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ใบสมัครเพื่อเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 21st Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 

ประเภทการสมัคร   [  ] TQM-Best Practices           ประเภทองค์กร [  ] หน่วยงานทางด้านสาธารณสุข 
ชื่อเรื่องนำเสนอ รูปแบบการให้บริการทางห้องปฏิบัติการเอชไอวีของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 
เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด [  ] 3. การเอาใจใส่ลูกค้าและตลาด       
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น  
ที่อยู ่181/37 ซอยราชประชา ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น   
โทรศัพท์ 0 4322 2818      โทรสาร 0 4322 6164         เว็บไซต์ https://ddc.moph.go.th/odpc7/ 
ชื่อผู้เขียน (ผู้นำเสนอ) นางสาวกมลทิพย์  กฤษฎารักษ์   ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
เบอร์โทรศัพท์มือถือ 08 1392 9977                     e–Mail kwangkriss@yahoo.com 
ชื่อผู้เขียน นายธีระพจน์ สิงห์โตหิน                          ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ 
เบอร์โทรศัพท์มือถือ 09 42899742                     e–Mail thiraphot@yahoo.com 
ชื่อผู้เขียน นายบุญทนากร  พรมภักดี                            ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
เบอร์โทรศัพท์มือถือ 06 1956 1919                     e–Mail boontanakorn@gmail.com 
ชื่อผู้เขียน นางสาวรัชนีกร  กุญแจทอง                         ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
เบอร์โทรศัพท์มือถือ 08 3143 3329                     e–Mail koonjatong@hotmail.com 
ชื่อผู้เขียน นางสาววิภาพร ต้นภูเขียว                       ตำแหน่ง นักกีฏวิทยา 
เบอร์โทรศัพท์มือถือ 08 7426 9157                  e–Mail vipapon1106@hotmail.com 
สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม”  
1. ตรวจเร็ว ลดระยะเวลาการตรวจและรายงานผลให้สั้นที่สุด (LEAN)  
2. รู้เร็ว ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแจ้งเตือนค่าวิกฤตแบบ Alert ภายใต้การปกป้องสิทธิของผู้ป่วยอย่างเข้มงวด   

ประสิทธิผล  
1. รูปแบบการให้บริการทางห้องปฏิบัติการเอชไอวีที่มีประสิทธิภาพ สามารถลดขั้นตอน และระยะเวลาการตรวจและ
รายงานผลการตรวจหาปริมาณเชื้อเอชไอวีในกระแสเลือดจากเดิมเฉลี่ย 7 วัน เป็นเฉลี่ย 2 วัน และการตรวจหาเชื้อเอชไอ
วีดื้อยาต้านไวรัสจากเดิมเฉลี่ย 20 วัน เป็นเฉลี่ย 7 วัน  
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่ส่งตรวจจากเดิม จำนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 90.7 และเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 98.17  
3. ขยายกระบวนการพัฒนาระบบบริการทางห้องปฏิบัติการเอชไอวีไปใช้กับห้องปฏิบัติการตรวจหาเชื้อวัณโรค 

การอนุญาตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได้    
  [  ] อนุญาต   [  ] ไม่อนุญาต 
การอนุญาตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหว่างท่ีนำเสนอในวันการจัดงานขององค์กรผู้สมัครนี้ได้ 
             [  ] อนุญาต   [  ] ไม่อนุญาต 

บทคัดย่อ 

ชื่อเรื่อง: รูปแบบการใหบ้ริการทางห้องปฏิบัติการเอชไอวีของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 7 ขอนแก่น 
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น (สคร. 7 ขอนแก่น) เป็นหน่วยบริการ
ที่รับส่งต่อตัวอย่างส่งตรวจของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับยาต้านไวรัสจากโรงพยาบาลเครือข่ายจำนวนกว่า 
100 แห่งในเขตสุขภาพที่ 7 ขอนแก่น และเขตสุขภาพที่ 8 อุดรธานี การตรวจวิเคราะห์ที่ให้บริการ  ได้แก่ การตรวจวัด
ระดับเซลล์เม็ดเลือดขาวลิมโฟซัยต์ชนิด CD4 (CD4 Cell Count; CD4) การตรวจหาปริมาณเชื้อเอชไอวีในกระแสเลือด 
(HIV– 1 Viral Load; VL) และตรวจหาเชื้อเอชไอวีดื้อยาต้านไวรัส (HIV-1 Drug Resistance; DR) จากการประเมินความ
พึงพอใจของผู้รบับริการที่ส่งตัวอย่างตรวจจำนวน 120 คน พบสภาพปัญหาในด้านความล่าช้าของการตรวจ การรายงาน
ผล และการติดต่อประสานงาน สคร. 7 ขอนแก่นจึงพัฒนารูปแบบการให้บริการทางห้องปฏิบัติการเอชไอวีที่มี



 

  2 

รูปแบบใหม ่

การตรวจหาปริมาณเชื้อเอชไอวีในกระแสเลือด การตรวจหาเชื้อเอชไอวีด้ือยาต้านไวรัส 

ก่อน 

วันท่ี 
1 5 

กำหนดรายงาน 

ปฏบิัติจริง 

วันท่ี 

ปฏบิัติจริง 

5 

7
 

21 
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กำหนดรายงาน 
ก่อน 

ประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ โดยผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ได้รับการรักษาที่
ถูกต้อง รวดเร็ว และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย  
วิสัยทัศน์: ระบบควบคุมโรคที่ได้มาตรฐานสากล เพ่ือประชาชนสุขภาพดี ภายในปี 2568 
ค่านิยม: “MOPH” เพื่อสร้างความมุ่งมั่นที่จะสรรสร้างบริการและการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ  บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายขององค์กร ประกอบด้วย 4 ประเด็น ได้แก่ M: Mastery เป็นนายตนเอง, O: Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่  
P: People centered ใส่ใจประชาชน และ H: Humility ถอ่มตัวอ่อนน้อม  
วัฒนธรรม: มีวินัย ใฝ่คุณธรรม  นำวิชาการ  ประสานงานเด่น  เน้นการเรียนรู้ เชิดชูองค์กร 
พันธกิจ: สคร. 7 ขอนแก่นมีภารกิจหลักในการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพ ใน
พ้ืนที่ 4 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์ โดยมีกระบวนการส่งมอบผลผลิตการป้องกันควบคุม
โรคและภัยสุขภาพตามพันธกิจของหน่วยงาน ขับเคลื่อนโดยตรงกับกลุ่มเป้าหมายคือ ประชาชน อีกส่วนหนึ่งขับเคลื่อนผ่าน
กลุ่มเครือข่ายที่ทำงานด้วยกัน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายประชาชนสุขภาพดี (ลดเสี่ยง ลดโรค ลดตาย) 
วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยมที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผล:  

การพัฒนารูปแบบการให้บริการทางห้องปฏิบัติการเอชไอวี โดยมีกระบวนการและข้ันตอน ดังนี้ 
1. ตรวจเร็ว โดยปรับปรุงรูปแบบการให้บริการทางห้องปฏิบัติการเอชไอวีที่ สคร.7 ขอนแก่น ลดระยะเวลารายงานผลให้
สั้นที่สุดโดยตัดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น (LEAN) และใช้กระบวนการสื่อสารให้โรงพยาบาลเครือข่ายจำนวนกว่า 100 แห่ง 
ทราบถึงการปรับปรุงรูปแบบการให้บริการผู้ป่วยที่เร็วขึ้น ดังแผนภาพที่ 1  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
แผนภาพที่ 1 เปรียบเทียบกระบวนการตรวจหาปริมาณเชื้อเอชไอวีในกระแสเลือด และเอชไอวีดื้อยาก่อนและหลังพัฒนา 

 

จากแผนภาพที่ 1 สะท้อนให้เห็นว่ากระบวนการที่พัฒนาขึ้นสามารถลดระยะเวลาในการให้บริการได้เร็วขึ้น
ครึ่งหนึ่งของเวลาก่อนพัฒนา โดยมีขั้นตอนที่สนับสนุนการดำเนินงาน ดังนี้ 1) จัดทำคู่มือแนวทางในการส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการให้เป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน พร้อมทั้งสื ่อสารแนวทาง โดยจัดส่งให้โรงพยาบาลทุกแห่งผ่านสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเครือข่าย 2) กำหนดให้ส่ง Plasma จำนวน 2 หลอด โดยหลอดที่ 1 ตรวจหาปริมาณเชื้อเอชไอวีใน
กระแสเลือด และหลอดที่ 2 เก็บไว้ที่อุณหภูมิ -20 ºC สำหรับตรวจซ้ำ หรือกรณีพลาสมาหลอดแรกปริมาตรไม่เพียงพอ 
ซึ่งส่งผลต่อการลดระยะเวลาการตรวจหาเชื้อเอชไอวีดื้อยา เนื่องจากหน่วยบริการไม่ต้องเจาะเก็บตัวอย่าง Plasma จาก
ผู้ป่วยอีกครั้ง ส่งผลดีทั้งลดรอบระยะเวลาและประหยัดค่าใช้จ่ายทั้งค่าเดินทาง ค่าอาหาร และค่าเสียเวลา 3) หากสิ่งส่ง
ตรวจเป็นไปตามเงื่อนไขข้อ (2) คือ ตัวอย่างมีปริมาณเชื้อเอชไอวีในกระแสเลือดตั้งแต่ 1,000 Copies/ml.ขึ้นไป รูปแบบ
ใหม่มีระบบรายงานผลในกลุ่มไลน์ พร้อมทั้งให้ป้อนข้อมูลส่งตรวจหาเชื้อเอชไอวีดื้อยาต้านไวรัสใน NAP Plus Program 
(Alert) และถ่ายรูปใบส่งตรวจส่งทางไลน์ เพื่อความรวดเร็ว โดยไม่ต้องส่งไปรษณีย์ 4) รูปแบบการให้บริการใหม่จะแจ้ง
สถานะการให้บริการในกลุ่มไลน์เป็นระยะ 5) เครือข่ายสามารถกำหนดวันนัดผู้ป่วยเพื่อฟังผลการตรวจวิเคราะห์และรับ
ยาได้อย่างชัดเจนและเป็นระบบ โดยสามารถส่งตรวจหาปริมาณเชื้อเอชไอวีในกระแสเลือดได้ทุกวัน ส่วนการตรวจหาเชื้อ
เอชไอวีดื ้อยาต้านไวรัส กำหนดเวลาตัดยอดเวลา 11.30 น. ทุกวันศุกร์ และจะได้รับผลการตรวจผ่าน NAP Plus 
Program ภายในเวลา 20.00 น. ของวันอังคารในสัปดาห์ถัดไป 

วันท่ี 
1 30 กำหนดรายงาน 

ปฏบิัติจริง 60 

2-3 

21 

หลัง 

วันท่ี 
1 30 

กำหนดรายงาน 

ปฏบิัติจริง 
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หลัง 
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2. รู้เร็ว  ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแจ้งเตือนค่าวิกฤตแบบ Alert ภายใต้การปกป้องสิทธิของผู้ป่วยอย่างเข้มงวด โดยทำการ
พัฒนาระบบประสานงานและกระบวนการส่งตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือให้เกิด
การไหลผ่านของข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและการแจ้งเตือนแบบ Alert ทั้งนี้ สคร.7 ขอนแก่น คำนึงถึงความเสี่ยงที่อาจ
เกิดกับผู้ป่วยหากมีการตรวจและรายงานผลช้า จึงพัฒนาการแจ้งผลการตรวจแบบ Alert ทำให้เพิ่มความรวดเร็วของการ
สื่อสาร ซึ่งจะช่วยให้แพทย์นำผลการตรวจไปปรับเปลี่ยนสูตรยาที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยได้รวดเร็วและเหมาะสม โดยการตั้ง
กลุ่มไลน์ HIVLab ODPC7 NETWORK มีสมาชิกซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการและผู้ประสานงานเอดส์ รวม 253 คน 
เพื่อ 1) รายงานสถานะรับตัวอย่างในแต่ละวันว่าห้องปฏิบัติการเอชไอวีได้รับตัวอย่างที่ส่งมาแล้ว เพิ่มความมั่นใจของ
โรงพยาบาลที่ส่งตรวจ 2) แจ้งในกรณีที่ตัวอย่างที่ส่งมาไม่ถูกต้อง เพื่อให้มีการเก็บตัวอย่างส่งตรวจใหม่โดยเร็ว 3) แจ้งใน
กรณีที่ตัวอย่างและใบส่งตรวจไม่ตรงกัน 4) แจ้งสถานะการตรวจวิเคราะห์ (ไม่ใช่แจ้งผลการตรวจ) เช่น แจ้งว่าตัวอย่าง
ของโรงพยาบาลใดตรวจเสร็จแล้ว และระบุหมายเลขของตัวอย่าง (NAP NUMBER) ที่มีค่าปริมาณเชื้อเอชไอวีในกระแส
เลือดตั้งแต่ 1,000 Copies/ml.ขึ้นไป ซึ่งถือเป็นค่าวิกฤต เป็นต้น และ 5) เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งเชิงวิชาการและ
การทำงานระหว่างผู้ประสานงานเอดส์ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาล และทีมห้องปฏิบัติการเอชไอวีของ 
สคร.7 ขอนแก่นได้ทันที จากการรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ที่รวดเร็ว นำไปสู่การ รักษาเร็ว แพทย์สามารถนำผลที่ได้
ไปวางแผนการรักษา ปรับเปลี่ยนสูตรยา และเสริมพลังให้ผู้ป่วยมีความตั้งใจในการดูแลตนเอง กินยาถูกต้อง ตรงเวลา 
สม่ำเสมอ (Adherence) ส่งคืนคุณภาพชีวิตที่ดี ให้แก่ผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์ สามารถอธิบายเป็นรูปแบบของ
การให้บริการ ดังแผนภาพที่ 2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
แผนภาพที่ 2 Flow chart รูปแบบการให้บริการทางห้องปฏบิตัิการเอชไอวีของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 

ก่อนพัฒนา หลังพัฒนา 


