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บทความฉบับเตม็ (TQM Full Paper) 
 
ชื่อเรื่องน าเสนอ รูปแบบการให้บริการทางห้องปฏิบัติการเอชไอวีของส านักงานปูองกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 
ชื่อหน่วยงาน ส านักงานปูองกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น 
ชื่อผูเ้ขียน    
1) นางสาวกมลทิพย์ กฤษฎารักษ์       (ผู้น าเสนอ) 
ต าแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการพิเศษ  
โทรศัพท:์ 08 1392 9977  E–Mail: kwangkriss@yahoo.com 
 
2) นายธีระพจน์ สิงห์โตหิน          
ต าแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ   
โทรศัพท:์ 09 4289 9742  E–Mail: thiraphot@yahoo.com 
 
3) นายบุญทนากร พรมภักดี               
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
โทรศัพท:์ 06 1956 1919  E–Mail: boontanakorn@gmail.com 
 
4) นางสาวรัชนีกร กุญแจทอง               
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทรศัพท:์ 08 3143 3329  E–Mail: koonjatong@hotmail.com 
 
5) นางสาววิภาพร ต้นภูเขียว                        
ต าแหน่ง นักกีฏวิทยา 
โทรศัพท:์ 08 7426 9157  E–Mail: vipapon1106@hotmail.com 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  2 

1. บทสรุปของผู้บริหาร  
ส านักงานปูองกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น (สคร.7 ขอนแก่น) เป็นหน่วยบริการที่รับตรวจตัวอย่างของผู้ติด

เชื้อเอชไอวีและผู้ปุวยเอดส์ที่ได้รับยาต้านไวรัสจากโรงพยาบาลเครือข่ายในเขตสุขภาพที่ 7 และ 8 จ านวน 95 แห่ง โดย
ให้บริการตรวจวัดระดับเซลล์เม็ดเลือดขาวลิมโฟซัยต์ชนิด CD4 การตรวจหาปริมาณเชื้อเอชไอวีในกระแสเลือด และ
ตรวจหาเชื้อเอชไอวีดื้อยาต้านไวรัส จากการประเมินตนเองและความพึงพอใจของผู้รับบริการที่ส่งตัวอย่างตรวจในปี 
2560 พบสภาพปัญหาด้านความล่าช้าของการตรวจ การรายงานผล และการติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาลต่างๆซึ่ง
เป็นผู้รับบริการ สคร.7 ขอนแก่นจึงพัฒนารูปแบบการให้บริการทางห้องปฏิบัติการเอชไอวีที่มีประสิทธิภาพ สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ โดยมีกระบวนการและข้ันตอน ดังนี้ 

1. ตรวจเร็ว โดยปรับปรุงรูปแบบการให้บริการทางห้องปฏิบัติการเอชไอวีที่ สคร.7 ขอนแก่น ลด
ระยะเวลารายงานผลให้สั้นที่สุดโดยตัดขั้นตอนที่ไม่จ าเป็น (LEAN) และใช้กระบวนการสื่อสารให้โรงพยาบาล
เครือข่ายทราบ เช่น จัดท าคู่มือแนวทางในการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการให้เป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกัน ก าหนดให้
ส่งตัวอย่างพลาสมาจ านวน 2 หลอด ลดระยะเวลาและประหยัดค่าใช้จ่ายในการเจาะเก็บตัวอย่างจากผู้ปุวยอีกครั้ง
เพ่ือตรวจหาเชื้อเอชไอวีดื้อยาต้านไวรัส การถ่ายภาพใบส่งตรวจทางไลน์เพ่ือความรวดเร็วโดยไม่ต้องส่งเอกสารทาง
ไปรษณีย์ การก าหนดวันเวลาตรวจและรายงานผลที่ชัดเจน ท าให้เครือข่ายสามารถก าหนดวันนัดผู้ปุวยมาฟังผล
การตรวจวิเคราะห์รับยาได้อย่างชัดเจนและเป็นระบบ  

2. รู้เร็ว ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการประสานงานและแจ้งเตือนผู้รับบริการ ภายใต้การปกปูองสิทธิของ
ผู้ปุวย โดยการจัดท ากลุ่มไลน์ “HIVLab ODPC7 NETWORK” ใช้ติดต่อประสานงานภายในเครือข่าย เพ่ือความ
ถูกต้องและรวดเร็ว รายงานสถานะรับตัวอย่างในแต่ละวัน แจ้งในกรณีตัวอย่างที่ส่งมามีปัญหา เช่น ปริมาตรไม่
เพียงพอ ใบส่งตรวจไม่ถูกต้องตรงกันกับตัวอย่าง แจ้งสถานะการตรวจวิเคราะห์ แจ้งเตือนค่าวิกฤตแบบ Alert และ
เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงานภายในเครือข่าย  

จากการปรับปรุงรูปแบบการให้บริการดังกล่าว พบว่าสามารถลดขั้นตอนการตรวจหาปริมาณเชื้อเอชไอวีใน
กระแสเลือดจาก 4 ขั้นตอน เหลือ 3 ขั้นตอน ลดระยะเวลาการตรวจและรายงานผลจากเดิมเฉลี่ย 7 วัน เป็นเฉลี่ย 
2 วัน และลดขั้นตอนการตรวจหาเชื้อเอชไอวีดื้อยาต้านไวรัสจาก 4 ขั้นตอน เหลือ 3 ขั้นตอน ลดระยะเวลาการ
ตรวจและรายงานผลจากเดิมเฉลี่ย 20 วัน เป็น 7 วัน ส่วนความพึงพอใจของผู้รับบริการที่ส่งตรวจหาปริมาณเชื้อ
เอชไอวีในกระแสเลือดในปี 2560 ร้อยละ 85 เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 98.15 ในปี 2562 และความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่ส่งตรวจหาเชื้อเอชไอวีดื้อยาต้านไวรัสในปี 2560 ร้อยละ 90 เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 97.2 ในปี 2562 การ
ตรวจและการรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ที่รวดเร็ว น าไปสู่การ “รักษาเร็ว” แพทย์สามารถน าผลที่ได้ไปวาง
แผนการรักษา ปรับเปลี่ยนสูตรยา และเสริมพลังสร้างแรงจูงใจให้ผู้ปุวยมีความตั้งใจในการดูแลตนเอง กินยาถูกต้อง 
ตรงเวลา สม่ าเสมอ (Adherence) ส่งคืน “คุณภาพชีวิตที่ดี” ให้แก่ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ปุวยเอดส์ 
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2. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและหน่วยงาน  
2.1 โครงสร้างขององค์กร  
ส านักงานปูองกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น (สคร.7 ขอนแก่น) ได้ก าหนดโครงสร้างการบริหารงาน

โดยแบ่งเป็น 9 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มบริหารทั่วไป กลุ่มยุทธศาสตร์แผนงานและเครือข่าย กลุ่มพัฒนาองค์กร 
กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและวิจัย กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ กลุ่มระบาดวิทยาฯ กลุ่มห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค กลุ่มโรคติดต่อ และกลุ่มโรคไม่ติดต่อ มีการมอบอ านาจให้แก่รองผู้อ านวยการ ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการ ปฏิบัติราชการแทนและก ากับดูแลการปฏิบัติงานของกลุ่มผ่านการลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ระหว่างผู้ช่วยผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ กับผู้อ านวยการ สคร .7 ขอนแก่น หัวหน้ากลุ่มกับผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
รองผู้อ านวยการ เพ่ือให้มีการด าเนินงานตามขั้นตอนของตัวชี้วัดให้บรรลุตามเปูาหมาย   มีการติดตาม
ความก้าวหน้าผลการด าเนินงานรายไตรมาสผ่านระบบบริหารจัดการยุทธศาสตร์ (Estimates SM)  

2.2 วิสัยทัศน์: ระบบควบคุมโรคที่ได้มาตรฐานสากล เพ่ือประชาชนสุขภาพดี ภายในปี 2568     
ค่านิยม: “MOPH” เพ่ือสร้างความมุ่งมั่นที่จะสรรสร้างบริการและการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ บรรลุวัตถุประสงค์และ
เปูาหมายขององค์กร ประกอบด้วย 4 ประเด็น คือ M: Mastery เป็นนายตนเอง  O: Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่  
P: People centered ใส่ใจประชาชน H: Humility ถ่อมตัวอ่อนน้อม   
วัฒนธรรม: มีวินัย ใฝุคุณธรรม  น าวิชาการ  ประสานงานเด่น  เน้นการเรียนรู้ เชิดชูองค์กร    
พันธกิจ: มีภารกิจหลักในการด าเนินการเฝูาระวัง ปูองกัน และควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพ ในพ้ืนที่จังหวัด
ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์ โดยมีกระบวนการส่งมอบผลผลิตตามพันธกิจของหน่วยงาน 
ขับเคลื่อนโดยตรงกับกลุ่มเปูาหมายคือ ประชาชน อีกส่วนหนึ่งขับเคลื่อนผ่านกลุ่มเครือข่ายที่ท างานด้วยกัน เพ่ือให้
บรรลุเปูาหมายประชาชนสุขภาพดี (ลดเสี่ยง ลดโรค ลดตาย) 

2.3 ผลิตภัณฑ์/บริการที่ส าคัญ ผลิตภัณฑ์วิชาการ ได้แก่ รายงานการพยากรณ์โรค คู่มือ แนวทางในการ
ด าเนินงาน องค์ความรู้/นวัตกรรม รายงานผลการวิจัย ผลการส ารวจ ผลการประเมิน บริการที่ส าคัญ ได้แก่ 
รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้ด้านโรคติดต่อน าโดยแมลง หลักสูตรการอบรมที่
จ าเป็นในการปฏิบัติงาน การนิเทศ ติดตาม   บริการพ่นสารเคมคีวบคุมปูองกันโรค การสอบสวนและควบคุมโรค   
กลไกในการส่งมอบให้กับลูกค้า ผ่านการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่าน
เว็บไซต์หน่วยงาน วารสารวิชาการ จุลสาร หรือการน าเสนอผลงานวิชาการ  เทคโนโลยีดิจิทัล สื่อสังคมออนไลน์ 
 

2.4 กลุ่มลูกค้าที่ส าคัญ ผู้รับบริการ ได้แก่ 1) ประชาชน (กลุ่มเสี่ยง กลุ่มวัย กลุ่มโรค กลุ่มพ้ืนที่เปูาหมาย) 
2) หน่วยงานภาครัฐ (หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข นอกกระทรวงสาธารณสุข อปท.) 3) หน่วยงาน
ภาคเอกชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ (1) กลุ่มเครือข่ายที่ท างานร่วมกัน ได้แก่ สสจ. สสอ. รพศ. รพท. รพช. รพ.
สต. อปท. สื่อมวลชน มหาวิทยาลัย ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน (2) ผู้บังคับบัญชาทางนโยบาย ได้แก่ 
ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 7 (3) กลุ่มผู้รับผลกระทบ เช่น ผู้ประกอบการที่อยู่ในข่ายการบังคับใช้
กฎหมาย องค์กรภาคเอกชน และภาคประชาชน  

2.5 รางวัล/ประกาศนียบัตรที่ได้รับ (1) ได้รับรางวัลหน่วยงานที่มีความโดดเด่นด้านการสร้างสุขในองค์กร 
(Happy MOPH) ปี 2561  (2) ได้รับรางวัลเลิศรัฐระดับดี สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทสัมฤทธิผล
ประชาชนมีส่วนร่วม  เรื่อง  “รัฐ ราษฎร์ ร่วมใจ ต้านภัยโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย”  
(3) ได้รับรางวัลเลิศรัฐระดับชมเชย สาขาบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ  เรื่อง “ตรวจเร็ว  รู้เร็ว  รักษาเร็ว  
ยับยั้งเอดส์ดื้อยา  ส่งคืนคุณภาพชีวิตที่ดี”  (4) รางวัลรองชนะเลิศองค์กรคุณธรรม จริยธรรมและต่อต้านทุจริต ปี 2562  
(5) ผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานล าดับที่ 1 ปี 2561- 2562  
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3. การเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวัง ของ "ลูกค้าของกระบวนการที่น าเสนอ"     
 สคร.7 ขอนแก่น เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการตรวจทางห้องปฏิบัติการเอชไอวี โดยรับตรวจตัวอย่างของ
ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ปุวยเอดส์ที่ได้รับยาต้านไวรัสจากโรงพยาบาลเครือข่ายจ านวน 95 แห่งในเขตสุขภาพที่ 7 
และ 8 การตรวจวิเคราะห์ที่ให้บริการ ได้แก่ การตรวจวัดระดับเซลล์เม็ดเลือดขาวลิมโฟซัยต์ชนิด CD4  การ
ตรวจหาปริมาณเชื้อเอชไอวีในกระแสเลือด (HIV Viral Load; VL) และตรวจหาเชื้อเอชไอวีดื้อยาต้านไวรัส (HIV 
Drug Resistance; DR) ซึ่งการตรวจวิเคราะห์ทั้ง 3 ชนิดเป็นการตรวจเพ่ือประเมินและติดตามการรักษาผู้ติดเชื้อ
เอชไอวีและผู้ปุวยเอดส์ที่ได้รับยาต้านไวรัส ซึ่งหากผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ปุวยเอดส์มีการตอบสนองที่ดีต่อการรักษา 
จะมีระดับเซลล์เม็ดเลือดขาวลิมโฟซัยต์ชนิด CD4 เพ่ิมขึ้น และมีปริมาณเชื้อเอชไอวีในกระแสเลือดลดลงจนกระทั่ง
ตรวจวัดไม่ได้ ในกรณีที่ตัวอย่างส่งตรวจมีปริมาณเชื้อเอชไอวีในกระแสเลือดมากกว่า  1,000 Copies/ml. ซึ่งบ่ง
บอกถึงแนวโน้มของการดื้อยาต้านไวรัส ตัวอย่างส่งตรวจนั้นจะได้รับการตรวจหาเชื้อเอชไอวีดื้อยาต้านไวรัส ซึ่งเป็น
การตรวจวิเคราะห์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง มีความยุ่งยากหลายขั้นตอน ใช้เวลานาน เครื่องมือและน้ ายามีราคาแพง 
สคร.7 ขอนแก่นเป็นหน่วยงานเดียวที่เปิดให้บริการในพ้ืนที่เขตบริการสุขภาพที่  7 และ 8 เพ่ือให้แพทย์น าผลการ
ตรวจวิเคราะห์ไปวางแผนปรับเปลี่ยนสูตรยาต้านไวรัสและติดตามผลการรักษา น าไปสู่การมีอายุที่ยืนยาว และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป 

ในการท าหน้าที่เป็นหน่วยตรวจทางห้องปฏิบัติการเอชไอวี ลูกค้าของ สคร.7 ขอนแก่น แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 
ได้แก่  

1) แพทย์ พยาบาล นักเทคนิคการแพทย ์ผู้ประสานงานเอดส์ของโรงพยาบาลเครือข่ายจ านวน 95 แห่งใน
เขตสุขภาพท่ี 7 และ 8 ที่ส่งตัวอย่างตรวจและรับผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ  

2) ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ปุวยเอดส์ทีไ่ด้รับการดูแลรักษาโดยอ้างอิงผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ  
สคร.7 ขอนแก่นได้เรียนรู้ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าจากการประเมินความพึงพอใจของ

ลูกค้ากลุ่มแรกโดยการให้ท าแบบประเมินความพึงพอใจเมื่อมีการจัดประชุมพัฒนาศักยภาพเครื อข่ายทาง
ห้องปฏิบัติการ และแบบสอบถามความพึงพอใจแบบออนไลน์ปีละ 2 ครั้ง โดยผลการประเมินในปี 2560 พบสภาพ
ปัญหาด้านความล่าช้าของการตรวจ การรายงานผล และการติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาลต่างๆ ซึ่งเป็น
ผู้รับบริการของสคร.7 ขอนแก่น  ดังนั้นจึงได้ด าเนินการพัฒนารูปแบบการให้บริการทางห้องปฏิบัติการเอชไอวีที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการส่วนความพึงพอใจของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ปุวย
เอดส์นั้นท าไดย้ากเนื่องจากบทบาทภารกิจของ สคร.7 ขอนแก่นจะไม่ได้ติดต่อผู้ปุวยโดยตรง จากการประเมินความ
พึงพอใจของลูกค้าพบว่า สิ่งที่ลูกค้าคาดหวังได้แก่ การได้รับผลการตรวจที่ถูกต้อง รวดเร็ว สะดวกในการติดต่อ
ประสานงาน ดังนั้น สคร.7 ขอนแก่น จึงได้ก าหนดตัวชี้วัดดังนี้  

1) ร้อยละความถูกต้องของการตรวจวิเคราะห์และรายงานผล  
2) ร้อยละความทันเวลาในการรายงานผลการตรวจวิเคราะห์  
3) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ซึ่งรวมถึงความพึงพอใจในการติดต่อประสานงานที่สะดวกรวดเร็ว

ด้วย 
 

4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต  
กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต มีการด าเนินการ ดังนี้   

    1. การส่งตรวจระดับเซลล์เม็ดเลือดขาวลิมโฟซัยต์ชนิด CD4 และตรวจหาปริมาณเชื้อเอชไอวีในกระแส
เลือด  ผู้ประสานงานเอดส์ (HIV Coordinator; HIV Co.) ของโรงพยาบาล ซึ่งมีหน้าที่ดูแลติดตามก ากับการ
รับประทานยาของผู้ปุวย จะเป็นผู้ปูอนข้อมูลส่งตรวจผ่านโปรแกรม NAP PLUS จากนั้นเจาะเก็บตัวอย่างจ านวน 
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1-2 หลอดน าส่งพร้อมใบส่งตรวจ เมื่อตัวอย่างมาถึงห้องปฏิบัติการเอชไอวี สคร .7 ขอนแก่น เจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบัติการจะเตรียมตัวอย่าง หากพบปัญหาหมายเลขที่หลอดตัวอย่างไม่ตรงกับใบส่งตรวจ ตัวอย่างมีปริมาตร
ไม่เพียงพอ ลักษณะของตัวอย่างไม่เหมาะสม เช่น เม็ดเลือดแดงแตก (Hemolysis) เจ้าหน้าที่จะต้องติดต่อประสาน
ไปยังโรงพยาบาลที่ส่งตรวจทางโทรศัพท์เพ่ือให้ตรวจสอบแก้ไข หรือเจาะเก็บตัวอย่างใหม่ ขั้นตอนนี้จะใช้เวลานาน 
ส่งผลให้ตัวอย่างดังกล่าวไม่ได้รับการตรวจวิเคราะห์ในทันที และเมื่อห้องปฏิบัติการเอชไอวีของ สคร.7 ขอนแก่น
ด าเนินการตรวจวิเคราะห์เสร็จแล้วจะลงข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์ในโปรแกรม NAP PLUS เพ่ือให้ผู้ประสานงาน
เอดส์และแพทย์น าผลการตรวจวิเคราะห์ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ปุวยเอดส์ ต่อไป 
โดยก าหนดระยะเวลาไว้ 3 วันท าการส าหรับตรวจวัดระดับเซลล์เม็ดเลือดขาวลิมโฟซัยต์ชนิด CD4 ส่วนการ
ตรวจหาปริมาณเชื้อเอชไอวีในกระแสเลือดก าหนดไว้ 5 วันท าการหลังจากตัวอย่างมาถึงห้องปฏิบัติการเอชไอวี 
สคร.7 ขอนแก่น ซึ่งผู้ประสานงานเอดส์ส่วนใหญ่จะเข้าดูผลในโปรแกรมหลังจากเวลาผ่านไปเกิน 3 และ 5 วัน 
    2. การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพ่ือตรวจหาเชื้อเอชไอวีดื้อยาต้านไวรัส เมื่อผู้ประสานงานเอดส์เข้าดูใน
โปรแกรม NAP PLUS พบว่าผู้ปุวยมีปริมาณเชื้อเอชไอวีในกระแสเลือดมากกว่า 1,000 Copies/ml. จะติดตาม
ผู้ปุวยรายนั้นมาท่ีโรงพยาบาลเพื่อเจาะเก็บตัวอย่างพลาสมาส่งตรวจอีกครั้ง และลงข้อมูลส่งตรวจหาเชื้อเอชไอวีดื้อ
ยาต้านไวรัสในโปรแกรม NAP PLUS จากนั้นจะส่งใบส่งตรวจมาพร้อมกับตัวอย่างพลาสมา จากนั้นเมื่อผู้รับผิดชอบ 
ตรวจหาเชื้อเอชไอวีดื้อยาต้านไวรัสเสร็จแล้วก็จะรายงานผลในโปรแกรม NAP PLUS โดยไม่มีการแจ้งเตือน ซึ่งผู้
ประสานงานเอดส์ส่วนใหญ่จะเข้าดูผลในโปรแกรมหลังจากเวลาผ่านไปเกิน 30 วัน  
    3. ระยะเวลารายงานผล (Turnaround Time) นับตั้งแต่เวลาที่ตัวอย่างส่งตรวจมาถึงห้องปฏิบัติการ 
จนกระท่ังผู้ตรวจวิเคราะห์รายงานผลการตรวจในโปรแกรม NAP PLUS ได้มีการก าหนดระยะเวลารายงานผลการ
ตรวจวัดระดับเซลล์เม็ดเลือดขาวลิมโฟซัยต์ชนิด CD4  การตรวจหาปริมาณเชื้อเอชไอวีในกระแสเลือด และการ
ตรวจหาเชื้อเอชไอวีดื้อยาต้านไวรัส ภายใน 3 5 และ 30 วันท าการ ตามล าดับ 
    4. การติดต่อประสานงานระหว่างห้องปฏิบัติการเอชไอวี  สคร.7 ขอนแก่น กับโรงพยาบาลเพ่ือแจ้ง
สถานะการรับตัวอย่าง รวมถึงสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด เช่น ตัวอย่างส่งตรวจมีสภาพและปริมาตรไม่เหมาะสม 
ไม่สามารถตรวจวิเคราะห์ได้ หรือใบน าส่งตัวอย่างไม่สมบูรณ์ จะใช้วิธีการโทรศัพท์ไปที่โรงพยาบาล ซึ่งสิ้นเปลือง
ค่าใช้จ่ายและใช้เวลารอนาน หากประสานงานด้วยหนังสือราชการก็พบปัญหาความล่าช้าหรือเอกสารสูญหาย ท า
ให้ผู้ปุวยได้รับการตรวจวิเคราะห์ไม่ทันเวลาหรือไม่ได้รับการตรวจวิเคราะห์ ไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพและการด าเนิน
ของโรค 
 ปีงบประมาณ 2560 ผู้รับผิดชอบการตรวจทางห้องปฏิบัติการเอชไอวีได้วิเคราะห์ระยะเวลาปฏิบัติจริงพบ
ความไม่สอดคล้องกับระยะเวลาที่ก าหนด ได้แก่ การตรวจหาปริมาณเชื้อเอชไอวีในกระแสเลือดซึ่งก าหนดรายงาน
ผลภายใน 5 วันท าการ แต่ในทางปฏิบัติพบว่ามีการรายงานผลโดยเฉลี่ย 7 วันท าการ ระยะเวลารายงานผลนาน
ที่สุดถึง 21 วัน  ส่วนการตรวจหาเชื้อเอชไอวีดื้อยาต้านไวรัสซึ่งก าหนดรายงานผลภายใน 30 วัน แต่ในทางปฏิบัติ
พบว่ามีการรายงานผลนานถึง 60 วัน ประกอบกับผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่ส่งตรวจหาปริมาณ
เชื้อเอชไอวีในกระแสเลือดพบว่า มีความพึงพอใจเพียงร้อยละ 85 ท าให้ผู้รับผิดชอบต้องทบทวนและปรับปรุง
กระบวนการท างาน (แผนภาพที่ 1) 
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แผนภาพที่ 1 ขั้นตอนการด าเนินงานแบบเดิม 
 
5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่   
 กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ ด าเนินการดังนี้ 
    5.1 ตรวจเร็ว ปรับปรุงระบบการให้บริการทางห้องปฏิบัติการเอชไอวีที่ สคร.7 ขอนแก่น ลดระยะเวลา
รายงานผลโดยลดขั้นตอนที่ไม่จ าเป็น (LEAN) และใช้กระบวนการสื่อสารให้โรงพยาบาลเครือข่าย จ านวน 95 แห่ง 
ทราบถึงการปรับปรุงระบบการให้บริการผู้ปุวยที่เร็วขึ้น มีข้ันตอนดังนี้ 
       5.1.1 จัดท าคู่มือแนวทางหรือเงื่อนไขในการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ
เดียวกัน ไดร้ับตัวอย่างส่งตรวจที่ดีมีคุณภาพ ลดเวลาในการแก้ไขปัญหา โดยจัดส่งคู่มือให้โรงพยาบาลทุกแห่งผ่าน
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ตัวอย่างจาก รพ. ทุกวัน 

ตรวจ Viral load 

1 หลอด ตรวจ VL 

รายงานผลผ่าน NAP Plus Program 

เฉลี่ย 7 วัน*, min 3 วัน, max 21 วัน  

รพ. ดูผลการตรวจผ่าน NAP Plus Program 

VL < 1000 copies/ml  VL > 1000 copies/ml 

ผู้ปุวยรับยาสตูรเดิม 

รพ. Key ตรวจ DR ใน 
NAP Plus Program 

สคร. 7 ขอนแก่นตรวจและ
รายงานผล DR ผ่าน NAP Plus 

Program 

เฉลี่ย 20 วัน*, min 7 วัน, 
max 60 วัน  

รพ. นัดผู้ปุวยเพื่อปรับการรักษา 

รอผล 5 วัน  

ไม่สามารถระบุเวลาที่
ชัดเจนได ้ขึ้นกับผู้ป่วย 

รพ. ติดตามผู้ปุวยมาจดัเก็บ
ตัวอย่างส่งตรวจ DR 

 

น าส่งตัวอย่างพร้อมใบ NAP 
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       5.1.2 การส่งตรวจหาปริมาณเชื้อเอชไอวีในกระแสเลือด ก าหนดส่งตัวอย่างพลาสมาจ านวน 2 หลอด 
หลอดที่ 1 ตรวจหาปริมาณเชื้อเอชไอวีในกระแสเลือด หลอดที่ 2 เก็บไว้ที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส ส าหรับ
ตรวจซ้ า หรือกรณีพลาสมาหลอดแรกปริมาตรไม่เพียงพอ และเพ่ือตรวจหาเชื้อเอชไอวีดื้อยาต้านไวรัสในกรณีที่
ปริมาณไวรัสมากกว่า 1,000 Copies/ml. (โรงพยาบาลไม่ต้องเจาะเก็บตัวอย่างส่งอีกครั้ง ผู้ป่วยไม่ต้องมา
โรงพยาบาลอีก ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายท้ังค่าเดินทาง และค่าอาหาร) 
       5.1.3 เมื่อตรวจพบว่าตัวอย่างมีปริมาณเชื้อเอชไอวีในกระแสเลือดมากกว่า 1,000 Copies/ml.
ผู้รับผิดชอบจะแจ้งโรงพยาบาลในกลุ่มไลน์เพ่ือให้พิจารณาลงข้อมูลส่งตรวจหาเชื้อเอชไอวีดื้อยาต้านไวรัสใน NAP 
plus Program (แจ้งเตือนแบบ Alert) โดยเร็วที่สุด 
       5.1.4 การส่งตรวจหาเชื้อเอชไอวีดื้อยาต้านไวรัส โรงพยาบาลผู้ส่งตรวจสามารถถ่ายภาพใบส่งตรวจ
แล้วส่งทางไลน์ได้ทันท ีเพ่ือความถูกต้องและรวดเร็วโดยไม่ต้องส่งไปรษณีย์ 
       5.1.5 ปรับระบบการให้บริการทางห้องปฏิบัติการเอชไอวี เพ่ือโรงพยาบาลที่ส่งตรวจจะสามารถ
ก าหนดวันนัดผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ปุวยเอดส์มาฟังผลการตรวจวิเคราะห์รับยาได้อย่างชัดเจนและเป็นระบบ  โดย
สามารถส่งตรวจหาปริมาณเชื้อเอชไอวีในกระแสเลือดได้ทุกวันราชการ ส่วนการตรวจหาเชื้อเอชไอวีดื้อยาต้านไวรัส 
ก าหนดเวลารับตัวอย่างเข้าระบบตรวจทุกวันศุกร์ เวลา 11.30 น. และจะได้รับผลการตรวจผ่าน NAP Plus 
Program ภายในเวลา 20.00 น. ของวันอังคารในสัปดาห์ถัดไป  
    5.2 รู้เร็ว ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแจ้งเตือนค่าวิกฤตแบบ Alert ภายใต้การปกปูองสิทธิของผู้ปุวย ทั้งนี้ สคร.7 
ขอนแก่น ค านึงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดกับผู้ปุวยหากมีการตรวจและรายงานผลช้า จึงพัฒนาการแจ้งผลการตรวจ
แบบ Alert ท าให้เพ่ิมความรวดเร็วของการสื่อสาร ซึ่งจะช่วยให้แพทย์น าผลการตรวจไปปรับเปลี่ยนสูตรยาที่ใช้ใน
การรักษาผู้ปุวยได้รวดเร็วและเหมาะสม โดยการตั้งกลุ่มไลน์ HIVLab ODPC7 NETWORK มีสมาชิกซึ่งเป็น
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการและ ผู้ประสานงานเอดส์ของโรงพยาบาล รวม 250 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ  
       5.2.1 รายงานสถานะรับตัวอย่างในแต่ละวันว่าห้องปฏิบัติการเอชไอวีได้รับตัวอย่างที่ส่งมาแล้ว เพ่ิม
ความมั่นใจของโรงพยาบาลที่ส่งตรวจว่าไม่มีการสูญหายของตัวอย่างส่งตรวจ และไม่ส่งตัวอย่างผิดหน่วยตรวจ 
                5.2.2 แจ้งในกรณีที่ตัวอย่างที่ส่งมีปัญหา เช่น มีปริมาตรน้อยเกินไป หรือสภาพของตัวอย่างไม่
เหมาะสม มีการปนเปื้อนของเม็ดเลือดแดงหรือมีการแตกของเม็ดเลือดแดง เพ่ือให้มีการเก็บตัวอย่างส่งตรวจใหม่
โดยเร็ว 
       5.2.3 แจ้งในกรณีที่ตัวอย่างและใบส่งตรวจไม่ตรงกัน โดยจะยังไม่น าเข้าระบบตรวจจนกว่า
โรงพยาบาลที่ส่งตรวจจะแก้ไขและยืนยัน        
       5.2.4 แจ้งสถานะการตรวจวิเคราะห์ (ไม่ใช่แจ้งผลการตรวจ) เช่น แจ้งว่าตัวอย่างของโรงพยาบาลใด 
ตรวจเสร็จแล้ว และระบหุมายเลขของตัวอย่าง (NAP NUMBER) ที่มีค่าปริมาณเชื้อเอชไอวีในกระแสเลือดมากกว่า 
1,000 Copies/ml. ซึ่งถือเป็นค่าวิกฤตท่ีต้องแจ้งผู้ประสานงานเอดส์ทันทเีพ่ือจะได้ปูอนข้อมูลส่งตรวจหาเชื้อ 
เอชไอวีดื้อยาต้านไวรัสใน NAP Plus Program แล้วถ่ายรูปใบส่งตรวจส่งทางไลน์ เพ่ือห้องปฏิบัติการเอชไอวีจะได้
น าตัวอย่างรายนั้นไปตรวจหาเชื้อเอชไอวีดื้อยาต้านไวรัสต่อไป ส่วนการแจ้งสถานะการตรวจวัดระดับเซลล์เม็ด
เลือดขาวลิมโฟซัยต์ชนิด CD4 และการตรวจหาเชื้อเอชไอวีดื้อยาต้านไวรัส ก็แจ้งในกลุ่มไลน์เช่นกัน 

      5.2.5 เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งวิชาการและการท างานระหว่างผู้ประสานงานเอดส์ เจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาล กับทีมห้องปฏิบัติการเอชไอวีของ สคร.7 ขอนแก่นได้ทันท ี

5.3 รักษาเร็ว แพทย์สามารถน าผลที่ได้ไปวางแผนการรักษา ปรับเปลี่ยนสูตรยา และเสริมพลังสร้าง
แรงจูงใจให้ผู้ปุวยมีความตั้งใจในการดูแลตนเอง กินยาถูกต้อง ตรงเวลา สม่่าเสมอ (Adherence)  
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5.4 ส่งคืนคุณภาพชีวิตที่ดี จากการได้รับการรักษาที่เหมาะสม ท าให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ปุวยเอดส์มี
สุขภาพแข็งแรงข้ึน ท างานหาเลี้ยงชีพและเลี้ยงดูบุคคลในครอบครัวได้ พร้อมที่จะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างมีความสุข  

เปรียบเทียบขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินงานได้ดังตารางท่ี 1  
 

ตารางท่ี 1 ขั้นตอนและระยะเวลา ในการส่งตรวจและรายงานผลทางห้องปฏิบัติการเอชไอวี สคร.7 ขอนแก่น 

ขั้นตอน ก่อนพัฒนา หลังพัฒนา 
ขั้นตอนที่ 1 รพ. คีย์ส่งตรวจ VL และ
เจาะเก็บตัวอย่าง  

  

  - จ านวนเก็บตัวอย่าง 1 หลอด 2 หลอด 
  - ระยะเวลาน าส่งตัวอย่าง 1 วัน 1 วัน 
ขั้นตอนที่ 2 การแจ้งสถานะของตัวอย่างที่
มีปัญหา  

แจ้งทางโทรศัพท์ใช้
ระยะเวลามากกว่า 1 วัน 

แจ้งสถานะในกลุ่มไลน์  
HIVLab ODPC7 NETWORK 1 วัน 

ขั้นตอนที่ 3 สคร.7 ขอนแก่น ตรวจและ
ลงผลใน NAP Plus 

สคร.7 ขอนแก่น ตรวจและ
ลงผลใน NAP Plus แต่ไม่มี
การแจ้งสถานะการตรวจ 
 (5 วัน) 

สคร.7 ขอนแก่น ตรวจและลงผลใน 
NAP Plus พร้อมแจ้งตัวอย่างที่ค่าเกิน 
1,000 Copies/ml. (1-3 วัน) 

ขั้นตอนที่ 4 โรงพยาบาลเข้าดูผล  มากกว่า 5 วัน 1 วัน 
รพ. ติดตามผู้ปุวยมาจัดเก็บตัวอย่างส่ง
ตรวจ DR 

ระยะเวลาไม่แน่นอนขึ้นอยู่
กับผู้ปุวย 

- 

น าส่งตัวอย่างพร้อมใบ 1 วัน - 
รพ.คีย์ส่งตรวจ DR ถ่ายภาพใบ NAP ส่ง
ไลน์ HIVLab ODPC7 NETWORK 

- 1 วัน หรือน้อยกว่า 

สคร. 7 ขอนแก่น ตรวจ DR 14–30 วัน 4-7 วัน 
รายงานผลใน NAP  เฉลี่ย 20 วัน เฉลี่ย 1 วัน 

ระยะเวลาการด าเนินงานรวม เฉลี่ย 20 วัน (7 - 60 วัน)  เฉลี่ย 7 วัน (4- 14 วัน)  
 

สามารถอธิบายเป็นผังกระบวนการ ดังนี้ 
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แผนภาพที่ 2 ขั้นตอนการด าเนินงานแบบใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างจาก รพ. ทุกวัน 

ตรวจ Viral load 

2 หลอด ตรวจ VL 1 หลอด 
อีก 1 หลอด เก็บรกัษาที่อุณหภูมิ -20ºC 

เพื่อรอตรวจ DR 

รายงานผลผ่าน NAP Plus Program 

เฉลี่ย 2 วัน*, min 1 วัน, max 3 วัน  

รพ. ดูผลการตรวจผ่าน NAP Plus Program 

VL < 1000 copies/ml  VL > 1000 copies/ml 

ผู้ปุวยรับยาสตูรเดิม รพ. Key ตรวจ DR ใน 
NAP Plus Program 

สคร. 7 ขอนแก่นตรวจและ
รายงานผล DR ผ่าน NAP Plus 

Program 

รายงาน สถานะการตรวจ 
แบบ Alert 

เฉลี่ย 7 วัน*, min 4 วัน, 
max 14 วัน  

รพ. นัดผู้ปุวยเพื่อปรับการรักษา 

1 วัน 

แจ้งสถานะในกลุ่มไลน ์(Alert)         
HIVLab ODPC7 NETWORK 

ถ่ายรูปใบ NAP ส่งเข้ากลุ่มไลน ์         
HIVLab ODPC7 NETWORK 
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แผนภาพที่ 3  Flow chart เปรียบเทียบรูปแบบการให้บริการทางห้องปฏิบัติการเอชไอวีของส านักงาน 
                  ปูองกันควบคุมโรคท่ี 7 ขอนแก่น ก่อนและหลังพัฒนา 
 

รอผล 5 วัน 

VL > 1000 copies/ml 
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ภาพที่ 4 HIVLab ODPC7 NETWORK 
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ภาพที่ 5 การแจ้งรับตัวอย่างส่งตรวจทางกลุ่มไลน์ เพ่ือความม่ันใจของผู้รับบริการ 
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ภาพที่ 6 การแนะน าข้อปฏิบัติในการเก็บและน าส่งตัวอย่างส่งตรวจผ่านทางกลุ่มไลน์ 
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ภาพที่ 7 แจ้งเครือข่ายในกรณีท่ีไม่สามารถตรวจวิเคราะห์ได้ในวันนั้น เนื่องจากตัวอย่างยังไม่ครบจ านวน 

 

 
ภาพที่ 8 แจ้งสถานะการรายงานผลการตรวจหาปริมาณเชื้อเอชไอวีในกระแสเลือด และตัวอย่างที่ปริมาณไวรัส 

                มากกว่า 1,000 Copies/ml. 
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ภาพที่ 9 การแจ้งส่งตรวจหาเชื้อเอชไอวีดื้อยาต้านไวรัสในกลุ่มไลน์ 
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ภาพที่ 10 เครือข่ายพิจารณาส่งตรวจหาเชื้อเอชไอวีดื้อยาต้านไวรัสตามสถานะผู้ปุวย 
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ภาพที่ 11 แจ้งสถานะการรายงานผลการตรวจหาเชื้อเอชไอวีดื้อยาต้านไวรัส 

 

 
ภาพที่ 12 ประเมินความพึงพอใจออนไลน์ 
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ภาพที่ 13 Line Chat bot ที่จัดท าเพ่ิมเติมเพ่ือใช้ประโยชน์ได้หลากหลายขึ้น 
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6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างาน และประโยชน์ที่ได้รับ 
ประสิทธิภาพของกระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ ได้แก่ 
1. จากการปรับปรุงรูปแบบการให้บริการดังกล่าว พบว่า สามารถลดขั้นตอนการตรวจหาปริมาณ 

เชื้อเอชไอวีในกระแสเลือดจาก 4 ขั้นตอน เหลือ 3 ขั้นตอน ลดระยะเวลาการตรวจและรายงานผลจากเดิมเฉลี่ย 7 
วัน เป็นเฉลี่ย 2 วัน และลดขั้นตอนการตรวจหาเชื้อเอชไอวีดื้อยาต้านไวรัสจาก 4 ขั้นตอน เหลือ 3 ขั้นตอน ลด
เวลาการรายงานผลการตรวจหาเชื้อเอชไอวีดื้อยาต้านไวรัสเฉลี่ยจาก 20 วันเป็น 7 วัน  

2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการเพ่ิมข้ึนอย่างชัดเจน โดยความพึงพอใจของผู้รับบริการตรวจหา 
เชื้อเอชไอวีในกระแสเลือดเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 85 ในปี 2560 เพ่ิมเป็นร้อยละ 97.92 และ 98.7 ในปี 2561 และ 
2562 ส่วนความพึงพอใจของผู้รับบริการตรวจหาเชื้อเอชไอวีดื้อยาต้านไวรัส เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 90 ในปี 2560 
เป็นร้อยละ 92.95 และ 97.24 ในปี 2561 และ 2562  

 

ตารางท่ี 2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการเอชไอวี สคร.7 ขอนแก่น  
              ปี 2560 – 2562 

การตรวจ 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ร้อยละ) 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
การตรวจวัดระดับเซลล์เม็ดเลือดขาวลิมโฟซัยต์ชนิด CD4 98 96.93 99.31 
การตรวจหาปริมาณเชื้อเอชไอวีในกระแสเลือด 85 97.92 98.72 
การตรวจหาเชื้อเอชไอวีดื้อยาต้านไวรัส 90 92.95 97.24 

 

จากแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ สามารถรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้ดังนี้ 
- เหตุผลที่ผู้รับบริการส่งตรวจที่ สคร.7 ขอนแก่น ได้แก่ การขนส่งสะดวก ติดต่อประสานงานง่าย ช่อง

ทางการรายงานผลสะดวกรวดเร็ว ผลการตรวจน่าเชื่อถือ สามารถสอบถามหรือแนะน าทางวิชาการได้ ให้บริการ
แบบ One Stop Service * 

- ข้อคิดเห็นได้แก่ “ผลเร็วกว่าเดิมมาก แพทย์และคนไข้พึงพอใจค่ะ” “ลงผลรวดเร็วดีค่ะคืนข้อมูลให้กรณี
มีข้อผิดพลาดส่งผลดีต่อหน่วยบริการไม่ต้องถูกเรียกเก็บค่าตรวจเกินและน่ามาทบทวนแนวทางได้” “ให้ค่าแนะน่าดี 
ช่องทางติดต่อสะดวกเข้าถึงได้รวดเร็วเยี่ยมค่ะ” “ให้บริการเหนือความคาดหมาย”  “ดีมากแล้วค่ะ” “ขอบคุณที่
ช่วยเหลือและอ่านวยความสะดวกให้เครือข่ายค่ะ” “เจ้าหน้าที่ทุกท่านบริการด้วยความเป็นมิตร ประทับใจมาก
ค่ะ” “เยี่ยมค่ะ” “ท่าได้ดีแล้วค่ะ” “ดีมากแล้วค่ะ” “ขอบคุณที่ดูแลเครือข่ายเป็นอย่างดีนะคะ ถ้ามีแนวทาง หรือ
ข้อมูลอพัเดท ก็แจ้งในกลุ่มเหมือนที่ท่ามาตลอดนะคะ”  “จนท.น่ารักทุกท่านค่ะ”  

- ข้อเสนอแนะได้แก่ “ขอเพ่ิมเติมในส่วนให้มีวิชาการท่ีสามารถอ่านได้รวดเร็วส่าหรับ จนท.ที่มารับงานใหม่
ส่าหรับ hiv. Co.** ค่ะผ่านไลน์ group” “เยี่ยมค่ะผล drug sent*** ทุกรายอยากให้ส่งข้อมูลทาง e mail.ด้วย
ค่ะ” “เรื่องการรายงานผล DR ให้ส่งผลเป็น PDF ด้วยเพราะมีรายละเอียดครบถ้วนมากกว่า” “ต้องการผลสรุปเมื่อ
สิ้นปีงบประมาณว่าส่งตรวจอะไรเท่าไหร่พร้อมผล Lab.” “อยากน่าผลการตรวจเข้าสู่ระบบ LIS ได้เลยโดยไม่ต้อง
คัดลอกผลการตรวจอีก” “อยากให้สนับสนุนกล่องใส่ตัวอย่างส่ง CD4 กล่องใหม่ และให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน” 
“อยากให้ขยายเวลารับสิ่งส่งตรวจช่วงเย็น ขยายเวลารับตัวอย่างถึง 18.00 น.ค่ะ”  
 
หมายเหตุ:  
 * One Stop Service หมายถึง การให้บริการตรวจเพื่อประเมินการกินยาต้านไวรัสครบทั้ง 3 ชนิดการ
ตรวจ ได้แก่ การตรวจวัดระดับเซลล์เม็ดเลือดขาวลิมโฟซัยต์ชนิด CD4 (CD4 Cell Count; CD4) การตรวจหา
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ปริมาณเชื้อเอชไอวีในกระแสเลือด (HIV Viral Load; VL) และตรวจหาเชื้อเอชไอวีดื้อยาต้านไวรัส (HIV Drug 
Resistance; DR) 

** hiv. Co. หมายถึง ผู้ประสานงานเอดส์ (HIV Coordinator) 
*** drug sent และ DR หมายถึง การตรวจหาเชื้อเอชไอวีดื้อยาต้านไวรัส (HIV Drug Resistance 

Testing) 
 

ในส่วนของข้อเสนอแนะจากเครือข่าย ห้องปฏิบัติการเอชไอวี สคร. 7 ขอนแก่น ได้น ามาปรับปรุงแก้ไขใน
บางข้อที่สามารถจะท าได้ เช่น การขยายเวลารับตัวอย่างถึง 18.00 น. หรือหลังจากนั้นในกรณีท่ีโรงพยาบาลติดต่อ
ประสานมาก่อน การส่งผลการตรวจหาเชื้อเอชไอวีดื้อยาต้านไวรัสทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การส่งรายงานผล ที่
เป็นไฟล์ PDF เป็นต้น 

นอกจากนี้ ห้องปฏิบัติการเอชไอวี สคร. 7 ขอนแก่น ได้มีการพัฒนาระบบงานบริการอย่างต่อเนื่องโดย
ได้รับการรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ (laboratory accreditation; 
LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์เป็นรอบที่ 3 และมุ่งพัฒนาคุณภาพให้ได้การรับรองมาตรฐาน ISO 15189/15190 
เพื่อความเชื่อม่ันของผู้รับบริการว่าจะได้รับผลการตรวจวิเคราะห์ที่ถูกต้อง แม่นย า มีระบบการประกันคุณภาพ
โดยการเข้าร่วมโครงการและผ่านการประเมินการประกันคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ (External Quality 
Assurance; EQA) จากหน่วยงานอ้างอิงระดับประเทศและต่างประเทศ 

 

ประโยชน์ที่ประชาชน/ผู้รับบริการได้รับจากโครงการ  
1. ด้านผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ปุวยเอดส์  
- ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรับบริการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยประมาณ

การค่าใช้จ่ายในการเดินทางมารับบริการของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ปุวยเอดส์บางคน  แต่ละครั้ง บางคนเสีย
ค่าใช้จ่ายสูงถึง 20,000 บาท (กรณีท างานต่างประเทศ) ส่วนภายในประเทศ เฉลี่ย 300-500 บาท 

- มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นหลังได้รับการปรับเปลี่ยนสูตรยาที่ถูกต้อง เหมาะสม และรวดเร็ว ส่งผลให้ไม่ติดเชื้อ
ฉวยโอกาสหรือโรคแทรกซ้อน สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้ตามปกติ ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว
ได้ ตลอดจนสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ           

2. ครอบครัว ลดความเสี่ยงของบุคคลในครอบครัวและชุมชนจากผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ปุวยเอดส์ที่ดื้อยา
ต้านไวรัสอาจติดเชื้อฉวยโอกาส เช่น วัณโรค วัณโรคดื้อยาหลายขนาน และวัณโรคดื้อยาชนิดรุนแรง อาจเป็นแหล่ง
รังโรคที่สามารถแพร่กระจายเชื้อเอชไอวีดื้อยาต้านไวรัสสู่บุคคลอ่ืนๆในครอบครัว ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของบุคคล
ในครอบครัว 

3. ภาครัฐ ลดค่าใช้จ่ายในการจัดบริการและดูแลรักษาที่รัฐต้องให้การสนับสนุนและดูแลเพื่อคุณภาพชีวิตที่
ดีของประชาชน หากผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ปุวยเอดส์ได้รับการปรับเปลี่ยนสูตรยารักษาที่เร็ว จะส่งผลให้ยาสามารถ
กดปริมาณของเชื้อเอชไอวี และเพ่ิมภูมิต้านทานในร่างกายได้ จึงไม่ติดเชื้อฉวยโอกาสท าให้สามารถลดภาระ
ค่าใช้จ่ายของรัฐที่ต้องใช้ในการตรวจวิเคราะห์และรักษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาส  
 

7. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ และความยั่งยืน  
    7.1 นโยบายการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ปุวยเอดส์ ที่เน้นการคืนคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่กลุ่มผู้ปุวยและ
ครอบครัว 
    7.2 ความมุ่งมั่น และต้ังใจจริงของผู้พัฒนาระบบโดยยึดคนไข้เป็นศูนย์กลาง  
    7.3 น าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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    7.4 ความร่วมมือของเครือข่ายที่ปฏิบัติตามแนวทางที่เป็นข้อตกลงร่วมกัน ระหว่างห้องปฏิบัติการเอชไอวี 
สคร.7 ขอนแก่นกับเครือข่ายห้องปฏิบัติการในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 7 และ 8  
    7.5 ถ่ายทอดกระบวนการด าเนินงาน รูปแบบการให้บริการทางห้องปฏิบัติการเอชไอวีของส านักงานปูองกัน
ควบคุมโรคท่ี 7 ขอนแก่น “ตรวจเร็ว รู้เร็ว รักษาเร็ว ส่งคืนคุณภาพชีวิตที่ดี” เพ่ือต่อยอดในการน าไปประยุกต์ใช้กับ
ห้องปฏิบัติการตรวจโรคอ่ืนๆ เช่น โรควัณโรค โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง   
 

8. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข 
    ในการด าเนินงานช่วงแรกๆ เจ้าหน้าที่ในเครือข่ายยังไม่เห็นประโยชน์และความส าคัญของการพัฒนา
กระบวนการสื่อสารในกลุ่มไลน์ HIVLab ODPC7 NETWORK มีปัญหาความเป็นส่วนตัว ไม่กล้าสอบถามในกลุ่ม
ไลน์ ความยุ่งยากการเข้าถึงแอพลิเคชั่น Line และความเคยชินในการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ ไม่สะดวกในการ
พิมพ์แทนการพูด ท าให้มีสมาชิกจ านวนน้อย แก้ไขโดยการเชิญเข้ากลุ่มเมื่อเครือข่ายประสานผ่านโทรศัพท์ อธิบาย
ให้เห็นถึงข้อดีของการเข้าร่วมกลุ่ม และหากมีปัญหาในการพิมพ์สามารถแปลงเสียงเป็นข้อความแทนได้ นอกจากนี้
ยังขอให้สมาชิกในกลุ่มเชิญเพ่ือนเข้าร่วมกลุ่มด้วย ในขณะนี้ มีจ านวนสมาชิก  250 คน ซึ่งมีทั้งเจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบัติการ และผู้ประสานงานเอดส์ด้วย นอกจากนี้ ในปี 2563 ผู้รับผิดชอบยังได้จัดท า BLOG  เพ่ือเป็น
แหล่งข้อมูลจ าเป็นเกี่ยวกับบริการตรวจ รวมทั้งจัดท า Line Chat bot เพ่ือเพ่ิมช่องทางการตอบปัญหาข้อสงสัย
เกี่ยวกับการตรวจ เช่น คู่มือ ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ ระยะเวลาการรายงานผล เป็นต้น 
 

9. ความท้าทายต่อไป  
    อย่างไรก็ตาม ยังเหลือโรงพยาบาลในเครือข่ายบางแห่งที่ยังไม่เข้าร่วมกลุ่มไลน์ ยังคงติดต่อประสานงานโดยตรง
ผ่านทางจดหมายอิเลคทรอนิกส์ ไลน์ส่วนตัว และโทรศัพท์ ซึ่งไม่สะดวกต่อการบริหารจัดการงานบริการได้อย่าง
เป็นระบบครอบคลุมทั้งเครือข่าย และการแจ้งข้อมูลข่าวสารอ่ืน ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานและ
ผู้รับบริการท าได้ไม่ทั่วถึง จึงเป็นความท้าทายของผู้รับผิดชอบที่ 
    1. ต้องพยายามหาวิธีให้เครือข่ายทุกคนเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มไลน์ HIVLab ODPC7 NETWORK  
    2. ขยายรูปแบบและกระบวนการที่ได้พัฒนาขึ้นนี้ไปสู่หน่วยบริการที่รับส่งต่อตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการที่มี
บทบาทคล้ายๆกัน ดังเช่นข้อเสนอแนะของเครือข่ายที่ว่า “อยากให้ทาง สคร. ถ่ายทอดระบบการท่างานให้กับ
หน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ท่าการตรวจเหมือนกัน ระบบการท่างานดีขึ้นมาก ๆ ค่ะ” ทั้งนี้เพ่ือผลประโยชน์ของประชาชน 
ซึ่งเป็นเปูาหมายหลักของงานด้านการสาธารณสุข 
    3. การท าวิจัยเพิ่มเติมต่อเนื่องในการประเมินความคิดเห็น ความพึงพอใจของแพทย์ และคุณภาพชีวิตของผู้ปุวย
หลังจากท่ีมีการปรับกระบวนการและรูปแบบการให้บริการทางห้องปฏิบัติการเอชไอวีของส านักงานปูองกันควบคุม
โรคที่ 7 ขอนแก่น  
 

 10. เอกสารอ้างอิง 
      1. แนวทางการตรวจวินิจฉัยและการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ปุวยเอดส์ระดับชาติ ปี พ.ศ. 2560. 
กรุงเทพ. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจ ากัด, 2560. 
      2. แนวทางการเก็บและน าส่งสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเอชไอวี วัณโรค และโรคจากการประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2562. 
      3. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการงานตรวจทางห้องปฏิบัติการเอชไอวี กลุ่มห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค ส านักงานปูองกันควบคุมโรคท่ี 7 จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2560-2562. 


