในการร่วมกันออกปฏิบตั งิ าน
ภาคสนาม เดินทางไปยังโรงพยาบาลต่างๆ เพือ่ เก็บรวบรวม
ข้อมูล (data collection) บันทึกข้อมูล (data entry) และ
ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล (data cleaning) ด้วยความวิริยะ
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อุตสาหะตลอดระยะเวลาท�ำการศึกษาวิจยั ของทีมงานทุก
ท่านที่ร่วมกันปฏิบัติงานซึ่งเป็นระยะเวลายาวนานจนถึง
สิ้นสุดโครงการ
คุณฟิลิป ม็อค (Philip Mock) ที่ได้กรุณาให้       
ค�ำแนะน�ำในด้านสถิติ รวมถึงทีมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของ TUC อันประกอบไปด้วย คุณนารถลดา จันทโรจวงศ์
คุณวิชดุ า สุขวิชา และคุณสามารถ ครุจติ ทีไ่ ด้ให้คำ� แนะน�ำ
เรือ่ งสถิตแิ ละให้ความอนุเคราะห์ในเรือ่ งการบริหารจัดการ
และวิเคราะห์ข้อมูล
ขอขอบคุณคุณดันแคน แบลร์ (Duncan Blair)
ที่ได้จัดท�ำโครงร่างการศึกษาวิจัยรวมทั้งให้ข้อมูลและค�ำ
แนะน�ำในเรือ่ งการแปลผลข้อมูล นพ.สราวุฒิ บุญสุข หัวหน้า
กลุม่ งานอนามัยแม่และเด็ก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ที่ได้ให้การสนับสนุนเชิงนโยบายและน�ำผลการศึกษาใน
ครัง้ นีไ้ ปประกอบการปรับปรุงการด�ำเนินงานของโครงการ
ป้องกันการถ่ายทอดเชือ้ เอชไอวีจากแม่สลู่ กู (PMTCT) ต่อไป
ผู ้ วิ จั ย ขอขอบคุ ณ บุ ค ลากรด้ า นสาธารณสุ ข        
เจ้าหน้าทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ ารและเจ้าหน้าทีผ่ เู้ กีย่ วข้องทุกท่าน
จากโรงพยาบาลรวมทั้งหมด 44 แห่ง ที่ได้ให้ความร่วมมือ
เข้าร่วมการสัมภาษณ์และเป็นผู้ให้ข้อมูลคนส�ำคัญ (key
informant interview) และในการทบทวนข้อมูลจากเวช
ระเบียนผู้ป่วย
ขอขอบคุณองค์การยูนเิ ซฟประเทศไทยทีใ่ ห้ความ
อนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณในการจัดพิมพ์รายงาน
การศึกษาวิจัย ฉบับนี้
สุดท้ายนี้ ผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณบุคลากรด้านสาธารณสุข
เจ้าหน้าทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ ารประจ�ำศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์
ตามภูมิภาคต่างๆ ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(สปสช.) เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่    
ผูเ้ กีย่ วข้องทุกท่านทีก่ รุณาให้ความร่วมมือเข้าร่วมการสัมภาษณ์
ผู้ให้ข้อมูลคนส�ำคัญ (key informant interview) การ
ทบทวนข้อมูลจากเวชระเบียนผู้ป่วย และในการวิเคราะห์
ข้อมูลจากฐานข้อมูล NAP จากกิจกรรมทั้งหมดนี้ได้ให้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งส�ำหรับใช้ประเมินแนวทาง
ในการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีในทารกที่คลอดจากแม่
ที่ติดเชื้อเอชไอวีให้เร็วที่สุด (Early Infant Diagnosis
(EID)) ของประเทศไทยต่อไป

การประเมินระบบบริการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี
ในทารกที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อเอชไอวีให้เร็วที่สุดในประเทศไทย

บท

คัดย่อ/บทสรุป
ส�ำหรับผู้บริหาร
ความเป็นมา: โครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS)        
คาดประมาณว่า ณ สิน้ ปี พ.ศ. 2554 ประเทศไทยมีผตู้ ดิ เชือ้ เอชไอวีอยูป่ ระมาณ
490,000 ราย ในจ�ำนวนนีม้ เี ด็กอายุนอ้ ยกว่าเท่ากับ 15 ปีประมาณ 10,000 ราย
ในแต่ ล ะปี มี ท ารกที่ เ กิ ด ใหม่ เ กื อ บ 800,000 ราย จากความชุ ก ของการ
ติดเชื้อเอชไอวีในหญิงมีครรภ์ที่มารับการฝากครรภ์ คิดเป็นร้อยละ 0.6 จึง
คาดว่าในแต่ละปีมีทารกที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อเอชไอวีประมาณ 4,900 ราย
ในปี พ.ศ. 2556 กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) รายงานอัตราการถ่ายทอดเชื้อ
เอชไอวีจากแม่สลู่ กู ร้อยละ 2.2 คาดว่าจะมีทารกติดเชือ้ เอชไอวีจากแม่รายใหม่
ประมาณ 100 รายในแต่ละปี
ประเทศไทยได้เริ่มด�ำเนินโครงการให้การปรึกษาและตรวจหาการ
ติดเชื้อเอชไอวีในหญิงมีครรภ์ทุกรายและมีการแจกนมผงทดแทนนมแม่ให้
แก่ทารกที่คลอดจากแม่ติดเชื้อเอชไอวี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 ในปี พ.ศ. 2543 ได้
เริ่มโครงการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก (PMTCT) โดยใช้
ยา zidovudine แบบระยะสั้น (short-course)  และตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2547 ได้
เปลี่ยนสูตรยาเป็น zidovudine ที่อายุครรภ์ 28 สัปดาห์ และ nevirapine
ครั้งเดียวเมื่อเจ็บครรภ์คลอด ในปี พ.ศ. 2549 มีการสนับสนุนการให้บริการ
ตรวจหาการติดเชือ้ เอชไอวีในทารกโดยเร็ว (Early infant diagnosis, EID) ด้วย
วิธี DNA PCR และในปี พ.ศ. 2553 ได้แนะน�ำให้ยา 3 ตัวสูตร (LPV/r-based
HAART) ในหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวีทุกรายเพื่อป้องกันการถ่ายทอด
เชือ้ เอชไอวีจากแม่สลู่ กู แม้การด�ำเนินงานป้องกันการถ่ายทอดเชือ้ เอชไอวีจาก
แม่สู่ลูกในภาพรวมจะประสบผลส�ำเร็จ แต่จากการประเมินผลการด�ำเนินงาน
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ป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก โดยกระทรวงสาธารณสุขในปี พ.ศ. 2551 พบว่ามีทารกที่คลอดจาก
แม่ติดเชื้อเอชไอวีเพียงร้อยละ 68 เท่านั้น ที่ได้รับ EID โดยวิธี DNA PCR อย่างน้อยหนึ่งครั้ง และในขณะเดียวกัน
ก็พบว่ามีทารกกลุ่มนี้เพียงร้อยละ 56 เท่านั้น ที่ได้รับการตรวจยืนยันเพื่อหาการติดเชื้อเอชไอวี การวินิจฉัยการติดเชื้อ
เอชไอวีในทารกและเริม่ ยาต้านไวรัสโดยเร็วมีความส�ำคัญอย่างยิง่ ในการลดอัตราป่วยตายในทารก ในปัจจุบนั การให้บริการ
EID ในประเทศไทยครอบคลุมสถานพยาบาลทั่วประเทศจึงมีความส�ำคัญที่จะต้องศึกษาจุดแข็งและจุดอ่อนของระบบ
บริการ EID ที่ด�ำเนินการอยู่ในปัจจุบัน

วัตถุประสงค์:
วัตถุประสงค์หลัก ได้แก่ (1) เพื่อศึกษาหาความครอบคลุมของการให้บริการตรวจวินิจฉัยหาการติดเชื้อเอชไอวี
ในทารกที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อเอชไอวี ระยะเวลาที่ใช้ในการส่งต่อทารกที่ติดเชื้อเอชไอวีเข้ารับบริการดูแลรักษา และ
ปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการส่งต่อ และ (2) เพื่อวิเคราะห์ระบบการให้บริการ EID และความครอบคลุม
ของการให้บริการ ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้ขอ้ เสนอแนะเพือ่ ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและ/หรือปรับปรุงแนวทางการด�ำเนินงาน
และให้ข้อเสนอแนะในการฝึกอบรม EID ในอนาคต
วัตถุประสงค์รอง ได้แก่ (1) เพื่อศึกษาลักษณะเฉพาะในด้านคลินิกและข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของทารกที่คลอด
จากแม่ติดเชื้อเอชไอวีซึ่งเข้าถึงบริการ EID และดูแลรักษาการติดเชื้อเอชไอวี และ (2) เพื่อศึกษาอัตราการถ่ายทอด
เชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกในทารกที่รับการตรวจ EID
วิธีการ:  ผู้วิจัยใช้วิธีเก็บข้อมูล 3 วิธี ได้แก่ (1) การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ (key informant interview)
ของโรงพยาบาลจ�ำนวน 44 แห่งจาก 31 จังหวัด (2) การทบทวนข้อมูลจากเวชระเบียนและจากรายงานต่างๆ ของ
โรงพยาบาลจ�ำนวน 41 แห่งจาก 31 จังหวัด (ได้มีการทบทวนข้อมูลของหญิงคลอดที่มีการติดเชื้อเอชไอวีเป็นบวกและ
ทารกที่คลอดประมาณร้อยละ 15 ในช่วงเวลาที่ท�ำการศึกษาวิจัย) และ (3) การวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูล NAP ใน
ส่วนของการให้บริการ EID และดูแลรักษาเด็กติดเชื้อเอชไอวีระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงเดือนกันยายน
พ.ศ. 2554 ในส่วนของการประมาณการหาความครอบคลุมของการให้บริการตรวจ EID ค�ำนวณโดยน�ำจ�ำนวนทารกที่
ได้รับการตรวจ PCR มาเป็นตัวตั้งและหารด้วยตัวเลขประมาณการจ�ำนวนทารกที่คลอดจากแม่ติดเชื้อเอชไอวีใน
ช่วงเวลาเดียวกัน ส�ำหรับวิธีประมาณการแนวโน้มของการเข้ารับบริการตรวจ EID และอัตราการติดเชื้อจากแม่สู่ลูก
ประมาณการโดยจ�ำแนกเป็นรายปีและตามประเภท (ขนาด) ของโรงพยาบาล ส�ำหรับตัวอย่างที่ท�ำการศึกษาวิจัยใน
ครั้งนี้ประกอบไปด้วยโรงพยาบาล 41 แห่งใน 31 จังหวัดซึ่งให้บริการ EID และดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้วิจัยได้ใช้
ระเบียบวิธีในการสุ่มตัวอย่างที่เรียกว่าการสุ่มแบบแบ่งเป็นชั้นภูมิผสมกับการสุ่มแบบกลุ่ม (stratified cluster design)
ซึ่งชั้นภูมิ (strata) ก็คือขนาดของโรงพยาบาล (รพ. ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่) ในขณะที่กลุ่ม (clusters)
ก็คือ โรงพยาบาลต่างๆ ที่เข้าร่วมการวิจัยโรงพยาบาลที่อยู่ในแต่ละกลุ่มจะถูกเลือกโดยขึ้นอยู่กับความน่าจะเป็น ซึ่งเป็น
สัดส่วนกับการสุ่มเลือกขนาด การค�ำนวณหาขนาดตัวอย่างจะใช้ขอบเขตความเชื่อมั่น (Confidence Interval) 95%
ต่อจ�ำนวนประชากรที่นับได้ที่อัตราความชุกเท่ากับร้อยละ 55 (อัตราการเข้ารับบริการตรวจ EID ของทารกที่คลอดจาก
แม่ติดเชื้อเอชไอวี)
ผู้วิจัยท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล IBM Statistics package SPSS 19
ค่าสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ที่น�ำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจะประกอบไปด้วยค่าความถี่ ค่ามัธยฐาน
และค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ (interquartile ranges หรือ IQRs)  
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การประเมินระบบบริการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี
ในทารกที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อเอชไอวีให้เร็วที่สุดในประเทศไทย

สรุปผลการศึกษา:
การถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก (MTCT)

• พบว่าอัตราการถ่ายทอดเชือ้ เอชไอวีจากแม่สลู่ กู อยูใ่ นระดับต�ำ่ และมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนือ่ ง (จากร้อยละ
3.8 ในปี พ.ศ. 2551 เหลือเพียงร้อยละ 2.4 ในปี พ.ศ. 2554)
• ประมาณร้อยละ 15 ของแม่ที่ติดเชื้อเอชไอวีไม่ได้รับบริการฝากครรภ์

• พบว่าแม่ที่ติดเชื้อเอชไอวีได้รับการตรวจ CD4 ในระหว่างตั้งครรภ์มีสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้นในแต่ละปีแต่อัตรา
ความครอบคลุมของการตรวจ CD4 ยังอยู่ในระดับค่อนข้างต�่ำ

• ตลอดระยะเวลาของการศึกษาวิจัยโดยการทบทวนเวชระเบียน พบว่าหญิงมีครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวีเพียง
ร้อยละ 75 เท่านั้นที่มีหลักฐานประวัติได้รับยาต้านไวรัส (ARV) ในระหว่างตั้งครรภ์
การค้นหาทารกที่คลอดจากแม่ติดเชื้อเอชไอวี

• พบว่าร้อยละของทารกที่คลอดจากแม่ติดเชื้อเอชไอวีซึ่งได้รับบริการ EID มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นตลอดช่วงระยะ
เวลาที่มีการประเมิน กล่าวคือ จากร้อยละ 53 ในปี พ.ศ. 2551 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 73 ในปี พ.ศ. 2554
แต่ถึงกระนั้นก็ต้องด�ำเนินการให้มีการเข้ารับบริการเพิ่มขึ้นต่อไปอีกจนกระทั่งถึงระดับที่ “ผู้ป่วยทุกกลุ่ม
สามารถเข้ารับบริการได้อย่างทั่วถึง หรือที่เรียกว่า universal access”
ประมาณหนึ่งในห้าของทารกที่ได้รับการตรวจ PCR ครั้งแรกไม่ได้รับการตรวจยืนยันในครั้งที่สอง

• พบว่าทารกกลุม่ ทีม่ โี อกาสในการได้รบั บริการ EID น้อยกว่ากลุม่ อืน่ ๆ ได้แก่ ทารกทีเ่ กิดจากแม่ทไี่ ม่ใช่คนไทย
กลุม่ แม่ทไี่ ม่อยูใ่ นระบบประกันสุขภาพใดๆ หรือกลุม่ ทีต่ อ้ งเสียค่าใช้จา่ ยด้วยตัวเอง และกลุม่ ทีถ่ กู ส่งต่อไปยัง
โรงพยาบาลอื่น

• อายุเฉลี่ยของทารกขณะได้รับการตรวจวินิจฉัยหาการติดเชื้อเอชไอวีลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเปรียบเทียบ
รายปีนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา ส่วนปี พ.ศ. 2554 อายุเฉลี่ยขณะได้รับการตรวจวินิจฉัยหาการ
ติดเชื้อเอชไอวีอยู่ที่ 131.8 วัน (หรือประมาณสี่เดือน)
• เวลาเฉลี่ยนับตั้งแต่ผลการตรวจ PCR ครั้งแรกเป็นบวกจนกระทั่งถึงวันที่มีการตรวจยืนยันอยู่ที่ 50 วัน ใน
ขณะที่แนวทางการด�ำเนินงาน PMTCT ที่ประกาศใช้ล่าสุดแนะน�ำให้ท�ำการตรวจซ�้ำโดยเร็วที่สุดหลังจาก
ผลการตรวจครั้งแรกเป็นบวก
การเก็บตัวอย่าง EID และการดูแลทารกหลังการเก็บตัวอย่าง

• ร้อยละ 85 ของเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานฯ จากโรงพยาบาลทั้งหมดที่เข้าร่วมการส�ำรวจได้เข้ารับการอบรม
เรื่อง EID และมีโรงพยาบาลอยู่ 8 แห่ง เจ้าหน้าที่ไม่เคยรับการฝึกอบรมเรื่อง EID

• ร้อยละ 42 ของทารกที่คลอดจากแม่ติดเชื้อเอชไอวีได้รับยา co-trimoxazole เพื่อป้องกันการติดเชื้อ
ฉวยโอกาส
ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจ EID ตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นกระบวนการ

• ค่ามัธยฐานของระยะเวลา (median time) ตัง้ แต่เริม่ เก็บตัวอย่างเลือดครัง้ แรกส่งตรวจจนถึงวันทีโ่ รงพยาบาล
ได้รับทราบผลการตรวจ คิดเป็นเวลา 19 วัน
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• ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจตั้งแต่เริ่มต้นท�ำการตรวจเลือดจนเสร็จสิ้นกระบวนการ โรงพยาบาลขนาดกลาง
ใช้เวลาน้อยกว่าโรงพยาบาลขนาดใหญ่และโรงพยาบาลขนาดเล็ก (12 วัน เทียบกับ 18 และ 29 วัน ตามล�ำดับ)

• ส่วนการเปรียบเทียบระหว่างโรงพยาบาลทีใ่ ช้ตวั อย่างสิง่ ส่งตรวจต่างชนิดกัน พบว่าโรงพยาบาลทีใ่ ช้ตวั อย่าง
เลือดครบส่วน (Whole Blood Samples: WBS) ได้รบั ผลการตรวจเร็วกว่าโรงพยาบาลทีต่ วั อย่างเลือดแบบ
หยดบนกระดาษซับ (Dried Blood Spots: DBS) ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากระบบการขนส่งตัวอย่าง DBS
และการรายงานผลใช้บริการของบริษัทไปรษณีย์ไทย ในขณะที่ตัวอย่าง WBS ใช้ระบบขนส่งและรายงาน
ผลของโรงพยาบาลหรือห้องปฏิบัติการโดยตรง
การแจ้งผลกลับไปยังผู้ดูแลและการติดตามเด็กเข้าสู่การรักษา

• พบว่าอัตราการเข้ารับการตรวจติดตามอาการของทารกทีม่ ผี ลการตรวจหาการติดเชือ้ เอชไอวีเป็นบวกอยูใ่ น
ระดับต�่ำ กล่าวคือ มีทารกที่ติดเชื้อเอชไอวีเพียงร้อยละ 61 เท่านั้นได้รับการตรวจจ�ำนวน CD4 และร้อยละ
46 ของทารกที่ติดเชื้อเอชไอวีได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส (ART)

• ขณะที่ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นกระบวนการนับตั้งแต่เก็บตัวอย่างเลือดจนกระทั่ง
ถึงวันที่โรงพยาบาลได้รับผลการตรวจถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี แต่พบว่ามีความล่าช้าเป็นอย่างมากในการแจ้งผล
การตรวจเอชไอวีของเด็กให้ผู้ดูแลเด็กได้รับทราบ
• ระยะเวลามัธยฐาน (median time) นับตั้งแต่โรงพยาบาลได้รับผลการตรวจจนถึงวันที่แจ้งผลให้ผู้ดูแลเด็ก
รับทราบผลการตรวจของโรงพยาบาลขนาดเล็กน้อยกว่าโรงพยาบาลขนาดใหญ่และโรงพยาบาลขนาดกลาง
โดยโรงพยาบาลขนาดเล็กใช้เวลา 15 วัน โรงพยาบาลขนาดใหญ่ 25 วัน และโรงพยาบาลขนาดกลาง 34 วัน
• ในกรณีทผี่ ลการตรวจออกมาเป็นบวก ประมาณหนึง่ ในสามของโรงพยาบาลรายงานว่าจะรอแจ้งผลให้ผดู้ แู ล
เด็กทราบในวันนัดเข้ารับการตรวจครั้งถัดไป

• ประมาณสี่ในห้าของทารกที่คลอดจากแม่ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับการตรวจ EID หนึ่งครั้งด้วยวิธี PCR ได้รับ
การตรวจ PCR ครั้งที่ 2 เพื่อยืนยันผลการตรวจ แต่แนวทางการตรวจวินิจฉัยและการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ
เอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ของประเทศไทย1 ได้ก�ำหนดให้ทารกกลุ่มนี้ทุกรายควรได้รับการตรวจครั้งที่สองเพื่อ
ยืนยันผลช่วงเวลาระหว่างการเจาะเก็บตัวอย่างเลือดครั้งที่หนึ่งกับครั้งที่สองส�ำหรับน�ำเด็กมาตรวจ PCR
พบว่ามีช่วงเวลาสั้นกว่าถ้าหากผลการตรวจครั้งแรกเป็นบวก
• พบว่าเด็กอายุ 12 และ 18 เดือนมีอัตราการเข้ารับบริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีด้วยวิธีแอนติบอดี (HIV
antibody test) อยู่ในระดับต�่ำ 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการด�ำเนินงาน

• ควรมีการปรับปรุงการบันทึกข้อมูลการให้ยาต้านไวรัสแก่หญิงมีครรภ์ในระบบข้อมูลและเวชระเบียนฝาก
ครรภ์ทั้งนี้พบว่าระบบโปรแกรม PHIMS ได้มีการรายงานตัวเลขความครอบคลุมของการให้ยาต้านไวรัส
สูงกว่าตัวเลขที่ปรากฏอยู่ในเวชระเบียนผู้ป่วยมาก ซึ่งชี้ให้เห็นว่าจ�ำเป็นต้องมีการปรับปรุงระบบการจัดการ
บันทึกข้อมูลในเวชระเบียนให้มีความถูกต้องตรงตามความเป็นจริงมากขึ้น
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การประเมินระบบบริการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี
ในทารกที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อเอชไอวีให้เร็วที่สุดในประเทศไทย

• ควรมีการปรับปรุงการให้บริการและ/หรือการบันทึกข้อมูลในเวชระเบียนในเรือ่ งการตรวจหาการติดเชือ้ ซิฟลิ สิ
ในหญิงมีครรภ์ทตี่ ดิ เชือ้ เอชไอวี เนือ่ งจาก จากข้อมูลการทบทวนเวชระเบียนพบว่าอัตราความครอบคลุมของ
การให้บริการตรวจคัดกรองซิฟิลิสอยู่ที่ร้อยละ 80 ในขณะที่ข้อมูลความครอบคลุมของการให้บริการตรวจ
หาซิฟิลิสจากระบบ PHIMS (Perinatal HIV intervention monitoring system) ซึ่งเป็นระบบรายงาน
ความครอบคลุมของการให้บริการ PMTCT ในระบบปกติมีรายงานความครอบคลุมสูงกว่า
• ในกรณีของทารกที่มีผลการตรวจ PCR ครั้งแรกเป็นบวก ควรเร่งด�ำเนินการตรวจ PCR ครั้งที่สอง เพื่อยืนยัน
ผลให้รวดเร็วขึ้นกว่าที่เป็นอยู่

• ควรเพิม่ ความครอบคลุมของการให้ยา co-trimoxazole เพือ่ ป้องกันการติดเชือ้ ฉวยโอกาส (Pneumocystis
		jerovecii pneumonia: PCP) ส�ำหรับทารกที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อเอชไอวีแต่ยังมิได้รับการยืนยันว่าไม่
ติดเชือ้ เอชไอวี จากการทบทวนข้อมูลทีบ่ นั ทึกในเวชระเบียนผูป้ ว่ ยชีใ้ ห้เห็นว่าทารกทีค่ ลอดจากแม่ตดิ เชือ้ เอช
ไอวี เพียงร้อยละ 42 ได้รบั ยา co-trimoxazole เพือ่ ป้องกันการติดเชือ้ ฉวยโอกาส ทัง้ นีเ้ ชือ่ ว่าความครอบคลุม
ของการให้ยา co-trimoxazole เพือ่ ป้องกันการติดเชือ้ ฉวยโอกาสในประเทศไทยยังอยูใ่ นระดับต�ำ่ เนือ่ งจาก
ผู้ให้บริการรักษาพยาบาลยังคงไม่แน่ใจว่าการให้ยาชนิดนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเด็กทุกรายที่คลอดจากแม่ที่
ติดเชื้อเอชไอวี จึงอาจพิจารณาให้ยาเฉพาะเด็กที่มีอาการหรือเด็กที่สงสัยการติดเชื้อเอชไอวี
• ควรด�ำเนินการให้ทราบผลการตรวจ EID โดยเร็วและอย่างมีประสิทธิภาพโดยก�ำหนดเวลามาตรฐานอย่างช้า
ที่สุด 25 วัน ตั้งแต่ตรวจการติดเชื้อ จนกระทั่งถึงการแจ้งผลให้ผู้ดูแลเด็กได้ทราบ

• ส�ำหรับทารกทีม่ ผี ลการตรวจวินจิ ฉัยว่าอาจเข้าข่ายการติดเชือ้ เอชไอวีหรือมีผลการตรวจวินจิ ฉัยซึง่ ยืนยันผล
การติดเชื้อเป็นที่แน่นอนแล้ว พบว่าอัตราการเข้าถึงบริการรักษาด้วยยาต้านไวรัส (ART) ในขวบปีแรกยังอยู่
ในระดับต�ำ 
่ จึงเป็นข้อบ่งชีถ้ งึ ความจ�ำเป็นจะต้องจัดให้มกี ารอบรมกับเจ้าหน้าทีเ่ พิม่ เติมเพือ่ เน้นย�ำ้ ความส�ำคัญ
ของการเริ่มต้นรักษาโดยเร็ว ให้แก่ทารกที่ติดเชื้อเอชไอวี
ข้อจ�ำกัดของการศึกษาวิจัย: การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการศึกษาข้อมูลย้อนหลัง (retrospective design)
ข้อมูลที่เก็บจากผู้ป่วยในระบบตามปกติ ด้วยเหตุนี้ ในการทบทวนข้อมูลจากเวชระเบียนผู้ป่วยจึงมักจะพบกรณีที่ข้อมูล
อาจไม่ครบถ้วนหรือขาดหายไป และมีความเป็นไปได้ที่ข้อมูลซึ่งบันทึกในเวชระเบียนอาจจะไม่ถูกต้อง
เนือ่ งจากการวิจยั ครัง้ นีใ้ ช้ทมี งานเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ทปี่ ระกอบด้วยสมาชิกจ�ำนวนมากและถึงแม้ทางโครงการฯ
จะได้ด�ำเนินการต่างๆ เพื่อฝึกอบรมสมาชิกในทีมเก็บข้อมูลในการเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูล แต่กระนั้นความผิดพลาด
ของมนุษย์และความผิดพลาดจากการคัดลอกข้อมูลก็อาจเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ ข้อมูลที่บันทึกไว้ในเวชระเบียนก็มีความ
แตกต่างกันออกไปขึน้ อยูก่ บั ระบบของโรงพยาบาลแต่ละแห่ง ซึง่ ยังไม่มกี ารใช้แบบฟอร์มทีเ่ ป็นมาตรฐานเดียวกันส�ำหรับ
ใช้บันทึกข้อมูลด้านคลินิกเกี่ยวกับหญิงที่มีผลการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีเป็นบวกและทารกที่คลอดจากหญิงกลุ่มดัง
กล่าวนี้
ในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ (key informant interview) นั้นมีโอกาสที่จะเกิดอคติจากการลืม (recall
bias) และผู้ให้ข้อมูลอาจมีการใส่อคติของตนลงไปในการตอบค�ำถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านคลินิก
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ภาคผนวก 9 รายชื่อทีมประเมินการทบทวนบัตรบันทึกประวัติผู้ป่วย
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ในทารกที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อเอชไอวีให้เร็วที่สุดในประเทศไทย

สารบัญตาราง
ตารางที่ 1
ตารางที่ 2
ตารางที่ 3
ตารางที่ 4
ตารางที่ 5
ตารางที่ 6
ตารางที่ 7
ตารางที่ 8
ตารางที่ 9
ตารางที่ 10
ตารางที่ 11
ตารางที่ 12
ตารางที่ 13

สรุปรายการเปลี่ยนแปลงล่าสุดในแนวทางด�ำเนินงานซึ่งมีผลต่อการให้บริการตรวจ EID
ในประเทศไทย
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการรับบริการตรวจจ�ำนวน CD4 ในระหว่างตั้งครรภ์
ร้อยละของหญิงที่ติดเชื้อเอชไอวีซึ่งได้รับยาต้านไวรัส (ARV) ในระหว่างตั้งครรภ์จ�ำแนก
ตามประเภทการฝากครรภ์
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการรับ ARV ในระหว่างตั้งครรภ์
ประมาณการจ�ำนวนหญิงมีครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวีในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2551 - 2554
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับจ�ำนวนทารกที่ได้รับบริการตรวจ EID
อายุเฉลี่ย (เป็นวัน) ขณะได้รับการตรวจ EID โดยวิธี PCR และทราบผลการตรวจวินิจฉัย
หาการติดเชื้อเอชไอวีซึ่งยืนยันเป็นที่แน่นอนแล้ว (ฐานข้อมูล NAP)
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับทารกที่คลอดจากแม่ติดเชื้อเอชไอวีซึ่งได้รับการตรวจ PCR ครั้งแรก
ภายในเวลา 2 เดือนหลังคลอด
เวลาที่ใช้ในการขนส่งตัวอย่างจากโรงพยาบาลไปยังห้องปฏิบัติการ
เวลาที่ใช้นับตั้งแต่ห้องปฏิบัติการได้รับตัวอย่างจนกระทั่งห้องปฏิบัติการรายงานผลการตรวจ
เวลาที่ใช้นับตั้งแต่การเจาะเก็บตัวอย่างเลือดครั้งแรกจนกระทั่งโรงพยาบาลได้รับผลการตรวจ
ระยะเวลามัธยฐาน (median time) ที่สามารถแจ้งผลการตรวจ PCR ครั้งแรกให้แก่ผู้ดูแลเด็ก
การตรวจวินิจฉัยหาการติดเชื้อเอชไอวีโดยพิจารณาจากผลการตรวจต่างๆ ที่อยู่ในเวชระเบียน

17
23
24
25
28
30
31
33
37
39
40
41
44

9

สารบัญรูป
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รูปที่ 1 ล�ำดับขั้นตอนในการตรวจ EID ตามที่ได้แนะน�ำไว้ในคู่มือแนวทางด�ำเนินงาน
เพื่อป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกของประเทศไทยที่เริ่มน�ำมาใช้เป็น
แนวปฏิบัติเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2553
รูปที่ 2 จ�ำนวนร้อยละของหญิงมีครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวีซึ่งได้รับการตรวจจ�ำนวน CD4 ในระหว่าง
ตั้งครรภ์จ�ำแนกเป็นรายปีงบประมาณ
รูปที่ 3 จ�ำนวนร้อยละของหญิงที่ติดเชื้อเอชไอวีซึ่งได้รับ ARV ในระหว่างตั้งครรภ์จ�ำแนก
เป็นรายปีงบประมาณ
รูปที่ 4 อัตราการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก (MTCT) จ�ำแนกเป็นรายปีในทารก
ที่ผลการตรวจ PCR ครั้งแรกเป็นบวก
รูปที่ 5 จ�ำนวนร้อยละของทารกที่คลอดจากแม่ติดเชื้อเอชไอวีซึ่งได้รับการตรวจ EID
ระหว่างปี พ.ศ. 2551 - 2554
รูปที่ 6 อัตราการเข้ารับบริการตรวจ EID และการตรวจวินิจฉัยหาการติดเชื้อเอชไอวี
ระหว่างปี พ.ศ. 2551 - 2554
รูปที่ 7 จ�ำนวนร้อยละของทารกที่คลอดจากแม่ติดเชื้อเอชไอวีซึ่งได้รับการตรวจ EID ก่อนและหลัง
การเปลี่ยนแปลงนโยบายในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2553
รูปที่ 8 ระยะเวลามัธยฐาน (median time) เป็นจ�ำนวนวัน (และ IQR) ระหว่างการเจาะเก็บตัวอย่าง
เลือดครั้งแรกกับครั้งที่สองส�ำหรับน�ำไปตรวจ PCR
รูปที่ 9 จ�ำนวนโรงพยาบาลที่ให้บริการตรวจ EID จ�ำแนกเป็นรายปี
รูปที่ 10 โรงพยาบาลที่ให้บริการตรวจ EID จ�ำแนกตามชนิดตัวอย่างสิ่งส่งตรวจและจ�ำแนกเป็นรายปี
รูปที่ 11 จ�ำนวนร้อยละของทารกที่เริ่มได้รับยา co-trimoxazole เพื่อป้องกันการติดเชื้อฉวยโอกาส PCP
จ�ำแนกเป็นรายปีงบประมาณที่เด็กคลอด
รูปที่ 12 กราฟแสดงการแจกแจงความถี่ของอายุเด็ก (เดือน) ขณะได้รับการตรวจหาแอนติบอดี
ต่อเชื้อเอชไอวี (HIV antibody test) ครั้งแรก
รูปที่ 13 แผนภูมิแสดงล�ำดับขั้นตอนในการให้การดูแลทารกที่ติดเชื้อเอชไอวี.
รูปที่ 14 จ�ำนวนทารกที่มีผลการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีเป็นบวก (โดยผลการตรวจ PCR เป็นบวก
อย่างน้อยหนึ่งครั้ง) ซึ่งได้รับการตรวจจ�ำนวน CD4 รวมทั้งอายุมัธยฐาน (median age)
ขณะรับการตรวจจ�ำนวน CD4 ครั้งแรก
รูปที่ 15 จ�ำนวนทารกที่มีผลการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีเป็นบวก (โดยผลการตรวจ PCR เป็นบวก
อย่างน้อยหนึ่งครั้ง) ซึ่งเริ่มได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส (ART) โดยแสดงการเริ่ม ART
จ�ำแนกตามปีเกิด
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สรุปรายการค�ำย่อ/ตัวย่อ
ที่ใช้ในเอกสารต้นฉบับภาษาอังกฤษ

ส�ำหรับเอกสารฉบับภาษาไทยนี้จะใช้ค�ำย่อ/ตัวย่อด้านล่างนี้เพียงบางค�ำเท่านั้น
ANC
ART
ARV
CDC
CI
DBS
DDC
DMSc
DOH
EID
HAART
HIV
IQR
MOPH
MTC
MTCT
NAP
NICU
NHSO
OB/GYN
OPD
PCR
PHPT
PMTCT
QA
TUC
UNAIDS
UNGASS
UNICEF
WB
WHO
WVB

Antenatal Care → การฝากครรภ์
Antiretroviral Therapy → การรักษาด้วยยาต้านไวรัส
Antiretroviral → ยาต้านไวรัส
Centers for Disease Control and Prevention (US) → ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติ
สหรัฐอเมริกา
Confidence Interval → ขอบเขตความเชื่อมั่น
Dried Blood Spots → การเก็บตัวอย่างเลือดแบบหยดบนกระดาษซับ
Department of Disease Control → กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)
Department of Medical Sciences → กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)
Department of Health → กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)
Early Infant Diagnosis → การตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีในทารกที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อเอชไอวีให้
เร็วที่สุด
Highly Active Antiretroviral Therapy → การรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์โดยใช้ยาต้านไวรัสที่มีฤทธ์
สูงร่วมกัน 3 ตัว
Human Immunodeficiency Virus → ไวรัสทีก่ อ่ ให้เกิดกลุม่ อาการภูมคิ มุ้ กันบกพร่องในมนุษย์ (เอชไอวี)
Interquartile Range → พิสัยระหว่างควอร์ไทล์
Ministry of Public Health → กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)
Mother-to-Child → จากแม่สู่ลูก (การติดเชื้อ)
Mother-to-Child Transmission → การถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก
National AIDS Program → โครงการเอดส์แห่งชาติ (NAP) ภายใต้การดูแลของส�ำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ
Neonatal Intensive Care Unit → หออภิบาลผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด
National Health Security Office → ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
Obstetrics/Gynecology → สูติ-นรีเวช
Out Patient Department → แผนกผู้ป่วยนอก
Polymerase Chain Reaction → ปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอเรส
Perinatal HIV Prevention Trial Group → โครงการวิจยั ลดการติดเชือ้ เอชไอวีจากแม่สลู่ กู
Prevention of Mother-to-Child Transmission (of HIV) → การป้องกันการถ่ายทอดเชือ้ เอชไอวีจาก
แม่สู่ลูก
Quality Assurance → การรับประกันคุณภาพ
Thailand MOPH-US CDC Collaboration → ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐด้านสาธารณสุข (ศรทส.)
Joint United Nations Programme on HIV and AIDS → โครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ
UN General Assembly Special Session → การประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติสมัยวิสามัญ
United Nations Children’s Fund → กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ
Whole Blood Sample → ตัวอย่างเลือดครบส่วนหรือตัวอย่างเลือดรวม
World Health Organization → องค์การอนามัยโลก
Whole Venous Blood → ตัวอย่างเลือดจากหลอดเลือดด�ำ
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บทน�ำ
ความส� ำ คั ญ ของการป้ อ งกั น การถ่ า ยทอดเชื้ อ เอชไอวี จ ากแม่ สู ่ ลู ก
(Prevention Mother To Child HIV Transmission: PMTCT) และการตรวจ
หาการติดเชื้อเอชไอวีในทารกที่ค ลอดจากแม่ที่ติดเชื้อเอชไอวีให้เร็ว ที่สุด   
(Early Infant Diagnosis: EID)
ได้มีการประมาณการว่าในแต่ละวันมีทารกทั่วโลกเกือบ 1,000 รายที  ่
ยังคงเกิดมาพร้อมกับการติดเชื้อเอชไอวี (หรือปีละ 330,000 ราย)2 เด็กเหล่านี้
จ�ำนวนมากต้องเสียชีวิตลงก่อนอายุได้ 2 ขวบหากไม่ได้รับการรักษาด้วย          
ยาต้านไวรัส (ART)3 เชื้อเอชไอวีสามารถติดต่อจากแม่สู่ลูกในระหว่างตั้งครรภ์           
ขณะคลอด และจากการให้นมบุตร อย่างไรก็ตาม หากมีการให้ยาป้องกัน       
การติดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกได้ทันตามก�ำหนดเวลาและอย่างมีประสิทธิภาพ
จะสามารถป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในทารกได้เกือบทุกราย
ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา การรณรงค์เพื่อสนับสนุน และการลงทุนของ
ประเทศต่างๆ ทั่วโลกเพื่อแก้ปัญหาการติดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก ได้ปรากฏ
ผลเป็นที่ประจักษ์ต่อการแก้ปัญหาเอชไอวี/เอดส์ทั้งในแม่และเด็ก ข้อมูลเมื่อ    
ปี พ.ศ. 2548 พบว่ามีเด็กๆ อายุต�่ำกว่า 15 ปีซึ่งติดเชื้อเอชไอวีในภูมิภาคเอเชีย

2
3
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การประเมินระบบบริการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี
ในทารกที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อเอชไอวีให้เร็วที่สุดในประเทศไทย

ตะวันออก เอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพียงร้อยละ 12 เท่านั้นที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส (ART) แต่   
ในปี พ.ศ. 2553 ตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 39 ในท�ำนองเดียวกันในปี พ.ศ. 2548 พบว่าทารกที่คลอดจาก         
แม่ติดเชื้อเอชไอวีจ�ำนวนร้อยละ 8 ได้รับยาต้านไวรัสป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและในปี พ.ศ. 2553 ตัวเลขดังกล่าว   
เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 324 อย่างไรก็ตาม ยังคงมีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัย และรักษาแม่และเด็กที่ติดเชื้อ
เอชไอวีทยี่ งั คงมีความจ�ำเป็นต้องได้รบั การแก้ไข ถึงแม้วา่ หลายๆ ประเทศในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกและแปซิฟกิ ได้มกี าร
จัดตั้งระบบให้บริการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก (PMTCT) แต่กระนั้นก็ยังไม่สามารถใช้ประโยชน์จาก
ระบบดังกล่าวได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ มีเด็กได้รับการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีตั้งแต่แรกคลอด
มากขึน้ แต่ปญ
ั หาก็คอื ผูด้ แู ลเด็กอาจไม่ได้มารับทราบผลการตรวจและ/หรือเด็กอาจไม่ได้ถกู ส่งตัวเข้ารับการรักษาอย่าง
ทันท่วงที5
ตามเป้าหมายของโครงการ UNAIDS ในการยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก (“virtual” elimination)
ภายในปี พ.ศ. 2558 ได้แนะน�ำให้ใช้ยาต้านไวรัสป้องกันการติดเชื้อจากแม่สู่ลูก 3 ตัว (triple ARV prophylaxis)           
โดยไม่ค�ำนึงถึงระดับ CD4 ไม่ว่าจะสูงหรือต�่ำแต่ให้ใช้การตรวจจ�ำนวน CD4 เพื่อตัดสินใจว่าจะให้ยาต้านไวรัสต่อ             
หลังจากเด็กคลอดหรือไม่ นอกจากนี้ทางโครงการ UNAIDS ยังแนะน�ำถึงวิธีการให้นมบุตรอย่างปลอดภัยและแนะน�ำ     
ให้มีการตรวจวินิจฉัยหาการติดเชื้อเอชไอวีในทารกตั้งแต่เนิ่นๆ ขณะอายุได้ 6 - 8 สัปดาห์หลังจากนั้นจึงเริ่มให้ยา
ต้านไวรัสเพื่อการรักษาในทารกที่ติดเชื้อเอชไอวี
แนวทางเวชปฏิบตั ดิ า้ นคลินกิ ส�ำหรับการดูแลรักษาการติดเชือ้ เอชไอวีในเด็กซึง่ ประกาศใช้โดยองค์การอนามัยโลก
(WHO) เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2551 แนะน�ำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเร่งด�ำเนินการให้ทารกอายุต�่ำกว่า 1 ขวบทุกรายที่ม         ี
ผลตรวจยืนยันว่าติดเชื้อเอชไอวีเข้ารับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสอย่างเร่งด่วนเป็นพิเศษ โดยไม่ค�ำนึงว่าการด�ำเนินโรค
หรือภาวะภูมิคุ้มกันของเด็กจะอยู่ในขั้นใดและควรให้ช่วงเวลานับตั้งแต่ตรวจพบการติดเชื้อจนถึงวันที่เริ่มรักษาด้วยยา
ต้านไวรัสสั้นที่สุดเท่าที่สามารถจะท�ำได้ (ควรอยู่ในช่วง 1 - 2 สัปดาห์) เนื่องจากอาการของทารกที่ติดเชื้อเอชไอวีจะทรุด
ลงอย่างรวดเร็ว7 ภายใต้บริบทดังกล่าวนี้ การตรวจวินิจฉัยทางไวรัสวิทยาให้กับทารกที่ติดเชื้อเอชไอวีก่อนที่จะเกิด         
การด�ำเนินโรค (อาการและอาการแสดงทางคลินิก) ที่ชัดเจน จึงมีความส�ำคัญเป็นอย่างยิ่ง
การตรวจวินิจฉัยและเริ่มให้การรักษาตั้งแต่เนิ่นๆ จึงมีความส�ำคัญอย่างยิ่งในการเพิ่มโอกาสการมีชีวิตรอด           
ของทารกการเริ่มให้การรักษาด้วยยาต้านไวรัสแก่ทารกที่ติดเชื้อเอชไอวีในทันทีหลังตรวจพบการติดเชื้อ โดยด�ำเนินการ
ภายในช่วง 12 สัปดาห์แรกหลังเด็กคลอดจะช่วยรักษาชีวิตเด็กไว้ได้เป็นจ�ำนวนมาก มีผลการศึกษาจ�ำนวนมาก
ชี้ให้เห็นว่าการเริ่มให้การรักษาล่าช้าส่งผลให้ระบบภูมิคุ้มกันของเด็กถูกท�ำลายลงเป็นอย่างมาก8

4

5
6
7
8
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อย่างไรก็ตาม การที่สามารถตรวจพบทารกที่ติดเชื้อเอชไอวีได้ตั้งแต่เนิ่นๆ จ�ำเป็นต้องอาศัยการตรวจวินิจฉัย       
ทางไวรัสวิทยา ซึ่งโดยปกติแล้วมักจะด�ำเนินการนอกสถานพยาบาล ถึงแม้ว่าในหลายๆ ประเทศนั้นมีการให้บริการ EID
เพิ่มขึ้นเป็นจ�ำนวนมากแต่อัตราความครอบคลุมของการให้บริการในประเทศรายได้ต�่ำและปานกลางยังถือว่าอยู่ใน     
ระดับต�่ำ โดยพบว่ามีเพียงร้อยละ 6 เท่านั้น9 ในการขยายขอบเขตการให้บริการ EID อย่างครอบคลุมมากขึ้น จ�ำเป็นต้อง
อาศัยการด�ำเนินการเสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบสาธารณสุขของประเทศในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น การพัฒนา
ศักยภาพห้องปฏิบัติการ การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จ�ำเป็น การจัดหาแหล่งผลิต และจ�ำหน่ายน�้ำยาทดสอบที่มีคุณภาพดี
และเชื่อถือได้ การฝึกอบรมผู้ให้บริการและการสร้างเครือข่ายที่สามารถเชื่อมโยงบริการตรวจวินิจฉัยและดูแลผู้ป่วย      
เข้าด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ ในบางประเทศอาจจ�ำเป็นต้องมีการทบทวนนโยบายและแนวทางด�ำเนินงานเกี่ยวกับ
EID ในการตรวจวินิจฉัยทารกที่ได้รับเชื้อเอชไอวีจากแม่ให้เร็วที่สุด10
ชนิดของตัวอย่างที่เหมาะสมส�ำหรับใช้ตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีในทารกตั้งแต่เนิ่นๆ ได้แก่ ตัวอย่างเลือด
ครบส่วน (Whole Blood; WB) จากหลอดเลือดด�ำและตัวอย่างเลือดแบบหยดลงบนกระดาษซับ (Dried Blood Spots;
DBS) โดยตัวอย่างอันหลังสามารถเตรียมได้จากตัวอย่างเลือดทีเ่ จาะเก็บจากหลอดเลือดด�ำหรือเจาะเก็บจากหลอดเลือด
ฝอยบริเวณส้นเท้า ตัวอย่าง DBS มีข้อดีตรงที่สามารถเก็บรักษาและคงสภาพได้นานกว่าภายใต้ช่วงอุณหภูมิที่กว้าง       
กว่าและสะดวกในการขนส่ง นอกจากนี้ บุคลากรด้านสาธารณสุขส่วนใหญ่ยังพบว่าการเจาะเก็บตัวอย่างเลือด DBS      
จากบริเวณส้นเท้าในทารกและเด็กเล็กสามารถท�ำได้งา่ ยกว่าการเจาะเลือดจากหลอดเลือดด�ำเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม
การเจาะเลือดจากหลอดเลือดด�ำแทบจะไม่มีปัญหาใดๆ ส�ำหรับพยาบาลเจาะเลือดเด็กที่มีประสบการณ์สูง

ปัญหาและความท้าทายในเรื่อง PMTCT และ EID
การที่ประเทศต่างๆ ได้พยายามด�ำเนินการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ PMTCT แต่ยังพบความไม่ครอบคลุม
ของการเข้าถึงบริการ เมื่อพิจารณาข้อมูลจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก พบว่าหญิงมีครรภ์ประมาณร้อยละ 79 ได้เข้ารับ
บริการฝากครรภ์อย่างน้อยหนึ่งครั้ง ซึ่งในขณะเดียวกันก็พบว่าหญิงที่เข้ารับบริการฝากครรภ์ตั้งแต่ 4 ครั้งขึ้นไปหรือ
ท�ำคลอดที่สถานพยาบาลกลับมีจ�ำนวนน้อยกว่านั้นเป็นอย่างมาก อัตราการเข้ารับบริการ PMTCT ก็เป็นไปในท�ำนอง
เดียวกัน ดังนัน้ จะเห็นได้วา่ หญิงมีครรภ์ทตี่ ดิ เชือ้ เอชไอวีอกี เป็นจ�ำนวนมากไม่ได้รบั บริการทางการแพทย์เพือ่ รักษาอาการ
เจ็บป่วยของตนและป้องกันไม่ให้ทารกในครรภ์ติดเชื้อเอชไอวี
การตรวจวินิจฉัยเอชไอวีในทารกให้ได้ผลถูกต้องแม่นย�ำเป็นปัญหาที่มีความท้าทายมากกว่าในกรณีของผู้ใหญ่     
โดยปกติแล้วการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีในผู้ใหญ่จะกระท�ำโดยการตรวจเลือดหาแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสเอชไอวี      
(HIV Antibody) อย่างไรก็ตามในทารกที่อายุต�่ำกว่า 18 เดือนอาจสามารถตรวจพบแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสเอชไอวีอยู่ใน
กระแสเลือดแต่แอนติบอดีดังกล่าวก็อาจเป็นของแม่ของเด็ก ผลก็คือการตรวจพบแอนติบอดีไม่ได้เป็นข้อบ่งชี้ว่าทารกมี
การติดเชือ้ เอชไอวีได้เสมอไป เนือ่ งจากแอนติบอดีของแม่สามารถคงอยูใ่ นกระแสเลือดของทารกต่อไปได้อกี นานถึง 18 เดือน
ดังนั้นในความเป็นจริงแล้วการตรวจแอนตี้บอดีในทารกอาจสามารถให้ผลบวกปลอม (false positive) ได้
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การประเมินระบบบริการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี
ในทารกที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อเอชไอวีให้เร็วที่สุดในประเทศไทย

ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการตรวจ EID ที่อาจพบได้ ได้แก่ ผู้ดูแลเด็กขาดความรู้ความเข้าใจและ/หรือไม่       
ค่อยให้การยอมรับการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีในทารก ค่าใช้จ่ายในการตรวจและการเดินทางระยะทางไกลไป          
ยังสถานที่ให้บริการตรวจวินิจฉัย นอกจากนี้ บุคลากรสาธารณสุขอาจประสบความยุ่งยากในการเก็บตัวอย่างเลือดจาก
ทารก โดยเฉพาะการเจาะเก็บตัวอย่างเลือด WB แผนงานป้องกันการถ่ายทอดเชือ้ เอชไอวีจากแม่สลู่ กู (PMTCT) การตรวจ
หาการติดเชื้อเอชไอวีในทารกตั้งแต่เนิ่นๆ และการส่งต่อผู้ป่วยเด็กเข้ารับการรักษาการติดเชื้อเอชไอวีของประเทศไทย
โครงการ UNAIDS ได้ประมาณการว่า ณ สิน้ ปี พ.ศ.2554 ประเทศไทยมีผตู้ ดิ เชือ้ เอชไอวีอยูป่ ระมาณ 490,000 ราย 11
ในจ�ำนวนนี้ 10,000 ราย เป็นเด็กอายุ < 15 ปี12 จากข้อมูลของระบบติดตามของประเทศไทยในแต่ละปีจะมีทารก         
เกิดใหม่เกือบ 800,000 ราย ในจ�ำนวนนี้ประมาณ 4,900 ราย เกิดจากแม่ที่มีผลการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีเป็น    
บวกและมีทารกประมาณ 106 ราย ติดเชื้อเอชไอวีจากแม่ จากการประมาณการพบว่าอัตราความชุกของการติดเชื้อ     
เอชไอวีในหญิงมีครรภ์ในสถานพยาบาลรับฝากครรภ์อยู่ที่ร้อยละ 0.7 และอัตราการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก
(MTCT) อยู่ที่ร้อยละ 2.213
ในปี พ.ศ. 2540 ประเทศไทยได้เริ่มด�ำเนินโครงการ PMTCT โดยให้บริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีในทารก
โดยใช้การตรวจทางน�้ำเหลือง (serological test) ขณะเด็กอายุ 12 ถึง 18 เดือนและห้ามให้ลูกกินนมแม่ติดเชื้อเอชไอวี
โดยให้นมผงทดแทนนมแม่ ประเทศไทยประสบความส�ำเร็จในการขยายการให้บริการโครงการ PMTCT จนครอบคลุม
ทั่วประเทศในปี พ.ศ. 2543 อัตราความครอบคลุมของการให้บริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีอยู่ในระดับที่สูงกว่า      
ร้อยละ 95 ต่อเนื่องกันมาเป็นระยะเวลามากกว่า 5 ปี จากจ�ำนวนหญิงที่เข้ารับบริการฝากครรภ์ซึ่งมีผลการตรวจหา     
การติดเชื้อเอชไอวีเป็นบวก พบว่าสัดส่วนของหญิงมีครรภ์ที่ได้รับยาต้านไวรัสป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีสู่ลูกและ
สัดส่วนของทารกทีไ่ ด้รบั เชือ้ เอชไอวีจากแม่ทไี่ ด้รบั ยาต้านไวรัสเพือ่ ป้องกันการถ่ายทอดเชือ้ เอชไอวียงั คงอยูใ่ นระดับทีส่ งู
กว่าร้อยละ 9014 ถึงแม้ว่าโครงการนี้จะประสบความส�ำเร็จเป็นอย่างสูง ซึ่งจะเห็นได้ว่าทารกเกิดใหม่ในแต่ละปีมีการติด
เชื้อเอชไอวีจากแม่เป็นจ�ำนวนน้อยรายมาก อย่างไรก็ตาม กระทรวงสาธารณสุขของไทยก็ยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าปรับปรุง
โครงการ PMTCT ต่อไปเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการตรวจวินิจฉัยหาการติดเชื้อเอชไอวีในทารกได้ครอบคลุม
ทั่วถึงให้มากที่สุด นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ให้การสนับสนุน
งบประมาณเพื่อการตรวจ PCR หาการติดเชื้อเอชไอวีในทารกอายุต�่ำกว่า 12 เดือนในโรงพยาบาลทั่วประเทศ และ       
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมาทาง สปสช.ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณครอบคลุมการให้บริการตรวจโดยเทคนิค
PCR สองแบบและการตรวจตัวอย่างสิ่งส่งตรวจสองชนิด (กล่าวคือ ตัวอย่างเลือด WB และ DBS) ซึ่งบริการดังกล่าวนี้
รวมอยูใ่ นระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย อย่างไรก็ตามก่อนหน้าทีจ่ ะมีการปรับปรุงแก้ไขแนวทางด�ำเนินงาน
เพื่อป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก ในปี พ.ศ. 2553 พบว่าแนวทางด�ำเนินงาน PMTCT ของกรมอนามัยไม่
ได้แนะน�ำให้ใช้เทคนิค PCR เพื่อตรวจวินิจฉัยหาการติดเชื้อเอชไอวีในทารก การที่ปัจจุบันนี้มีเทคนิค PCR ส�ำหรับตรวจ
วินิจฉัยในทารกท�ำให้ผู้ให้บริการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีสามารถตรวจพบทารกที่ติดเชื้อเอชไอวีได้รวดเร็วกว่าวิธีการตรวจ
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หาแอนติบอดีต่อเชื้อเอชไอวี (HIV antibody test) ซึ่งมักจะด�ำเนินการได้หลังจากที่ทารกอายุครบ 12 หรือ 18 เดือน
ผลทีต่ ามมาก็คอื ผูท้ เี่ กีย่ วข้องสามารถส่งต่อเด็กทีม่ ผี ลการตรวจหาการติดเชือ้ เอชไอวีเป็นบวกเข้ารับบริการดูแลรักษาได้
รวดเร็วขึ้น รวมทั้งยังช่วยลดปัญหาผู้ป่วยที่ขาดการติดตามเพื่อเข้ารับการตรวจวินิจฉัยหาการติดเชื้อเอชไอวี
ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีโครงการ PMTCT ที่เข้มแข็งและมีความพร้อม แต่จากการส�ำรวจระดับประเทศ               
ในปี พ.ศ. 2551 พบว่ามีทารกที่คลอดจากแม่ติดเชื้อเอชไอวีเพียงร้อยละ 68 เท่านั้นที่ได้รับการตรวจหาการติดเชื้อ  
เอชไอวีอย่างน้อยหนึ่งครั้ง และมีเพียงร้อยละ 56 ที่ได้รับการตรวจยืนยันเพื่อหาการติดเชื้อเอชไอวี15 จากรายงานพบว่า                   
สาเหตุหลักๆ ที่ท�ำให้อัตราการเข้ารับการตรวจวินิจฉัยอยู่ในระดับต�่ำเนื่องจากผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กประสบ             
ความล�ำบากในการน�ำเด็กไปเข้ารับการตรวจ รวมทั้งระบบบริการสาธารณสุขที่ประสบปัญหาในเรื่องการเก็บตัวอย่าง
เลือดและการขนส่งตัวอย่างเลือดไปยังห้องปฏิบัติการอ้างอิงเพื่อรับการตรวจวิเคราะห์ DNA โดยใช้เทคนิค PCR กับ
ตัวอย่างเลือด WB ในช่วงเวลาที่ผ่านมายังไม่เคยมีการเก็บข้อมูลเรื่องระยะเวลาที่แท้จริงที่ใช้ในกระบวนการตรวจ EID
หรือช่วงเวลานับตั้งแต่วันที่ท�ำการตรวจวินิจฉัยสถานะเอชไอวีของทารกจนถึงวันที่ส่งตัวเด็กที่ติดเชื้อเข้ารับบริการดูแล
รักษาผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวีขอ้ มูลทีไ่ ด้จากการส�ำรวจครัง้ นัน้ ส่งผลให้ผทู้ เี่ กีย่ วข้องหันมาให้การสนับสนุนการให้บริการตรวจ EID
เพิม่ มากขึน้ มีการจัดการฝึกอบรมเรือ่ ง EID ให้บคุ ลากรทีเ่ กีย่ วข้อง และเริม่ น�ำเทคนิคการตรวจ PCR โดยใช้ตวั อย่างเลือด
DBS เพือ่ เป็นอีกทางเลือกหนึง่ เพิม่ เติมจากเทคนิคการตรวจจากตัวอย่างเลือด WB ทีใ่ ช้กนั อยูก่ อ่ นหน้านีใ้ นจังหวัดน�ำร่อง   
จ�ำนวน 4 จังหวัด หลังจากด�ำเนินโครงการไปได้หนึ่งปี ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น (ซึ่งด�ำเนินการเก็บข้อมูลเมื่อตอน
ต้นปี พ.ศ. 2553) ได้ชี้ให้เห็นว่ามีแนวโน้มที่อัตราความครอบคลุมของการให้บริการตรวจวินิจฉัยหาการติดเชื้อเอชไอวี  
ในทารกในจังหวัดน�ำร่องนั้นเพิ่มสูงกว่าตัวเลขจากการศึกษาในระดับประเทศก่อนหน้านี้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้       
ข้อมูลที่ได้จากโครงการน�ำร่องที่กรมอนามัยด�ำเนินการระหว่างปี พ.ศ. 2552 - 2553 ได้ชี้ให้เห็นว่าการตรวจ EID โดย  
ใช้การตรวจ DNA ด้วยเทคนิค PCR กับตัวอย่างเลือด DBS นั้นมีความเป็นไปได้ที่จะน�ำมาใช้ด�ำเนินการในประเทศไทย16
ยิง่ ไปกว่านัน้ ยังพบว่าจ�ำนวนโดยรวมของการตรวจ EID โดยใช้เทคนิค PCR ในสีจ่ งั หวัดทีเ่ ข้าร่วมโครงการน�ำร่องเพิม่ ขึน้ ถึง
ร้อยละ 54 จากช่วงก่อนหน้าที่จะมีโครงการน�ำร่องและเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันพบว่าในระดับประเทศ         
มีอัตราการตรวจดังกล่าวเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 12
ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2553 ประเทศไทยได้ประกาศใช้แนวทางด�ำเนินงานเพือ่ ป้องกันการถ่ายทอดเชือ้ เอชไอวีจาก
แม่สลู่ กู ฉบับปรับปรุงแก้ไข โดยก�ำหนดให้มกี ารรักษาผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี/เอดส์โดยใช้ยาต้านไวรัสร่วมกัน 3 ตัว หรือ “ยาต้าน
ไวรัสที่มีฤทธิ์สูง” (High Active Antiretroviral Therapy; HAART) เพื่อป้องกันการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกในระหว่าง
ตั้งครรภ์และในระหว่างเจ็บครรภ์คลอด แนวทางการด�ำเนินงานฉบับนี้ได้ก�ำหนดล�ำดับขั้นตอนในการตรวจ EID ซึ่งได้มี     
การปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาขึ้นใหม่ (รูปที่ 1) นอกจากนี้ แนวทางการตรวจวินิจฉัยและการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและ
ผู้ป่วยเอดส์ของประเทศไทยยังได้แนะน�ำให้เริ่มการรักษาด้วยยาต้านไวรัส (ART) แก่ทารกทุกรายที่มีผลการตรวจหา     
การติดเชื้อเอชไอวีเป็นบวกในขณะอายุต�่ำกว่า 12 เดือน แทนการเริ่มให้การรักษาด้วยยาต้านไวรัสโดยพิจารณาจาก
เปอร์เซ็นต์ CD4 ซึง่ เป็นค�ำแนะน�ำในแนวทางด�ำเนินงานฯฉบับปี 2550/2551 ดูสรุปการเปลีย่ นแปลงเนือ้ หาทีส่ ำ� คัญของ
แนวทางซึ่งมีผลกระทบต่อโครงการ  PMTCT ได้จากตารางที่ 1
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การประเมินระบบบริการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี
ในทารกที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อเอชไอวีให้เร็วที่สุดในประเทศไทย

ตารางที่ 1 สรุปรายการเปลี่ยนแปลงล่าสุดในคู่มือซึ่งมีผลต่อการให้บริการตรวจ EID ในประเทศไทย
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แนวทางด�ำเนินงานป้องกันการถ่ายทอด
เชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกของประเทศไทย
(จัดท�ำโดยกรมอนามัย)

แนวทางการการตรวจวินิจฉัยและดูแลรักษา
ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์
(จัดท�ำโดยกรมควบคุมโรค)

แนะน�ำให้ตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อเอชไอวี
(HIV antibody test) ขณะอายุ 12 เดือน        
ในกรณี ที่ ผ ลเป็ น บวกให้ ต รวจซ�้ ำ ขณะอายุ       
18 เดือน17

แนะน�ำให้ทำ� การตรวจ PCR 2 ครัง้ ส�ำหรับ EID19

แนะน�ำให้ตรวจ PCR 2 ครั้งส�ำหรับ EID (ขณะ
อายุ 1-2 เดือนและ 4-6 เดือน)18
ทารกที่คลอดจากแม่ติดเชื้อเอชไอวีซึ่งไม่ได้    
เข้ารับการฝากครรภ์ควรได้รับการตรวจขณะ
อายุ 1 เดือน21

แนะน�ำให้ท�ำการตรวจ PCR 2 ครั้งส�ำหรับ EID
(ขณะอายุ 1 - 2 เดือนและ 4 - 6 เดือน)  ทารก
ที่ ค ลอดจากแม่ ติ ด เชื้ อ เอชไอวี ซึ่ ง ไม่ ไ ด้ เข้ า        
รับการฝากครรภ์ควรได้รับการตรวจขณะอายุ
1 เดือน24

ในกรณีที่ผลการตรวจ PCR ครั้งที่ 1 เป็นบวก
ให้ดำ� เนินการตรวจ PCR ครัง้ ที่ 2 โดยเร็วทีส่ ดุ 22

ในกรณีที่ผลการตรวจ PCR ครั้งที่ 1 เป็นบวก
ให้ด�ำเนินการตรวจ PCR ครั้งที่ 2 ภายใน 2 - 4
สัปดาห์หลังจากการตรวจครั้งแรก25

ในกรณีที่ผลการตรวจ PCR ครั้งที่ 1 และ 2 ได้
ผลไม่สอดคล้องกันแนะน�ำให้ทำ� การตรวจ PCR
ครั้งที่ 3 โดยเร็วที่สุด

ในกรณีที่ผลการตรวจ PCR ครั้งที่ 1 และ 2 ได้
ผลไม่สอดคล้องกันแนะน�ำให้ทำ� การตรวจ PCR
ครั้งที่ 3 หลังจากอายุครบ 4 เดือน

ส�ำหรับทารกทีค่ ลอดจากแม่ตดิ เชือ้ เอชไอวีซงึ่ มี
ผลการตรวจ PCR เป็นลบ แนะน�ำให้ท�ำการ
ตรวจยืนยันผลโดยการตรวจหาแอนติบอดีต่อ
เชือ้ เอชไอวี (HIV antibody test) ขณะอายุ 18
เดือน23

ส� ำ หรั บทารกที่ ค ลอดจากแม่ ติ ด เชื้ อ เอชไอวี      
ซึง่ มีผลการตรวจ PCR ครัง้ แรกเป็นลบ แนะน�ำ
ให้ ท� ำ การตรวจยื น ยั น ผลโดยการตรวจหา
แอนติบอดีตอ่ เชือ้ เอชไอวี (HIV antibody test)
ขณะอายุ 18 เดือน (ดูลำ� ดับขัน้ ตอนในรูปที่ 1)26

แนะน�ำให้ตรวจ HIV antibody test เพือ่ ยืนยัน
ผลการตรวจวินิฉัยขณะอายุ 12 - 18 เดือน20
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รูปที่ 1

ล�ำดับขั้นตอนในการตรวจ EID ตามที่ได้แนะน�ำไว้ในแนวทางด�ำเนินงาน PMTCT ของประเทศไทยที่ประกาศ
ใช้เมื่อเดือนตุลาคม 2553 - กันยายน 2557

เป้าหมายของการประเมิน
ในขณะที่ก�ำลังมีการด�ำเนินการขยายขอบเขตการให้บริการ EID ในประเทศไทยให้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศนั้น    
มีความจ�ำเป็นที่จะต้องค้นหาจุดแข็งและจุดอ่อนของระบบบริการ EID ที่ด�ำเนินการอยู่ในขณะนี้ ข้อมูลจากการศึกษา    
ในครั้งนี้จะช่วยให้กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) สามารถทราบถึงส่วนขาดหรือช่องโหว่ของการด�ำเนินงาน EID ในปัจจุบัน
และสามารถให้ค�ำแนะน�ำเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการด�ำเนินการขยายขอบเขตการให้บริการ
EID เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ นอกจากนี้ เนื่องจากมีการปรับปรุง
แก้ไขแนวทางด�ำเนินงานเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2553 และปัจจุบันนี้ยังมีการน�ำเทคนิคการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างเลือด
มาใช้ในการตรวจวินิจฉัยเพิ่มขึ้นเป็นสองแบบผู้วิจัยจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลที่ได้จากการประเมินครั้งนี้จะช่วย              
ให้กระทรวงสาธารณสุขมีความเข้าใจถึงผลลัพธ์และผลกระทบที่เกิดจากวิธีการตรวจวินิจฉัยทั้งสองแบบดังกล่าว รวมถึง    
ผลการปฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกันของบุคลากรในสถานพยาบาลต่างๆ ทีร่ ว่ มโครงการอันเป็นผลมาจากการปรับปรุงเนือ้ หา
ของแนวทางดังกล่าว
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การประเมินระบบบริการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี
ในทารกที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อเอชไอวีให้เร็วที่สุดในประเทศไทย

วัตถุประสงค์หลักของการประเมินครั้งนี้ได้แก่ :
1. เพือ่ ศึกษาหาความครอบคลุมของการให้บริการดูแลรักษาทารกติดเชือ้ เอชไอวี ความทันเวลาในการส่งต่อทารก   
ที่มีผลการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีเป็นบวกเข้ารับบริการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและศึกษาปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องกับความล่าช้าในการส่งต่อทารกที่มีผลการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีเป็นบวกเข้ารับบริการดูแล
รักษา โดยการประเมิน
1. สัดส่วนของทารกที่มีผลการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีเป็นบวกซึ่งได้รับการตรวจจ�ำนวน CD4 และ
ระยะเวลานับจากวันที่มีการตรวจวินิจฉัยหาการติดเชื้อเอชไอวีจนถึงวันที่มีการตรวจจ�ำนวน CD4
ครั้งแรก
2. สัดส่วนของทารกทีม่ ผี ลการตรวจหาการติดเชือ้ เอชไอวีเป็นบวกซึง่ ได้รบั การรักษาด้วยยาต้านไวรัส (ART)
และระยะเวลานับจากวันที่มีการตรวจวินิจฉัยหาการติดเชื้อเอชไอวีจนถึงวันที่เริ่มให้การรักษาด้วยยา
ต้านไวรัส
3. สัดส่วนของทารกทีม่ ผี ลการตรวจหาการติดเชือ้ เอชไอวีเป็นบวกซึง่ ได้รบั ยา co-trimoxazole เพือ่ ป้องกัน
การติดเชื้อฉวยโอกาสภายในเวลา 2 เดือนหลังคลอด
4. ปัญหาและความท้าทายในเรือ่ งการส่งตัวทารกทีม่ ผี ลการตรวจหาการติดเชือ้ เอชไอวีเป็นบวกเข้ารับบริการ
ดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี
2. เพื่อวิเคราะห์การให้บริการของโครงการ EID และศึกษาหาความครอบคลุมของการให้บริการ เพื่อให้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและ/หรือปรับปรุงแก้ไขแนวทางการด�ำเนินงานและ
การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องโดยการประเมินในด้านต่างๆ ต่อไปนี้
1. การปฏิบัติตามแนวทางของประเทศในการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีในทารก
2. กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการค้นหาทารกที่คลอดจากแม่ติดเชื้อเอชไอวีและการเก็บตัวอย่าง EID
3. กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการขนส่งตัวอย่างไปยังห้องปฏิบัติการ EID และเพื่อการด�ำเนินการทาง
ห้องปฏิบัติการ
4. กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการรายงานผลการตรวจกลับไปยังโรงพยาบาลและจากโรงพยาบาลไป
ยังผู้ดูแลเด็ก
5. สัดส่วนของทารกที่คลอดจากแม่ติดเชื้อเอชไอวีซึ่งได้รับบริการ EID
6. สัดส่วนของทารกที่ผู้ดูแลเด็กที่ได้รับการแจ้ง ผลการตรวจวินิจฉัยหาการติดเชื้อเอชไอวี
7. กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการส่งต่อทารกที่มีผลการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีเป็นบวกเข้ารับการ
รักษาการติดเชื้อเอชไอวีและรับบริการดูแลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
8. จุดแข็ง จุดอ่อน และระดับการยอมรับในกลุ่มผู้ให้บริการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีในเรื่องการให้บริการ
ตรวจ PCR โดยใช้ตัวอย่างเลือดสองชนิด (WB และ DBS) ซึ่งมีให้บริการอยู่ในประเทศไทยในขณะนี้
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วัตถุประสงค์รอง ได้แก่ :
1. เพือ่ ศึกษาข้อมูลพืน้ ฐานและข้อมูลทางคลินกิ ของทารกทีค่ ลอดจากแม่ตดิ เชือ้ เอชไอวีซงึ่ เข้าถึงบริการ EID และ
ดูแลรักษาการติดเชื้อเอชไอวี (ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับอายุ เพศ น�้ำหนักตัวแรกคลอด ความผิดปกติหรือ
พิการแต่ก�ำเนิด บริการทางการแพทย์และยาเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกที่แม่ได้รับก่อนเด็กคลอด)  
2. เพื่อศึกษาหาอัตราการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกในทารกที่รับการตรวจ PCR

ระเบียบวิธีศึกษาวิจัย
กลุ่มประชากรที่ท�ำการศึกษาวิจัย
1. ทารกที่คลอดจากแม่ติดเชื้อเอชไอวี  แม่ของเด็ก และ/หรือผู้ดูแลเด็ก โดยการทบทวนข้อมูลจากเวชระเบียน
ผู้ป่วยตามโรงพยาบาลที่ให้บริการการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีในทารกในประเทศไทย รวมทั้งข้อมูลการ
รับบริการ EID ที่บันทึกไว้ในฐานข้อมูล NAP (National AIDS Progam)
2. ผู้ให้บริการ PMTCT และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการผู้ให้บริการ EID ตามโรงพยาบาลต่างๆ
3. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการผู้ให้บริการตรวจ PCR ที่ด�ำเนินการภายใต้โครงการระดับประเทศของกระทรวง
สาธารณสุข (สธ.) และของส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
4. ผู้ประสานงานงานการให้บริการ PMTCT นักวิชาการสาธารณสุข ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ PCR ของ
กระทรวงสาธารณสุขที่ส่วนกลาง และผู้จัดการห้องปฏิบัติการ PCR ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งให้
บริการตรวจ PCR ที่ด�ำเนินการภายใต้โครงการระดับประเทศของกระทรวงสาธารณสุข(สธ.)และสปสช.
การเก็บข้อมูล
ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีเก็บข้อมูล 3 แบบ ได้แก่:
การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลคนส�ำคัญ (key informant interview): ทีมเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลจากส�ำนักระบาดวิทยา
และกรมอนามัยที่ผ่านการอบรม ได้ใช้แบบสอบถามมาตรฐานท�ำการสัมภาษณ์กลุ่มกับเจ้าหน้าที่คนส�ำคัญที่มีส่วนร่วม  
ในการด�ำเนินงานโครงการ EID ตามโรงพยาบาลต่างๆ ทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการวิจยั เจ้าหน้าทีท่ ถี่ กู สัมภาษณ์
ประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล (ประมาณ 4 - 10 คนต่อโรงพยาบาล) และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ (ประมาณ
2 - 6 คนต่อโรงพยาบาล) ซึ่งมีส่วนร่วมในการให้บริการ EID ตามโรงพยาบาลต่างๆ นอกจากนี้ ยังมีการสัมภาษณ์           
เจ้าหน้าทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ ารของห้องปฏิบตั กิ ารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทัง้ เจ้าหน้าทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ ารของกรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขที่ส่วนกลางและห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามภูมิภาคต่างๆ ซึ่งท�ำ
หน้าทีใ่ ห้บริการตรวจ EID ภายใต้บริการของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของ สปสช. (สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ ประมาณ
1-3 คนต่อห้องปฏิบัติการแต่ละแห่ง) การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลคนส�ำคัญได้ถูกน�ำมาใช้เพื่อประเมินการปฏิบัติงานประจ�ำ 
(routine practices) ของเจ้าหน้าที่และระดับการยอมรับของเจ้าหน้าที่ต่อการให้บริการ EID รวมทั้งค้นหาส่วนขาดและ
ปัญหาและความท้าทายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการด�ำเนินโครงการ EID
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การประเมินระบบบริการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี
ในทารกที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อเอชไอวีให้เร็วที่สุดในประเทศไทย

การทบทวนข้อมูลจากเวชระเบียนและรายงานต่างๆ ของโรงพยาบาล: ผู้วิจัยได้ท�ำการทบทวนข้อมูลจาก
เวชระเบียน (เช่น บันทึกสรุปข้อมูลการท�ำคลอด  เวชระเบียนผู้ป่วยนอก (OPD) ของแม่และทารก  บันทึกการสั่งจ่ายยา)
และรายงานต่างๆ ของโรงพยาบาลที่มีข้อมูลเกี่ยวกับแม่และทารกที่มีผลการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีเป็นบวก
(HIV-positive) ตามโรงพยาบาลที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการวิจัยเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจหาการติด
เชื้อเอชไอวีและบริการ EID ที่ทารกซึ่งคลอดจากแม่ติดเชื้อเอชไอวีที่คลอดระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึงกันยายน
พ.ศ. 2554 ได้รับจากโรงพยาบาลดังกล่าว นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับบริการทางการแพทย์และการให้ยา
ต้านไวรัสเพื่อป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก  การตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีในทารก  บริการดูแลผู้ติดเชื้อ
เอชไอวีและข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ป่วยและข้อมูลด้านคลินิกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
การวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูล NAP: ผู้วิจัยได้ท�ำการดึงข้อมูลเกี่ยวกับบริการ EID และการดูแลรักษาการติด
เชื้อเอชไอวีในผู้ป่วยเด็กที่ได้มีการให้บริการแก่ผู้ป่วยในระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2554
จากฐานข้อมูล NAP และท�ำการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ ศึกษาหาความครอบคลุมของการให้บริการตรวจ EID ชนิดของเทคนิค
PCR ทีใ่ ช้ในการตรวจวิเคราะห์ตวั อย่างเลือด (ใช้ตวั อย่าง WB กับ DBS)  ความทันเวลาในการแจ้งผลกลับไปยังโรงพยาบาล
ที่ส่งใบค�ำขอตรวจตัวอย่าง  ความทันเวลาในการส่งต่อเด็กเข้ารับการตรวจจ�ำนวน CD4 และการเริ่มให้การรักษาด้วยยา
ต้านไวรัส (ART initiation) และอัตราการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกจากฐานข้อมูล NAP จะมีข้อมูลผู้ป่วย           
แต่ละคนซึ่งได้รับการตรวจ PCR เพื่อหาการติดเชื้อเอชไอวี การตรวจติดตามระดับภูมิคุ้มกันและจ�ำนวนเชื้อไวรัสใน
กระแสเลือด และหรือการให้การรักษาด้วยยาต้านไวรัส
ผู้วิจัยได้ประมาณการอัตราความครอบคลุมของการให้บริการตรวจ EID โดยนับจ�ำนวนทารกที่ได้รับการตรวจ
PCR (สปสช. ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่าย) หารด้วยตัวเลขประมาณการของทารกที่คลอดจากแม่ติดเชื้อเอชไอวีที่คลอด    
ในช่วงเวลาเดียวกัน และประมาณการแนวโน้มของอัตราการเข้ารับบริการตรวจ EID และอัตราการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวี
จากแม่สู่ลูกโดยจ�ำแนกเป็นรายปีและตามประเภท (ขนาด) ของโรงพยาบาล
ระเบียบวิธีในการสุ่มตัวอย่าง
ทางโครงการได้คัดเลือกโรงพยาบาล 41 แห่งใน 31 จังหวัดที่ให้บริการ EID และดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี           
ที่เข้าร่วมการท�ำการทบทวนข้อมูลจากเวชระเบียนและรายงานต่างๆ ของโรงพยาบาล โรงพยาบาลที่คัดเลือกให้เข้าร่วม
โครงการ กระจายอยู่ตามศูนย์อนามัยเขต ทั้ง 12 เขตทั่วประเทศไทย เนื่องจากโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครมี
บริบททีแ่ ตกต่างจากโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทางโครงการจึงได้เพิม่ โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร
อีก 3 แห่ง ที่สมัครใจเข้าร่วมในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลคนส�ำคัญรวมทั้งหมด 44 แห่ง
ผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีในการสุ่มตัวอย่างที่เรียกว่าการสุ่มแบบแบ่งเป็นชั้นภูมิผสมกับการสุ่มแบบกลุ่ม (stratified
cluster design) ซึ่งชั้นภูมิ (strata27 ก็คือ ขนาดของโรงพยาบาล (รพ. ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่) ในขณะที่
กลุ่ม (clusters) ก็คือโรงพยาบาลต่างๆ ที่เข้าร่วมการวิจัยโรงพยาบาลที่อยู่ในแต่ละกลุ่มจะถูกเลือกโดยขึ้นอยู่กับความ
น่าจะเป็นซึ่งเป็นสัดส่วนกับการสุ่มเลือกขนาด การค�ำนวณหาขนาดตัวอย่างจะใช้ขอบเขตความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95
(95% CI) ต่อจ�ำนวนประชากรที่นับได้ที่อัตราความชุกเท่ากับร้อยละ 55 (อัตราการเข้ารับบริการตรวจ EID ของทารกที่
27
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คลอดจากแม่ติดเชื้อเอชไอวี) ส�ำหรับโรงพยาบาลขนาดเล็กจะใช้ความกว้างเฉลี่ยของขอบเขตความเชื่อมั่น (CI width)
เท่ากับ +/-12% ขณะที่โรงพยาบาลขนาดกลางและโรงพยาบาลขนาดใหญ่จะใช้ความกว้างเฉลี่ยของขอบเขตความ        
เชื่อมั่น (CI width)เท่ากับ +/-7% ขนาดตัวตัวอย่างทั้งหมดจะท�ำให้ได้ผล design effect เท่ากับ 1.5
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล IBM Statistics package SPSS 19 ค่าสถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ที่น�ำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจะประกอบไปด้วยค่าความถี่ ค่ามัธยฐานและ    
ค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ (interquartile ranges หรือ IQRs)
ผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์การถดถอยลอจิสติกแบบ weighted logistic regression เพื่อหาตัวท�ำนาย (ปัจจัย)      
ที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรผลลัพธ์แบบจัดกลุ่ม (categorical outcome variables) และได้มีการค�ำนวณหาค่า odds ratios
โดยใช้ค่าขอบเขตความเชื่อมั่น (CI) 95% และค�ำนวณหาค่า p values
ผู้วิจัยใช้ chi square test เพื่อวัดแนวโน้มเมื่อตัวแปรท�ำนาย (predictor variable) เป็นเลขแสดงล�ำดับ (เช่น
ปีงบประมาณ) และตัวแปรผลลัพธ์เป็นตัวแปรจัดกลุม่ และใช้ Pearson’s chisquare was used ในกรณีทที่ งั้ ตัวท�ำนาย
และตัวแปรผลลัพธ์เป็นตัวแปรจัดกลุ่ม
ผูว้ จิ ยั ใช้การทดสอบสถิตแิ บบไม่ใช้พารามิเตอร์ (Mann-Whitney U และ Kruskall-Wallis) ในกรณีทกี่ าร"กระจาย
ของตัวแปรที่มีค่าต่อเนื่องไม่เป็นโค้งปกติ (normality assumptions)

ผลการศึกษาวิจัย
การถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก (MTCT)
ข้อมูลทั่วไปของแม่และข้อมูลการคลอดบุตร
ผู้วจิ ยั ได้ทำ� การทบทวนเวชระเบียนของแม่ที่มผี ลการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีเป็นบวก (HIV-positive) จ�ำนวน
2,711 ราย ซึ่งเข้ารับบริการท�ำคลอดในโรงพยาบาล 41 แห่งใน 31 จังหวัดของประเทศไทย จากการประมาณการข้อมูล
ของแม่ทมี่ ผี ลการตรวจหาการติดเชือ้ เอชไอวีเป็นบวกทีค่ ลอดในช่วงเวลาเดียวกันคิดเป็นร้อยละ 15 ได้รบั การทบทวนโดย
ทีมวิจัยในระหว่างการศึกษาวิจัยครั้งนี้
จากการทบทวนเวชระเบียนของแม่ที่มีผลการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีเป็นบวก พบว่า แม่ส่วนใหญ่มีประวัต  ิ
เข้ารับการฝากครรภ์ ร้อยละ 87 และอายุครรภ์มัธยฐานขณะเข้ารับบริการฝากครรภ์ครั้งแรกอยู่ที่ 19 สัปดาห์            
(IQR: 13.0 ถึง 26.3) เกือบทั้งหมดมีสัญชาติไทย ร้อยละ 93 และอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพแบบใดแบบหนึ่ง          
ร้อยละ 92 โดยส่วนใหญ่จะเป็นระบบประกันสุขภาพของสปสช.หรือของส�ำนักงานประกันสังคม
อายุครรภ์มัธยฐานขณะคลอด คือ 38 สัปดาห์ (IQR: 37 ถึง 39 สัปดาห์) อายุมัธยฐานของแม่ขณะคลอดเท่ากับ
28 ปี (IQR:23 ถึง 33 ปี)  น�้ำหนักแรกคลอดมัธยฐาน คือ 2,905 กรัม (IQR: 2,587 ถึง 3,200 กรัม) และความยาวล�ำตัว
แรกคลอดมัธยฐานเท่ากับ 50 ซม. (IQR: 49 ถึง 52 ซม.) มีทารก 10 ราย (ร้อยละ 0.4) เสียชีวิตตั้งแต่อยู่ในครรภ์          
และ 11 ราย (ร้อยละ 0.8) เกิดมาพร้อมกับความผิดปกติหรือพิการแต่ก�ำเนิด28 พบทารกแรกคลอดร้อยละ 2 มี                 
โรคแทรกซ้อนต่างๆ ทีพ่ บมากทีส่ ดุ คือ โรคโลหิตจาง (สัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 38 ของจ�ำนวนโรคแทรกซ้อนทีม่ กี ารรายงาน
ทั้งหมด)
28
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การประเมินระบบบริการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี
ในทารกที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อเอชไอวีให้เร็วที่สุดในประเทศไทย

การตรวจหาการติดเชื้อและการรักษาในระหว่างตั้งครรภ์
หญิงที่ติดเชื้อเอชไอวีประมาณทุกๆ 4 ใน 5 คนที่ได้รับการทบทวนเวชระเบียนมีประวัติได้รับการตรวจคัดกรอง
หาการติดเชื้อซิฟิลิสในระหว่างตั้งครรภ์ (การตรวจVDRLจ�ำนวน 2,161 ราย ร้อยละ 80) ในจ�ำนวนนี้มีอยู่ 21 ราย             
ที่ผลการทดสอบเบื้องต้นออกมาเป็นบวก (ร้อยละ 1 ของผู้ที่ได้รับการตรวจทั้งหมด)
จากการทบทวนเวชระเบียนพบว่ามีหญิงที่ติดเชื้อเอชไอวีจ�ำนวนเกินครึ่งเพียงเล็กน้อยที่มีประวัติได้รับการตรวจ
จ�ำนวน CD4 ในระหว่างตั้งครรภ์ (จ�ำนวนที่ตรวจ CD4 1,515 ร้อยละ 55.9) โดยอายุครรภ์มัธยฐานขณะได้รับการตรวจ
จ�ำนวน CD4 คือ 22.4 สัปดาห์ (IQR: 16.3 ถึง 28.6 สัปดาห์) และจ�ำนวนเซลล์มธั ยฐานทีต่ รวจนับได้ คือ 235 เซลล์/มม.3
(IQR: 235.0 ถึง 509.5 เซลล์/มม.3)
ปัจจัยที่พบว่าเกี่ยวข้องกับการได้รับบริการตรวจจ�ำนวน CD4 ในระหว่างตั้งครรภ์ ได้แก่ (1) ปีที่เด็กคลอด          
(หญิงที่คลอดบุตรในปีงบประมาณ 2554 มีแนวโน้มมากกว่าหญิงที่คลอดบุตรในปีงบประมาณ 2551 ถึง 5.7 เท่า              
ที่จะได้รับบริการตรวจจ�ำนวน CD4 ในระหว่างตั้งครรภ์; ตารางที่ 2 และรูปที่ 2) และ (2) ขึ้นอยู่กับว่าแม่มีประวัติได้รับ
ยาต้านไวรัส (ARV) ในระหว่างตั้งครรภ์หรือไม่ (หญิงที่มีประวัติได้รับ ARV ก่อนตั้งครรภ์มีแนวโน้มมากกว่าถึง 2.3 เท่าที่
จะได้รับบริการตรวจจ�ำนวน CD4 ในระหว่างตั้งครรภ์) นอกจากนี้ยังพบว่าหญิงที่เข้ารับการท�ำคลอดในโรงพยาบาล
ขนาดกลางหรือโรงพยาบาลขนาดเล็กมีแนวโน้มมากกว่าที่จะได้รับบริการตรวจจ�ำนวน CD4 ในระหว่างตั้งครรภ์
จากการวิเคราะห์ข้อมูลแบบหลายตัวแปร (โดยใช้วิธีวิเคราะห์แบบ weighted logistic regression) พบว่าประเภท
ประกันสุขภาพและสัญชาติของแม่ไม่ได้มีนัยส�ำคัญในทางสถิติต่อการรับบริการตรวจจ�ำนวน CD4 (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับบริการตรวจจ�ำนวน CD4 ในระหว่างตั้งครรภ์29
จ�ำนวนร้อยละที่ได้รับการตรวจ
จ�ำนวน CD4 ในระหว่างตั้งครรภ์

Odds ratio (95% CI)

P value

ปีงบประมาณที่เด็กคลอด (N = 2728)
2551
2552
2553
2554

38.9%
53.0%
55.2%
66.0%

1
2.5 (0.8 - 7.6)
3.0 (0.7 - 12.6)
5.7 (1.5 - 22.5)

ไม่ได้รับ
ได้รับ

ได้รับ ARV ก่อนตั้งครรภ์ (N = 2733)
45.0%
1
72.8%
2.3 (1.5 - 3.5)

ไม่มี
สปสช.
ประกันสังคม
ช�ำระค่าบริการด้วยตนเอง
อื่นๆ

ประเภทประกันสุขภาพของแม่ (N = 2692)
34.4%
1
51.1%
1.7 (1.0 - 2.7)
55.6%
1.8 (1.1 - 2.9)
39.0%
0.9 (0.6 - 1.4)
33.4%
0.9 (0.3 - 2.7)

<0.0001

<0.0001

0.06

สัญชาติของแม่ (N = 2703)
ไทย
ไม่ใช่สัญชาติไทย

49.9%
30.4%

1
0.7 (0.3  - 1.3)

0.2

23

ตารางที่ 2 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับบริการตรวจจ�ำนวน CD4 ในระหว่างตั้งครรภ์29 (ต่อ)
จ�ำนวนร้อยละที่ได้รับการตรวจ
จ�ำนวน CD4 ในระหว่างตั้งครรภ์

Odds ratio (95% CI)

P value

ขนาดของโรงพยาบาล
โรงพยาบาลขนาดใหญ่
โรงพยาบาลขนาดกลาง
โรงพยาบาลขนาดเล็ก

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

63.1%
60.3%
43.9%

1
2.4 (1.4 to 4.1)
1.8 (1.1 to 3.1)

0.008

%

2551

2552
2553
Fiscal year of birth

2554

แหล่งข้อมูลอ้างอิง: การทบทวนข้อมูลจากเวชระเบียนผู้ป่วย30

รูปที่ 2 จ�ำนวนร้อยละของหญิงมีครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวีซึ่งได้รับการตรวจจ�ำนวน CD4 ในระหว่างตั้งครรภ์จ�ำแนก
เป็นรายปีงบประมาณ
ถึงแม้ว่าการได้รับบริการตรวจจ�ำนวน CD4 ในระหว่างตั้งครรภ์มีความสัมพันธ์กับการได้รับการรักษาด้วยยา      
ต้านไวรัสก่อนการตั้งครรภ์ แต่ในความเป็นจริงแล้วมีหญิงที่ติดเชื้อเอชไอวีเพียงจ�ำนวนไม่มากที่ได้รับการรักษาด้วย         
ยาต้านไวรัสก่อนการตั้งครรภ์ (จ�ำนวน 417 ราย ร้อยละ 15.4) ที่เป็นเช่นนี้น่าจะมีสาเหตุมาจากการที่ไม่ได้รับการ         
ตรวจวินิจฉัยก่อนการตั้งครรภ์หรืออาจได้รับการตรวจวินิจฉัยและพบการติดเชื้อแล้วแต่ยังไม่เข้าเกณฑ์ในการเริ่มให้การ
รักษาด้วยยาต้านไวรัส
ตารางที่ 3 จ�ำนวนร้อยละของหญิงที่ติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งได้รับยาต้านไวรัส (ARV) ในระหว่างตั้งครรภ์จ�ำแนกตาม
ประเภทการฝากครรภ์31
ไม่ได้รับการฝากครรภ์
ได้รบั ARV ในระหว่างตัง้ ครรภ์
29
30
31
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13.9% (N = 46)

Weighted logistic regression
Chi square เพื่อวัดแนวโน้ม; p<0.0001
Pearson’s chi square; p<0.0001
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รพ. ที่คลอดกับ รพ.
ที่ฝากครรภ์เป็นแห่งเดียวกัน
88.6% (N = 1564)

รพ. ที่คลอดกับ รพ.
ที่ฝากครรภ์เป็นคนละแห่ง
69.2% (N = 353)

การประเมินระบบบริการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี
ในทารกที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อเอชไอวีให้เร็วที่สุดในประเทศไทย

ตลอดช่วงเวลาที่ด�ำเนินการศึกษาวิจัยพบว่า หญิงมีครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี (จ�ำนวน 2,045 ราย) เพียงร้อยละ 75
มีบันทึกการสั่งจ่ายยาต้านไวรัสโดยแพทย์ในระหว่างตั้งครรภ์อยู่ในเวชระเบียนซึ่งรวมหญิงที่เริ่มได้รับการรักษาด้วย         
ยาต้านไวรัสในระหว่างตั้งครรภ์และหญิงที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสมาก่อนการตั้งครรภ์เพื่อสุขภาพตนเอง          
ตามเกณฑ์การรักษา สูตรยาต้านไวรัส (ARV regimens) ทีแ่ พทย์สงั่ จ่ายให้ผปู้ ว่ ยส่วนใหญ่ คือ HAART (จ�ำนวน 969 ราย
ร้อยละ 53) และยา zidovudine หรือยา zidovudine/nevirapine (จ�ำนวน 752 ราย ร้อยละ 41) ส�ำหรับแม่ท        ี่
คลอดบุตรในช่วงปีงบประมาณ 2552 - 2554 มีแนวโน้มที่จะได้รับยาต้านไวรัสในระหว่างตั้งครรภ์มากกว่าแม่ที่เข้ารับ
การท�ำคลอดในปีแรก (2551) (ตารางที่ 4) อย่างไรก็ตามหญิงที่มีผลการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีเป็นบวกที่คลอดบุตร             
ในปีงบประมาณ 2554 ถึงร้อยละ 22 ยังคงไม่ได้รับยาต้านไวรัส หรือแพทย์อาจได้สั่งจ่ายยาต้านไวรัสให้ผู้ป่วยแต่ไม่ได้มี
การบันทึกข้อมูลไว้ในเวชระเบียนในระหว่างตั้งครรภ์ (รูปที่ 3) ส่วนปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการได้รับยาต้านไวรัสใน
ระหว่างตั้งครรภ์ ได้แก่ มีการคลอดในโรงพยาบาลเดียวกับที่ฝากครรภ์และการมีประกันสุขภาพของ สปสช. (บัตรทอง)
หรือประกันสังคม (ตารางที่ 4)
มีความเป็นไปได้ที่แม่ของเด็กจ�ำนวนหนึ่งซึ่งได้เข้ารับการฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลอื่นได้รับยาต้านไวรัสในระหว่าง
การตั้งครรภ์ แต่ไม่ได้มีการบันทึกข้อมูลดังกล่าวไว้ในเวชระเบียนที่ทีมวิจัยได้ท�ำการทบทวนในการศึกษาวิจัยครั้งนี    ้
ส�ำหรับหญิงที่คลอดบุตรที่โรงพยาบาลเดียวกับที่ฝากครรภ์ พบว่าร้อยละ 89 ได้รับยาต้านไวรัส ในขณะที่ผู้ที่ฝากครรภ์  
ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งแต่กลับไปคลอดบุตรที่โรงพยาบาลอีกแห่งได้รับยาต้านไวรัสเพียงร้อยละ 69 (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 4 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการได้รับยาต้านไวรัส (ARV) ในระหว่างตั้งครรภ์32
จ�ำนวนร้อยละที่ได้รับ ARV
ในระหว่างตั้งครรภ์

Odds ratio (95% CI)

P value

ปีงบประมาณที่เด็กคลอด (N = 2,728)
2551
2552
2553
2554

66.2
72.8
74.4
80.8

1
1.5 (1.0 - 2.4)
2.3 (1.6 - 3.3)
2.0 (1.1 - 3.6)

<0.0001

ประวัติการฝากครรภ์ (N = 2,605)
มีประวัติฝากครรภ์
ที่โรงพยาบาลที่เด็กคลอด
มีประวัติฝากครรภ์อยู่ที่
โรงพยาบาลอื่น
ไม่มีประวัติฝากครรภ์

91.0

1

70.4

0.2 (0.2 - 0.5)

14.5

0.02 (0.009 - 0.03)

<0.0001

ประเภทประกันสุขภาพของแม่ (N = 2,692)
ไม่มี
สปสช.
ประกันสังคม
ช�ำระค่าบริการด้วยตนเอง
อื่นๆ
32

Pearson’s chi square; p<0.0001

63.2
77.3
83.9
63.6
57.7

1
2.1 (1.4 - 3.2)
2.7 (1.5 - 4.7)
1.2 (0.8 - 1.9)
1.7 (0.5 - 6.2)

<0.0001
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ตารางที่ 4 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการได้รับยาต้านไวรัส (ARV) ในระหว่างตั้งครรภ์21 (ต่อ)
จ�ำนวนร้อยละที่ได้รับ ARV
ในระหว่างตั้งครรภ์

สัญชาติของแม่ (N = 2,703)
76.6 (1918)
1
54.5 (108)
0.9 (0.3 - 2.5)
ขนาดของโรงพยาบาล (N = 2,733)
76.4
1
72.1
0.7 (0.4 - 1.1)
72.1
0.7 (0.4 - 1.2)

ไทย
ไม่ใช่สัญชาติไทย
โรงพยาบาลขนาดใหญ่
โรงพยาบาลขนาดกลาง
โรงพยาบาลขนาดเล็ก

100.0
90.0
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0

Odds ratio (95% CI)

P value

0.9

0.2

%

2551

2552

2553

2554

แหล่งข้อมูลอ้างอิง: การทบทวนข้อมูลจากเวชระเบียนผู้ป่วย

รูปที่ 3 จ�ำนวนร้อยละของหญิงที่ติดเชื้อเอชไอวีซึ่งได้รับ ARV ในระหว่างตั้งครรภ์จ�ำแนกเป็นรายปีงบประมาณ33

อัตราการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก
พบอัตราการถ่ายทอดเชือ้ เอชไอวีจากแม่สลู่ กู อยูใ่ นระดับต�ำ่ และลดลงอย่างต่อเนือ่ งจากร้อยละ 3.8 ในปี พ.ศ. 2551
เหลือร้อยละ 2.4 ในปี พ.ศ. 2554 (รูปที่ 4) ในขณะเดียวกันก็มีความก้าวหน้าเป็นอย่างมากในส่วนของการด�ำเนินการ  
ให้บรรลุเป้าหมายของประเทศเพือ่ ลดอัตราการถ่ายทอดเชือ้ เอชไอวีจากแม่สลู่ กู ให้ตำ�่ กว่าร้อยละ 2 ภายใน ปี พ.ศ. 2559
การที่อัตราการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกลดลงอย่างต่อเนื่องมีสาเหตุมาจากการที่ทุกคนสามารถเข้า             
ถึงบริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีในสถานพยาบาลรับฝากครรภ์ในประเทศไทยได้ทั่วถึงและมีอัตราการยอมรับสูงใน
เรื่องการตรวจหาและการรักษาการติดเชื้อเอชไอวีในระหว่างตั้งครรภในกลุ่มหญิงอีกทั้งการเข้ารับการตรวจเอชไอวีและ
33
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Chi square เพื่อวัดแนวโน้ม; p<0.0001
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การประเมินระบบบริการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี
ในทารกที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อเอชไอวีให้เร็วที่สุดในประเทศไทย

ยาต้านไวรัสในประเทศไทยนั้นไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญอีกประการหนึ่งที่ท�ำให้สัดส่วนของ
แม่และทารกทีส่ ามารถเข้าถึงบริการยาต้านไวรัสเพือ่ ป้องกันการติดเชือ้ และเพือ่ การรักษาการติดเชือ้ เอชไอวีเพิม่ ขึน้ อย่าง
ต่อเนื่องในปี พ.ศ. 2553 สังเกตได้ว่านโยบายใหม่ที่ก�ำหนดให้มีการรักษาด้วยยาต้านไวรัสที่มีฤทธิ์สูงหรือใช้ยาต้านไวรัส
3 ตัวร่วมกัน (HAART) แก่หญิงมีครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี จึงเริ่มส่งผลในทางบวกต่ออัตราการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่
สู่ลูกกล่าวคือ อัตราการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกเริ่มลดลงอย่างเห็นได้ชัด (รูปที่ 4)

4.0%
3.5%
3.0%
2.5%
2.0%
1.5%
1.0%
0.5%
0.0%
Mother-childtransmission rate

HAART

2551

2552

2553

2554

3.8%

3.2%

3.3%

2.4%

Chi square เพื่อวัดแนวโน้ม = 11.6; p = 0.009; (ปี ค.ศ. 2008= พ.ศ.2551  2009=2552  2010=2553  2011=2554)
แหล่งข้อมูลอ้างอิง: ฐานข้อมูล NAP

รูปที่ 4 อัตราการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก (MTCT) ในทารกที่ผลการตรวจPCRครั้งแรกเป็นบวกจ�ำแนก
เป็นรายปี
ผลการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีในทารกที่คลอดจากแม่ติดเชื้อเอชไอวี
ความครอบคลุมของการให้บริการตรวจ EID
ได้ค�ำนวณหาจ�ำนวนหญิงมีครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวีในประเทศไทยและจ�ำนวนทารกที่ได้รับเชื้อเอชไอวีจากแม่       
โดยน�ำจ�ำนวนอัตราการเกิดมีชีพที่มีการขึ้นทะเบียนของกระทรวงมหาดไทยไว้คูณด้วยตัวเลขประมาณการความ              
ชุกของการติดเชื้อเอชไอวีในหญิงมีครรภ์นับจากปี พ.ศ. 2551 - 2554 จากการประมาณการพบว่าประเทศไทยมี                
หญิงมีครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวีอยู่ประมาณ 21,099 ราย (ตารางที่ 5) ส่วนจ�ำนวนทารกที่คลอดจากแม่ติดเชื้อเอชไอวี                   
คาดประมาณให้เท่ากับตัวเลขประมาณการจ�ำนวนหญิงมีครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี (ไม่น�ำกรณีทารกแฝดมารวมในการ       
ประมาณการนี้ ดังนั้นตัวเลขที่ได้ก็จะต�่ำกว่าความเป็นจริงเล็กน้อย) ฐานข้อมูล NAP ได้ให้ตัวเลขของทารกกลุ่มนี้ที่ได้รับ
การตรวจ PCR หาการติดเชื้อเอชไอวีอย่างน้อยหนึ่งครั้งท�ำให้สามารถค�ำนวณหาจ�ำนวนร้อยละของทารกที่คลอดจาก   
แม่ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับบริการ EID นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 - 2554
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ตารางที่ 5 ประมาณการจ�ำนวนหญิงมีครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวีในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2551 - 2554
จ�ำนวนอัตราการเกิดมีชีพ34
ความชุกของการติดเชื้อเอชไอวีในหญิงมีครรภ์35
ประมาณการจ�ำนวนหญิงมีครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี

2551

2552

2553

2554

รวม

797 356
0.74%
5,900

787  739
0.69%
5,435

766 370
0.63%
4,828

796 104
0.62%
4,936

3 147 569
0.67%
21,099

จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูล NAP ชี้ให้เห็นว่าระหว่างปี พ.ศ. 2551 ถึง 2554 ทารกที่คลอดจากแม่     
ติดเชื้อเอชไอวี จ�ำนวน 13,761 ราย ได้รับบริการตรวจ EID (ได้รับการตรวจ PCR หาการติดเชื้อเอชไอวีอย่างน้อย       
หนึ่งครั้ง) ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 65 ของตัวเลขประมาณการจ�ำนวนทารกที่คลอดจากแม่ติดเชื้อเอชไอวี (จ�ำนวน
21,099 ราย) จ�ำนวนร้อยละของทารกที่คลอดจากแม่ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับการตรวจ EID ได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง           
ทุกปีตลอดช่วงเวลาที่ท�ำการศึกษาวิจัยจากร้อยละ 53 ในปี พ.ศ. 2551 เป็นร้อยละ 73 ในปี พ.ศ. 2554 เมื่อใช้                
chi square เพื่อวัดแนวโน้มเชิงเส้น (linear trend) พบว่าเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติตลอดช่วงเวลาที  ่
ท�ำการศึกษาวิจัย (p>0.001) (รูปที่ 5)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

2551

2552

2553

2554

แหล่งข้อมูลอ้างอิง: ฐานข้อมูล NAP

รูปที่ 5 ประมาณการจ�ำนวนหญิงมีครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวีในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2551 - 255436
จากจ�ำนวนทารกที่ได้รับบริการ EID ระหว่างปี พ.ศ. 2551 ถึง 2554 พบว่า ส่วนใหญ่ได้รับการตรวจ PCR           
สองครั้ง (จ�ำนวน 10,899 ราย ร้อยละ 79) ในจ�ำนวนนี้ร้อยละ 2.5 ของทารกที่ได้รับการตรวจ PCR สองครั้งมีผล          
การตรวจ PCR เป็นบวกตรงกันทั้งสองครั้งและร้อยละ 97 มีผลการตรวจเป็นลบตรงกันทั้งสองครั้ง พบทารก 25 ราย
(คิดเป็นร้อยละ 0.2 ของเด็กที่ได้รับการตรวจ PCR สองครั้ง) มีผลการตรวจ PCR 2 ครั้งไม่ตรงกันหรือไม่ทราบผล          
(รูปที่ 6) 158 หรือร้อยละ 1.1 ของทารกที่ได้รับการตรวจ EID มีผลการตรวจวินิจฉัยซึ่งอาจเข้าข่ายการติดเชื้อเอชไอวี         
(ผลเป็นบวก) เนือ่ งจากได้รบั การตรวจ PCR เพียง 1 ครัง้ หรือผลการตรวจ PCR ครัง้ แรกเป็นผลลบปลอม (false negative)
ส่วนทารกอีก 31 ราย (หรือคิดเป็นร้อยละ 0.2 ของทารกที่ได้รับการตรวจ EID) มีผลการตรวจวินิจฉัยที่ยังสรุปผลไม่ได้
(inconclusive) (รูปที่ 6)
34
35
36
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ข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทย
ข้อมูลจากระบบก�ำกับติดตามบริการ PMTCT ระดับประเทศ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
Chi square for linear trend  p<0.001
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การประเมินระบบบริการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี
ในทารกที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อเอชไอวีให้เร็วที่สุดในประเทศไทย

พบว่าแม่ที่ไม่มีสัญชาติไทยได้รับบริการ EID น้อยกว่าผู้ที่มีสัญชาติไทย (แม่ที่ไม่มีสัญชาติไทยเพียงร้อยละ 49 ได้
รับบริการ EID ในขณะที่แม่ผู้มีสัญชาติไทยได้รับบริการดังกล่าวถึงร้อยละ 74) ในการวิเคราะห์ข้อมูลตัวแปรเดียว       
(univariate analysis) ถือว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญ อย่างไรก็ตาม ในการวิเคราะห์ข้อมูลหลายตัวแปร          
(multivariate analysis) ที่พิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ประเภทของประกันสุขภาพ ขนาดของโรงพยาบาลและ        
ชนิดตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ ไม่ได้ให้ผลลัพธ์ที่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ (ตารางที่ 6)
21,099

158
2,749

(1,1%)

(19.9%)

แหล่งข้อมูลอ้างอิง: ฐานข้อมูล NAP

รูปที่ 6 อัตราการเข้ารับบริการตรวจ EID และการตรวจวินิจฉัยหาการติดเชื้อเอชไอวีระหว่างปี พ.ศ. 2551 - 2554
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ตารางที่ 6 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการได้รับบริการตรวจ EID ในทารกที่คลอดจากแม่ติดเชื้อเอชไอวี37
แหล่งข้อมูลอ้างอิง: การทบทวนข้อมูลจากเวชระเบียนผู้ป่วย
จ�ำนวนร้อยละที่ได้รับ
Odds ratio (95% CI)
บริการ EID38
ขนาดของโรงพยาบาล (N = 2733)
โรงพยาบาลขนาดใหญ่
โรงพยาบาลขนาดกลาง
โรงพยาบาลขนาดเล็ก

73.3%
1
71.8%
1.2 (0.4 ถึง 3.2)
72.8%
1.1 (0.5 ถึง 2.1)
ชนิดตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ (N = 2461)

ชนิดตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ
(N = 2461)
ชนิดตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ
(N = 2461)

73.2%

1

71.9%

0.7 (0.4 ถึง 1.2)

P value

0.96

0.2

ประเภทประกันสุขภาพของแม่ (N = 2692)
ไม่มี
สปสช.
ประกันสังคม
ช�ำระค่าบริการด้วยตนเอง
อื่นๆ

61.0%
75.4%
75.5%
67.5%
53.8%

1
1.5 (0.9 ถึง 2.5)
1.3 (0.7 ถึง 2.5)
1.0 (0.6 ถึง 1.5)
0.9 (0.4 ถึง 2.0)

0.2

สัญชาติของแม่ (N = 2703)
ไทย
ไม่ใช่สัญชาติไทย

74.5%
49.0%

1
0.5 (0.2 ถึง 1.1)

0.08

หลั ง จากมีก ารประกาศเปลี่ยนแปลงแนวการด�ำเนินงานเรื่องการตรวจ EID ทั้งจากกรมอนามัยและกรม           
ควบคุมโรค (ตารางที่ 1) เมื่อเดือนตุลาคม 2553 พบว่าอัตราการเข้ารับบริการตรวจ EID เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งถือเป็นความ     
แตกต่างที่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ (รูปที่ 7)

DOB= date of birth
แหล่งข้อมูลอ้างอิง: การทบทวนข้อมูลจากเวชระเบียนผู้ป่วย

รูปที่ 7 จ�ำนวนร้อยละของทารกที่คลอดจากแม่ติดเชื้อเอชไอวีซึ่งได้รับการตรวจ EID ก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลง
นโยบายในเดือนตุลาคม 255339
37
38
39

30

Weighted factorial logistic regression p<0.05 for all variables  data source: chart review
Defined as receiving at least one HIV การตรวจ PCR ในระหว่าง the study period
Pearson chi square=28.967; p<0.0001
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การประเมินระบบบริการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี
ในทารกที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อเอชไอวีให้เร็วที่สุดในประเทศไทย

อายุของทารกขณะได้รับการตรวจ EID  
การตรวจวินิจฉัยหาการติดเชื้อเอชไอวีในทารกให้เร็วที่สุด มีความส�ำคัญต่อการมีชีวิตรอดและสุขภาพของทารก
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูล NAP ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มที่ดีขึ้นในเรื่องอายุเฉลี่ยขณะที่ทารกที่ได้รับเชื้อจากแม่     
ได้รับการตรวจ PCR ครั้งแรก (จากอายุเฉลี่ย 70 วันในปี พ.ศ. 2551 ลดลงเหลือ 60 วันในปี พ.ศ. 2554) และขณะได้
รับการตรวจ PCR ครั้งที่สอง (จากอายุเฉลี่ย 134 วันในปี พ.ศ. 2551 ลดลงเหลือ 132 วันในปี พ.ศ. 2554) ที่ส�ำคัญ      
ก็คือ อายุเฉลี่ยของเด็กขณะทราบผลการตรวจวินิจฉัยหาการติดเชื้อเอชไอวีซึ่งยืนยันเป็นที่แน่นอน (definitive HIV                  
diagnosis) แล้วนั้นลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเปรียบเทียบรายปีนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 เป็นต้นมาทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2554    
อายุเฉลี่ยของเด็กขณะได้รับการตรวจวินิจฉัยหาการติดเชื้อเอชไอวีอยู่ที่ 128 วัน (หรือประมาณ 4 เดือน) (ตารางที่ 7)
ตารางที่ 7 อายุเฉลี่ย (เป็นวัน) ขณะได้รับการตรวจ PCR และทราบผลการตรวจวินิจฉัยหาการติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งได้
รับการยืนยันแล้ว (ฐานข้อมูล NAP)
2551
จ�ำนวนทารกที่ได้รับการตรวจ PCR อย่างน้อย 1 ครั้ง
และมีการบันทึกวันที่ตรวจครั้งแรก
อายุ (เป็นวัน) ขณะรับการตรวจ PCR ครั้งแรก
อายุ (เป็นวัน) ขณะรับการตรวจ PCR ครั้งที่2
อายุ (เป็นวัน) ขณะที่มีผลการตรวจวินิจฉัย
หาการติดเชื้อเอชไอวีเป็นบวกซึ่งได้รับการยืนยันแล้ว
อายุ (เป็นวัน) ขณะที่มีผลการตรวจวินิจฉัยหาการ
ติดเชื้อเอชไอวีเป็นลบซึ่งได้รับการยืนยันแล้ว
อายุโดยรวมขณะได้รับการตรวจวินิจฉัยหา
การติดเชื้อเอชไอวี (ทั้งผลตรวจเป็นบวกและลบ)

2552

2553

2554

P value40

3184

3446

3370

3774

-

70
134
141

68
132
133

67
132
128

60
132
120

0.080
0.077
0.004

134

132

132

131

<0.077

132

129

128

128

<0.113

ผลจากการทบทวนข้อมูลจากเวชระเบียนผูป้ ว่ ยแสดงให้เห็นว่าระหว่างปี พ.ศ. 2551 ถึง 2554 ระยะเวลามัธยฐาน
(median time) นับตั้งแต่แรกคลอดจนถึงวันที่ได้รับการตรวจ PCR ครั้งแรกใช้เวลา 61 วัน (IQR 40 ถึง 70 วัน) ในกรณี
ที่ผลการตรวจครั้งแรกเป็นบวก พบว่าช่วงเวลามัธยฐานนับจากวันที่ตรวจครั้งแรกจนถึงวันที่รับการตรวจครั้งที่สองจะ  
ห่างกันเพียง 50 วัน (IQR 30 ถึง 63 วัน) ซึ่งเป็นระยะเวลาที่สั้นกว่าในกรณีที่ผลการตรวจครั้งแรกเป็นลบ (มีระยะเวลา
มัธยฐานที่ 63 วัน; IQR 56 ถึง 90 วัน) แต่ก็ยังใช้เวลานานกว่าที่แนะน�ำไว้ในแนวทาง ซึ่งก�ำหนดให้ด�ำเนินการตรวจ    
PCR ครั้งที่สองโดยเร็วที่สุดหลังจากที่ผลการตรวจครั้งแรกเป็นบวก (รูปที่ 8)

40

Linear regression เพื่อวัดแนวโน้ม
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แรกคลอด
61 (40 - 70) วัน
เจาะเก็บตัวอย่างเลือดที่ 1
ผลตรวจ PCR ครั้งที่ 1
เป็นบวก

ผลตรวจ PCR ครั้งที่ 1
เป็นลบ

50 (30 - 63) วัน

63 (56 - 90) วัน
เจาะเก็บตัวอย่างเลือดที่ 2

แหล่งข้อมูลอ้างอิง: การทบทวนข้อมูลจากเวชระเบียนผู้ป่วย

รูปที่ 8 ระยะเวลามัธยฐาน (median time) เป็นจ�ำนวนวัน (และ IQR) ระหว่างการเจาะเก็บตัวอย่างเลือดครั้งแรก
กับครั้งที่สองส�ำหรับน�ำไปตรวจ PCR
นอกจากนี้ จากการทบทวนข้อมูลจากเวชระเบียนผู้ป่วยพบปัจจัยที่ท�ำให้ทารกที่คลอดจากแม่ติดเชื้อเอชไอวีได้  
รับการตรวจ PCR ตั้งแต่เนิ่นๆ (อายุของเด็กขณะได้รับการเจาะเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อน�ำไปตรวจหาการติดเชื้อ) ทั้งนี    ้
พบว่าทารกจากโรงพยาบาลที่เก็บตัวอย่างเลือด WB มีแนวโน้มที่จะได้รับการตรวจ PCR ครั้งแรกภายใน 2 เดือนหลัง
คลอดมากกว่าทารกจากโรงพยาบาลทีเ่ ก็บตัวอย่างเลือด DBS ถึง 5.8 เท่า (p = 0.002) ช่วงเวลามัธยฐานนับตัง้ แต่วนั แรก
คลอดจนถึงวันที่ได้รับการตรวจ PCR ครั้งแรกส�ำหรับทารกที่คลอดในโรงพยาบาลที่ใช้เทคนิคการตรวจวิเคราะห์ โดยใช้
ตัวอย่างเลือด DBS เป็นเวลา 65 วัน (IQR: 58 ถึง 78 วัน) เมื่อเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลที่ใช้ตัวอย่างเลือด WB            
พบว่าช่วงเวลามัธยฐานดังกล่าวเป็นเวลา 54 วัน (IQR: 36 ถึง 69 วัน) นอกจากนี้ยังพบว่า ทารกที่คลอดที่โรงพยาบาล
คนละแห่งกับโรงพยาบาลที่แม่เข้ารับการฝากครรภ์มีแนวโน้มจะได้รับการตรวจ PCR ภายในช่วงสองเดือนแรก              
หลังคลอดน้อยกว่าทารกที่คลอดที่โรงพยาบาลเดียวกับที่แม่ฝากครรภ์ (p = 0.02) ส่วนปัจจัยเรื่องสัญชาติของแม่           
ขนาดของโรงพยาบาล ประเภทของประกันสุขภาพ การได้รับการตรวจจ�ำนวน CD4 ในระหว่างตั้งครรภ์และการได้รับ
ยาต้านไวรัสก่อนตั้งครรภ์ไม่พบว่ามีความสัมพันธ์ใดๆ ต่อการได้รับการตรวจ PCR โดยเร็ว (ตารางที่ 8)
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การประเมินระบบบริการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี
ในทารกที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อเอชไอวีให้เร็วที่สุดในประเทศไทย

ตารางที่ 8 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการได้รับการตรวจ PCR ครั้งแรกภายในเวลา 2 เดือนหลังคลอดในทารกที่คลอดจาก
แม่ติดเชื้อเอชไอวี41
จ�ำนวนร้อยละของทารกที่ได้รับการตรวจ PCR
ครั้งแรกภายในเวลา 2 เดือนหลังคลอด

Odds ratio (95% CI)

P value

ขนาดของโรงพยาบาล (N = 1956)
โรงพยาบาลขนาดใหญ่
โรงพยาบาลขนาดกลาง
โรงพยาบาลขนาดเล็ก
DBS
WB (เมื่อเทียบกับ DBS)

58.2
1
41.0
0.5 (0.2 ถึง 1.8)
47.2
0.6 (0.2 ถึง 1.4)
ชนิดตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ (N = 1766)
29.0
57.8

0.3

1
5.8 (2.0 ถึง 16.8)

0.002

49.2

1

0.02

44.4
47.5

0.7 (0.5 ถึง 0.9)
0.8 (0.6 ถึง 1.2)

แม่ได้รับการฝากครรภ์ (N = 1871)
ฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลเดียว
กับที่เด็กคลอด
ฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลอื่น
ไม่ได้ฝากครรภ์

ประเภทประกันสุขภาพของแม่ (N = 1925)
ไม่มี
สปสช.
ประกันสังคม
ช�ำระค่าบริการด้วยตนเอง
อื่นๆ
ไม่ได้รับ
ได้รับ

56.6
1
48.9
1.4 (0.6 ถึง 3.4)
47.9
1.3 (0.5 ถึง 3.4)
43.6
0.8 (0.4 ถึง 1.8)
64.3
1.4 (0.4 ถึง 5.0)
ได้รับARV ก่อนตั้งครรภ์ (N = 1956)
50.7
38.1

0.2

1
1.5 (0.9 ถึง 2.7)

0.1

1
1.5 (0.8 ถึง 3.0)

0.2

สัญชาติของแม่ (N = 2703)
ไทย
ไม่ใช่สัญชาติไทย

48.0
58.3

ได้รับการตรวจจ�ำนวน CD4 ในระหว่างการฝากครรภ์ (N = 1956)
ไม่ได้รับ
ได้รับ

48.0
48.8

1
1.1 (0.8 ถึง 1.5)

0.6

การเก็บตัวอย่าง EID
ขั้นตอนการเก็บตัวอย่าง
การสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการท�ำให้ผู้วิจัยสามารถเก็บข้อมูลเชิงลึกในเรื่อง        
ขัน้ ตอนการเก็บตัวอย่างและรับทราบถึงความคิดเห็นและมุมมองเกีย่ วกับปัญหาทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในระหว่างการเก็บตัวอย่าง
41

Weighted logistic regression

33

โรงพยาบาล 38 แห่งจากทัง้ หมด 44 แห่ง (86.4%) ทีเ่ ข้าร่วมการสัมภาษณ์ได้รายงานว่าในขณะนีท้ างโรงพยาบาล
มีเจ้าหน้าที่ซึ่งผ่านการอบรมเรื่องการเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจเพื่อน�ำไปตรวจ EID โดยส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าหน้าที่ห้อง    
ปฏิบัติการ (N = 28; 63.6%) จ�ำนวนมัธยฐานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องการตรวจ EID ที่มีการรายงานพบว่า          
อยู่ที่ 6 คนต่อโรงพยาบาล โรงพยาบาลส่วนใหญ่ (N = 32; 76.2%) มีขั้นตอนปฏิบัติงานมาตรฐาน (SOP) ส�ำหรับ          
การตรวจ EID โดยส่วนใหญ่รายงานว่าสามารถเก็บตัวอย่างเลือดได้จากการเจาะเลือดเพียงครั้งเดียวเท่านั้นส�ำหรับ         
น�ำไปตรวจวิเคราะห์โดยใช้ตัวอย่าง WB หรือ DBS อย่างใดอย่างหนึ่ง ในขณะที่การตรวจทางห้องปฏิบัติการด้วยวิธี PCR
ในประเทศไทยระบุไว้ว่าอาจใช้ตัวอย่างเลือดที่เจาะเก็บจากบริเวณส้นเท้า (heel prick) หรือจากหลอดเลือดด�ำ              
(venipuncture) ก็ได้ แต่ไม่มีผู้ตอบแบบสอบถามรายใดรายงานว่าได้มีการเก็บตัวอย่าง DBS จากบริเวณส้นเท้า ใน    
การประเมินครัง้ นีไ้ ม่ได้ทำ� การศึกษาหาสาเหตุในการเก็บตัวอย่าง DBS จึงนิยมใช้วธิ เี จาะเก็บตัวอย่างเลือดจากหลอดเลือด
ด�ำมากกว่าจากบริเวณส้นเท้า
โรงพยาบาล 2 ใน 5 แห่งที่ร่วมตอบแบบส�ำรวจ (จ�ำนวน 18 แห่ง ร้อยละ 41) ให้บริการเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ
EID ทุกวัน และมีอยู่ร้อยละ 14 (จ�ำนวน 6 ราย) ที่ให้บริการเก็บตัวอย่างเลือดน้อยกว่าทุกสัปดาห์ โรงพยาบาลที           ่
ร่วมตอบแบบส�ำรวจจ�ำนวนครึ่งหนึ่งรายงานว่าให้บริการเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจในระหว่างเวลาท�ำการปกติและมีอยู่    
ร้อยละ 43 (จ�ำนวน 19 ราย) ให้บริการเก็บตัวอย่างเลือดเฉพาะช่วงเช้า และมีโรงพยาบาลเพียง 4 แห่งเท่านั้นที่รายงาน
ว่าให้บริการเก็บตัวอย่างสิง่ ส่งตรวจหลังเวลาท�ำการปกติ โรงพยาบาลเกือบทัง้ หมดรายงานว่าเจ้าหน้าทีจ่ ะให้การปรึกษา
หรือให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีในทารกแก่ผู้ดูแลเด็กทุกครั้งก่อนท�ำการเก็บตัวอย่าง EID         
(จ�ำนวน 40 แห่ง ร้อยละ 91) (ภาคผนวก 1)
มีโรงพยาบาลเพียง 7 แห่ง (ร้อยละ 17) รายงานว่าเคยมีกรณีที่ห้องปฏิบัติการซึ่งได้รับตัวอย่างส�ำหรับการตรวจ
วิเคราะห์ไปเรียบร้อยแล้วได้ขอให้โรงพยาบาลส่งตัวอย่างใหม่ สาเหตุทตี่ อ้ งขอตัวอย่างใหม่เป็นเพราะปริมาณตัวอย่างสิง่
ส่งตรวจไม่เพียงพอสลายตัว (non-viable) และผลการตรวจไม่เป็นทีแ่ น่ชดั มีโรงพยาบาลทีร่ ว่ มตอบแบบส�ำรวจ 20 แห่ง
(ร้อยละ 51) รายงานว่าโรงพยาบาลไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานมาตรฐาน (SOP) ส�ำหรับท�ำการเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจใหม่
ในกรณีที่ห้องปฏิบัติการพบว่าตัวอย่างสิ่งส่งตรวจที่ได้รับไม่สามารถน�ำไปตรวจวิเคราะห์ได้ (ภาคผนวก 5)
มีห้องปฏิบัติการ 4 จาก 10 แห่งที่ร่วมตอบแบบสอบถามรายงานว่าได้รับตัวอย่างสิ่งส่งตรวจที่ไม่สามารถน�ำไป
ตรวจ PCR เพื่อหาการติดเชื้อเอชไอวีได้ ทั้งนี้มีรายงานว่ากรณีดังกล่าวนี้เกิดขึ้นทุกๆ 6 เดือนหรือน้อยครั้งกว่านั้นและ
ชนิดของตัวอย่างสิ่งส่งตรวจที่ไม่ถูกต้องจะเป็นพลาสมาหรือซีรั่ม มีห้องปฏิบัติการ 7 แห่งรายงานว่าเคยได้รับตัวอย่าง   
สิ่งส่งตรวจที่ไม่สามารถน�ำมาตรวจวิเคราะห์ได้หนึ่งครั้งหรือมากกว่านั้น ส�ำหรับสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดคือ ตัวอย่าง
สิ่งส่งตรวจเก่าเกินไป (ภาคผนวก 2)
การฝึกอบรมเรื่อง EID การฝึกอบรมเพื่อฟื้นฟูทักษะความรู้ใหม่ๆ (refresher training) และการก�ำกับดูแล
การด�ำเนินงาน
ในระหว่างการสัมภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูลคนส�ำคัญ โรงพยาบาลทีร่ ว่ มตอบแบบส�ำรวจจ�ำนวนครึง่ หนึง่ (จ�ำนวน 22 ราย)
รายงานว่าการจัดการฝึกอบรม EID ส�ำหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นน้อยกว่าหนึ่งปีก่อนการสัมภาษณ์
แต่มีโรงพยาบาล จ�ำนวน 8 แห่ง (ร้อยละ 18) รายงานว่าไม่เคยได้รับการฝึกอบรมเรื่อง EID ส�ำหรับโรงพยาบาลส่วนใหญ่
ที่ได้รับการฝึกอบรมระบุว่าการฝึกอบรมจัดขึ้นอย่างเป็นทางการโดยมีเพียงภาคทฤษฎีเท่านั้น (จ�ำนวน 31แห่ง ร้อยละ  
89) โดยมีเนื้อหาครอบคลุมการฝึกภาคปฏิบัติการเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจค่อนข้างน้อย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่วนใหญ่  
ที่มีรายงานว่าได้เข้าร่วมการฝึกอบรมเรื่อง EID ครั้งล่าสุดได้แก่ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ (จ�ำนวน 16 แห่ง ร้อยละ  48)  
พยาบาลจากคลินิก ART (จ�ำนวน 14 แห่ง ร้อยละ  41) และพยาบาลจากแผนกสูติ-นรีเวช (จ�ำนวน 13 แห่ง ร้อยละ 38)
(ภาคผนวก 3)
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การประเมินระบบบริการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี
ในทารกที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อเอชไอวีให้เร็วที่สุดในประเทศไทย

โรงพยาบาลที่ให้บริการตรวจ EID ในขณะนี้
จ�ำนวนโรงพยาบาลทีใ่ ห้บริการ EID เพิม่ ขึน้ จาก 469 แห่งในปี พ.ศ. 2551 เป็น 608 แห่งในปี พ.ศ. 2554 นอกจาก
นีย้ งั พบว่าจ�ำนวนและสัดส่วนของโรงพยาบาลทีส่ ง่ เฉพาะตัวอย่างเลือด DBS เพือ่ รับการตรวจ EID เพิม่ ขึน้ ตลอดช่วงเวลา
ที่ศึกษาวิจัย ในส่วนของโรงพยาบาลที่ส่งตัวอย่างเลือด WB และโรงพยาบาลที่ส่งตัวอย่างสิ่งส่งตรวจทั้งสองชนิด            
(WB และ DBS) พบว่ามีจ�ำนวนเท่าๆ กัน (รูปที่ 9)
Number of Hospitals

700
600
500
400
300
200
100
0
Send WB and DBS
Send only Dried blood
spot specimen (DBS)
Send only whole blood
specimen (WB)

2551
17
122

2552
20
162

2553
26
214

2554
35
245

361

385

381

376

แหล่งข้อมูลอ้างอิง: ฐานข้อมูล NAP

รูปที่ 9 จ�ำนวนโรงพยาบาลที่ให้บริการตรวจ EID จ�ำแนกเป็นรายปี
จ�ำนวนโรงพยาบาลที่ให้บริการตรวจ EID เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ในขณะที่จ�ำนวนโรงพยาบาลที่ให้บริการตรวจ
เฉพาะตัวอย่าง WB อยู่ในระดับคงที่ แต่พบว่าจ�ำนวนโรงพยาบาลที่ให้บริการตรวจเฉพาะตัวอย่าง DBS นั้นเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องเมื่อเปรียบเทียบปีต่อปี (รูปที่ 10)

แหล่งข้อมูลอ้างอิง: ฐานข้อมูล NAP

รูปที่ 10 โรงพยาบาลที่ให้บริการตรวจ EID จ�ำแนกตามชนิดตัวอย่างสิ่งส่งตรวจและจ�ำแนกเป็นรายปี
การดูแลทารกทีไ่ ด้รบั เชือ้ จากแม่หลังจากการเก็บตัวอย่างเลือด: การให้ยา co-trimoxazole เพือ่ ป้องกันการ
ติดเชื้อฉวยโอกาส
แนวทางเวชปฏิบตั นิ านาชาติ42 ได้ชใี้ ห้เห็นความส�ำคัญของการให้ยา co-trimoxazole เพือ่ ป้องกันการติดเชือ้ ฉวย
โอกาสอย่างเป็นระบบให้แก่ทารกที่คลอดจากแม่ติดเชื้อเอชไอวีทุกรายขณะอายุ 6 สัปดาห์และให้ยาป้องกันชนิดนี้จน
กระทั่งได้ผลการตรวจยืนยันเป็นลบ ส�ำหรับทารกที่ติดเชื้อเอชไอวีควรให้ยา co-trimoxazole เพื่อป้องกันการติดเชื้อ
ฉวยโอกาสอย่างต่อเนือ่ งในช่วงปีแรกหลังคลอดและให้ยาชนิดนีห้ ลังจากเด็กอายุ >12 เดือนในกรณีทเี่ ด็กมีอาการติดเชือ้
PCP  มีการติดเชื้อเอชไอวีชนิดแสดงอาการ  มีอาการป่วยที่เข้านิยามเป็นเอดส์ หรือมีจ�ำนวน CD4 ต�่ำกว่าร้อยละ 15
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ผลจากการทบทวนข้อมูลจากเวชระเบียนผู้ป่วยชี้ให้เห็นว่าในประเทศไทยมีทารกที่คลอดจากแม่ติดเชื้อเอชไอวี
เพียงร้อยละ 42 ได้รับยา co-trimoxazole เพื่อป้องกันการติดเชื้อฉวยโอกาสและพบว่าอายุมัธยฐาน (median age)
ขณะที่ทารกได้รับยา co-trimoxazole เมื่ออายุ 46 วัน (IQR: 34 ถึง 64 วัน) เด็กส่วนใหญ่ที่ได้รับยา co-trimoxazole
เพื่อป้องกันการติดเชื้อฉวยโอกาสมีอายุย่างเข้าใกล้ 6 สัปดาห์ตามที่ได้แนะน�ำไว้ข้างต้น (รูปที่ 11)
จ�ำนวนร้อยละของทารกที่ได้รับยา co-trimoxazole เพื่อป้องกันการติดเชื้อฉวยโอกาสตามเกณฑ์การให้ยาเพิ่ม
ขึ้นอย่างต่อเนื่องนับจากปี พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา ถึงแม้ว่าจะเป็นการเพิ่มในอัตราเพียงเล็กน้อยก็ตาม และจากการ
วิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าเป็นการเพิ่มที่ไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p = 0.1 เมื่อใช้ Pearson chi square) (รูปที่ 12)

2551

แหล่งข้อมูลอ้างอิง: การทบทวนข้อมูลจากเวชระเบียนผู้ป่วย

2552

2553
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รูปที่ 11 จ�ำนวนร้อยละของทารกที่เริ่มได้รับยา co-trimoxazole เพื่อป้องกันการติดเชื้อฉวยโอกาสจ�ำแนกเป็นราย
ปีงบประมาณที่เด็กคลอด43

การขนส่งตัวอย่าง EID
ขั้นตอนการขนส่งตัวอย่าง
โรงพยาบาลส่วนใหญ่รายงานว่ามีการใช้ระบบลงทะเบียนตัวอย่าง EID ทัง้ หมดทีจ่ ดั เก็บทีโ่ รงพยาบาล (จ�ำนวน 39 แห่ง
ร้อยละ 95) ระบบลงทะเบียนที่ใช้กันแพร่หลายมากที่สุดคือสมุดบันทึกในห้องปฏิบัติการ (จ�ำนวน 22 แห่ง ร้อยละ 56)
และ/หรือระบบฐานข้อมูลออนไลน์ของ NAP (จ�ำนวน 16 แห่ง ร้อยละ 41) (ภาคผนวก 4)
โรงพยาบาลที่จัดส่งตัวอย่าง WB เข้ารับการตรวจส่วนใหญ่จะใช้รถของโรงพยาบาลในการขนส่งตัวอย่าง (จ�ำนวน
17 แห่ง ร้อยละ 71) ส�ำหรับโรงพยาบาลทีส่ ง่ ตัวอย่าง DBS พบว่าวิธกี ารทีใ่ ช้กนั มากทีส่ ดุ คือ การใช้บริการจัดส่งของบริษทั
ไปรษณีย์ไทย (จ�ำนวน 16 แห่ง ร้อยละ 80) โดยมีโรงพยาบาลไม่กี่แห่งที่รายงานว่าใช้รถของโรงพยาบาลในการขนส่ง
ตัวอย่างดังกล่าว เวลาเฉลี่ยมัธยฐานที่มีการรายงานซึ่งเป็นเวลาที่ใช้นับตั้งแต่การเก็บตัวอย่างเลือด DBS จนถึงเวลาที่ส่ง
ตัวอย่างคือ 1 วัน (ช่วงพิสัย 1 - 7 วัน) ร้อยละ 48 ของโรงพยาบาลที่ตอบแบบสอบถามกล่าวว่าไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายใดๆ
กับครอบครัวของผู้ป่วยในการขนส่งตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ มีโรงพยาบาลเพียง 2 แห่งรายงานว่าผู้ดูแลเด็กจะเป็นผู้รับผิด
ชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่งตัวอย่างมีโรงพยาบาล 29 แห่งที่ตอบแบบสอบถาม (ร้อยละ 66) รายงานว่าโรงพยาบาลมี
ระบบในการด�ำเนินการให้มนั่ ใจได้วา่ ตัวอย่าง EID ถูกจัดส่งออกไปจากโรงพยาบาลและมีเจ้าหน้าทีท่ ไี่ ด้รบั มอบหมายดูแล
รับผิดชอบเรื่องนี้โดยเฉพาะ (ภาคผนวก 4)
42
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World Health Organization  “Guidelines on co-trimoxazole prophylaxis for HIV-related infections among children  adolescents
and adults: recommendations for a public health approach”. WHO Press. Geneva. 2006. Accessed athttp://www.who.int/
hiv/pub/guidelines/ctxguidelines.pdfon 20 June 2013.
Pearson chi square; p=0.1
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การประเมินระบบบริการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี
ในทารกที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อเอชไอวีให้เร็วที่สุดในประเทศไทย

ส่วนใหญ่แล้วโรงพยาบาลจะมีก�ำหนดการประจ�ำที่แน่นอนในการขนส่งตัวอย่างเลือด WB (จ�ำนวน 19 แห่ง        
ร้อยละ 76) และจะไม่มกี ารเก็บรวบรวมตัวอย่างไว้เพือ่ ส่งพร้อมกันในคราวเดียว (จ�ำนวน 16 แห่ง ร้อยละ 59) โรงพยาบาล
ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รายงานว่าเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทราบชื่อผู้ติดต่อและข้อมูลติดต่อของห้องปฏิบัติการที    ่
โรงพยาบาลส่งตัวอย่างเข้ารับการตรวจ EID PCR (จ�ำนวน 32 แห่ง ร้อยละ  73) (ภาคผนวก 4)
เวลาที่ใช้ในการขนส่งนับตั้งแต่เก็บตัวอย่างจนถึงเวลาที่ตัวอย่างไปถึงห้องปฏิบัติการ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้จากการทบทวนข้อมูลจากเวชระเบียนผูป้ ว่ ยแสดงให้เห็นว่าโดยรวมแล้วระยะเวลามัธยฐาน
(median time) นับตั้งแต่เก็บตัวอย่างจนถึงเวลาที่ห้องปฏิบัติการได้รับตัวอย่าง คือ   2 วัน (IQR: 1 ถึง 7) เมื่อ
ท�ำการเปรียบเทียบเวลานับตั้งแต่เก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจจนถึงเวลาที่ตัวอย่างเดินทางมาถึงห้องปฏิบัติการระหว่าง
โรงพยาบาลที่ใช้ตัวอย่าง WB กับโรงพยาบาลที่ใช้ตัวอย่าง DBS พบว่าโรงพยาบาลที่ใช้ตัวอย่าง WB ใช้เวลาน้อยกว่ามาก
(ตารางที่ 9) ซึ่งถือเป็นความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
โรงพยาบาลขนาดใหญ่/โรงพยาบาลศูนย์ใช้เวลาในการขนส่งตัวอย่างมากกว่าเล็กน้อย ทีเ่ ป็นเช่นนีอ้ าจเป็นเพราะ
โรงพยาบาลขนาดใหญ่ต้องท�ำการเก็บรวบรวมตัวอย่างให้ได้จ�ำนวนหนึ่งก่อนจัดส่งเป็นคราวๆ ไป แต่ถึงกระนั้นก็เป็น
ความแตกต่างเพียงเล็กน้อย ความแตกต่างในจุดนี้ถือว่ามีนัยส�ำคัญทางสถิติ (ตารางที่ 9)
ตารางที่ 9 เวลาที่ใช้ในการขนส่งตัวอย่างจากโรงพยาบาลไปยังห้องปฏิบัติการ
จ�ำนวนวันมัธยฐานนับตั้งแต่วันที่เก็บตัวอย่างจนถึงวันที่ห้องปฏิบัติการได้
รับตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ (IQR)
เวชระเบียนทั้งหมด (N = 1260)

2 วัน (1 ถึง 7 วัน)
ชนิดของตัวอย่างที่เก็บได้44

WB  (N = 846)
DBS (N = 315)

1 วัน (1 ถึง 2 วัน)
7 วัน (5 ถึง 11 วัน)
ประเภทของโรงพยาบาล45

โรงพยาบาลขนาดใหญ่/โรงพยาบาลศูนย์ (N = 396)
โรงพยาบาลขนาดกลาง/โรงพยาบาลทั่วไป (N = 384)
โรงพยาบาลขนาดเล็ก/โรงพยาบาลชุมชน (N = 480)

2 วัน (1 ถึง 8 วัน)
1 วัน (1 ถึง 6 วัน)
1 วัน (1 ถึง 6 วัน)

การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง EID
ขั้นตอนการด�ำเนินการกับตัวอย่าง
ห้องปฏิบัติการ 15 แห่งเข้าร่วมในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลคนส�ำคัญจ�ำนวนมัธยฐานของเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
ประจ�ำห้องปฏิบตั กิ ารทีม่ กี ารรายงานมีจำ� นวน 7 คน และจ�ำนวนมัธยฐานของเจ้าหน้าทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ ารซึง่ ท�ำหน้าทีต่ รวจ
PCR เพื่อหาการติดเชื้อเอชไอวีในปัจจุบันนี้ที่มีการรายงานเท่ากับ 2 คน ห้องปฏิบัติการทุกแห่งรายงานว่าเจ้าหน้าที         ่
ผู้ท�ำการตรวจ PCR เพื่อหาการติดเชื้อเอชไอวีต้องมีวุฒิการศึกษาอย่างเป็นทางการและ/หรือมีใบรับรองจากหน่วยงาน   
ที่เกี่ยวข้องในการด�ำเนินการตรวจวิเคราะห์ดังกล่าว (ภาคผนวก 2)
44
45

Mann-Whitney U; p<0.0001
Kruskall Wallis; p<0.0001
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ห้องปฏิบัติการที่ร่วมในการตอบแบบสอบถามเกือบทุกแห่งมีการใช้ขั้นตอนการปฏิบัติงานของห้องปฏิบัติการ     
ในการตรวจ PCR ของห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Laboratory Protocol) มีเพียงแห่งเดียวที่ไม่ใช้
Laboratory Protocol ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีหนึ่งแห่งใช้ Protocol ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และอีกหนึ่ง
แห่งใช้ Protocol ของบริษัท Bio-Active ร่วมกับของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ห้องปฏิบัติการส่วนใหญ่รายงานว่า    
ได้รับน�้ำยาทดสอบ PCR (reagents) จากห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นนทบุรีเท่านั้น (จ�ำนวน 9 แห่ง
ร้อยละ 60.0)  โดยมี 5 แห่งที่รายงานว่าได้รับน�้ำยาทดสอบจากห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นนทบุรีรวม
ทั้งจัดซื้อจัดหาเอง มีห้องปฏิบัติการเพียงแห่งเดียวรายงานว่าไม่ได้รับน�้ำยาทดสอบจากกรมวิทยศาสตร์การแพทย์ แต่ใน
ทางตรงกันข้ามห้องปฏิบตั กิ ารส่วนมากรายงานว่าทางโรงพยาบาลเป็นผูจ้ ดั ซือ้ จัดหาวัสดุสนิ้ เปลือง (consumables) ด้วย
ตนเอง และมีอยู่เพียงสองแห่งที่รายงานว่าได้รับการสนับสนุนวัสดุสิ้นเปลืองจากห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์   
การแพทย์ นนทบุรีเท่านั้น (จ�ำนวน 8 แห่ง ร้อยละ 53) (ภาคผนวก2)
ไม่มีห้องปฏิบัติการใดรายงานว่าน�้ำยาทดสอบหมดสต๊อก และมีเพียงหนึ่งแห่งรายงานว่าอุปกรณ์ช�ำรุดเสียหาย
ท�ำให้ไม่สามารถท�ำการตรวจ PCR เพื่อหาการติดเชื้อเอชไอวีได้ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ห้องปฏิบัติการแห่งนี้รายงาน
ว่ามีเครื่องตรวจวิเคราะห์เพียงเครื่องเดียวที่ช�ำรุดเป็นเวลา 150 วันซึ่งในช่วงดังกล่าวได้มีการน�ำเครื่องตรวจวิเคราะห์
อีกเครื่องที่ผ่านการตรวจสอบแล้วมาใช้แทน
ห้องปฏิบัติการส่วนใหญ่รายงานว่าจะรับเฉพาะตัวอย่าง WB เท่านั้นเพื่อน�ำไปตรวจ PCR หาการติดเชื้อเอชไอวี
โดยมีเพียงแห่งเดียวที่รับเฉพาะตัวอย่าง DBS (ภาคผนวก 2)
โรงพยาบาล 2 ใน 7 แห่งที่ได้รับการร้องขอจากห้องปฏิบัติการให้ส่งตัวอย่างสิ่งส่งตรวจใหม่กล่าวว่าเจ้าหน้าที่   
ห้องปฏิบัติการไม่ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทราบว่าเพราะเหตุใดจึงจ�ำเป็นต้องใช้ตัวอย่างใหม่อีกหนึ่งตัวอย่าง       
(ภาคผนวก 5)
โรงพยาบาลทีเ่ ข้าร่วมการตอบแบบสอบถามเพียงจ�ำนวนน้อยเท่านัน้ รายงานว่าเจ้าหน้าทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ ารได้ตดิ ต่อ
โรงพยาบาลในทันทีกรณีพบว่าตัวอย่างสิ่งส่งตรวจที่ได้รับไม่สามารถน�ำไปตรวจวิเคราะห์ได้ (จ�ำนวน 10 แห่ง ร้อยละ  
27) และมี โรงพยาบาล 15 แห่ง (ร้อยละ 40) รายงานว่าเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการติดต่อโรงพยาบาลในทันทีเป็นบางครั้ง
โรงพยาบาลต่างๆ รายงานว่าวิธกี ารทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ ารนิยมใช้มากทีส่ ดุ ในการติดต่อเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลเพือ่ แจ้งว่าตัวอย่าง
สิ่งส่งตรวจที่ได้รับไม่สามารถน�ำไปตรวจวิเคราะห์ได้คือ ทางโทรศัพท์ (จ�ำนวน 13 แห่ง ร้อยละ 81) มีโรงพยาบาลที่      
ร่วมตอบแบบสอบถาม 20 แห่ง (ร้อยละ 51) รายงานว่าทางโรงพยาบาลไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานมาตรฐาน (SOP) ส�ำหรับ
ด�ำเนินการเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจใหม่ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการพบว่าตัวอย่างสิ่งส่งตรวจที่ได้รับไม่สามารถ       
น�ำไปตรวจวิเคราะห์ได้
มีโรงพยาบาลเพียง 11 แห่งรายงานว่าเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการจะติดต่อโรงพยาบาล เป็นการด่วนในกรณีที่          
ผลการตรวจตัวอย่างสิ่งส่งตรวจเอชไอวีออกมาเป็นบวก (ร้อยละ 26) ในจ�ำนวนนี้ 8 แห่งรายงานว่าเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติ
การจะติดต่อโรงพยาบาลโดยทางโทรศัพท์ และ 1 แห่ง รายงานว่าเจ้าหน้าทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ ารจะติดต่อโรงพยาบาล โดยทาง
ทางโทรศัพท์หรือทางโทรสาร (แฟ็กซ์) (ภาคผนวก 5)
ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นกระบวนการโดยนับตั้งแต่เก็บตัวอย่างจนกระทั่งเสร็จสิ้น        
การตรวจวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการ
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การประเมินระบบบริการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี
ในทารกที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อเอชไอวีให้เร็วที่สุดในประเทศไทย

ผลจากการทบทวนข้อมูลจากเวชระเบียนผูป้ ว่ ยแสดงให้เห็นว่าระยะเวลามัธยฐาน (median time) นับตัง้ แต่หอ้ ง
ปฏิบัติการได้รับตัวอย่าง EID จนถึงเวลาที่เริ่มด�ำเนินการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง EID เป็นเวลา 4 วัน แต่ส�ำหรับตัวอย่าง
WB จะใช้เวลาน้อยกว่า (จ�ำนวน 3 วัน) และส�ำหรับตัวอย่าง DBS จะใช้เวลามากกว่า (จ�ำนวน 6 วัน) ซึ่งถือเป็นความแตก
ต่างที่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p<0.0001) ทั้งนี้พบว่าตัวอย่างที่ส่งมาจากโรงพยาบาลขนาดเล็ก/โรงพยาบาลชุมชนจะ         
ต้องรอนานกว่าก่อนที่จะได้รับการด�ำเนินการตรวจวิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการที่ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างดังกล่าว         
(เวลามัธยฐานเท่ากับ 5 วัน) เมื่อเปรียบเทียบกับตัวอย่างที่ส่งมาจากโรงพยาบาลขนาดใหญ่และโรงพยาบาลขนาดกลาง
(ทั้งสองกรณีมีเวลามัธยฐานเท่ากับ 3 วัน) ซึ่งถือเป็นความแตกต่างที่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ (ตารางที่ 10)
หลังจากห้องปฏิบตั กิ ารได้ทำ� การตรวจวิเคราะห์ตวั อย่างเรียบร้อยแล้ว พบว่าระยะเวลามัธยฐาน (median time)
จนกระทั่งถึงวันที่รายงานผลการตรวจเป็นเวลา 3 วัน โดยจะใช้เวลาน้อยกว่านี้ในกรณีของตัวอย่าง DBS และตัวอย่างที่
ส่งมาจากโรงพยาบาลขนาดใหญ่และโรงพยาบาลขนาดกลางซึง่ ถือเป็นความแตกต่างทีม่ นี ยั ส�ำคัญทางสถิติ (ตารางที่ 10)
ตารางที่ 10 ระยะเวลาตั้งแต่ห้องปฏิบัติการได้รับตัวอย่างจนกระทั่งห้องปฏิบัติการรายงานผลการตรวจ
จ�ำนวนวันมัธยฐานนับตั้งแต่วันที่ห้องปฏิบัติการได้รับและด�ำเนินการกับตัวอย่าง (IQR)
จ�ำนวนเวชระเบียนทั้งหมด (N = 1214)

4 วัน (2 ถึง 7 วัน)
ชนิดของตัวอย่างที่เก็บ46

WB (N = 824)
DBS (N = 310)

3 วัน (1 ถึง 5 วัน)
6 วัน (3 ถึง 8 วัน)
ประเภทของโรงพยาบาล47

โรงพยาบาลขนาดใหญ่/โรงพยาบาลศูนย์ (N = 379)
โรงพยาบาลขนาดกลาง/โรงพยาบาลทั่วไป (N = 377)
โรงพยาบาลขนาดเล็ก/โรงพยาบาลชุมชน (N = 457)

3 วัน (1 ถึง 6 วัน)
3 วัน (1 ถึง 5 วัน)
5 วัน (2 ถึง 8 วัน)

จ�ำนวนวันมัธยฐานนับตั้งแต่วันที่ห้องปฏิบัติการด�ำเนินการกับตัวอย่างจนถึงวันที่รายงานผลการตรวจ (IQR)
เวชระเบียนทั้งหมด (N = 604)

3 วัน (1 ถึง 6 วัน)
ชนิดของตัวอย่างที่เก็บ48

WB (N = 577)
DBS (N = 11)

3 วัน (1 ถึง 6 วัน)
0 วัน (0 ถึง 6 วัน)
ประเภทของโรงพยาบาล49

โรงพยาบาลขนาดใหญ่/โรงพยาบาลศูนย์ (N = 149)
โรงพยาบาลขนาดกลาง/โรงพยาบาลทั่วไป (N = 164)
โรงพยาบาลขนาดเล็ก/โรงพยาบาลชุมชน (N = 142)

46
47
48
49

Mann Whitney U; p<0.0001
Kruskall Wallis; p<0.0001
Mann Whitney U; p=0.007
Kruskall Wallis; p<0.0001

3 วัน (1 ถึง 4 วัน)
3 วัน (3 ถึง 12.5 วัน)
5 วัน (2 ถึง 10 วัน)
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การแจ้งผลการตรวจกลับไปยังโรงพยาบาล
กลไกส�ำหรับการแจ้งผลกลับไปยังโรงพยาบาล
โรงพยาบาลที่ร่วมตอบแบบสอบถามเกือบทุกแห่งรายงานว่าโดยปกติแล้วห้องปฏิบัติการจะจัดส่งใบรายงานผล
การตรวจตัวอย่าง EID ที่มีผลการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีเป็นลบ (HIV-negative) กลับไปยังโรงพยาบาล แต่ในกรณี
ที่ผลการตรวจเป็นบวกจะไม่ค่อยมีการรายงานผลโดยวิธีการนี้นอกจากนี้ยังมีการใช้วิธีการติดต่อสื่อสารในรูปแบบอื่นๆ
เพิ่มเติมด้วยเช่นกัน (เช่น ฐานข้อมูล NAP ร้อยละ 18 ทางโทรสาร (แฟ็กซ์) และทางโทรศัพท์ร้อยละ 9 เท่ากัน) โดยทั่วไป
มีการรายงานว่าเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการจะเป็นเจ้าหน้าที่คนแรกที่ได้รับผลการตรวจ EID (จ�ำนวน 18 แห่ง ร้อยละ 42)
(ภาคผนวก 5)
ห้องปฏิบัติการทุกแห่งที่เข้าร่วมการสัมภาษณ์ในครั้งนี้รายงานว่าห้องปฏิบัติการจะรายงานผลการตรวจหาการ    
ติดเชือ้ เอชไอวีทงั้ ทีเ่ ป็นลบและบวกกลับไปยังแพทย์ประจ�ำโรงพยาบาลโดยผ่านทางฐานข้อมูล NAP และโดยทางไปรษณีย์
ด้วยเช่นกันมีเพียงไม่กี่แห่งที่รายงานว่ามีการแนบค�ำอธิบายผลการตรวจในแต่ละครั้ง (เช่น การตรวจ PCR ครั้งที่ 1 และ
การตรวจ PCR ครั้งที่ 2) ไปพร้อมกับใบรายงานผล/การรายงานผลการตรวจ PCR หาการติดเชื้อเอชไอวี (จ�ำนวน 2 แห่ง
ร้อยละ 13) ในขณะเดียวกันก็มีหลายแห่งที่รายงานว่ามีการแนบสรุปการแปลผล/ค�ำอธิบายผลการตรวจ PCR ครั้งที่ 1
และการตรวจ PCR ครัง้ ที่ 2 ไปพร้อมกับใบรายงานผล (จ�ำนวน 5 แห่ง ร้อยละ  33) มีโรงพยาบาลเพียง 11 แห่งรายงานว่า
ห้องปฏิบตั กิ ารติดต่อทาง โรงพยาบาลในทันทีทผี่ ลการตรวจตัวอย่างสิง่ ส่งตรวจเพือ่ หาการติดเชือ้ เอชไอวีออกมาเป็นบวก
(ร้อยละ 26) (ภาคผนวก 2)
ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจ EID ตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นกระบวนการ
เมือ่ พิจารณาโดยรวมพบว่าระยะเวลามัธยฐาน (median time) นับตัง้ แต่เจาะเก็บตัวอย่างเลือดครัง้ แรกจนกระทัง่
ถึงวันที่โรงพยาบาลได้รับผลการตรวจอยู่ที่ 19 วัน (IQR: 12 ถึง 36 วัน จากข้อมูลที่ได้จากการทบทวนข้อมูลจาก
เวชระเบียนผูป้ ว่ ย) เมือ่ เปรียบเทียบระยะเวลาระหว่างโรงพยาบาลทีใ่ ช้ตวั อย่างสิง่ ส่งตรวจต่างชนิดกันพบว่า โรงพยาบาล
ทีใ่ ช้ตวั อย่าง WB ได้รบั ผลการตรวจเร็วกว่าโรงพยาบาลทีใ่ ช้ตวั อย่าง DBS (ใช้เวลา 17 วันกับ 20 วันตามล�ำดับ; p<0.0001)
นอกจากนี้ยังพบว่าโรงพยาบาลขนาดกลางมีระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นกระบวนการสั้นกว่า
โรงพยาบาลขนาดใหญ่หรือโรงพยาบาลขนาดเล็ก (p<0.0001) (ตารางที่ 11)
ตารางที่ 11 เวลาที่ใช้นับตั้งแต่การเจาะเก็บตัวอย่างเลือดครั้งแรกจนกระทั่งโรงพยาบาลได้รับผลการตรวจ
จ�ำนวนวันมัธยฐานนับตั้งแต่วันที่เจาะเก็บตัวอย่างเลือดจนถึงวันที่โรงพยาบาลได้รับผลการตรวจ (IQR)
จ�ำนวนเวชระเบียนทั้งหมด (N = 737)

19 วัน (12 ถึง 36 วัน)
ชนิดของตัวอย่างที่เก็บได้50

WB (N = 598)
DBS (N = 77)

17 วัน (11 ถึง 35 วัน)
20 วัน (19 ถึง 34.5 วัน)
ประเภทของโรงพยาบาล51

โรงพยาบาลขนาดใหญ่/โรงพยาบาลศูนย์ (N = 212)
โรงพยาบาลขนาดกลาง/โรงพยาบาลทั่วไป (N = 248)
โรงพยาบาลขนาดเล็ก/โรงพยาบาลชุมชน (N = 277)
50
51
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Mann Whitney U; p<0.0001
Kruskal Wallis; p<0.0001
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18 วัน (15 ถึง 49 วัน)
12 วัน (6 ถึง 19 วัน)
29 วัน (11 ถึง 42 วัน)

การประเมินระบบบริการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี
ในทารกที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อเอชไอวีให้เร็วที่สุดในประเทศไทย

การแจ้งผลการตรวจกลับไปยังผู้ป่วยและการติดตามผู้ป่วย
การแจ้งผลกลับไปยังผู้ดูแลเด็ก
สิง่ ส�ำคัญในการตรวจ EID คือ ต้องด�ำเนินการโดยให้ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการตรวจตัง้ แต่เริม่ ต้นจนเสร็จสิน้ กระบวนการ      
(กล่าวคือ นับจากเจาะเก็บตัวอย่างเลือดจนกระทัง่ โรงพยาบาลทีส่ ง่ ตัวอย่างขอรับการตรวจได้รบั ผลการตรวจ) ให้สนั้ ทีส่ ดุ
แต่ที่ส�ำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันคือต้องแจ้งผลการตรวจให้ผู้ดูแลทารกได้รับทราบโดยเร็วที่สุดเช่นกัน
เวชระเบียนที่ได้ท�ำการทบทวนประมาณร้อยละ 14 มีการระบุวันที่ที่ได้มีการแจ้งผลการตรวจให้แก่ผู้ดูแลเด็ก       
ผลการตรวจจากเวชระเบียนเหล่านีแ้ สดงให้เห็นว่าจ�ำนวนมัธยฐานของวันทีผ่ า่ นไปนับตัง้ แต่โรงพยาบาลได้รบั ผลการตรวจ
PCR ครั้งแรกจนถึงวันที่แจ้งผลแก่ผู้ดูแลเด็กคือ 25 วัน (IQR: 8 ถึง 46 วัน) ผู้ดูแลทารกซึ่งคลอดที่โรงพยาบาลโดยใช้
ตัวอย่าง WB และโรงพยาบาลขนาดเล็ก/โรงพยาบาลชุมชนได้รับการแจ้งผลเร็วกว่าผู้ดูแลเด็กกลุ่มอื่นๆ ซึ่งถือเป็นความ
แตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ทั้งนี้ไม่พบความแตกต่างในด้านเวลานับตั้งแต่โรงพยาบาลได้รับผลการตรวจจน
กระทั่งถึงวันที่แจ้งผลให้แก่ผู้ดูแลเด็กในกรณีที่ผลการตรวจออกมาเป็นบวก (ตารางที่ 12)
เมื่อพิจารณาข้อมูลโดยรวมพบว่าช่วงเวลามัธยฐานนับจากวันที่เด็กคลอดจนถึงวันที่ผู้ดูแลเด็กได้รับแจ้งผลการ
ตรวจใช้เวลา 17.3 สัปดาห์ (IQR: 12 to 19.1 สัปดาห์) อย่างไรก็ตามในกรณีของโรงพยาบาลที่ใช้ตัวอย่าง WB จะใช้เวลา
น้อยกว่านี้ และในกรณีของโรงพยาบาลขนาดใหญ่จะใช้เวลาน้อยกว่านี้เล็กน้อย โดยความแตกต่างในทั้งสองกรณีน          ี้
ถือเป็นความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ทั้งนี้ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติในแง่ของระยะเวลา
มัธยฐานที่ใช้ในการตรวจตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นกระบวนการไม่ว่าผลการตรวจจะเป็นบวกหรือลบก็ตาม (ตารางที่ 12)
ตารางที่ 12 ระยะเวลามัธยฐาน (median time) ที่สามารถแจ้งผลการตรวจ PCR ครั้งแรกให้แก่ผู้ดูแลเด็ก
ระยะเวลามัธยฐาน (median time) (วัน; IQR) นับตั้งแต่วันที่โรงพยาบาลได้รับผลการตรวจจนถึงวันที่แจ้งผลให้แก่ผู้ดูแลเด็ก
เวชระเบียนทั้งหมด (N = 368)*

25 วัน (8 ถึง 46 วัน)
ชนิดของตัวอย่างที่เก็บได้52

WB (N = 305)
DBS (N = 51)

21 วัน (7 ถึง 46.5 วัน)
37วัน (23 ถึง 44.0 วัน)
ประเภทของโรงพยาบาล53

โรงพยาบาลขนาดใหญ่/โรงพยาบาลศูนย์ (N = 122)
โรงพยาบาลขนาดกลาง/โรงพยาบาลทั่วไป (N = 104)
โรงพยาบาลขนาดเล็ก/โรงพยาบาลชุมชน (N = 142)

25 วัน (8 ถึง 47 วัน)
34.5 วัน (17.5 ถึง 44 วัน)
15 วัน (4.8 ถึง 44.8 วัน)
ผลการตรวจ PCR ครั้งแรก54

Positive (N = 10)
Negative (N = 354)
52
53
54

Mann Whitney U; p=0.029
Kruskal Wallis; p=0.001
Kruskal Wallis; p=0.59

22.5 วัน (4.5 ถึง 41.5 วัน)
25 วัน (8 ถึง 47 วัน)
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ระยะเวลามัธยฐาน (median time) (สัปดาห์; IQR) นับจากวันแรกคลอดจนกระทั่งถึงวันที่ผู้ดูแลเด็กได้รับแจ้งผลการตรวจ PCR ครั้งแรก
เวชระเบียนทั้งหมด (N = 1029)

17.3 สัปดาห์ (12.0 ถึง 19.1 สัปดาห์)
ชนิดของตัวอย่างที่เก็บได้55

WB (N = 677)
DBS (N = 312)

17 สัปดาห์ (10.6 ถึง 18.6 สัปดาห์)
18 สัปดาห์ (16.5 ถึง 20.8 สัปดาห์)
ประเภทของโรงพยาบาล56

โรงพยาบาลขนาดใหญ่/โรงพยาบาลศูนย์ (N = 285)
โรงพยาบาลขนาดกลาง/โรงพยาบาลทั่วไป (N = 399)
โรงพยาบาลขนาดเล็ก/โรงพยาบาลชุมชน (N = 345)

17.1 สัปดาห์ (10 ถึง 18.1 สัปดาห์)
17.3 สัปดาห์ (12.9 ถึง 19.0 สัปดาห์)
17.6 สัปดาห์ (12.5 ถึง 20.4 สัปดาห์)
ผลการตรวจ PCR ครั้งแรก57

Positive (N = 24)

16 สัปดาห์ (12.7 ถึง 21.7 สัปดาห์)

* เวชระเบียนที่มีการระบุข้อมูลวันเดือนปี

ในระหว่างการสัมภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูลคนส�ำคัญ ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ซงึ่ เป็นตัวแทนของโรงพยาบาลส่วนใหญ่รายงานว่าทาง
โรงพยาบาล จะรายงานผลการตรวจที่เป็นลบให้ผดู้ ูแลเด็กทราบโดยตรงในวันนัดหมายเข้ารับการตรวจติดตามอาการใน
ครั้งถัดไป (จ�ำนวน 34 แห่ง ร้อยละ 86) ในกรณีที่ผลการตรวจเป็นบวก มีเพียงส่วนน้อยที่รายงานว่าจะรอแจ้งผลให้        
ผู้ดูแลเด็กทราบในวันนัดหมายเข้ารับการตรวจติดตามอาการในครั้งถัดไป แต่ถึงกระนั้นก็ยังพบว่ามีโรงพยาบาลถึง 1 ใน
3 ทีร่ ายงานว่าจะรอแจ้งผลให้ผดู้ แู ลเด็กทราบในวันนัดหมายเข้ารับการตรวจติดตามอาการในครัง้ ถัดไป (จ�ำนวน 14 แห่ง
ร้อยละ 32) ในกรณีที่ผลการตรวจเป็นบวก มีโรงพยาบาลที่เข้าร่วมการสัมภาษณ์จ�ำนวน 21 แห่ง (ร้อยละ 48) รายงาน
ว่าเจ้าหน้าทีโ่ รงพยาบาลจะติดต่อผูด้ แู ลเด็กเพือ่ นัดหมายให้มารับแจ้งผลการตรวจตัง้ แต่เนิน่ ๆ และมีโรงพยาบาลอยู่ 4 แห่ง        
(ร้อยละ 9) กล่าวว่าจะท�ำการแจ้งผลทางโทรศัพท์ (ภาคผนวก 5) อย่างไรก็ตาม จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการ
ทบทวนข้อมูลในเวชระเบียนผูป้ ว่ ยชีใ้ ห้เห็นว่ามีปญ
ั หาเกิดขึน้ กับการรายงานผลทัง้ ในกรณีทผี่ ลทัง้ เป็นลบและบวก ปัญหา
ทีพ่ บคือมีความล่าช้าอย่างมากในการรายงานผลการตรวจโดยนับตัง้ แต่โรงพยาบาลได้รบั ผลการตรวจจากห้องปฏิบตั กิ าร
ไปจนถึงวันที่โรงพยาบาล แจ้งผลให้แก่ผู้ดูแลเด็ก ซึ่งได้พบว่าเกิดความล่าช้าไม่ว่าจะเป็นกรณีแจ้งผลที่เป็นบวกหรือ        
ลบก็ตาม (ดูรายละเอียดจากตารางที่ 12) เมื่อถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ช่องทางการสื่อสารที่เป็นทางเลือกอื่นๆ
เพื่อแจ้งผลการตรวจให้แก่ผู้ดูแลเด็ก (เช่น แจ้งผลทาง SMS หรือเปิดให้บริการโทรศัพท์สายด่วน (Hotline) ผู้ตอบ
แบบสอบถามระบุว่าพวกเขารู้สึกว่าระบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพดีเพียงพออยู่แล้วและมีความกังวลว่าหากน�ำ
ระบบการสื่อสารทางเลือกดังกล่าวมาใช้อาจจะไม่สามารถปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคนไข้ได้ หรือช่องทางการสื่อสาร      
ดังกล่าวอาจไม่มีประสิทธิผลเนื่องจากผู้ดูแลเด็กส่วนใหญ่ไม่มีโทรศัพท์มือถือหรืออาจมีการเปลี่ยนเบอร์มือถือบ่อยๆ     
(ภาคผนวก 6)

55
56
57
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Mann Whitney U; p<0.0001
Kruskal Wallis; p=0.006
Kruskal Wallis; p=0.883

National Review of HIV Early Infant
Diagnosis in Thailand (2008 - 2011)

การประเมินระบบบริการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี
ในทารกที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อเอชไอวีให้เร็วที่สุดในประเทศไทย

การตรวจ PCR เพื่อยืนยันผลและการตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อเอชไอวี (HIV antibody test)
เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูล NAP พบว่าประมาณ 4 ใน 5 ของทารกที่คลอดจากแม่ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับ
การตรวจ PCR หนึ่งครั้งจะได้รับการตรวจ PCR ครั้งที่ 2 เพื่อยืนยันผลการตรวจ (รูปที่ 6) ผลการทบทวนข้อมูลจาก     
เวชระเบียนผูป้ ว่ ยแสดงให้เห็นถึงระยะเวลามัธยฐาน (median time) นับตัง้ แต่เจาะเลือดครัง้ ทีห่ นึง่ จนถึงวันทีเ่ จาะเลือด
ครั้งที่สองเพื่อน�ำไปตรวจ PCR จะใช้เวลาน้อยกว่าในกรณีที่ผลการตรวจครั้งแรกเป็นบวก (50 วันเมื่อเปรียบเทียบกับ   
63 วัน) ซึ่งถือเป็นความแตกต่างที่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p<0.0001 เมื่อทดสอบโดยใช้วิธีของ Kruskall-Wallis) (รูปที่ 8)
นอกจากนี้ ผลจากการทบทวนข้อมูลในเวชระเบียนผู้ป่วยได้แสดงให้เห็นว่าทารกที่คลอดจากแม่ติดเชื้อเอชไอวี
ร้อยละ 26 (จ�ำนวน 718 ราย) ได้รบั การตรวจหาแอนติบอดีตอ่ เชือ้ เอชไอวี (HIV antibody test) อย่างน้อยหนึง่ ครัง้ และ
พบว่าระยะเวลามัธยฐาน (median time) นับตั้งแต่แรกคลอดจนถึงวันที่ได้รับการตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อเอชไอวี   
ครั้งแรกจะใช้เวลา 17.4 เดือน (IQR: 12.1 ถึง 18.2 เดือน) ในขณะที่ทารกส่วนใหญ่ที่ได้รับการตรวจหาแอนติบอดีต่อ
เชื้อเอชไอวีได้รับการตรวจดังกล่าวเมื่ออายุได้ประมาณ 18 เดือน (ซึ่งเป็นไปตามค�ำแนะน�ำในแนวทางด�ำเนินงาน) แต่ใน
ขณะเดียวกันก็ยังพบว่ามีเด็กอีกเป็นจ�ำนวนมากที่ได้รับการตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อเอชไอวีเมื่ออายุได้ประมาณ 1 ปี
(รูปที่ 14)
ประเด็นส�ำคัญก็คอื มีทารกเป็นจ�ำนวนมากทีถ่ อื ได้วา่ ได้รบั ทราบผลการตรวจวินจิ ฉัยหาการติดเชือ้ เอชไอวีเป็นลบ
ซึ่งยืนยันเป็นที่แน่นอนแล้วเนื่องจากมีผลการตรวจ PCR เป็นลบตรงกันทั้งสองครั้ง (ตารางที่ 13)58
ทารกประมาณ 4 ใน 10 (จ�ำนวน 696 ราย ร้อยละ 39) ที่ได้รับการตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อเอชไอวี (HIV     
antibody test) ได้รับการตรวจนี้เมื่ออายุได้ 18 เดือนหรือมากกว่านั้น จากเด็กกลุ่มนี้พบว่ามีเพียง 2 รายมีผลการตรวจ
เป็นบวก (คิดเป็นร้อยละ 0.9 ของทารกทั้งหมดที่ได้รับการตรวจเมื่ออายุ 18 เดือนหรือหลังจากนั้น)

แหล่งข้อมูลอ้างอิง: การทบทวนข้อมูลจากเวชระเบียนผู้ป่วย

รูปที่ 12 กราฟแสดงการแจกแจงความถี่ของอายุเด็ก (เดือน) ขณะได้รับการตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อเอชไอวี
(HIV antibody test) ครั้งแรก
58

แพทย์จ�ำนวนมากเลือกท�ำการตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อเอชไอวีเมื่อเด็กอายุ 12 เดือน เนื่องจากผลการวิจัยทางคลินิกระบุว่าที่ช่วงอายุดังกล่าว    
ร้อยละ 95 ของผู้ป่วยเด็กจะไม่พบแอนติบอดีของแม่ตกค้างอยู่ในกระแสเลือดของทารกกลุ่มนี้ และเนื่องจากอัตราการขาดการติดตามทารกที่ติด
เชื้อเอชไอวีจากแม่อยู่ในระดับสูง
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ผลการตรวจที่ระบุในเวชระเบียนซึ่งท�ำการทบทวนให้ผลการตรวจวินิจฉัยหาการติดเชื้อเอชไอวี โดยมีการยืนยัน
เป็นที่แน่นอนแล้วมีจ�ำนวนมากกว่าครึ่งหนึ่งเพียงเล็กน้อย (ร้อยละ 54) ทั้งนี้มีทารกร้อยละ 1.5 ที่ได้รับผลการตรวจ
วินิจฉัยเป็นบวกซึ่งยืนยันเป็นที่แน่นอนแล้วเนื่องจากได้มีการบันทึกว่ามีผลการตรวจ PCR เพื่อหาการติดเชื้อเอชไอวี
เป็นบวก 2 ครั้ง (โดยไม่มีการตรวจ antibody test หลัง 18 เดือน ร้อยละ 1.4) หรือได้มีการบันทึกผลการตรวจ
PCR เป็นบวก 1 หรือ 2 ครั้งพร้อมมีผลการตรวจ antibody test เป็นบวกเมื่ออายุ 18 เดือน หรือหลังจากนั้น (0.1%)
(ตารางที่ 13) เมื่อพิจารณาจากผลการตรวจที่ระบุในเวชระเบียน พบว่าผลการตรวจทารกเกือบครึ่งหนึ่ง (45.81) ยังไม่
สามารถสรุปผลได้ (inconclusive) ที่เป็นเช่นนี้ส่วนใหญ่เป็นเพราะไม่ได้มีการบันทึกผลการตรวจไว้ในเวชระเบียน
ของเด็ก (ตารางที่ 13)
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลในฐานข้อมูล NAP พบว่าอัตราการติดเชือ้ เอชไอวีจากแม่สลู่ กู ในปี พ.ศ. 2551 อยูท่ รี่ อ้ ยละ
3.7 และในปี พ.ศ. 2554 ลดลงเป็นร้อยละ 2.2 ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงกว่าที่ได้จากการทบทวนข้อมูลจากเวชระเบียนผู้ป่วย
จึงแสดงให้เห็นว่าอาจมีการบันทึกข้อมูลผลการตรวจลงในเวชระเบียนไม่ครบถ้วน หรือมีการบันทึกข้อมูลผลการตรวจลง
ในเวชระเบียนคนละฉบับในกรณีที่การตรวจ PCR ด�ำเนินการที่โรงพยาบาลคนละแห่ง
ตารางที่ 13 การตรวจวินิจฉัยหาการติดเชื้อเอชไอวีโดยพิจารณาจากผลการตรวจที่บันทึกในเวชระเบียน
จ�ำนวน

ร้อยละ

สรุป

ผลการตรวจวินิจฉัยซึ่งยืนยันผลเป็นที่แน่นอนแล้ว
ติดเชื้อเอชไอวีโดยมีผลการตรวจ PCR เป็นบวกเหมือนกัน
ทั้ง 2 ครั้ง  (โดยไม่มีการตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อเอชไอวี
(HIV antibody test) ที่อายุ ≥18 เดือน)
ไม่ติดเชื้อเอชไอวีโดยมีผลการตรวจ PCR เป็นลบเหมือนกัน
ทั้ง 2 ครั้ง (โดยไม่เคยมีการตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อเอชไอวี
(HIV antibody test) มาก่อน)
ติดเชื้อเอชไอวีโดยมีผลตรวจ PCR เป็นบวก 1 ครั้งหรือเป็นบวก
เหมือนกันทั้ง 2 ครั้ง และมีผลการตรวจหาแอนติบอดีต่อ
เชื้อเอชไอวี (HIV antibody test) เป็นบวกที่อายุ≥ 18 เดือน
ไม่ติดเชื้อเอชไอวีโดยมีผลตรวจ PCR เป็นลบ 1 ครั้งหรือเป็นลบ
เหมือนกันทั้ง 2 ครั้ง และมีผลการตรวจหาแอนติบอดีต่อ
เชื้อเอชไอวี (HIV antibody test) เป็นลบที่ช่วงอายุใดๆ ก็ตาม

37

1.5

911

33.3

2

0.1

522

19.1

มีผลการตรวจวินิจฉัย
ซึ่งยืนยันผลเป็นที่แน่นอน
แล้วร้อยละ 54

ผลการตรวจวินิจฉัยซึ่งอาจเข้าข่ายการติดเชื้อเอชไอวี
ผลการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีเป็นบวกโดยการตรวจ PCR 1 ครั้ง

10

0.4

มีผลการตรวจวินิจฉัยซึ่งอาจ
เข้าข่ายการติดเชื้อเอชไอวี
ร้อยละ 0.4

ผลการตรวจวินิจฉัยที่ยังสรุปผลไม่ได้ (inconclusive)
ผลการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีเป็นลบโดยการตรวจ PCR 1 ครั้ง
ผลตรวจ PCR สองครั้งขัดแย้งกัน  หรือผลตรวจ PCR ไม่ตรงกับ
ผลการตรวจหาแอนติบอดีตอ่ เชือ้ เอชไอวี (HIV antibody test)
ไม่ทราบเนื่องจากไม่มีการบันทึกข้อมูลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
เพื่อหาการติดเชื้อเอชไอวี
สงสัยติดเชื้อเอชไอวีเนื่องจากเด็กเสียชีวิตด้วยสาเหตุที่เกี่ยวข้อง
กับเอชไอวี
อื่นๆ/ข้อมูลขาดหายไป
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0.2
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9.8

มีผลการตรวจวินิจฉัยที่ยัง
สรุปผลไม่ได้ (inconclusive)
ร้อยละ 45.8

การประเมินระบบบริการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี
ในทารกที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อเอชไอวีให้เร็วที่สุดในประเทศไทย

การติดตามทารกทีม่ ผี ลการตรวจหาการติดเชือ้ เอชไอวีเป็นบวกเพือ่ ให้เข้ารับบริการดูแลรักษาผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี
จากทารกที่ได้มีการบันทึกผลการตรวจ PCR เพื่อหาการติดเชื้อเอชไอวีครั้งแรกเป็นบวกไว้ในเวชระเบียนจ�ำนวน
ทั้งสิ้น 51 ราย พบว่ามีอยู่ 22 ราย (ร้อยละ 43) ได้รับการตรวจจ�ำนวน CD4 และ19 ราย (ร้อยละ 37) ได้รับ ART
(รูปที่ 13) จ�ำนวนเซลล์มัธยฐานจากการตรวจจ�ำนวน CD4 ในครั้งแรกเท่ากับ 1,213 เซลล์/มม.3 (IQR: 491 ถึง 2075
เซลล์/มม.3) และจ�ำนวนเปอร์เซ็นต์ CD4 มัธยฐานคือร้อยละ 24 (IQR: 18 ถึง 34) (รูปที่ 14.)
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positive
N=39

2nd PCR
negative
N=2
No
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No CD4 not
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2nd PCR
missing
N=10
On
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แหล่งข้อมูลอ้างอิง: การทบทวนข้อมูลจากเวชระเบียนผู้ป่วย

รูปที่ 13 แผนภูมิแสดงขั้นตอนในการให้การดูแลทารกที่ติดเชื้อเอชไอวี

แหล่งข้อมูลอ้างอิง: ฐานข้อมูล NAP

รูปที่ 14 จ�ำนวนทารกที่ติดเชื้อเอชไอวี (โดยผลการตรวจ PCR เป็นบวกอย่างน้อยหนึ่งครั้ง) ซึ่งได้รับการตรวจจ�ำนวน
CD4 รวมทั้งอายุมัธยฐาน (median age) ขณะรับการตรวจจ�ำนวน CD4 ครั้งแรก
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แหล่งข้อมูลอ้างอิง: ฐานข้อมูล NAP

รูปที่ 15 จ�ำนวนทารกที่ติดเชื้อเอชไอวี (โดยผลการตรวจ PCR เป็นบวกอย่างน้อยหนึ่งครั้ง) ได้รับการเริ่มรักษาด้วย
ยาต้านไวรัส (ART) จ�ำแนกตามปีเกิด
ระหว่างปี พ.ศ. 2551 - 2554 พบว่าจ�ำนวนร้อยละอยู่ในระดับคงที่ส�ำหรับอัตราการตรวจจ�ำนวน CD4 โดยรวม
ในทารกที่ติดเชื้อเอชไอวีโดยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 60 - 70 (chi square เพื่อวัดแนวโน้ม = 6.23  p = 0.62) และส�ำหรับ
การเริม่ ให้การรักษาด้วยยาต้านไวรัส (ART) ประมาณร้อยละ 50 ถึง 60 (chi square เพือ่ วัดแนวโน้ม = 2.64  p = 0.10)  
อย่างไรก็ตามสัดส่วนของทารกที่มีผล PCR เป็นบวกซึ่งได้รับการตรวจจ�ำนวน CD4 ตั้งแต่เนิ่นๆ และเริ่มให้การรักษา     
ด้วยยาต้านไวรัสตั้งแต่เนิ่นๆ เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก (จากร้อยละ 7 เพิ่มเป็นร้อยละ 27 ส�ำหรับการตรวจจ�ำนวน CD4         
ตั้งแต่เนิ่นๆ  chi square test เพื่อวัดแนวโน้ม = 17.78  p< 0.001 และจากร้อยละ 4 เพิ่มเป็นร้อยละ 20 ส�ำหรับ    
การเริ่ม ART ตั้งแต่เนิ่นๆ  chi square test เพื่อวัดแนวโน้ม = 14.27  p <0.001) อายุมัธยฐาน (median age) ขณะ
ได้รับการตรวจจ�ำนวน CD4 ครั้งแรกลดลงจาก 248 วันเหลือเพียง 198 วันและอายุมัธยฐานขณะเริ่มให้การรักษาด้วย
ยาต้านไวรัสลดลงจาก 351 วันเหลือเพียง 209 วัน (รูปที่ 14 และ 15)
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพบอุปสรรคต่างๆ ในการด�ำเนินการตรวจ PCR ได้แก่ ปัญหา
เรื่องการเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ เอกสารใบค�ำขอที่แนบมากับตัวอย่างสิ่งส่งตรวจมีข้อมูลไม่ครบถ้วนและความยุ่งยาก
ล่าช้าในการใช้งานฐานข้อมูล NAP ส�ำหรับกรอกข้อมูลในใบค�ำขอส่งตรวจ PCR เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการมีความรู้สึกว่า
ผู้ดแู ลเด็กไม่ได้มีความตระหนักถึงความส�ำคัญของการตรวจ PCR และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจ�ำเป็นต้องให้ความรู้ในเรื่อง
นี้แก่ผู้ดูแลเด็ก ปัญหาอีกประการหนึ่งได้แก่ เจ้าหน้าที่ไม่สามารถติดตามผู้ป่วยได้เนื่องจากพบว่าผู้ดูแลเด็กมีการเปลี่ยน
ที่อยู่และเปลี่ยนแปลงข้อมูลส�ำหรับติดต่อซึ่งน�ำไปสู่ความล่าช้าในการเริ่มให้การรักษา เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้เสนอแนะ
ให้มีการจัดกิจกรรมสร้างเสริมศักยภาพบุคลากรให้มากขึ้นทั้งในส่วนของโรงพยาบาลและห้องปฏิบัติการรวมทั้งให้มีการ
ปรับปรุงเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์ (อาทิ การน�ำวิธตี รวจวิเคราะห์แบบ real-time PCR มาใช้) ส่วนข้อเสนอแนะอืน่ ๆ

46

National Review of HIV Early Infant
Diagnosis in Thailand (2008 - 2011)

การประเมินระบบบริการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี
ในทารกที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อเอชไอวีให้เร็วที่สุดในประเทศไทย

ส�ำหรับปรับปรุงประสิทธิภาพในการด�ำเนินการตรวจ PCR ได้แก่ การท�ำให้เนือ้ หาและขัน้ ตอนต่างๆ ในแนวทางเวชปฏิบตั ิ
ทีจ่ ดั ท�ำโดยกรมควบคุมโรคและกรมอนามัยให้มคี วามสอดคล้องกัน  การจัดให้มมี าตรการสร้างแรงจูงใจส�ำหรับการส่งตัว
ผู้ป่วยในกรณีที่จ�ำเป็น และการสร้างเครือข่ายส่งต่อผู้ป่วย (referral network) โดยจัดท�ำสมุดรวบรวมรายชื่อผู้ติดต่อ
ประสานงานหลักในเรื่องการตรวจ PCR โดยเฉพาะ

ข้อจ�ำกัดของการศึกษาวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการศึกษาข้อมูลย้อนหลัง (retro-spective design) จากข้อมูลที่เก็บจากผู้ป่วยในระบบ
การบริการปกติ ด้วยเหตุนี้ ในการทบทวนข้อมูลจากเวชระเบียนผูป้ ว่ ยจึงมักจะพบกรณีทขี่ อ้ มูลบางอย่างอาจไม่ครบถ้วน
หรือขาดหายไป และมีความเป็นไปได้ที่ข้อมูลที่อยู่ในเวชระเบียนอาจจะไม่ถูกต้อง
เนือ่ งจากการวิจยั ครัง้ นีใ้ ช้ทมี งานเก็บข้อมูลทีมใหญ่ทปี่ ระกอบด้วยสมาชิกจ�ำนวนมากและถึงแม้ทางโครงการฯ จะ
ได้ดำ� เนินการต่างๆ เพือ่ ฝึกอบรมสมาชิกในทีมเก็บข้อมูลในการเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูล แต่กระนัน้ ความผิดพลาดของ
มนุษย์และความผิดพลาดจากการคัดลอกข้อมูลก็อาจเกิดขึน้ ได้เสมอ นอกจากนี้ ข้อมูลทีบ่ นั ทึกไว้ในเวชระเบียนก็มคี วาม
แตกต่างกันออกไปขึน้ อยูก่ บั ระบบของโรงพยาบาลแต่ละแห่ง ซึง่ ยังไม่มกี ารใช้แบบฟอร์มทีเ่ ป็นมาตรฐานเดียวกันส�ำหรับ
ใช้บันทึกข้อมูลด้านคลินิกเกี่ยวกับหญิงมีครรภ์ที่มีผลการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีเป็นบวกและทารกที่คลอดจากหญิง
กลุ่มดังกล่าวนี้นอกจากนี้ยังพบว่าโรงพยาบาลอาจมีการบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้ตามที่ต่างๆ (อาทิ ในสมุดฝากครรภ์
เวชระเบียน ใบสั่งยา หรือสมุดบันทึก (logbook) เป็นต้น)
ส�ำหรับแม่ที่ได้รับการฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งแล้วมาคลอดที่โรงพยาบาลอีกแห่งจะพบว่าข้อมูลจ�ำนวน
มากทั้งในส่วนของข้อมูลทั่วไปของแม่และประวัติการฝากครรภ์นั้นขาดหายไป
ในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลคนส�ำคัญ (key informant interview) นั้นมีโอกาสที่จะเกิดอคติจากการลืม (recall
bias) และผู้ให้ข้อมูลอาจมีการใส่อคติของตนลงไปในการตอบค�ำถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านคลินิก

สรุปผลการศึกษาวิจัยที่ส�ำคัญ
การถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก (MTCT)
• พบว่าอัตราการถ่ายทอดเชือ้ เอชไอวีจากแม่สลู่ กู อยูใ่ นระดับต�ำ่ และมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนือ่ งจนเหลือเพียง   
ร้อยละ 2.4 ในปี พ.ศ. 2554
• ประมาณร้อยละ 15 ของแม่ที่มีผลการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีเป็นบวกไม่ได้เข้ารับการฝากครรภ์
• พบว่าแม่ที่ติดเชื้อเอชไอวีได้รับการตรวจจ�ำนวน CD4 ในระหว่างตั้งครรภ์มีสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้นแต่อัตราความ
ครอบคลุมของการตรวจ CD4 ยังอยู่ในระดับค่อนข้างต�่ำ
• ตลอดระยะเวลาของการศึกษาวิจัยโดยการทบทวนเวชระเบียนพบว่ามีหญิงมีครรภ์ที่มีผลการตรวจหาการ
ติดเชื้อเอชไอวีเป็นบวกเพียงร้อยละ 75 เท่านั้นที่เคยมีประวัติได้รับยาต้านไวรัส (ARV) ในระหว่างตั้งครรภ์
ผลการตรวจหาทารกที่คลอดจากแม่ติดเชื้อเอชไอวี
พบว่าจ�ำนวนร้อยละของทารกที่คลอดจากแม่ติดเชื้อเอชไอวีซึ่งได้รับบริการ EID มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นตลอดช่วงระยะ
เวลาที่มีการประเมิน กล่าวคือ จากร้อยละ 53 ในปี พ.ศ. 2551 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 73 ในปี พ.ศ. 2554 แต่ถึงกระนั้น    
ก็ต้องด�ำเนินการให้มีการเข้ารับบริการเพิ่มขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมสูงขึ้น และด�ำเนินงานได้จนกระทั่งถึงระดับที่ “ผู้ป่วย     
ทุกกลุ่มสามารถเข้ารับบริการได้อย่างทั่วถึง หรือที่เรียกว่า universal access”
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• ประมาณหนึ่งในห้าของทารกที่ได้รับการตรวจ PCR ครั้งแรกไม่ได้รับการตรวจยืนยันในครั้งที่สอง

• พบว่าทารกที่มีโอกาสในการรับบริการ EID น้อยกว่ากลุ่มอื่นๆ ได้แก่ กลุ่มที่คลอดจากแม่ที่ไม่ใช่คนไทย  
กลุ่มที่แม่ไม่อยู่ในระบบประกันสุขภาพใดๆ หรือกลุ่มที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายด้วยตัวเอง และกลุ่มที่ถูกส่งต่อไปยัง
โรงพยาบาลอื่น
• พบว่าอายุเฉลี่ยขณะได้รับการตรวจวินิจฉัยหาการติดเชื้อเอชไอวีลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเปรียบเทียบปีต่อปี
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ในปี พ.ศ. 2554 อายุเฉลี่ยขณะได้รับการตรวจวินิจฉัยหาการติดเชื้อเอชไอวีอยู่ที่
131.8 วัน (หรือประมาณสี่เดือน)

• เวลาเฉลี่ยนับตั้งแต่ผลการตรวจ PCR ครั้งแรกเป็นบวกจนกระทั่งถึงวันที่มีการตรวจยืนยันอยู่ที่ 50 วัน แต่
แนวทางการด�ำเนินงานที่ประกาศใช้ล่าสุดแนะน�ำให้ท�ำการการตรวจซ�้ำโดยเร็วที่สุดหลังจากผลการตรวจ
ครั้งแรกเป็นบวก
การเก็บตัวอย่าง EID และการดูแลทารกหลังการเก็บตัวอย่าง

• โรงพยาบาลประมาณร้อยละ 15 ไม่มีเจ้าหน้าที่ซึ่งผ่านการอบรมเรื่อง EID ทั้งนี้มีโรงพยาบาลอยู่ 8 แห่ง ที่ไม่
เคยได้รับการฝึกอบรมเรื่อง EID

• มีทารกทีค่ ลอดจากแม่ตดิ เชือ้ เอชไอวีในประเทศไทยเพียงร้อยละ 42 ทีไ่ ด้รบั ยา co-trimoxazole เพือ่ ป้องกัน
การติดเชื้อฉวยโอกาส
ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจ EID ตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นกระบวนการ

• ระยะเวลามัธยฐาน (median time) นับตัง้ แต่เจาะเก็บตัวอย่างเลือดครัง้ แรกจนกระทัง่ ถึงวันทีโ่ รงพยาบาลได้
รับผลการตรวจอยู่ที่ 19 วัน

• พบว่าโรงพยาบาลขนาดกลางมีระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นกระบวนการสั้นกว่า
โรงพยาบาลขนาดใหญ่หรือโรงพยาบาลขนาดเล็ก (12 วันต่อ 18/29 วัน)
• เมือ่ เปรียบเทียบระหว่างโรงพยาบาลทีใ่ ช้ตวั อย่างสิง่ ส่งตรวจต่างชนิดกัน พบว่าโรงพยาบาลทีใ่ ช้ตวั อย่างเลือด
ครบส่วน (WB) ได้รับผลการตรวจเร็วกว่าโรงพยาบาลที่ตัวอย่างเลือดแบบหยดบนกระดาษซับ (DBS) ที่เป็น
เช่นนี้อาจเป็นเพราะระบบการขนส่งตัวอย่าง DBS และรายงานผลใช้บริการของบริษัทไปรษณีย์ไทย ในขณะ
ที่ตัวอย่าง WB ใช้ระบบขนส่งและรายงานผลของโรงพยาบาลหรือห้องปฏิบัติการเป็นหลัก
การแจ้งผลการตรวจกลับไปยังผู้ป่วยและการติดตามผู้ป่วย

• พบว่าอัตราการเข้ารับการตรวจติดตามอาการของทารกที่มีผลการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีเป็นบวกอยู่ใน
ระดับต�่ำ  กล่าวคือ ทารกที่มีผลการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีเป็นบวกเพียงร้อยละ 43 ที่ได้รับการ
ตรวจจ�ำนวน CD4 และร้อยละ 37 ได้รบั การรักษาด้วยยาต้านไวรัส (ผลจากการทบทวนข้อมูลจากเวชระเบียน
ผู้ป่วย)

• ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นกระบวนการนับตั้งแต่เก็บตัวอย่างเลือดจนกระทั่งถึง
วันที่โรงพยาบาลได้รับผลการตรวจถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี (เวลามัธยฐาน 19 วัน) แต่มีความล่าช้าเป็นอย่างมาก
ในการแจ้งผลการตรวจเอชไอวีของเด็กให้ผู้ดูแลเด็กได้รับทราบ (เวลามัธยฐาน 25 วันในการแจ้งผลการตรวจ
PCR ครั้งแรกให้แก่ผู้ดูแลเด็ก)
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การประเมินระบบบริการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี
ในทารกที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อเอชไอวีให้เร็วที่สุดในประเทศไทย

• โรงพยาบาลขนาดเล็กมีระยะเวลามัธยฐาน (median time) นับตั้งแต่โรงพยาบาลได้รับผลการตรวจจนถึง
วันที่แจ้งผลให้ผู้ดูแลเด็กรับทราบผลการตรวจสั้นกว่าโรงพยาบาลขนาดใหญ่หรือโรงพยาบาลขนาดกลาง
(15 วันต่อ 25/34.5 วัน)
• ในกรณีที่ผลการตรวจออกมาเป็นบวก ประมาณหนึ่งในสามของโรงพยาบาลรายงานว่าจะรอแจ้งผลให้ผู้ดูแล
เด็กทราบในวันนัดเข้ารับการตรวจครั้งถัดไป

• ประมาณสี่ในห้าของทารกที่คลอดจากแม่ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับการตรวจ PCR หนึ่งครั้งได้รับการตรวจ PCR
ครั้งที่ 2 เพื่อยืนยันผลการตรวจ แต่แนวทางการตรวจวินิจฉัยและการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและ
ผู้ป่วยเอดส์ของประเทศไทยได้ก�ำหนดให้ทารกกลุ่มนี้ทุกรายควรได้รับการตรวจครั้งที่สองเพื่อยืนยันผล
ช่วงเวลาระหว่างการเจาะเก็บตัวอย่างเลือดครั้งที่หนึ่งกับครั้งที่สองส�ำหรับน�ำมาตรวจ PCR พบว่ามีช่วงเวลา
สั้นกว่าถ้าหากผลการตรวจครั้งแรกเป็นบวก
• อัตราการเข้ารับบริการตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อเอชไอวี (HIV antibody test) ขณะเด็กอายุ 12 และ
18 เดือนพบว่าอยู่ในระดับต�่ำ

การด�ำเนินการในส่วนที่ต้องมีการปรับปรุง
1. ตลอดระยะเวลาของการศึกษาวิจัยพบว่ามีหญิงมีครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวีเพียงร้อยละ 75 มีประวัติการได้รับ
ยาต้านไวรัสบันทึกอยู่ในเวชระเบียนในระหว่างตั้งครรภ์ ซึ่งเป็นตัวเลขที่ต�่ำกว่าที่ได้มีการรายงานไว้ก่อนหน้านี้เป็น
อย่างมาก (รายงานฉบับปี พ.ศ. 2553 (2010) ของที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติสมัยวิสามัญ (UNGASS)
เรื่องเอชไอวี/เอดส์ระบุว่าตัวเลขดังกล่าวส�ำหรับปี พ.ศ. 2552 อยู่ที่ร้อยละ 95) ตัวเลขที่ไม่สอดคล้องกันนี้อาจมี
สาเหตุมาจากการที่แม่เข้ารับการฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งแต่ไปคลอดบุตรที่โรงพยาบาลอีกแห่ง ซึ่งท�ำให้ไม่มี
การบันทึกข้อมูลการได้รับยาต้านไวรัสอยู่ในเวชระเบียนที่คณะผู้วิจัยได้ท�ำการทบทวน ดังนั้นจึงท�ำให้ได้ข้อมูลของ
แม่ที่ได้รับยาต้านไวรัสที่ต�่ำกว่าความเป็นจริง ซึ่งในความเป็นจริงแล้วปรากฏว่าตัวเลขการได้รับยาต้านไวรัสในระหว่าง
ตัง้ ครรภ์ของแม่ทคี่ ลอดบุตรทีโ่ รงพยาบาลเดียวกับทีฝ่ ากครรภ์จะสูงกว่าตัวเลขข้างต้น (กล่าวคือ อยูท่ รี่ อ้ ยละ 89) นอกจากนี้
อาจมีการรายงานตัวเลขต�่ำกว่าความเป็นจริงเนื่องจากยังไม่มีระบบบันทึกข้อมูลในเวชระเบียนของโรงพยาบาลที่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน และยังมีความเป็นไปได้เช่นกันที่ตัวเลขที่ปรากฏอยู่ในรายงาน UNGASS อาจสูงกว่าความเป็นจริง
2. จากข้อมูลพบว่าอัตราความครอบคลุมของการให้บริการตรวจคัดกรองซิฟิลิสในหญิงมีครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี
อยูใ่ นระดับต�ำ่ ทีร่ อ้ ยละ 80 ซึง่ เป็นตัวเลขทีต่ ำ�่ กว่ารายงานจากการบอกเล่าของผูใ้ ห้บริการและจากรายงานในระบบติดตาม
ปกติ (PHIMS)
3. ทารก 81 ราย (หรือร้อยละ 0.6 ของทารกที่ได้รับการตรวจ EID) มีผลการตรวจวินิจฉัยที่ยังสรุปผลไม่ได้
(inconclusive) สาเหตุเป็นเพราะทารกไม่ได้เข้ารับการตรวจเลือดซ�้ำเพื่อยืนยันผล หรือไม่ได้เข้ารับการตรวจติดตาม
อาการหลังจากวันสิ้นสุดการวิจัยเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าข้อมูลผลการตรวจครั้งที่สามมัก
จะไม่ได้รบั การบันทึกลงระบบฐานข้อมูลเนือ่ งจากระบบการเบิกจ่ายค่าตรวจอนุญาตให้มกี ารตรวจได้เพียงสองครัง้ เท่านัน้
59
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4. แนวทางด�ำเนินงาน PMTCT ของประเทศไทยฉบับเดือนตุลาคม 2553 ได้แนะน�ำให้ทารกที่คลอดจากแม่
ติดเชื้อเอชไอวีทุกรายรับการตรวจ PCR ครั้งแรกขณะอายุ 1 - 2 เดือนและดูเหมือนว่าภายในปี พ.ศ. 2554 ทารก
ส่วนใหญ่ได้รับการตรวจ PCR ครั้งแรกที่ประมาณช่วงอายุดังกล่าวนี้อย่างไรก็ตามแนวทางเวชปฏิบัติฉบับนี้ยังได้แนะน�ำ
ให้ด�ำเนินการตรวจ PCR ครั้งที่ 2 เพื่อยืนยันผล “โดยเร็วที่สุด”ในกรณีที่ทารกมีผลการตรวจ PCR ครั้งแรกเป็นบวก
ผลการศึกษาในครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าการตรวจ PCR ครั้งที่สองนี้เกิดขึ้นประมาณ 2 เดือนหลังจากการตรวจ PCR ครั้งแรก
และแม้ว่าช่วงเวลาดังกล่าวอาจจะสั้นกว่าในกรณีที่ผลการตรวจครั้งแรกเป็นบวก แต่ทว่าระยะเวลามัธยฐาน (median
time) นับตัง้ แต่วนั ทีท่ ราบผลการตรวจครัง้ แรกเป็นบวกจนถึงวันทีด่ ำ� เนินการตรวจครัง้ ทีส่ องเพือ่ ยืนยันผลก็ยงั คงใช้เวลา
ถึง 50 วัน ซึง่ นานกว่าทีจ่ ะพอเรียกได้วา่ “โดยเร็วทีส่ ดุ ” ความล่าช้าดังกล่าวนีน้ า่ จะมีสาเหตุมาจากความล่าช้าในการแจ้ง
ผลการตรวจครัง้ แรกกลับไปยังผูด้ แู ลเด็ก ซึง่ เป็นผลให้เกิดความล่าช้าในการน�ำทารกกลับไปทีโ่ รงพยาบาลเพือ่ เข้ารับการ
เจาะเก็บตัวอย่างเลือดครั้งที่ 2 อีกทอดหนึ่ง
5. จากการสัมภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูลคนส�ำคัญของโรงพยาบาลปรากฏว่าไม่มผี ถู้ กู สัมภาษณ์คนใดรายงานว่าเจ้าหน้าที่
ของโรงพยาบาลได้เจาะเก็บตัวอย่างเลือด DBS จากบริเวณส้นเท้าของเด็กซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งที่ระบุไว้ในขั้นตอน
มาตรฐาน ซึ่งท�ำให้พอสรุปได้ว่าโรงพยาบาลส่วนใหญ่ใช้วิธีเจาะเก็บตัวอย่างเลือดจากหลอดเลือดด�ำและหยดตัวอย่าง
เลือดจ�ำนวนหนึง่ ลงบนกระดาษซับเพือ่ เตรียมตัวอย่างเลือด DBS อันทีจ่ ริงแล้วเหตุผลประการหนึง่ ทีน่ ยิ มใช้ตวั อย่าง DBS
ก็เพือ่ ช่วยให้เกิดความสะดวกในการเจาะเก็บตัวอย่างเลือดจากบริเวณส้นเท้าของทารก แต่ดเู หมือนว่ามีผใู้ ห้บริการจ�ำนวน
น้อยมากที่ใช้วิธีการที่แนะน�ำไว้นี้ดังนั้น ในอนาคตอาจจ�ำเป็นต้องจัดให้มีการฝึกอบรมโดยเน้นเรื่องเทคนิคการเจาะเก็บ
ตัวอย่างเลือดจากบริเวณส้นเท้าต่อไป
6. ผลจากการทบทวนข้อมูลจากเวชระเบียนผู้ป่วยชี้ให้เห็นว่ามีทารกที่ได้รับเชื้อเอชไอวีจากแม่ในประเทศไทย
เพียงร้อยละ 42 ได้รับยา co-trimoxazole เพื่อป้องกันการติดเชื้อฉวยโอกาสทั้งนี้เชื่อว่าอัตราความครอบคลุมของ
การให้บริการยา co-trimoxazole เพือ่ ป้องกันการติดเชือ้ ฉวยโอกาสในประเทศไทยยังอยูใ่ นระดับต�ำ่ เนือ่ งจากผูใ้ ห้บริการ
รักษาพยาบาลยังคงไม่มีความมั่นใจว่าวิธีการให้ยาชนิดนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเด็กที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อเอชไอวีทุกราย
7. ผลการศึกษาพบว่าโรงพยาบาลที่ใช้ตัวอย่างเลือด WB และโรงพยาบาลขนาดกลางใช้เวลาน้อยกว่าใน
การตรวจ EID ตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นกระบวนการ กล่าวคือนับตั้งแต่วันที่เจาะเก็บตัวอย่างเลือดครั้งแรกจนถึงวันที่
โรงพยาบาลได้รับผลการตรวจ ทั้งนี้เนื่องจากสาเหตุหลายประการ ได้แก่ (1) ตัวอย่าง DBS สามารถเก็บไว้ได้นานกว่า
ตัวอย่าง WB นั่นหมายความว่าตัวอย่าง DBS จะถูกเก็บรักษาไว้นานกว่าตัวอย่าง WB ก่อนที่จะถูกน�ำมาตรวจวิเคราะห์;
(2) เมื่อเปรียบเทียบกับตัวอย่าง DBS โดยปกติแล้วระยะทางในการขนส่งตัวอย่าง WB จากโรงพยาบาลไปยังห้องปฏิบัติ
การจะสัน้ กว่าและในการขนส่งตัวอย่าง WB จะใช้รถของโรงพยาบาลหรือห้องปฏิบตั กิ ารโดยตรง ส่วนในกรณีของตัวอย่าง
DBS นัน้ จะมีระยะทางในการขนส่งทีไ่ กลกว่าโดยใช้บริการของบริษทั ไปรษณียไ์ ทย; และ (3) การทีโ่ รงพยาบาลขนาดใหญ่
อาจมีระบบการเวียนหนังสือและเอกสารที่สลับซับซ้อนกว่า นั่นหมายความว่าแบบค�ำขอส�ำหรับห้องปฏิบัติการและผล
การตรวจอาจไปถึงเจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบล่าช้ากว่าในโรงพยาบาลขนาดกลาง ในขณะทีโ่ รงพยาบาลขนาดเล็กส่วนมากจะ
ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารจึงท�ำให้ต้องใช้เวลาในการขนส่งตัวอย่างนานกว่า
8. ระยะเวลานับตั้งแต่วันที่โรงพยาบาลได้รับผลการตรวจจนถึงวันที่แจ้งผลให้แก่ผู้ดูแลเด็กใช้เวลานานไม่ว่าจะ
เป็นกรณีทผี่ ลการตรวจเป็นบวกหรือเป็นลบก็ตาม (ระยะเวลามัธยฐาน (median time) เท่ากับ 25 วัน) ในขณะทีข่ นั้ ตอน
ของบริการ EID แต่ละขั้นตอนดูเหมือนจะค่อนข้างรวดเร็วพอสมควรแต่ก็ยังมีจุดที่ต้องปรับปรุง อาทิ ระยะเวลาโดยรวม
นับตั้งแต่แรกคลอดจนกระทั่งถึงวันแจ้งผลการตรวจแก่ผู้ดูแลเด็ก โดยเฉพาะในกรณีที่ผลการตรวจเป็นบวก
9. ส�ำหรับทารกที่มีผลการตรวจวินิจฉัยว่าอาจเข้าข่ายการติดเชื้อเอชไอวีหรือมีผลการตรวจวินิจฉัยซึ่งยืนยัน
ผลการติดเชื้อเป็นที่แน่นอนแล้วพบว่าอัตราการเข้าถึงบริการรักษาด้วยยาต้านไวรัสภายในขวบปีแรกยังอยู่ในระดับต�่ำ 
ซึ่งชี้ให้เห็นว่าอาจจ�ำเป็นต้องจัดให้มีการฝึกอบรมเพิ่มเติมเพื่อเน้นย�ำ้ ความส�ำคัญของการเริ่มต้นรักษาตั้งแต่เนิ่นๆ
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ภาคผนวก 1 ผลการสัมภาษณ์โรงพยาบาล: การเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ
จ�ำนวน
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลผู้ที่มีหน้าที่หลักในการเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ EID ที่โรงพยาบาล
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
28
พยาบาลแผนก OPD ผู้ป่วยเด็ก
6
พยาบาลแผนกสูติ - นรีเวช (OB/GYN)
3
แพทย์ประจ�ำแผนก OPD ผู้ป่วยเด็ก
2
พยาบาลประจ�ำคลินิกเด็กสุขภาพดี (well baby clinic)
2
พยาบาลประจ�ำคลินิก ART
2
แพทย์ประจ�ำคลินิกเด็กสุขภาพดี (well baby clinic)
0
แพทย์ประจ�ำแผนกสูติ - นรีเวช (OB/GYN)
0
แพทย์ประจ�ำคลินิก ART
0
เจ้าหน้าที่แผนกอื่นๆ (ห้องฉุกเฉิน หออภิบาลผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด (NICU)
14
หรือพยาบาลเวชศาสตร์ป้องกัน)
โรงพยาบาลมีขั้นตอนปฏิบัติงานมาตรฐาน (SOP)ส�ำหรับการเก็บตัวอย่าง EID หรือไม่
มี
32
ไม่มี
10
ไม่ได้ตอบข้อนี้
2
ชนิดของตัวอย่างที่เก็บได้ส�ำหรับตรวจ EID
WB
23
DBS
17
WB และ DBS
4
Buffy coat (ชั้นของเม็ดเลือดขาวที่ได้จากการปั่นแยกเลือด)
0
ในกรณีที่เก็บตัวอย่าง DBS โรงพยาบาลได้รับวัสดุอุปกรณ์ส�ำหรับเก็บตัวอย่างจาก:
ศูนย์บริการห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ เชียงใหม่
19
โครงการศึกษาวิจัยทางคลินิกเพื่อป้องกันการติดเชื้อในทารกที่คลอด
1
จากแม่ที่ติดเชื้อเอชไอวี (PHPT) เชียงใหม่
ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)
0
ส�ำนักงานกรมอนามัยประจ�ำภูมิภาค/เขต
0
ฝ่ายพัสดุของโรงพยาบาล
0
ไม่ได้ตอบข้อนี้
1
ในกรณีที่เก็บตัวอย่าง DBS โรงพยาบาลได้เคยประสบปัญหาของ (วัสดุอุปกรณ์) หมดสต๊อกบ้างหรือไม่
เคย
(หมายเหตุ:รพ.ทั้งสองแห่งที่ตอบว่าเคยได้แจ้งว่าเคยเกิดกรณีของหมดสต๊อก
2
ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา โดยช่วงที่ของหมดนั้นเกิดขึ้นเป็นเวลา 7 วัน)
เจ้าหน้าที่ประสบปัญหาในการกรอกข้อมูลและส่ง EID request ผ่านระบบ NAP หรือไม่
ใช่
14
ไม่ใช่
29
60

52

ร้อยละ60
63.6
13.6
6.8
4.5
4.5
4.5
31.8

76.2
23.8
52.3
38.6
9.1
95
5
-

10

32.6
67.4

จ�ำนวนร้อยละในทีน่ เี้ ป็นจ�ำนวนร้อยละทีแ่ ท้จริง กล่าวคือตัวหารจะไม่ใช่จำ� นวนของโรงพยาบาลทีร่ ว่ มโครงการ แต่เป็นจ�ำนวนค�ำตอบทีพ่ จิ ารณาแล้ว
ว่าสามารถน�ำมาใช้ได้ (valid) และเกีย่ วข้องกับค�ำถามโดยตรง และจะไม่นบั รวมค�ำตอบ “ไม่ได้ตอบข้อนี”้ เป็นจ�ำนวนตัวหาร
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ภาคผนวก 1 ผลการสัมภาษณ์โรงพยาบาล: การเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ (ต่อ)
จ�ำนวน

ร้อยละ60

ไม่ได้ตอบข้อนี้
1
ถ้าใช่ ปัญหาหลักคือ:
อินเตอร์เน็ตช้ามาก
9
64.3
ฐานข้อมูล NAP ระบบไม่มีการตอบสนองต่อค�ำสั่ง/ไม่สามารถป้อนข้อมูลได้
2
14.3
ฐานข้อมูล NAP ระบบไม่มีการตอบสนองต่อค�ำสั่ง/สามารถป้อนข้อมูลได้
1
7.1
แต่ไม่สามารถพิมพ์ (print) แบบฟอร์มค�ำขอ/ใบน�ำส่งตัวอย่างสิ่งส่งตรวจได้
อื่นๆ (ฐานข้อมูล NAP อยู่ระหว่างการปรับปรุง ปัญหาการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
7
50.0
			 ที่โรงพยาบาล เครื่องคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลเกิดขัดข้อง เป็นต้น)
ถ้าใช่ เจ้าหน้าที่ไม่สามารถกรอกข้อมูลลงแบบฟอร์มค�ำขอส่งตรวจตัวอย่าง EID
โดยใช้ฐานข้อมูล NAP บ่อยครั้งแค่ไหน
บ่อยมาก (> 5 ครั้งต่อการส่งแบบค�ำขอ 10 ครั้ง)
4
28.6
ค่อนข้างบ่อย (4 - 5 ครั้งต่อการส่งแบบค�ำขอ 10 ครั้ง)
2
14.3
เป็นบางครั้ง (2 - 3 ครั้งต่อการส่งแบบค�ำขอ 10 ครั้ง)
6
42.9
นานๆ ครั้ง (1 ครั้งต่อการส่งแบบค�ำขอ 10 ครั้ง)
2
14.3
ไม่เคย
0
0
ทางโรงพยาบาลจัดให้มีการเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจกี่วันต่อสัปดาห์
7 วัน
7
15.9
6 วัน
0
0
5 วัน
11
25.0
4 วัน
0
0
3 วัน
1
2.3
2 วัน
1
2.3
1 วัน
18
40.9
น้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์
6
13.6
หากเป็นกรณีนี้ โปรดระบุว่ากี่วันต่อเดือน:
4 วัน
1
16.7
2 วัน
3
50.0
1 วัน
2
33.3
ในวันท�ำการปกติ ทางโรงพยาบาลจัดให้มีการเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ EID ในช่วงเวลาใด
ช่วงเวลาท�ำการปกติ
22
50.0
เฉพาะช่วงเช้า
19
43.2
เฉพาะช่วงบ่าย
2
4.5
อื่น (เช่น เฉพาะช่วงเช้าของวันพุธเท่านั้น)
1
2.3
มีการเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจก่อนหรือหลังเวลาท�ำการปกติหรือไม่
ใช่
4
9.1
ถ้าหากแม่หรือผูด้ แู ลเด็กน�ำทารกมาเข้ารับบริการนอกวันหรือเวลาท�ำการปกติของคลินกิ ทางโรงพยาบาลสามารถเก็บตัวอย่าง EID ได้หรือไม่
ไม่ได้ แม่หรือผู้ดูแลเด็กต้องน�ำทารกกลับมารับบริการอีกครั้งในคราวต่อไป
30
69.8
ได้เป็นบางครั้ง ถ้าหากมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขณะนั้น
6
14.0
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ภาคผนวก 1 ผลการสัมภาษณ์โรงพยาบาล: การเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ (ต่อ)
จ�ำนวน

ร้อยละ60

ได้ในทุกกรณี ทางโรงพยาบาลสามารถให้บริการได้ตลอดเวลา
4
9.3
อื่นๆ (ยังไม่เคยเกิดกรณีดังกล่าวนี้)
3
7.0
ไม่ได้ตอบข้อนี้
1
ทารกที่เข้ารับบริการตรวจ EID ต้องรอนานกว่าทารกที่ไม่ได้มารับการตรวจ EID หรือไม่
ใช่
12
27.3
ถ้าใช่ โปรดระบุว่าโดยประมาณต้องรอนานกว่าเป็นเวลาเท่าใด
1 ถึง 5 นาที
1
8.3
6 ถึง 10 นาที
2
16.7
11 ถึง 15 นาที
1
8.3
26 ถึง 30 นาที
5
41.7
31 นาทีหรือนานกว่านั้น
3
25.0
เจ้าหน้าที่ได้ท�ำการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีในทารกและให้ค�ำปรึกษาแก่ผู้ดูแลเด็กก่อนที่จะเก็บตัวอย่าง EID หรือไม่
ใช่ ทุกครั้ง
40
90.9
ใช่ เป็นบางครั้ง
3
6.8
ไม่ใช่
1
2.3
ถ้าใช่การให้ค�ำปรึกษาก่อนการทดสอบตัวอย่างเกิดขึ้น เมื่อใด		
หลังเด็กคลอด แต่เป็นเวลาก่อนที่เด็กออกจากโรงพยาบาล
38
88.4
ระหว่างเข้ารับบริการฝากครรภ์
36
83.7
ในวันเดียวกับวันที่เก็บตัวอย่าง
36
83.7
อื่นๆ (โดยการท�ำนัด ไม่มีกรณีที่ว่านี้)
4
9.3
ถ้าใช่ การให้ความรู้/ให้ค�ำปรึกษาเกิดขึ้นที่ใด		
ห้องที่จัดไว้มิดชิดเป็นส่วนตัว
37
88.1
มุมที่ค่อนข้างมีความเป็นส่วนตัว
9
21.4
ที่ที่มีผู้คนทั่วไปเดินพลุกพล่าน
1
2.4
ไม่ได้ตอบข้อนี้
1
จุดเริ่มต้นของการส่งทารกส่วนใหญ่เข้ารับการตรวจ EID
คลินิกกุมารเวช
16
36.4
คลินิก ART
9
20.5
คลินิกเด็กสุขภาพดี (Well baby clinic)
7
15.9
หอผู้ป่วยเด็ก
2
4.5
อื่นๆ (คลินิกฝากครรภ์ แผนกเวชศาสตร์ป้องกัน หน่วยส่งเสริมสุขภาพ
10
22.7
			ห้องพักรอในระหว่างเจ็บครรภ์คลอด)
มีกรณีที่แม่/ผู้ดูแลเด็กน�ำเด็กเข้ารับการตรวจ EID ด้วยตนเองหรือไม่
ไม่มี
28
65.1
มี เดือนละครั้ง
1
2.3
มี 6 เดือนครั้ง
5
11.6
มี น้อยกว่าหนึ่งครั้งในรอบ 6 เดือน
9
20.9
ไม่ได้ตอบข้อนี้
1
-
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ภาคผนวก 1 ผลการสัมภาษณ์โรงพยาบาล: การเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ (ต่อ)
จ�ำนวน
เจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ผู้ดูแลเด็กกลับมารับผลการตรวจที่โรงพยาบาลหรือไม่
แจ้งด้วยวาจาในระหว่างให้ค�ำปรึกษาก่อนการตรวจ
22
แจ้งด้วยวาจาในระหว่างการเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ
6
แจ้งด้วยวาจาหลังจากการเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ
14
ให้ใบนัดพร้อมระบุการตรวจ EID
9
ให้ใบนัดแต่ไม่ได้ระบุว่าเป็นการตรวจ EID
19
แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมค�ำแนะน�ำที่พิมพ์จากเครื่องพิมพ์หรือถ่ายเอกสาร
0
แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเขียนโดยเจ้าหน้าที่ในขณะให้ค�ำปรึกษา
0
อื่นๆ
7
ได้มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลท�ำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานเรื่อง EID ประจ�ำโรงพยาบาลหรือไม่
ใช่
39

ร้อยละ60
50.0
13.6
31.8
20.5
43.2
15.9
88.6

ภาคผนวก 2 ผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลคนส�ำคัญในส่วนของเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
จ�ำนวน
จ�ำนวนมัธยฐานของเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการประจ�ำโรงพยาบาล
7; พิสัย 2 ถึง 63
จ�ำนวนมัธยฐานของเจ้าหน้าที่ผู้ท�ำการตรวจ PCR เพื่อหาการติดเชื้อเอชไอวีในปัจจุบันนี้
2; พิสัย 1 ถึง 4
จนท. ต้องมีวุฒิการศึกษาอย่างเป็นทางการและ/หรือใบรับรองเพื่อท�ำการตรวจ PCR หาการติดเชื้อเอชไอวีหรือไม่
ใช่
15
ห้องปฏิบัติการมีการใช้และปฏิบัติตาม PCR protocol หรือไม่
คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นนทบุรี
14
และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้ง 13 แห่ง)
Roche
0
Abbott
0
Biocentric/ANRS
0
อื่นๆ (bioactive)
1
จ�ำนวนมัธยฐานของตัวอย่างที่มีการรายงานว่าส่งเข้ารับการตรวจ EID
75; พิสัย 30 ถึง 850
หาการติดเชื้อเอชไอวีซึ่งห้องปฏิบัติการได้รับในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา
น�้ำยาทดสอบจัดซื้อจัดหาโดย:
ห้องปฏิบัติการ PCR ของสาธารณสุขนนทบุรีทั้งหมด
9
โรงพยาบาลเป็นผู้จัดซื้อจัดหาเองทั้งหมด
1
ห้องปฏิบัติการ PCR กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นนทบุรีและ/หรือ
5
โรงพยาบาลเป็นผู้จัดซื้อจัดหาเอง
วัสดุสิ้นเปลืองจัดซื้อจัดหาโดย:
ห้องปฏิบัติการ PCR กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นนทบุรีทั้งหมด
2
โรงพยาบาลเป็นผู้จัดซื้อจัดหาเองทั้งหมด
8
ห้องปฏิบัติการ PCR กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นนทบุรีและ/หรือ
5
โรงพยาบาลเป็นผู้จัดซื้อจัดหาเอง

ร้อยละ

100.0
6.6
93.3
6.6

60.0
6.6
33.3

13.3
53.3
33.3
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ภาคผนวก 2 ผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลคนส�ำคัญในส่วนของเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ (ต่อ)
จ�ำนวน

ร้อยละ

ชนิดตัวอย่างที่ห้องปฏิบัติการรับไว้เพื่อตรวจ PCR หาการติดเชื้อเอชไอวี
ตัวอย่างเลือดครบส่วน (WB)
14
93.3
ตัวอย่างเลือดแบบหยดบนกระดาษซับ (DBS)
1
6.6
ห้องปฏิบัติการเคยได้รับตัวอย่างสิ่งส่งตรวจชนิดที่ไม่ได้ใช้ในการตรวจ PCR หาการติดเชื้อเอชไอวีบ้างหรือไม่
ไม่เคย
9
60.0
เคย
6
40.0
ถ้าเคยได้รับ โปรดระบุว่าบ่อยครั้งแค่ไหน
ทุกๆ 6 เดือน
4
66.7
น้อยครั้งกว่านั้น
1
16.7
ไม่ได้ตอบข้อนี้
1
16.7
ถ้าเคยได้รับ โปรดระบุชนิดของตัวอย่างสิ่งส่งตรวจดังกล่าว
พลาสมาอย่างเดียวเท่านั้น
4
66.7
พลาสมาหรือซีรั่ม
2
33.3
DBS
0
WB
0
ถ้าเคยได้รับ ทางห้องปฏิบัติการมีการด�ำเนินการอย่างไรบ้าง		
ปฏิเสธไม่รับตัวอย่างดังกล่าว  แจ้งแพทย์ผู้สั่งเก็บตัวอย่าง/รพ.
6
100%
และร้องขอให้เก็บตัวอย่างใหม่อีกครั้ง
ทางห้องปฏิบัติการเคยได้รับตัวอย่างสิ่งส่งตรวจที่พบว่าไม่สามารถน�ำมาตรวจวิเคราะห์ได้บ้างหรือไม่
ไม่เคย
8
53.3
เคย
7
46.7
ถ้าเคย สิ่งส่งตรวจที่ได้รับมีลักษณะอย่างไร		
ปริมาณไม่เพียงพอ
2
28.6
ไม่มีการระบุวันที่
1
14.3
ตัวอย่างรั่วไหลออกมา
1
14.3
ตัวอย่างสิ่งส่งตรวจเก่าเกินไป
4
57.1
อื่นๆ (เลือดแข็งตัวจับเป็นก้อน ข้อมูลบนหลอดเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจและ
2
28.6
		 ข้อมูลในใบน�ำส่งตัวอย่างไม่ตรงกัน)
ทางห้องปฏิบัติการเคยได้รับตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ PCR หาการติดเชื้อเอชไอวีโดยไม่มีใบน�ำส่งตัวอย่างสิ่งส่งตรวจแนบมาด้วยบ้างหรือไม่
ไม่เคย
10
66.7
เคย
5
33.3
ถ้าเคย โปรดระบุสัดส่วนของตัวอย่างสิ่งส่งตรวจทั้งหมดที่ส่งมายังห้องปฏิบัติการ
5% (1 ถึง 10%)
ถ้าเคย ห้องปฏิบัติการได้ด�ำเนินการอย่างไรบ้าง		
ปฏิเสธไม่รับตัวอย่าง  ไม่ด�ำเนินการอื่นใดอีก
1
20.0
ปฏิเสธไม่รับตัวอย่าง  แจ้งแพทย์ผู้สั่งเก็บตัวอย่าง/รพ.
2
40.0
และร้องขอให้เก็บตัวอย่างใหม่อีกครั้ง
พยายามท�ำการตรวจวิเคราะห์ซำ�้ และแจ้งแพทย์/โรงพยาบาลทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ผลการตรวจ
1
20.0
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การประเมินระบบบริการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี
ในทารกที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อเอชไอวีให้เร็วที่สุดในประเทศไทย

ภาคผนวก 2 ผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลคนส�ำคัญในส่วนของเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ (ต่อ)
จ�ำนวน

ร้อยละ

แจ้งแพทย์ผู้สั่งเก็บตัวอย่าง/โรงพยาบาล แต่ในขณะเดียวกันก็พยายาม
3
60.0
ด�ำเนินการทดสอบตัวอย่างไปด้วย
ค่าสัดส่วนมัธยฐานของตัวอย่างที่ห้องปฏิบัติไม่รับไว้ตรวจวิเคราะห์ตามที่มีการรายงาน
1%; พิสัย 0 ถึง 5%
ใบน�ำส่งตัวอย่างสิ่งส่งตรวจเพื่อตรวจ PCR หาการติดเชื้อเอชไอวีมีการระบุว่าตัวอย่างดังกล่าวใช้ส�ำหรับการตรวจ PCR ครั้งแรกหรือ
การตรวจ PCR เพื่อยืนยันผล
ใช่  ทุกครั้ง
12
80.0
บางครั้ง
3
20.0
ในกรณีที่ผลการตรวจเป็นลบ (Negative) มีการแจ้งผลกลับไปยังแพทย์/โรงพยาบาลผ่านทาง:
ฐานข้อมูล NAP
15
100.0
ทางไปรษณีย์
15
100.0
ทางโทรสาร (แฟ็กซ์)
1
6.7
อื่นๆ (ผู้ดูแลเด็กมารับผลด้วยตัวเอง)
1
6.7
ในกรณีที่ผลการตรวจเป็นบวก (Positive) มีการแจ้งผลกลับไปยังแพทย์/โรงพยาบาลผ่านทาง:
ฐานข้อมูล NAP
15
100.0
ทางไปรษณีย์
15
100.0
ทางโทรศัพท์
1
6.7
อื่นๆ (ผู้ดูแลเด็กมารับผลด้วยตัวเอง)
1
6.7
เมือ่ ห้องปฏิบตั กิ ารแจ้งผลตรวจ PCR หาการติดเชือ้ เอชไอวี ได้มกี ารส่งรายงานการแปลผล/ค�ำอธิบายผลการทดสอบแต่ละรายการให้ทางคลินกิ
ใช่
2
13.3
ไม่ใช่
13
86.7
เมือ่ ห้องปฏิบตั กิ ารแจ้งผลตรวจ PCR หาการติดเชือ้ เอชไอวี ได้มกี ารส่งรายงานการแปลผล/ค�ำอธิบายผลการทดสอบโดยสรุปรวมทุกรายการ
ให้ทางคลินิก
ใช่
5
33.3
ไม่ใช่
10
66.7
เวลาเฉลี่ยมัธยฐานที่มีการรายงานนับตั้งแต่ได้รับตัวอย่างสิ่งส่งตรวจจนกระทั่ง
5 วัน (2 ถึง 10 วัน)
ด�ำเนินการทดสอบตัวอย่าง
ระยะเวลามัธยฐานที่ใช้ในการตรวจตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นกระบวนการ นับตั้งแต่ได้รับตัวอย่างสิ่งส่งตรวจจนกระทั่งแจ้งผลการตรวจ
5 วัน (1 ถึง 10 วัน)
หลังจากตัวอย่างได้รับการตรวจวิเคราะห์หาการติดเชื้อเอชไอวีโดยวิธี PCR
7 วัน (1 ถึง 15 วัน)
โปรดระบุจ�ำนวนวันมัธยฐานก่อนที่จะมีการส่งใบแจ้งผลการตรวจให้ทางโรงพยาบาล
ที่ร้องขอการตรวจดังกล่าว
ห้องปฏิบัติการมีระบบรับประกันคุณภาพ (QA) ส�ำหรับรับประกันคุณภาพการตรวจ PCR หาการติดเชื้อเอชไอวีหรือไม่
มี
15
100.0
ถ้ามี โปรดระบุประเภทการรับประกันคุณภาพที่ใช้
ระบบ QA ภายใน
15
100.0
ใช้วิธีเปรียบเทียบผลการตรวจระหว่างห้องปฏิบัติการ
12
80.0
ใช้หน่วยงานภายนอกตรวจสอบรับประกันคุณภาพ (External QA)
13
86.7
ในกรณีที่ใช้หน่วยงานภายนอกตรวจสอบรับประกันคุณภาพ โปรดระบุว่าใช้หน่วยงานใดต่อไปนี้
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ภาคผนวก 2 ผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลคนส�ำคัญในส่วนของเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ (ต่อ)
จ�ำนวน
ร้อยละ
ห้องปฏิบัติการ PCR ของสาธารณสุขนนทบุรี
9
69.2
QCMD
3
23.1
อื่นๆ (มหาวิทยาลัยหรือกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์)
2
15.4
ถ้าหากสามารถปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผูป้ ว่ ยได้ ท่านคิดว่าการน�ำเทคโนโลยีการส่งข้อความสัน้ (SMS) มาใช้แจ้งผล PCR ให้แก่โรงพยาบาล
จะเอื้อประโยชน์แก่ระบบ EID หรือไม่
ใช่
5
33.3
ไม่ใช่
10
66.7
ถ้าไม่ใช่ โปรดระบุเหตุผล
ระบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพดีเพียงพออยู่แล้ว
9
90.0
เจ้าหน้าที่ไม่ควรได้รับข้อความที่เกี่ยวข้องกับงานบนโทรศัพท์มือถือส่วนตัว
8
80.0
ไม่เชื่อว่าวิธีการดังกล่าวจะสามารถปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้ป่วยได้
9
90.0
มีความกังวลว่าจะเป็นการเพิ่มภาระงานให้ห้องปฏิบัติการมากเกินไป
1
10.0
ถ้าใช่ โปรดระบุว่าวิธีการแจ้งผลทาง SMS จะให้ประโยชน์อย่างไรบ้าง
สามารถแจ้งเตือนให้ทางคลินิกเข้าไปตรวจสอบผลการตรวจจากฐานข้อมูล NAP
3
60.0
ได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
ช่วยให้คลินิกสามารถประหยัดเวลาเนื่องจากไม่ต้องเข้าไปดูผลจากฐานข้อมูล NAP
4
80.0
ช่วยย่นระยะเวลาในการส่งผลให้แก่ผู้ดูแลเด็ก
4
80.0
ห้องปฏิบัติการสามารถบริหารจัดการได้สะดวกกว่าระบบแจ้งผลที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
1
20.0
เชื่อว่ามีความจ�ำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากส่วนกลางเพื่อปรับปรุงการให้บริการ EID ให้ดียิ่งขึ้น
ใช่
11
78.6
ไม่ใช่
2
14.3
ไม่ทราบ
1
7.1
ขาดการสัมภาษณ์
1
-

58

National Review of HIV Early Infant
Diagnosis in Thailand (2008 - 2011)
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ภาคผนวก 3 ผลการสัมภาษณ์โรงพยาบาล: การฝึกอบรมเรื่อง EID
จ�ำนวน
จ�ำนวนของเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานให้บริการ EID
จ�ำนวนเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการโดยประมาณซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานให้บริการ EID
จ�ำนวนแพทย์/พยาบาลโดยประมาณที่ให้การจัดการดูแลทารกที่คลอดจากแม่ติดเชื้อเอชไอวี
ระยะเวลานับตั้งแต่เข้ารับการฝึกอบรมครั้งล่าสุด
น้อยกว่า 1 ปี
1 ถึง 2 ปี
มากกว่า 2 ปี
ไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรม
ไม่ทราบ
การฝึกอบรมเรื่อง EID จัดโดย:
กรมอนามัย
กลุ่มผู้ป่วยที่ร่วมการศึกษาวิจัยทางคลินิกเพื่อป้องกันการติดเชื้อในทารกที่คลอด
จากแม่ที่ติดเชื้อเอชไอวี (PHPT)
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เจ้าหน้าที่จาก สปสช.
ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลท้องถิ่น
ห้องปฏิบัติการ PCR ประจ�ำภูมิภาค/เขต
ไม่ทราบ
อื่นๆ
วิธีการฝึกอบรม
เป็นทางการ (เฉพาะภาคทฤษฎี)
เป็นทางการ (ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ)
บุคลากรของโรงพยาบาลที่เข้าร่วมการฝึกอบรม EID ครั้งล่าสุด
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
พยาบาลคลินิก  ART
พยาบาลประจ�ำแผนกสูติ-นรีเวช (OB/GYN)
พยาบาลแผนก OPD ผู้ป่วยเด็ก
แพทย์ประจ�ำแผนกสูติ - นรีเวช (OB/GYN)
แพทย์ประจ�ำแผนก OPD ผู้ป่วยเด็ก
แพทย์ประจ�ำคลินิกเด็กสุขภาพดี (well baby clinic)
พยาบาลประจ�ำคลินิกเด็กสุขภาพดี (well baby clinic)
แพทย์ประจ�ำคลินิก ART
อื่นๆ (พยาบาลจากคลินิกเวชศาสตร์ป้องกัน พยาบาลแผนกทารกแรกคลอด)
ไม่ได้ตอบข้อนี้
61

ร้อยละ61

จ�ำนวนมัธยฐาน = 3 (พิสัย 1 ถึง 12)
จ�ำนวนมัธยฐาน = 6 (พิสัย 1 ถึง 55)
22
8
5
8
1

50.0
18.2
11.4
18.2
2.3

17
6

48.6
17.1

5
3
2
3
2
1
1
4

14.3
8.6
5.7
8.6
5.7
2.9
2.9
11.4

31
4

88.6
11.4

16
14
13
9
9
8
5
5
4
10
1

47.1
41.2
38.2
26.5
26.5
23.5
14.7
14.7
11.8
29.4
-

จ�ำนวนร้อยละในทีน่ เี้ ป็นจ�ำนวนร้อยละทีแ่ ท้จริง กล่าวคือตัวหารจะไม่ใช่จำ� นวนของโรงพยาบาลทีร่ ว่ มโครงการ แต่เป็นจ�ำนวนค�ำตอบทีพ่ จิ ารณาแล้ว
ว่าสามารถน�ำมาใช้ได้ (valid)และเกีย่ วข้องกับค�ำถามโดยตรง และจะไม่นบั รวมค�ำตอบ “ไม่ได้ตอบข้อนี”้ เป็นจ�ำนวนตัวหาร
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ภาคผนวก 4 ผลการสัมภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูลคนส�ำคัญของโรงพยาบาลทีร่ ว่ มตอบแบบส�ำรวจในเรือ่ งการเตรียมและขนส่ง
ตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ
จ�ำนวน

ร้อยละ62

โรงพยาบาลมีระบบลงทะเบียนตัวอย่างสิ่งส่งตรวจทั้งหมดหรือไม่
มี
39
95.1
ไม่มี
2
4.9
ไม่ได้ตอบข้อนี้
3
ถ้ามี โปรดระบุแบบฟอร์มที่ใช้ลงทะเบียนตัวอย่าง:
สมุดบันทึก (Log book) ในห้องปฏิบัติการ
22
56.4
Log book ใน well baby clinic
9
23.1
Log book ใน ART clinic
8
20.5
Log book ในหอผู้ป่วยเด็ก
0
ฐานข้อมูลออนไลน์ของ NAP
16
41.0
อื่นๆ (คอมพิวเตอร์ของห้องปฏิบัติการ log bookใน ARV clinic แผนก OPD
15
38.5
		ผู้ป่วยเด็ก หรือห้องพักรอในระหว่างเจ็บครรภ์คลอด)
ในกรณีที่เก็บตัวอย่างเลือดครบส่วน (WB) โดยปกติแล้วจะมีการส่งตัวอย่างสิ่งส่งตรวจเพื่อรับการตรวจวิเคราะห์โดย:
รถโรงพยาบาล
17
70.8
รถห้องปฏิบัติการศูนย์ประจ�ำภูมิภาค/เขต
3
12.5
  
รถตู้โดยสาร/มอเตอร์ไซด์
2
8.3
บริษัทรับส่งสินค้าและพัสดุ
1
4.2
อื่นๆ (ทางฝ่ายผู้ป่วยน�ำตัวอย่างไปส่งห้องปฏิบัติการด้วยตัวเอง)
1
4.2
		ในกรณีทเี่ ก็บตัวอย่างเลือดแบบหยดลงบนกระดาษซับ (DBS) โดยปกติแล้วจะมีการส่งตัวอย่างสิง่ ส่งตรวจเพือ่ รับการตรวจวิเคราะห์โดย:
รถโรงพยาบาล
3
15.0
รถห้องปฏิบัติการอ้างอิง
0
  
รถตู้โดยสาร/มอเตอร์ไซด์
0
บริษัทรับส่งสินค้าและพัสดุ
0
อื่นๆ (โดยรถโดยสารประจ�ำทาง)
1
5.0
บริษัทไปรษณีย์ไทย
16
80.0
ในกรณีที่ใช้บริการของบริษัทไปรษณีย์ไทย มีการส่งตัวอย่างสิ่งส่งตรวจโดยใช้:
ระบบของโรงพยาบาล
10
62.5
ด�ำเนินการโดยที่ท�ำการไปรษณีย์โดยตรง
5
31.3
อื่นๆ (ส่งโดยเจ้าหน้าที่โครงการ PHPT)
1
6.3
		ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่งตัวอย่างสิ่งส่งตรวจคือ:
ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เกิดขึ้น
21
47.7
ผู้ดูแลเด็ก
2
4.5
โรงพยาบาล
15
34.1
อื่นๆ (ห้องปฏิบัติการเอกชน  โครงการ PHPT)
6
13.6
62
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		มีระบบตรวจสอบว่าตัวอย่าง EID ถูกส่งมาจากโรงพยาบาลจริง
ไม่มี
8
18.2
มี  แต่ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องนี้
7
15.9
มี  และมีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องนี้
29
65.9
		เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่รับผิดชอบการจัดส่งตัวอย่าง EID
แพทย์ประจ�ำแผนก OPD ผู้ป่วยเด็ก
1
2.3
แพทย์ประจ�ำแผนกสูติ-นรีเวช (OB/GYN)
1
2.3
พยาบาลแผนก OPD ผู้ป่วยเด็ก
5
11.4
พยาบาลประจ�ำคลินิกเด็กสุขภาพดี (well baby clinic)
2
4.5
พยาบาลประจ�ำคลินิก  ART
3
6.8
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
29
65.9
อื่นๆ (สสจ. คลินิกฝากครรภ์ ฝ่ายสุขาภิบาล จนท.โครงการ PHPT
6
13.6
		 พยาบาลเวชศาสตร์ป้องกัน ประธานชมรมผู้ติดเชื้อเอชไอวีเอดส์ (PLHIV)
		ในกรณีที่เก็บตัวอย่างเลือดครบส่วน (WB) โปรดระบุก�ำหนดการจัดส่งตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ :
มีก�ำหนดการที่แน่นอน
19
76.0
โรงพยาบาลเป็นผู้ก�ำหนด
3
12.0
มีก�ำหนดการที่แน่นอน แต่โรงพยาบาลสามารถจัดส่งตัวอย่างสิ่งส่งตรวจหาก
3
12.0
มีการร้องขอเป็นครั้งคราวได้
ไม่ได้ตอบข้อนี้
3
		ในกรณีที่เก็บตัวอย่างเลือดครบส่วน (WB) ตัวอย่าง WB ส�ำหรับส่งตรวจ EID:
จะถูกเก็บรวบรวมไว้จ�ำนวนหนึ่งเพื่อท�ำการตรวจวิเคราะห์ในคราวเดียวกัน (Batch)
10
37.0
ไม่มีการเก็บรวบรวมไว้
16
59.3
อื่นๆ
1
3.7
ในกรณีที่มีการเก็บรวบรวมตัวอย่าง (batch) มีการด�ำเนินการดังกล่าวบ่อยครั้งแค่ไหน
ทุกวัน
1
10.0
ทุกๆ 2 ถึง 3 วัน
1
10.0
ทุกๆ 4 ถึง 5 วัน
1
10.0
ทุกๆ 6 ถึง 7 วัน
5
50.0
น้อยครั้งกว่าทุกๆ 7 วัน (กล่าวคือ ตั้งแต่ทุกๆ 8 วันขึ้นไป)
2
20.0
โดยปกติแล้วท่านทราบชือ่ เจ้าหน้าทีแ่ ละเบอร์ตดิ ต่อห้องปฏิบตั กิ ารซึง่ โรงพยาบาลได้สง่ ตัวอย่างสิง่ ส่งตรวจขอรับการตรวจ EID โดยวิธี PCR
หรือไม่
ไม่ทราบ
3
6.8
ทราบ
32
72.7
ทราบเฉพาะเบอร์ติดต่ออย่างเดียว
9
20.5
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โดยปกติแล้วห้องปฏิบัติการจะรายงานผลการตรวจ EID หาการติดเชื้อเอชไอวีที่เป็นลบ (Negative) กลับไปยังโรงพยาบาลโดย:
ส่งใบรายงานผลการตรวจ
44
100.0
ทางโทรสาร (แฟ็กซ์)
4
9.1
ทางอีเมล
0
ทางโทรศัพท์
2
4.5
เข้าดูผลจากฐานข้อมูล NAP
8
18.2
โดยปกติแล้วห้องปฏิบัติการจะรายงานผลการตรวจ EID หาการติดเชื้อเอชไอวีที่เป็นบวก (Positive) กลับไปยังโรงพยาบาลโดย:
ส่งใบรายงานผลการตรวจ
35
79.5
ทางโทรสาร (แฟ็กซ์)
4
9.1
ทางอีเมล
0
ทางโทรศัพท์
4
9.1
เข้าดูผลจากฐานข้อมูล NAP
8
18.2
อื่นๆ (ไม่เคยมีกรณีที่ผลเป็นบวก)
6
13.6
ไม่ทราบ
3
6.8
บุคลากรของ รพ. ผู้ที่ได้รับผลการตรวจ EID เป็นคนแรก คือ
แพทย์ประจ�ำแผนก OPD ผู้ป่วยเด็ก
3
7.0
แพทย์ประจ�ำคลินิกเด็กสุขภาพดี (well baby clinic)
1
2.3
แพทย์ประจ�ำแผนกสูติ - นรีเวช (OB/GYN)
0
แพทย์ประจ�ำคลินิก ART
0
พยาบาลประจ�ำแผนก OPD ผู้ป่วยเด็ก
8
18.6
พยาบาลประจ�ำคลินิกเด็กสุขภาพดี (well baby clinic)
4
9.3
พยาบาลประจ�ำแผนกสูติ-นรีเวช
1
2.3
พยาบาลประจ�ำคลินิก  ART
5
11.6
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
18
41.9
อื่นๆ (เจ้าหน้าที่โครงการ PHPT พยาบาล (ประจ�ำแผนก NICU ส่งเสริมสุขภาพ
12
27.9
		 เวชศาสตร์ป้องกัน) แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาล
		 คลินิกฝากครรภ์หรือส�ำนักงานบริหารโรงพยาบาล)
ไม่ได้ตอบข้อนี้
1
เคยมีกรณีที่โรงพยาบาลไม่ได้รับรายงานผลการตรวจตัวอย่างสิ่งส่งตรวจที่ได้ส่งไปยังห้องปฏิบัติการบ้างหรือไม่
เคย
11
25.6
ไม่เคย
32
74.4
ไม่ได้ตอบข้อนี้
1
เคยมีกรณีที่ห้องปฏิบัติการขอให้ทางโรงพยาบาลส่งตัวอย่างผู้ป่วยใหม่อีกครั้งหรือไม่
เคย
7
16.7
ไม่เคย
35
83.3
ไม่ได้ตอบข้อนี้
2
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ถ้าเคย โปรดระบุสาเหตุที่ห้องปฏิบัติการร้องขอให้โรงพยาบาลส่งตัวอย่างใหม่อีกครั้ง
ตัวอย่างสิ่งส่งตรวจมีปริมาณไม่เพียงพอ
1
14.3
เชื้อตาย (Non-viable specimen)
2
28.6
ผลไม่เป็นที่แน่ชัด
1
14.3
ห้องปฏิบัติการไม่ได้ระบุสาเหตุ
2
28.6
ไม่ได้ตอบข้อนี้
1
ในกรณีที่พบว่าตัวอย่างสิ่งส่งตรวจไม่สามารถน�ำไปตรวจวิเคราะห์ได้ ห้องปฏิบัติการจะติดต่อโรงพยาบาลเป็นการด่วนใช่หรือไม่
ไม่ใช่
8
21.6
ใช่
10
27.0
เป็นบางครั้ง
15
40.5
ไม่ทราบ
4
10.8
ไม่ได้ตอบข้อนี้
7
ถ้าหากตอบว่าใช่หรือเป็นบางครั้ง ทางห้องปฏิบัติการติดต่อโรงพยาบาลอย่างไร
ทางโทรศัพท์
13
81.3
ทางโทรสาร (แฟ็กซ์)
0
ทางอีเมล
0
อื่นๆ (กรณีนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน)
3
18.8
ไม่ทราบ
1
6.3
ไม่ได้ตอบข้อนี้
9
ในกรณีที่ห้องปฏิบัติการพบว่าตัวอย่างสิ่งส่งตรวจไม่สามารถน�ำไปตรวจวิเคราะห์ได้ มีขั้นตอนปฏิบัติงานมาตรฐาน (SOP) ส�ำหรับร้องขอ
ตัวอย่างสิ่งส่งตรวจใหม่หรือไม่
ไม่มี
20
51.3
มี  เป็นใบค�ำขอเป็นลายลักษณ์อักษร
8
20.5
มี  แต่ไม่มีใบค�ำขอเป็นลายลักษณ์อักษร
11
28.2
ไม่ได้ตอบข้อนี้
5
ถ้าหากตัวอย่างสิ่งส่งตรวจที่เก็บได้จากทารกไม่สามารถน�ำไปตรวจวิเคราะห์ได้ จะมีการแจ้งผู้ดูแลเด็กว่ามีความจ�ำเป็นต้องเก็บตัวอย่าง
สิ่งส่งตรวจใหม่อีกครั้ง:
ในวันเดียวกัน
3
50.0
3 ถึง 7 วัน
1
16.7
มากกว่า 7 วันและก่อนนัดหมายครั้งถัดไป
2
33.3
ไม่ได้ตอบข้อนี้
1
ไม่เคยมีกรณีที่ตัวอย่างสิ่งส่งตรวจไม่สามารถน�ำไปตรวจวิเคราะห์ได้
37
ถ้าหากตัวอย่างสิง่ ส่งตรวจทีเ่ ก็บได้จากทารกไม่สามารถน�ำไปตรวจวิเคราะห์ได้ โดยปกติแล้วจะสามารถเก็บตัวอย่างสิง่ ส่งตรวจใหม่ได้ภายใน
1 ถึง 2 วัน
2
28.6
3 ถึง 7 วัน
3
42.9
มากกว่า 7 วัน แต่ต้องก่อนนัดหมายครั้งถัดไป
1
14.3
ในวันนัดหมายเข้ารับการตรวจครั้งถัดไป
1
14.3
ไม่เคยมีกรณีที่ตัวอย่างสิ่งส่งตรวจไม่สามารถน�ำไปตรวจวิเคราะห์ได้
37
-
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โรงพยาบาลได้รับผลการตรวจที่เป็นลบ (Negative)ที่เป็นลายลักษณ์อักษร:
ภายใน 1 สัปดาห์หลังจากเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ
5
ระหว่าง 1 ถึง 2 สัปดาห์หลังจากเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ
17
ระหว่าง 2 ถึง 3 สัปดาห์หลังจากเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ
9
มากกว่า 3 สัปดาห์หลังจากเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ
12
อื่นๆ (2 ถึง 4 สัปดาห์หลังจากเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ)
1
โรงพยาบาลสามารถเข้าไปดูผลการตรวจที่เป็นลบ (Negative) ในฐานข้อมูล NAPได้:
ภายใน 1 สัปดาห์หลังจากส่งใบค�ำขอตรวจ EID และตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ
6
ระหว่าง 1 ถึง 2 สัปดาห์หลังจากส่งใบค�ำขอตรวจ EID และตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ
5
ระหว่าง 2 ถึง 3 สัปดาห์หลังจากส่งใบค�ำขอตรวจ EID และตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ
4
มากกว่า 3 สัปดาห์หลังจากส่งใบค�ำขอตรวจ EID และตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ
5
อื่นๆ (ไม่ได้ใช้ระบบของ NAP)
16
ไม่ทราบ
9
โรงพยาบาลได้รับผลการตรวจที่เป็นบวก (Positive) ที่เป็นลายลักษณ์อักษร:
ภายใน 1 สัปดาห์หลังจากเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ
5
ระหว่าง 1 ถึง 2 สัปดาห์หลังจากเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ
14
ระหว่าง 2 ถึง 3 สัปดาห์หลังจากเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ
6
มากกว่า 3 สัปดาห์หลังจากเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ
7
อื่นๆ (ไม่เคยมีกรณีที่ผลการตรวจเป็นบวก)
7
ไม่ทราบ
5
โรงพยาบาลสามารถเข้าไปดูผลการตรวจที่เป็นบวก (Positive)ในฐานข้อมูล NAP ได้:
ภายใน 1 สัปดาห์หลังจากส่งใบค�ำขอตรวจ EID และตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ
5
ระหว่าง 1 ถึง 2 สัปดาห์หลังจากส่งใบค�ำขอตรวจ EID และตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ
5
ระหว่าง 2 ถึง 3 สัปดาห์หลังจากส่งใบค�ำขอตรวจ EID และตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ
1
มากกว่า 3 สัปดาห์หลังจากส่งใบค�ำขอตรวจ EID และตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ
5
อื่นๆ (ไม่ได้ใช้ระบบของ NAP)
17
ไม่ทราบ
11
โดยปกติแล้วทีมแพทย์และพยาบาลที่ให้การตรวจรักษาจะสามารถเข้าไปดูผลการตรวจที่เป็นลบ (Negative) ได้:
ภายใน 3 วันหลังจากเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ
6
4 ถึง 7 วัน
3
8 ถึง 14 วัน
12
15 ถึง 21 วัน
4
22 ถึง 28 วัน
2
29 ถึง 35 วัน
7
36 ถึง 42 วัน
1
43 ถึง 49 วัน
0
50 ถึง 56 วัน
1
อื่นๆ (ในวันนัดหมายครั้งถัดไป)
3
ไม่ได้ตอบข้อนี้
5
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ร้อยละ63
11.4
38.6
20.5
27.3
2.3
13.6
11.4
9.1
11.4
36.4
20.5
11.4
31.8
13.6
15.9
15.9
11.4
11.4
11.4
2.3
11.4
38.6
25.0
15.4
7.7
30.8
10.3
5.1
17.9
2.6
2.6
7.7
-

การประเมินระบบบริการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี
ในทารกที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อเอชไอวีให้เร็วที่สุดในประเทศไทย

ภาคผนวก 5 ผล EID จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลคนส�ำคัญของโรงพยาบาล (ต่อ)
จ�ำนวน
ร้อยละ63
โดยปกติแล้วทีมแพทย์และพยาบาลที่ให้การตรวจรักษาจะสามารถเข้าไปดูผลการตรวจที่เป็นบวก (Positive) ได้:
ภายใน 3 วันหลังจากเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ
8
21.1
4 ถึง 7 วัน
1
2.6
8 ถึง 14 วัน
8
21.1
15 ถึง 21 วัน
3
7.9
22 ถึง 28 วัน
3
7.9
29 ถึง 35 วัน
3
7.9
36 ถึง 42 วัน
2
5.3
43 ถึง 49 วัน
1
2.6
อื่นๆ (ไม่เคยมีกรณีที่ผลการตรวจเป็นบวก)
5
13.2
ไม่ทราบ
4
10.5
ไม่ได้ตอบข้อนี้
6
ในกรณีที่โรงพยาบาลใช้ระบบระเบียนผู้ป่วยที่นอกเหนือจากฐานข้อมูล NAP เมื่อโรงพยาบาลได้รับผลตรวจ EID จะมีการบันทึกลงระเบียน
EID หรือไม่
ไม่
0
0
ใช่
6
85.7
เป็นบางครั้ง
0
0
ไม่ทราบ
1
14.3
ไม่ได้ตอบข้อนี้
36
ในกรณีที่โรงพยาบาลใช้ระบบระเบียนผู้ป่วยที่นอกเหนือจากฐานข้อมูล NAP ทางโรงพยาบาลได้บันทึกวันเดือนปีที่ได้รับผลตรวจ EID ลงใน
ระเบียน EID หรือไม่
ไม่
10
25.0
ใช่
29
72.5
เป็นบางครั้ง
0
0
ไม่ทราบ
1
2.5
ไม่ได้ตอบข้อนี้
4
ถ้าหากตัวอย่างสิ่งส่งตรวจมีผลการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีเป็นบวกห้องปฏิบัติการได้ติดต่อเพื่อแจ้งโรงพยาบาลเป็นการด่วนหรือไม่ :
ไม่
20
47.6
ใช่
11
26.2
เป็นบางครั้ง
2
4.8
ไม่ทราบ
9
21.4
ไม่ได้ตอบข้อนี้
2
ถ้าใช่ โปรดระบุช่องทางในการแจ้งผล
ทางโทรศัพท์
8
88.9
ทางโทรศัพท์หรือทางโทรสาร (แฟ็กซ์)
1
11.1
ไม่ได้ตอบข้อนี้
2
-
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ภาคผนวก 5 ผล EID จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลคนส�ำคัญของโรงพยาบาล (ต่อ)
จ�ำนวน
ร้อยละ63
เมื่อทีมแพทย์และพยาบาลที่ให้การตรวจรักษาได้รับผลการตรวจยืนยันเป็นลบ (Negative)จะมีการแจ้งผลกลับไปยังผู้ดูแลเด็ก:
ในวันนัดหมายตรวจติดตามอาการครั้งถัดไป
32
72.7
ในวันเดียวกันกับวันที่ได้รับแจ้งผลการตรวจ
2
4.5
ในวันถัดไป
1
2.3
ภายใน 2 วันหลังจากได้รับแจ้งผลการตรวจ
2
4.5
ภายใน 1 สัปดาห์หลังจากได้รับแจ้งผลการตรวจ
1
2.3
มากกว่า 1 สัปดาห์หลังจากได้รับแจ้งผลการตรวจ
3
6.8
อื่นๆ (โดยการนัดหมาย)
3
6.8
เมื่อทีมแพทย์และพยาบาลที่ให้การตรวจรักษาได้รับผลการตรวจยืนยันเป็นบวก (Positive) จะมีการแจ้งผลกลับไปยังผู้ดูแลเด็ก:
ในวันนัดหมายตรวจติดตามอาการครั้งถัดไป
12
27.9
ในวันเดียวกันกับวันที่ได้รับแจ้งผลการตรวจ
5
11.6
ในวันถัดไป
5
11.6
ภายใน 2 วันหลังจากได้รับแจ้งผลการตรวจ
2
4.7
ภายใน 1 สัปดาห์หลังจากได้รับแจ้งผลการตรวจ
5
11.6
มากกว่า 1 สัปดาห์หลังจากได้รับแจ้งผลการตรวจ
2
4.7
อื่นๆ (ไม่เคยมีกรณีผลการตรวจเป็นบวกหรือนัดหมายให้ผู้ดูแลเด็กมารับผลโดยเร็วที่สุด)
10
23.3
ไม่ทราบ
2
4.7
ไม่ได้ตอบข้อนี้
1
โดยปกติแล้ว ทางโรงพยาบาลจะแจ้งผลการตรวจยืนยันเป็นลบ (Negative)ให้แก่ผู้ดูแลเด็กโดย:
ทางโทรศัพท์
4
9.1
แจ้งผู้ดูแลเด็กโดยตรงในวันนัดหมายตรวจติดตามอาการครั้งถัดไป
38
86.4
อื่นๆ (โทรศัพท์นัดหมายเพื่อให้ผู้ดูแลเด็กเข้ามารับการแจ้งผลด้วยตนเอง)
2
4.5
โดยปกติแล้ว ทางโรงพยาบาลจะแจ้งผลการตรวจยืนยันเป็นบวก (Positive)ให้แก่ผู้ดูแลเด็กโดย:
ทางโทรศัพท์
4
9.1
ในวันนัดหมายตรวจติดตามอาการครั้งถัดไป
14
31.8
ติดต่อผู้ดูแลเด็กและท�ำการนัดหมายตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อเข้าไปรับแจ้งผลการตรวจ/ให้ค�ำปรึกษา 21
47.7
อื่นๆ (ไม่เคยมีกรณีผลการตรวจเป็นบวก)
3
6.8
ไม่ทราบ
2
4.5
โดยปกติแล้วจะเริ่มให้ยา Co-trimoxazole แก่ทารกที่ได้รับเชื้อจากแม่เมื่อเด็กอายุ 4-6 สัปดาห์ใช่หรือไม่
ไม่ใช่
11
26.8
ใช่
22
53.7
ใช่  ในเด็กบางราย
6
14.6
อื่นๆ (ให้ยาดังกล่าวเป็นกรณีๆ ไปหรือ ไม่มีการให้ ARTแต่อย่างใด)
2
4.9
ไม่ได้ตอบข้อนี้
3
หลังจากแจ้งแก่ผู้ดูแลเด็กว่ามีผลการตรวจเป็นบวก (Positive) ก็จะเริ่มให้ยา co-trimoxazole ในทันที
ไม่ใช่
7
15.9
ใช่
36
81.8
ไม่ทราบ
1
2.3
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การประเมินระบบบริการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี
ในทารกที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อเอชไอวีให้เร็วที่สุดในประเทศไทย

ภาคผนวก 5 ผล EID จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลคนส�ำคัญของโรงพยาบาล (ต่อ)
จ�ำนวน
ร้อยละ63
หลังจากทราบผลการตรวจยืนยันเป็นบวก (Positive) แล้ว ยังจ�ำเป็นต้องรอผลการตรวจอื่นๆ เพิ่มเติมจากห้องปฏิบัติการเสียก่อนจึง
จะสามารถเริ่ม  ART ได้:
ไม่มีการตรวจใดๆ เพิ่มเติมอีก
6
13.6
การตรวจจ�ำนวน CD4 รวม
17
38.6
การตรวจนับเปอร์เซ็นต์ CD4
21
47.7
การตรวจปริมาณเชื้อไวรัส (viral load)
5
11.4
การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
27
61.4
Blood chemistry
24
54.5
อื่นๆ (ตรวจการท�ำงานของตับ ตรวจหาวัณโรค หรือไม่เคยพบกรณีผลการตรวจเป็นบวก)
11
25.0
ไม่ทราบ
2
4.5
หลังจากมีการยืนยันผลตรวจว่าเป็นบวก ก่อนเริ่มให้ ART แก่ทารกจ�ำเป็นต้องมีการด�ำเนินการเพิ่มเติมใดๆ บ้าง:
ไม่มีการด�ำเนินการใดๆ เพิ่มเติมอีก
1
2.3
ประเมิน/เตรียมความพร้อมผู้ดูแลเด็กก่อนเข้ารับ ART
27
61.4
ส่งต่อทารกให้แก่ผู้เชี่ยวชาญ/โรงพยาบาลอื่น
10
22.7
อื่นๆ (การประเมินพัฒนาการของเด็กหรือไม่เคยพบกรณีผลการตรวจเป็นบวก)
8
18.2
ไม่ทราบ
3
6.8

ภาคผนวก 6 ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลคนส�ำคัญของโรงพยาบาล
จ�ำนวน
ผู้ดูแลเด็กเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ EID
ใช่  เฉพาะค่าเดินทางเท่านั้น คิดเป็นเงินประมาณ 100 บาท
1
(หรือประมาณ 3.20 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ)
เชื่อว่าการน�ำเทคโนโลยีการส่งข้อความ SMS มาใช้ในการแจ้งผล PCR จะเกิดประโยชน์ต่อระบบ EID
ไม่เชื่อ
35
เชื่อ
8
ไม่ได้ตอบข้อนี้
1
ถ้าตอบว่าไม่เชื่อ โปรดระบุเหตุผล
        
ระบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพดีเพียงพออยู่แล้ว
18
        
เจ้าหน้าที่ไม่ควรได้รับข้อความที่เกี่ยวข้องกับงานบนโทรศัพท์มือถือส่วนตัว
16
         
ไม่เชื่อว่าวิธีการดังกล่าวจะสามารถปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้ป่วยได้
24
			 อื่นๆ (ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องและไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้
16
				 อาจเกิดความผิดพลาดส่งข้อมูลไปให้บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง)
ถ้าตอบว่าเชื่อ โปรดระบุว่าวิธีการแจ้งผลทาง SMS จะให้ประโยชน์อย่างไรบ้าง
        
ช่วยแจ้งเตือนให้ เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบผลการตรวจจากฐานข้อมูล NAP
2
        
ช่วยให้ประหยัดเวลาเนื่องจากไม่ต้องเข้าไปดูผลจากฐานข้อมูล NAP
1
        
ช่วยย่นระยะเวลาในการส่งผลให้แก่ผู้ดูแลเด็ก
7
64

ร้อยละ64
2.3

81.4
18.6
51.4
45.7
68.6
45.7

25
12.5
87.5

จ�ำนวนร้อยละในที่นี้เป็นจ�ำนวนร้อยละที่แท้จริง กล่าวคือ ตัวหารจะไม่ใช่จ�ำนวนของโรงพยาบาลที่ร่วมโครงการ แต่เป็นจ�ำนวนค�ำตอบที่พิจารณา
แล้วว่าสามารถน�ำมาใช้ได้ (valid) และเกี่ยวข้องกับค�ำถามโดยตรง และจะไม่นับรวมค�ำตอบ “ไม่ได้ตอบข้อนี้” เป็นจ�ำนวนตัวหาร
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ภาคผนวก 6 ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลคนส�ำคัญของโรงพยาบาล
จ�ำนวน
ร้อยละ64
เชื่อว่าในกรณีของทารกที่เป็นผู้ป่วยสงสัยหรือผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อเอชไอวี การใช้วิธีส่งข้อความ SMS จากโรงพยาบาลให้แก่ผู้ดูแลเด็กเพื่อ
นัดหมายตรวจติดตามอาการ (โดยไม่มกี ารเปิดเผยสถานะเอชไอวีของเด็ก) จะสามารถช่วยย่นระยะเวลาโดยรวมก่อนเริม่ ให้การรักษาด้วยยา
ต้านไวรัส (ART):
ไม่เชื่อ
42
97.7
เชื่อ (เนื่องจากปัจจุบันนี้ระยะเวลานับตั้งแต่โรงพยาบาลได้รับผลการตรวจจน
1
2.3
ถึงวันนัดหมายครั้งถัดไปจะใช้เวลานาน)
ไม่ได้ตอบข้อนี้
1
ถ้าตอบไม่เชื่อ โปรดระบุเหตุผล
ระบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพดีเพียงพออยู่แล้ว
15
35.7
ทางโรงพยาบาลใช้วิธีโทรเข้ามือถือผู้ดูแลเด็กเพื่อนัดหมายตรวจติดตาม
20
47.6
อาการอยู่ก่อนแล้ว
ไม่เชื่อว่าวิธีการดังกล่าวจะสามารถปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้ป่วยได้
31
73.8
ผู้ดูแลเด็กจ�ำนวนมากไม่มีโทรศัพท์มือถือ
11
26.2
ผู้ดูแลเด็กเปลี่ยนเบอร์มือถือบ่อย
21
50.0
ผู้ดูแลเด็กส่วนใหญ่ไม่ชอบให้ทางโรงพยาบาลโทรเข้าเบอร์มือถือ
4
9.5
อื่นๆ (ผู้ดูแลเด็กไม่ทราบวิธีเปิดดูข้อความ SMS อาจส่งข้อความไปเข้าเบอร์
				 มือถือของผูอ้ นื่ ไม่สามารถพูดโต้ตอบกันได้หรือไม่สามารถสือ่ สารแบบสองทางได้)
13
31.0
เชื่อว่าระบบซึ่งมีการส่งข้อความ SMS ให้ผู้ดูแลเด็กอย่างสม�่ำเสมอเพื่อแจ้งเตือนวันนัดหมายจะช่วยให้ผู้ป่วยเด็กสามารถรับยาได้อย่าง
สม�ำ่ เสมอมากยิ่งขึ้น
ไม่เชื่อ
28
65.1
เชื่อ
14
32.6
ไม่ทราบ
1
2.3
ไม่ได้ตอบข้อนี้
1
เชื่อว่าการจัดให้มีสายด่วน (Hotline) เพื่อให้ผู้ดูแลเด็กโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลทารกจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
ไม่เชื่อ
8
18.6
เชื่อ
35
81.4
ไม่ได้ตอบข้อนี้
1
โดยปกติแล้วหญิงมีครรภ์ ทารก หรือผู้ดูแลทารกซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้รับบริการใดบ้าง
ไม่ได้รับบริการใดๆ เลย
4
9.3
ได้รับบริการเช่นเดียวกับผู้มีสัญชาติไทยโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ
8
18.6
ได้รับบริการเช่นเดียวกับผู้มีสัญชาติไทยแต่ทางโรงพยาบาลเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
11
25.6
ได้รับบริการเช่นเดียวกับผู้มีสัญชาติไทยแต่ทางโครงการการเข้าถึงบริการยาต้าน
13
30.2
ไวรัสเอดส์ระดับชาติสำ� หรับผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์กรณีผู้ป่วยไทยนอกสิทธิ์และ
แรงงานต่างด้าว (National Access to Antiretroviral Program for People Living
with HIV/AIDS-Extension project หรือ NAPHA-Extension) เป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย
ได้รับบริการเช่นเดียวกับผู้มีสัญชาติไทยแต่ทางโครงการของสภากาชาดไทย
2
4.7
เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
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การประเมินระบบบริการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี
ในทารกที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อเอชไอวีให้เร็วที่สุดในประเทศไทย

ภาคผนวก 6 ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลคนส�ำคัญของโรงพยาบาล (ต่อ)
จ�ำนวน
5

ร้อยละ64
11.6

จังหวัด

ขนาด รพ.

ส�ำนักงาน สธ. เขตพื้นที่

ชลบุรี
สมุทรปราการ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
นครศรีธรรมราช
เชียงราย
ชลบุรี (พัทยา)
นนทบุรี
สุพรรณบุรี
สงขลา
ตรัง
ระยอง
กรุงเทพฯ
สมุทรสาคร
อุบลราชธานี
ลพบุรี

ขนาดเล็ก
ขนาดเล็ก
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดเล็ก
ขนาดใหญ่
ขนาดใหญ่
ขนาดกลาง
ขนาดเล็ก
ขนาดใหญ่
ขนาดเล็ก
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดเล็ก
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง

ได้รับบริการเช่นเดียวกับผู้มีสัญชาติไทยแต่ทางโครงการพิเศษของกระทรวงสาธารณสุข
(สธ.) เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ถูกส่งต่อไปยังโรงพยาบาลอื่น
0
0.0
ถูกส่งต่อไปยังองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) หรือองค์การระหว่างประเทศ
2
4.7
อื่นๆ (โครงการ PHPT ถูกส่งกลับประเทศ ไม่เคยมีกรณีนี้เกิดขึ้น ได้รับบริการฝากครรภ์
7
16.3
		 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่ผู้ป่วยเป็นผู้รับผิดชอบค่าบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ)
ไม่ได้ตอบข้อนี้
1
โรงพยาบาลมีระบบติดตามทารกที่ถูกส่งต่อออกไปจากโรงพยาบาลได้ทุกขณะในระหว่างรับบริการ PMTCT หรือเมื่อเด็กเข้ารับการตรวจ
ติดตามอาการหลังจากนั้นหรือไม่
ไม่มี
11
25.6
มี  พร้อมเอกสารที่ออกให้เป็นลายลักษณ์อักษร
19
44.2
มี  แต่ไม่ได้ออกเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ดูแลเด็ก
12
27.9
ไม่ทราบ
1
2.3
ไม่ได้ตอบข้อนี้
1
เชื่อว่าทางโรงพยาบาลจ�ำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากส่วนกลางเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ EID
ไม่จ�ำเป็น
6
14.3
จ�ำเป็น
36
85.7
ไม่ได้ตอบข้อนี้
2
-

ภาคผนวก 7 รายชื่อโรงพยาบาลที่เข้าร่วมการตอบแบบส�ำรวจในครั้งนี้
โรงพยาบาล
รพ. บางละมุง
รพ. บางพลี
รพ. ภูมิพลอดุลยเดช
รพ. เจริญกรุงประชารักษ์*
รพ. ฉวาง
รพ. เชียงรายประชานุเคราะห์
รพ. ชลบุรี
รพ. ชลประทาน
รพ. เดิมบางนางบวช
รพ. หาดใหญ่
รพ. กันตัง
รพ. แกลง
รพ. กลาง*
รพ. กระทุ่มแบน
รพ. กุดข้าวปุ้น
รพ. ลพบุรี

03
01
00
00
11
10
03
01
02
12
12
03
00
04
07
02
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ภาคผนวก 7 รายชื่อโรงพยาบาลที่เข้าร่วมการตอบแบบส�ำรวจในครั้งนี้
โรงพยาบาล
รพ. ล�ำพูน
รพ. มะขาม
รพ. แม่ออน
รพ. ศูนย์ยะลา เขตพื้นที่บริการ สธ. ที่ 12
รพ. มุกดาหาร
รพ. น�้ำโสม
รพ. หนองบัวแดง
รพ. ปางมะผ้า
รพ. ปากท่อ
รพ. ปากพนัง
รพ. พิจิตร
รพ. โพนทอง
รพ. โพทะเล
รพ. พระจอมเกล้า
รพ. ปราสาท
รพ. ราชวิถี
รพ. ราชบุรี
รพ. สมุทรสาคร
รพ. สมุทรปราการ
รพ. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
รพ. สงขลานครินทร์
รพ. ค่ายสุรนารี
รพ. ตากสิน
รพ. ทุ่งเสลี่ยม
รพ. อุดรธานี
รพ. วชิระ (วชิรพยาบาล)*
รพ. ศูนย์วชิระภูเก็ต
รพ. วังสะพุง

จังหวัด
ล�ำพูน
จันทบุรี
เชียงใหม่
ยะลา
มุกดาหาร
อุดรธานี
ชัยภูมิ
แม่ฮ่องสอน
ราชบุรี
นครศรีธรรมราช
พิจิตร
ร้อยเอ็ด
พิจิตร
เพชรบุรี
สุรินทร์
กรุงเทพฯ
ราชบุรี
สมุทรสาคร
สมุทรปราการ
ชลบุรี (พัทยา)
สงขลา
นครราชสีมา
กรุงเทพฯ
สุโขทัย
อุดรธานี
กรุงเทพฯ
ภูเก็ต
เลย

ขนาด รพ.
ขนาดกลาง
ขนาดเล็ก
ขนาดเล็ก
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดเล็ก
ขนาดเล็ก
ขนาดเล็ก
ขนาดเล็ก
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดเล็ก
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดเล็ก
ขนาดใหญ่
ขนาดใหญ่
ขนาดกลาง
ขนาดกลาง
ขนาดกลาง
ขนาดกลาง
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดเล็ก
ขนาดใหญ่
ขนาดใหญ่
ขนาดกลาง
ขนาดเล็ก

ส�ำนักงาน สธ. เขตพื้นที่
10
03
10
12
07
06
05
10
04
11
09
07
09
04
05
00
04
04
00
03
12
05
00
08
06
00
11
06

* โรงพยาบาลในสังกัดส�ำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครหรือสถาบันอิสระอื่นๆ ซึ่งเข้าร่วมเฉพาะการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลคนส�ำคัญ (key informant
interview) เท่านั้น
ค�ำอธิบายเพิ่มเติม:
ขนาดใหญ่ = โรงพยาบาลขนาดใหญ่ (โดยทั่วไปจะเป็นโรงพยาบาลศูนย์ส�ำหรับการส่งต่อผู้ป่วย)
ขนาดกลาง = โรงพยาบาลขนาดกลาง (โดยทั่วไปจะเป็นโรงพยาบาลจังหวัด (รพ.ทั่วไป)
ขนาดเล็ก = โรงพยาบาลขนาดเล็ก (โดยทั่วไปจะเป็นโรงพยาบาลอ�ำเภอ (รพ.ชุมชน)
หรือสถานีอนามัย (ปัจจุบัน คือ รพ. ส่งเสริมสุขภาพต�ำบล)
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การประเมินระบบบริการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี
ในทารกที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อเอชไอวีให้เร็วที่สุดในประเทศไทย

แผนที่แสดงต�ำแหน่งที่ตั้งของจังหวัดที่มีการส�ำรวจเรื่อง EID

71

ภาคผนวก 8 รายชื่อห้องปฏิบัติการที่ให้บริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง EID ซึ่งเข้าร่วมในการส�ำรวจ EID ในครั้งนี้
ล�ำดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ชื่อห้องปฏิบัติการ

จังหวัดที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยทางคลินิก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรุงเทพฯ  นนทบุร  ี ปทุมธานี  พระนครศรีอยุธยา  อ่างทอง  สิงห์บรุ ี  
ลพบุรี  สระบุรี  นครนายก  ราชบุรี  สมุทรปราการ  สุพรรณบุรี
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 (ตรัง)
ตรัง  ระนอง  พังงา  กระบี่  ภูเก็ต
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 (อุดรธานี)
อุดรธานี  หนองคาย  หนองบัวล�ำภู  เลย
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 (ชลบุรี)
ฉะเซิงเทรา  นครนายก  ปราจีนบุรี สมุทรปราการ  สระแก้ว  จันทบุรี  
ชลบุรี  ตราด  ระยอง
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 (สมุทรสงคราม)
กาญจนบุรี  สุพรรณบุรี  ราชบุรี  นครปฐม  เพชรบุรี  สมุทรสาคร   
สมุทรสงคราม  ประจวบคีรีขันธ์
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 (นครราชสีมา)
นครราชสีมา  บุรีรัมย์  สุรินทร์   ชัยภูมิ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 (ขอนแก่น)
ขอนแก่น  ร้อยเอ็ด  มหาสารคาม  กาฬสินธุ์  มุกดาหาร  
สกลนคร  นครพนม
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 (อุบลราชธานี)
อุบลราชธานี  ยโสธร  อ�ำนาจเจริญ  ศรีสะเกษ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 (นครสวรรค์)
ก�ำแพงเพชร  พิจติ ร  อุทยั ธานี  นครสวรรค์  ชัยนาท  ลพบุร  ี สิงห์บรุ ี  
อ่างทอง
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 (พิษณุโลก)
พิษณุโลก  อุตรดิตถ์  ตาก  สุโขทัย  เพชรบูรณ์
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 (เชียงใหม่)
เชียงใหม่  ล�ำพูน  ล�ำปาง  แม่ฮ่องสอน
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)
สุราษฎร์ธานี  ชุมพร  นครศรีธรรมราช  พัทลุง
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 (สงขลา)
สงขลา  ปัตตานี  ยะลา  นราธิวาส  สตูล
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 13 (เชียงราย)
เชียงราย  แพร่  น่าน  พะเยา
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิกคณะเทคนิคการแพทย์
ทุกจังหวัด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาคผนวก 9 รายชื่อทีมประเมินการทบทวนบัตรบันทึกประวัติผู้ป่วย
ล�ำดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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ชื่อ – สกุล
นางนรีลักษณ์ กุลฤกษ์  
นางไฉไล เลิศวนางกูร
นางนิรมล ปัญสุวรรณ  
นางสาวศรินยา  พงศ์พันธุ์
นายวัชรพล  สีนอ
นางอรพรรณ  แสงวรรณลอย
นางสุปิยา จันทรมณี
นางสาวพรสุรางค์ ราชภักดี
นางสาวสุมนา  สันทัดงาน
นางสาวจุฑามาศ สินประจักษ์ผล
นางสาวจุฑามาศ  เบ้าค�ำกอง
นางสาวกาญจนา นียพันธุ์
นายมนัส ใหญ่มาก
นายถนอม  นามวงศ์
นางสาวนิศาชล  เสนาค�ำ 
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