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ส่วนที่ 1 

บทสรุปผู้บริหาร





1.  บทนำ 
 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 (สปสช.)	 มีภารกิจในการบริหารจัดการกองทุนหลัก

ประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพมาตรฐานได้อย่างทั่วถึง	

และเท่าเทียม	 รวมถึงการบริหารงบประมาณเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการดูแลรักษา	 

ผู้ติดเชื้อเอชไอวี	 ผู้ป่วยเอดส์	 และผู้ป่วยวัณโรคในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 และได้กำหนด

ชุดสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี	ผู้ป่วยเอดส์	และผู้ป่วยวัณโรค	โดยมีการบริหารจัดการเป็น

ภาพรวมในระดับประเทศและระดับเขต	     
 

งบประมาณที่	สปสช. ได้รับสำหรับการจัดบริการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี	ผู้ป่วยเอดส์	และผู้ป่วย

วัณโรคในแต่ละปี	 จะจัดสรรเป็นเงินชดเชยสำหรับการให้บริการแก่ผู้ป่วยในอัตราที่	 สปสช.	 กำหนด

ตามปริมาณงานที่หน่วยบริการได้ดำเนินงาน	 และชดเชยเป็นยาไปยังหน่วยบริการตามจำนวนที่

หน่วยบริการได้จ่ายให้แก่ผู้ป่วยที่มารับการรักษา	 รวมถึงการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการ 

เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของหน่วยบริการทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ	
 

อย่างไรก็ตามปัจจุบันองค์ความรู้จากงานวิจัยที่ เกี่ยวกับการรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี		 

ผู้ป่วยเอดส์	 และผู้ป่วยวัณโรคมีความก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว	 มีนวตกรรม	 มาตรการ	 และแนวทาง

ใหม่ๆ	 ได้ถูกนำเสนอออกมาเป็นระยะพร้อมกับความพยายามผลักดันให้นานาประเทศดำเนินตาม

แนวทางดังกล่าว	 สำหรับประเทศไทยซึ่งรัฐแบกรับภาระค่าใช้จ่ายการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี		 

ผู้ป่วยเอดส์	 และผู้ป่วยวัณโรคทั้งหมดจากงบประมาณของประเทศเอง	 จึงมีความจำเป็นต้อง

บทสรุปผู้บริหาร 

ส่วนที่  



|		คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	ปีงบประมาณ	2559	10   

พิจารณาอย่างรอบคอบและรอบด้านถึงผลดี	 ผลเสีย	 ความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร	 ภาระงาน	 

ทีเ่พิม่ขึน้ในระบบ	ความยัง่ยนืของงบประมาณ	ตลอดจนความเปน็ธรรมดา้นสขุภาพ	ดงันัน้นวตักรรม 

และมาตรการต่างๆ หากยังไม่ได้รับการบรรจใุนสทิธปิระโยชน ์หรอืเงือ่นไขของงบบรกิารผูต้ดิเชือ้

เอชไอว ี ผูป้ว่ยเอดส ์ และผูป้ว่ยวณัโรคในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จะไม่อยู่ในเงื่อนไข

การจ่ายชดเชยจากงบบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ป่วยวัณโรคของ สปสช. 

 

2. ชุดสิทธิประโยชน์  
2.1	 หมวดบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ปีงบประมาณ	 2559	 จำนวน	 3,011.901	

ล้านบาท	จัดสรรเป็น	2	ประเภทบริการ	ดังนี้	

2.1.1 บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์	ได้แก่	

1) บริการดูแลรักษาด้วยยาต้านไวรัส	 และยารักษาภาวะไขมันในเลือดสูงจาก

การรับประทานยาต้านไวรัส	ดังนี้	

•	ยาต้านไวรัสสูตรพื้นฐานและสูตรดื้อยา	

•	ยาตา้นไวรสัเพือ่ปอ้งกนัการตดิเชือ้เอชไอจากมารดาสูท่ารก	 (Prevention 

of	Mother	to	Child	Transmission:	PMTCT)	

•	ยาต้านไวรัสเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีภายหลังสัมผัสโรคในกรณี

สัมผัสเชื้อเอชไอวีจากการทำงานการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ติดเชื้อ

เอชไอวี	(Occupational	Post-Exposure	Prophylaxis:	OCC-PEP)	

•	ยาต้านไวรัสเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกรณีเป็นผู้ถูกล่วงละเมิด

ทางเพศ	

•	ยารักษาภาวะไขมันในเลือดสูงจากการรับประทานยาต้านไวรัส	

2) บริการตรวจชันสูตรทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยและติดตามการรักษา	

3) บริการดูแลรักษาและให้คำปรึกษาแก่ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ที่มา

รับการรักษาและติดตาม		

4) บริการติดตามการรักษาและเยี่ยมบ้านผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์	 โดย

อาสาสมัครผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ปฏิบัติงานในศูนย์องค์รวมในหน่วยบริการ

หรือในหน่วยงานภาครัฐตามที่	สปสช.	กำหนด	
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5) บริการให้คำปรึกษาและการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจ	

(Voluntary	Counseling	and	Testing:	VCT)	

6) บริการถุงยางอนามัยสำหรับผู้ที่เข้ารับบริการให้คำปรึกษาและตรวจหาการ

ติดเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจ	และผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์	

2.1.2 บริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี		

2.2		หมวดบริการผู้ป่วยวัณโรคประกอบด้วย	4	กลุ่ม	ได้แก่	

2.2.1	 บริการดูแลรักษาด้วยยารักษาวัณโรคทั้งสูตรพื้นฐานและสูตรดื้อยา	

2.2.2	 บริการตรวจชันสูตรทางห้องปฏิบัติการเพื่อการวินิจฉัยวัณโรคเชื้อดื้อยาและ

ติดตามการรักษาวัณโรค		

2.2.3	 บริการติดตามการดูแลรักษาต่อเนื่องและกำกับการกินยา	(DOT)	

2.2.4	 บริการค้นหาผู้ป่วยวัณโรค	(Case	Finding)	

 

3.  ผู้มีสิทธิรับบริการตามสิทธิประโยชน ์
 ผู้มีสิทธิรับบริการ	 ได้แก่	 ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสิทธิว่าง	 หรือประชาชน

กลุ่มเฉพาะ ที่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ตามที่	 สปสช.	 ประกาศ	 รายละเอียดดังแสดงในแต่ละบท	

ยกเว้นกรณีที่	สปสช.	ประกาศเพิ่มเติมในภายหลัง	

 

4.  เงื่อนไขการเข้ารับบริการ 
 ผู้มีสิทธิขอรับบริการในข้อ	 3	 สามารถลงทะเบียนเพื่อรับบริการได้ ณ หน่วยบริการประจำ

ของตนเอง	 แต่หากมีความจำเป็นก็สามารถเข้ารับบริการที่หน่วยบริการอื่นในระบบหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติได้	 สปสช.	 จ่ายชดเชยบริการตามสิทธิประโยชน์ข้อ	 2	 แก่หน่วยบริการที่ให้บริการ	 

ผู้ป่วยตามผลงาน	 ส่วนค่าชดเชยบริการอื่นที่อยู่นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ข้อ	 2	 รวมอยู่ในเงิน

เหมาจ่ายรายหัว	หรือเป็นไปตามประกาศของ	สปสช.	

 

5.  การบริหารงบประมาณ 
5.1	 งบบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์และงบป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี	 เป็นงบที่มี

การจัดทำคำของบประมาณแยกจากงบเหมาจ่ายรายหัว	 (Capitation)	 โดยในปี	 2559 ได้รับจัดสรร

งบบริการ	จำนวน		3,011.90	ล้านบาท	โดยจัดสรรเป็นประเภทบริการต่างๆ	รายละเอียดดังตารางที่	

1-1[1]  
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ตารางที่ 1-1[1] งบบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์ และงบป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี 
 

ประเภทบริการ 
จำนวนเงิน 
(ล้านบาท) 

1.  บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ 2,811.901 

1.1. บริการดูแลรักษาด้วยยาต้านไวรัสและบริการที่เกี่ยวข้อง	 2,769.401	

1.2.	การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี	 
และผู้ป่วยเอดส์	

42.500	

2.  บริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี 200.000 

2.1.	การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี	 186.290	

2.2.	การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี	 13.710	

รวม 3,011.901 
 

ทั้งนี้	 ให้	 สปสช.	 สามารถเกลี่ยเงินระหว่างประเภทบริการได้ตามศักยภาพของระบบบริการ	

โดยหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการบริการในแต่ละประเภทบริการให้เป็นไปตามที่	

สปสช.	กำหนด	
 

5.2	 งบบริการผู้ป่วยวัณโรค	 เป็นงบประมาณที่อยู่ในรายการบริการทางการแพทย์เหมาจ่าย	 

รายหวั	ประเภทบรกิารกรณเีฉพาะ	 เป็นการจ่ายกรณโีรคทีต่อ้งบริหารแบบเฉพาะโรค	 ซึ่งเป็นการจ่าย

เพิ่มเติมตามราคาที่กำหนด	 โดยในป	ี 2559	 ได้รับจัดสรรงบจำนวน	 267.84	 ล้านบาท	 ซึ่งเป็น	 

ค่าบริการดูแลรักษาด้วยยารักษาวัณโรคและบริการที่เกี่ยวข้องตามที่	สปสช.	กำหนด	

 
6.  การชดเชยค่าบริการ 
 สปสช.	ชดเชยยาและค่าบริการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี	ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ป่วยวัณโรคแก่

หน่วยบริการตามผลงานการให้บริการนั้นๆ ตามเงื่อนไขและอัตราชดเชยที่	สปสช.	ประกาศ	
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การบริหารจัดการ 
ด้านเอชไอวี เอดส์ 





1. หลักการและเหตุผล 
งบบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์	 เป็นงบย่อยแยกประเภทซึ่งมีระบบการจัดทำคำขอ

งบประมาณแยกจากงบเหมาจ่ายรายหัว	 (Capitation)	 ประกอบด้วย	 2	 หมวดใหญ่	 คือ	 งบบริการ	 

ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์	และงบบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี	 เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายการให้

บริการ	 สนับสนุน	 และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข	 โดยมีแนวคิดการบริหารจัดการในลักษณะ

ภาพรวมระดับประเทศและระดับเขต	 และชดเชยหรือสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยบริการ	 

เพิม่เตมิจากงบเหมาจา่ยรายหวัปกต	ิ(Additional	Payment)	ตามปรมิาณงานในแตล่ะหนว่ยบรกิาร 

 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1	 เพื่อลดอัตราการป่วย	และเสียชีวิต	(mortality	and	morbidity)	เนื่องจากเอดส์	

2.2	 เพื่อลดอัตราการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่	

2.3		เพื่อลดอัตราการติดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก	

2.4 เพื่อเพิ่มการเข้าถึงการรักษาด้วยยาต้านไวรัสของผู้ติดเชื้อแต่เนิ่นๆ	 เพื่อช่วยให้มีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีและป้องกันการถ่ายทอดเชื้อให้ผู้อื่น		

 

3. ผู้มีสิทธิขอรับบริการ 
ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 หรือสิทธิว่าง	 หรือประชาชนกลุ่มเฉพาะที่มีข้อบ่งชี้

ทางการแพทย์ตามที่	สปสช.	ประกาศ	ยกเว้นกรณีที่	สปสช.	ประกาศเพิ่มเติมในภายหลัง 

 

การบริหารงบบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี
และผู้ป่วยเอดส์ ปีงบประมาณ 2559 

บทที่  
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4. สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ 
4.1	 บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์	ได้แก่	

4.1.1	 บริการดูแลรักษาด้วยยาต้านไวรัส	 และยารักษาภาวะไขมันในเลือดสูงจากการ

รับประทานยาต้านไวรัส	ดังนี้	

1)	 ยาต้านไวรัสสูตรพื้นฐานและสูตรดื้อยา	

2)	 ยาต้านไวรัสเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีจากมารดาสู่ทารก	 (Prevention	

of	Mother	to	Child	Transmission:	PMTCT)	

3)	 ยาต้านไวรัสเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีภายหลังสัมผัสโรคในกรณีสัมผัส

เชื้อเอชไอวีจากการทำงานการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ติดเชื้อเอชไอวี	

(Occupational	Post-Exposure	Prophylaxis:	OCC-PEP)	

4)	 ยาต้านไวรัสเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกรณีเป็นผู้ถูกล่วงละเมิดทาง

เพศ	

5)	 ยารักษาภาวะไขมันในเลือดสูงจากการรับประทานยาต้านไวรัส	

4.1.2	 บริการตรวจชันสูตรทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยหรือติดตามการรักษา	

(Laboratory	Testing)	

4.1.3	 บริการดูแลรักษาและให้คำปรึกษาแก่ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ที่มารับ

การรักษาและติดตาม	

4.1.4	 บริการติดตามการรักษาและเยี่ยมบ้านผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์	 โดย

อาสาสมัครผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ปฏิบัติงานในศูนย์องค์รวมในหน่วยบริการหรือในหน่วยงานภาครัฐ	 

ตามที่	สปสช.	กำหนด	

4.1.5	 บรกิารใหค้ำปรกึษาและการตรวจหารการตดิเชือ้เอชไอวแีบบสมคัรใจ	 (Voluntary 

Counseling	and	Testing:	VCT)	

4.1.6	 บริการถุงยางอนามัยสำหรับผู้ที่เข้ารับบริการให้คำปรึกษาและตรวจหาการติด

เชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจ	และผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์	

4.2	 บริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี	
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5.  กรอบการบริหารจัดการงบประมาณ 
 ปีงบประมาณ	 2559	 สปสช.	 ได้รับจัดสรรงบประมาณบริการผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีและ	 

ผู้ป่วยเอดส์	 จำนวน	 3,011.90	 ล้านบาท	 โดยแบ่งออกเป็นหมวดดังแสดงในแผนภูมิที่	 2-1[1]	 เพื่อ

ชดเชยสำหรับการให้บริการ	 โดยอาจชดเชยเป็นเงิน	ยาหรือเวชภัณฑ์	 และเพื่อสนับสนุนและส่งเสริม

การจัดบริการสำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์	โดยจ่ายให้หน่วยบริการ	หรือหน่วยงานภาครัฐ

ตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	 เงื่อนไขและอัตราที่	สปสช.	กำหนด	ทั้งนี้	สปสช.	สามารถเกลี่ยงบประมาณ

ระหว่างประเภทบริการได้ตามศักยภาพของระบบบริการ		
 

แผนภูมิที่ 2-1[1] กรอบการบริหารเงินกองทุนวัณโรค ปีงบประมาณ 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 บริการดูแลรักษาด้วยยาต้านไวรัสและบริการที่เกี่ยวข้อง 

5.1.1	 ยาต้านไวรัสและยาลดไขมันในเลือด	

		 ยาตา้นไวรสัทกุรายการทัง้สตูรพืน้ฐาน	 สตูรทางเลอืก	 สตูรดือ้ยา	 และยาลดไขมนั 

ในเลือด	มีการบริหารจัดการแบบรวมศูนย์	ทั้งนี้	สปสช.	ชดเชยยาให้หน่วยบริการที่ผ่านการประเมิน

ตามมาตรฐานที่	 สปสช.	 กำหนดตามจำนวนที่หน่วยบริการจ่ายให้ผู้ป่วย	 และบันทึกข้อมูลการให้

บริการในระบบสารสนเทศการให้บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์แห่งชาติ	(NAP)	

งบประมาณบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ 

จำนวน 3,011.90 ล้านบาท 

บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์	

จำนวน	2,811.901	ล้านบาท	
บริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี	

จำนวน	200	ล้านบาท	

บริการดูแลรักษาด้วย

ยาต้านไวรัสและ

บริการที่เกี่ยวข้อง	

การสนับสนุนและ	 

ส่งเสริมการจัดบริการ

สำหรับผู้ติดเชื้อ	 

เอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์	

การป้องกันการติด

เชื้อเอชไอวี	

การสนับสนุน	และ	

ส่งเสริมการจัดบริการ

ป้องกันการติดเชื้อ	 

เอชไอวี	

บทที่ 1 
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5.1.2	 บริการตรวจชันสูตรทางห้องปฏิบัติการ	

 สปสช.	ชดเชยเงนิคา่บรกิารตรวจชนัสตูรทางหอ้งปฏบิตักิารใหแ้กห่นว่ยบรกิาร	หรือ

หน่วยงานภาครัฐที่ผ่านการประเมินตามมาตรฐานที่	 สปสช.	 กำหนดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์		 

วิธีการ	เงื่อนไข	และอัตราที่	สปสช.	กำหนด	ได้แก่		

1)	 บริการตรวจพื้นฐาน	(CBC,	FBS,	Cr,	Chol.,	TG,	SGPT/ALT)		

2)	 บริการตรวจ	CD4		

3)		 บริการตรวจ	HIV	Viral	Load	

4)		 บริการตรวจ	HIV	Drug	Resistance		

5.1.3	 บริการให้การปรึกษาและตรวจการติดเชื้อโดยสมัครใจ	(VCT)		

	 สปสช.	 ชดเชยเงินค่าบริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี	 ให้แก่	 

หน่วยบริการที่ผ่านการประเมินตามมาตรฐานที่	สปสช.	กำหนด		

5.1.4	 บริการถุงยางสำหรับผู้ที่เข้ารับการบริการให้คำปรึกษาและตรวจหารการติดเชื้อ

เอชไอวีโดยสมัครใจ	และผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์	

	 สปสช.	 ชดเชยถุงยางอนามัยให้หน่วยบริการที่ให้บริการเพื่อแจกจ่ายให้ผู้ติดเชื้อ

เอชไอวี	 และผู้มารับบริการตามสัดส่วนการให้บริการ	 และรายละเอียดการคาดประมาณของ	 

หน่วยบริการ	

5.1.5	 บริการดูแลรักษาและให้คำปรึกษาแก่ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ที่มารับ

การรักษาและติดตาม	

 สปสช.	 ชดเชยเงินค่าบริการดูแลรักษาอย่างเป็นองค์รวมแก่หน่วยบริการ	 ซึ่ง

ครอบคลุมกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการให้บริการ	ได้แก่	บริการดูแลรักษา	บริการปรึกษา	บันทึก

ข้อมูล	และกิจกรรมอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	

5.1.6	 บริการติดตามการรักษาและเยี่ยมบ้านผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์โดยอาสา

สมัครผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ปฏิบัติงานในศูนย์องค์รวมในหน่วยบริการหรือในหน่วยงานภาครัฐตามที่	

สปสช.	กำหนด	

 สปสช.	 สนับสนุนงบประมาณสำหรับบริการติดตามการรักษาและเยี่ยมบ้าน	 

ผูต้ดิเชือ้เอชไอวแีละผูป้ว่ยเอดส	์ โดยอาสาสมัครผูต้ดิเชือ้เอชไอวทีีป่ฏบิตังิานในศนูยอ์งคร์วมในหนว่ย

บรกิารหรอืในหนว่ยงานภาครฐัตามที	่สปสช.	กำหนด	เพื่อหนุนเสริมทีมรักษาพยาบาลให้สามารถดูแล

ผู้ติดเชื้อเอชไอวีในแบบองค์รวมอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ	 ส่งเสริมการกินยาต่อเนื่อง	 
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ตรงเวลา	 สนับสนุนการเข้าถึงบริการปรึกษาและตรวจการติดเชื้อเอชไอวี	 โดยสปสช.จะสนับสนุน	 

งบประมาณให้หน่วยบริการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีศูนย์องค์รวมดำเนินการในพื้นที่รับผิดชอบ	 เพื่อ

ดำเนินการกับศูนย์องค์รวมต่อไป	 	
 

5.2  การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ 

 เป็นการบริหารจัดการในระดับประเทศและระดับเขตพื้นที่	 โดยจ่ายให้หน่วยบริการ	

สถานบริการ	หรือหน่วยงานภาครัฐตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	เงื่อนไขและอัตราที่	สปสช.	กำหนด	

5.2.1	 การกำกับ/ติดตาม/ประเมินผลการให้บริการด้านเอชไอวี/เอดส์	 ในระดับพื้นที่	

โดยดำเนินการ ดังนี้		

1)	 การวางแผน/กำกับ/ติดตาม/ประเมินผลการดำเนินงานด้านเอชไอวี/เอดส์

ทุกระดับ				

2)	 การดำเนนิงานของคณะทำงานวชิาการดา้นเอดส	์และวณัโรคระดบัเขต	(RAC) 

3)	 การตรวจเยี่ยม/กำกับ/ติดตามหน่วยบริการ	

4)		 การจัดทำตัวชี้วัด	 หรือพัฒนาเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์/ติดตามผลการ

ดำเนินงาน		

5.2.2	 พัฒนาการเข้าถึงการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มเสี่ยงสูง	 เพื่อให้มีการ

ตรวจหาการติดเชื้อในประชากรกลุ่มเป้าหมาย	 และพัฒนาระบบบริการเพื่อรองรับปริมาณงานที่	 

เพิ่มขึ้น	

5.2.3	 พัฒนาคุณภาพระบบการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี	 โดยดำเนินการหรือ

สนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยบริการเพื่อพัฒนาคุณภาพระบบการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี	

5.2.4	 พัฒนาศักยภาพบุคลากร	 ได้แก่	 การอบรมให้ความรู้และการจัดประชุมสัมมนา

ให้แก่ทีมดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี	(แพทย์	เภสัชกร	พยาบาล	เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ	อาสาสมัคร

ภาคประชาชน	 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล	 ผู้ประสานงานเอชไอวี	 ฯลฯ)	 หรือ

สนับสนุนเข้าร่วมการประชุมสัมมนาด้านเอชไอวีภายในประเทศที่องค์กรวิชาชีพหรือหน่วยงานวิชา

การต่างๆ	 จัดขึ้น	 หรือผลิตเอกสารต่างๆ	 ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้าน

เอชไอวี	ทั้งนี้	สปสช.	อาจดำเนินการเองหรือสนับสนุนให้หน่วยงานอื่นเป็นผู้ดำเนินการแทนได้	
 

5.3 การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี 

	 ในปีงบประมาณ	 2559	 สปสช.	 ได้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ	 และรับอนุมัติ

จัดสรรจากสำนักงบประมาณในหมวดบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี	 เพิ่มเติมจากบริการ	 

บทที่ 1 
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ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์	 เพื่อดำเนินการให้มีการเข้าถึงและนำประชากรกลุ่มเสี่ยงให้เข้ารับ

บริการ	 การขยายบริการเชิงรุก	 การดำเนินการให้ผู้ติดเชื้อรับการรักษาต่อเนื่องตามแผนการรักษา	

และดำเนินการให้ผู้ที่ยังไม่ติดเชื้อยังคงภาวะไม่ติดเชื้อ	 การตรวจการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ		 

ร่วมกับการตรวจการติดเชื้อเอชไอวี	 และถุงยางอนามัยสำหรับใช้ในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี	

ทั้งนี้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการยุติปัญหาเอดส์ประเทศไทย	พ.ศ.	 2558	 –	 2562	 การบริหารจัดการ

เป็นภาพรวมระดับประเทศโดยจ่ายให้หน่วยบริการ	 หรือหน่วยงานภาครัฐตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	

เงื่อนไข	และอัตราที่	สปสช.	กำหนด	

การดำเนินงานปีงบประมาณ	2559	เน้นเป้าหมายประชากรกลุ่มเสี่ยงหลัก	ได้แก่	

1)	 กลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย	(MSM)	

2)	 กลุ่มพนักงานขายบริการหญิง/ชาย	 (Female	Sex	Worker:FSW	/	Male	

Sex	Worker:MSW)	

3)	 กลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีด	(PWID)	

4)	 กลุ่มเสี่ยงอื่นๆ	เช่น	ผู้ต้องขัง	หรือ	วัยรุ่น	

โดยกำหนดกรอบการให้บริการหลักๆ	ที่สำคัญดังนี้	

1)	 การให้บริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี	เน้นกระบวนการบูรณาการป้องกัน

แบบองค์รวม	 โดยเชื่อมโยงบริการ	 5	 องค์ประกอบสำคัญให้ต่อเนื่องกัน	

ได้แก่	 การเข้าถึง	 (Reach)	 การเข้าสู่บริการ	 (Recruit)	 การตรวจวินิจฉัย	

(Test)	การรักษา	(Treat)	และการคงอยู่ในระบบ	(Retain)	

2)	 การสนับสนุนถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น	 (Commodities)	 สำหรับการ

ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มเป้าหมาย	

3)	 การตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	 (Sexauly	 Transmitted	

Infection	screening	:	STI	screening	)		
 

5.4  การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี 

	 การบริหารจัดการเป็นภาพรวมระดับประเทศ	 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการ

ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี	 ให้มีความครอบคลุมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	 โดยสนับสนุนการพัฒนา

ศักยภาพบริการเชิงรุกในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี	 และเชื่อมโยงระบบบริการสุขภาพสู่ระบบ

อำเภอ	ตำบล	และชุมชนรวมถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ	โดยจ่ายให้หน่วยบริการ	หรือหน่วยงาน

ภาครัฐตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	เงื่อนไข	และอัตราที่	สปสช.	กำหนด								
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6. สรุปการชดเชยบริการ 
แนวทางการเบิกชดเชยบริการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี	 และผู้ป่วยเอดส์	 ให้เป็นไปตาม

ตารางที่	2-1[1] 
 

ตารางที่ 2-1[1] การชดเชยบริการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ 
 

รายการ การจ่ายชดเชย 

ยาต้านไวรัส	และยาลดไขมัน	 ชดเชยเป็นยาต้านไวรัส		
และยาลดไขมัน	

การตรวจชันสูตรทางห้องปฏิบัติการ	 ชดเชยเป็นเงินค่าบริการ	
ตามเกณฑ์ที่	สปสช.	กำหนด	

บริการให้การปรึกษาและตรวจการติดเชื้อโดยสมัครใจ	(VCT)	 ชดเชยเป็นเงินค่าบริการ	
ตามเกณฑ์ที่	สปสช.	กำหนด	

การตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี ชดเชยเป็นเงินค่าบริการ	
ตามเกณฑ์ที่	สปสช.	กำหนด	

การให้บริการถุงยางอนามัย	 ชดเชยเป็นถุงยางอนามัย	

บริการการดูแลรักษาและให้คำปรึกษาแก่ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและ	
ผู้ป่วยเอดส์ที่มารับการรักษาและติดตาม	

ชดเชยเป็นเงินค่าบริการ	
ตามเกณฑ์ที่	สปสช.	กำหนด	

บริการติดตามการรักษาและเยี่ยมบ้านผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วย
เอดส์โดยอาสาสมัครผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ปฏิบัติงานในศูนย์องค์รวม
ในหน่วยบริการหรือในหน่วยงานภาครัฐตามที่	สปสช.	กำหนด	

จัดสรรให้หน่วยบริการที่มีเครือข่าย
ศูนย์องค์รวมโดยศูนย์องค์รวมทำ

สัญญากับหน่วยบริการเพื่อดำเนินงาน	

การสนบัสนนุและสง่เสรมิการจดับรกิารสำหรบัผูป้ว่ยตดิเชือ้เอชไอวี 
และผู้ป่วยเอดส์	

จัดสรรตามกิจกรรมที่	สปสช.	กำหนด	

การให้บริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี	 จัดสรรตามกิจกรรมที่	สปสช.	กำหนด	

การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี	 จัดสรรตามกิจกรรมที่	สปสช.	กำหนด	
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บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์  
ด้วยยาต้านไวรัส 

บทที่  

1. หลักการและเหตุผล  
การดูแลรักษาด้วยยาต้านไวรัส	มีวัตถุประสงค์เพื่อหยุดการเพิ่มจำนวนเอชไอวีในผู้ป่วย	ทำให้

สุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้น	มีภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้น	ลดการติดเชื้อฉวยโอกาสหรือมะเร็ง	ทำให้ผู้ป่วยมีชีวิต

ยืนยาวขึ้น	 มีคุณภาพชีวิตที่ดี	 สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข	 และลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ

ให้แก่ผู้อื่น	 อย่างไรก็ตามผู้ที่ได้รับยาต้านไวรัสอาจเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยา	 และมีโอกาสเกิด

การดื้อยาได้	การรักษาจึงไม่ใช่เป็นเพียงการนัดผู้ป่วยมารับยาตามกำหนดนัดเท่านั้น	แต่ยังต้องอาศัย

ความร่วมมือจากผู้ป่วยและครอบครัวที่ต้องทำความเข้าใจถึงผลข้างเคียงจากยา	 และความสำคัญ

ของการรับประทานยาสม่ำเสมอ	 เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดไวรัสดื้อยา	 และเพื่อให้ยามีประสิทธิผลสูงสุด

เป็นเวลานานที่สุด	

 

2. ผู้มีสิทธิขอรับบริการ 
2.1	เงื่อนไขผู้มีสิทธิขอรับบริการ	

2.1.1	 เป็นบุคคลที่เป็นไปตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้		

1)		 สัญชาติไทย	 มีเลขประจำตัวประชาชน	 13	 หลัก	 และมีสิทธิหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ	หรือสิทธิว่าง	

2)		 ผู้ป่วยเก่าทุกรายที่ลงทะเบียนในโครงการ	 NAPHA	 ก่อนวันที่	 1	 ตุลาคม	

พ.ศ.	2548	

2.1.2		 เป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวี	 ที่ลงทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 (ผ่าน

โปรแกรม	NAP)	



|		คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	ปีงบประมาณ	2559	24	  

2.2			เงื่อนไขที่ไม่ครอบคลุม 

2.2.1		 ผู้มีสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ	 หรือสิทธิประกันสังคม	 ให้ใช้สิทธิ

ตามหลักเกณฑ์ที่แต่ละกองทุนบัญญัติ 

2.2.2		 ผู้ที่ไม่ยินยอมรับการรักษา	 หรือไม่สามารถรับการรักษาอย่างถูกต้องต่อเนื่องได้	

(พิจารณาโดยดุลพินิจของทีมผู้รักษา) 
 

3. สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ 
3.1		ยาต้านไวรัส	

3.2		ยารักษาภาวะไขมันในเลือดสูง	 กรณีผู้ติดเชื้อเอชไอวีมีระดับไขมันในเลือดสูงจากการ	 

รับประทานยาต้านไวรัส	

3.3	 บริการดูแลรักษาอย่างเป็นองค์รวม	 ได้แก่	 งานดูแลรักษา	 บริการปรึกษา	 บันทึกข้อมูล	

และกิจกรรมอื่นๆ		

3.4	 ถุงยางอนามัยสำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี	เพื่อป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีไปสู่ผู้อื่น	
 

4. หนว่ยบรกิารดแูลรกัษาผูต้ดิเชือ้เอชไอวแีละผูป้ว่ยเอดส ์
ด้วยยาต้านไวรัส 

4.1 หน่วยบริการพื้นฐาน	 หมายถึง	 หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 และ

ผ่านการประเมินตามมาตรฐานหน่วยบริการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี	 และการให้ยาต้านไวรัสที่	 สปสช.	

กำหนด	รายละเอียดดังภาคผนวก	3	

4.2	 หน่วยบริการยาต้านไวรัสลำดับที่	3	(3rd	Line	ARV	Center)	หมายถึง	หน่วยบริการใน

ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ซึ่งมีศักยภาพการให้บริการตั้งแต่ระดับโรงพยาบาลทั่วไปขึ้นไป	

หรือ	 โรงพยาบาลชุมชนที่แพทย์ผู้อนุมัติการใช้ยาต้านไวรัสลำดับที่	 3	 ทำงานอยู่	 และผ่านการ

ประเมินตามมาตรฐานหน่วยบริการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี	 และการให้ยาต้านไวรัสที่	 สปสช.	 กำหนด	

รายละเอียดดังภาคผนวก	3		

หมายเหตุ:		 	 	
1)		หน่วยบริการพื้นฐานไม่สามารถเบิกชดเชยยา	Darunavir	ได้	
2)		ผู้ติดเชื้อเอชไอวี	 หรือผู้ป่วยเอดส์ควรขึ้นทะเบียนและเข้ารับบริการรักษาที่หน่วยบริการประจำของตน	 แต่

หากมีเหตุจำเป็นก็สามารถเข้ารับบริการที่หน่วยบริการอื่นได้	
3)	 กรณีหน่วยบริการพื้นฐานส่งผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือผู้ป่วยเอดส์ไปรับการรักษาที่	 3rd	 Line	 ARV	 Center	

สปสช.	 จะจ่ายชดเชยการให้บริการแก่	 3rd	 Line	 ARV	 Center	 ตามที่ระบุในชุดสิทธิประโยชน์	 การเบิก
ชดเชยการบริการอื่นนอกเหนือจากที่ระบุ	ให้หน่วยบริการประจำของผู้ป่วยเป็นผู้รับผิดชอบ	 
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5. การพิจารณาเริ่มยาต้านไวรัส และการรักษา 
ด้วยยาต้านไวรัส  

5.1	 การพิจารณาเริ่มยาต้านไวรัสในผู้ติดเชื้อเอชไอวี	 และการเลือกสูตรยาต้านไวรัส	 ให้เป็น

ไปตามแนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีประเทศไทย	 โดยหน่วยบริการสามารถ

เลือกใช้ยาต้านไวรัสได้ตามรายการและเงื่อนไขที่	สปสช.	กำหนด	รายละเอียดดังภาคผนวก	1	

5.2		 กรณพีจิารณาเริม่ยาตา้นไวรสัในผูต้ดิเชือ้เอชไอวทีีม่รีะดบั	CD4	มากกวา่	500	cells/mm3 

ควรพิจารณาประเด็นต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด	

5.2.1	 ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่จะเริ่มยาต้านไวรัส	ต้องเข้าใจถึงประโยชน์และผลข้างเคียงของ						

การรักษา	 เข้าใจประเด็นความสำคัญของ	 Adherence	 ยินดีที่จะเริ่มยาต้านไวรัส	 และมีความมุ่งมั่น

ตั้งใจรับยาต้านไวรัสอย่างสม่ำเสมอ	

5.2.2	 ผูต้ดิเชือ้เอชไอวมีสีทิธเิลอืกทีจ่ะยงัไมร่บัยาตา้นไวรสั	 ถา้ยงัไมพ่รอ้มในการเริม่ยา

ตา้นไวรสั 

5.2.3		 ในกรณีผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ยังไม่มีอาการ	ประโยชน์ต่อตัวผู้ติดเชื้อเอชไอวีเองยังไม่

ชัดเจน	แต่มีประโยชน์ในด้านการสาธารณสุขเพื่อลดการถ่ายทอดเชื้อ	

5.2.4	 ผู้ให้การดูแลรักษาควรพิจารณาเลื่อนการเริ่มยาต้านไวรัสไปก่อนหากพบมี

ปัญหาทางสภาพจิตใจ	หรือสังคมที่ไม่เหมาะต่อการรับประทานยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่อง	

5.3	 การปรับเปลี่ยนสูตรยาต้านไวรัสเป็นสูตรที่มี	 Abacavir	 (ABC)	 Rilpivirine	 (RPV)	

Lopinaivir/ritonavir	 (LPV/r)	 Atazanavir	 (ATV)	 หรือ	 Darunavir	 (DRV)	 เป็นส่วนประกอบ   

ต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติปรับเปลี่ยนสูตรยาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตามข้อ	6	

5.4 การเลือกใช้ยาสูตรที่มี	Protease	Inhibitor	(PI)	ควรใช้ยาเรียงลำดับดังต่อไปนี้	

5.4.1	 ใช้	LPV/r	เป็นลำดับแรก			

5.4.2	 ถ้าผู้ป่วยมี	Lipid	Profile	ไม่ดี	หรือทนพิษของยา	LPV/r	 ไม่ได้	 ให้เปลี่ยนมาใช้	

ATV	การใช้	ATV	มีผลต่อปริมาณไขมันในเลือดน้อยกว่ายา	LPV/r	แต่เนื่องจากข้อจํากัดของราคายา	

ATV	 ที่สูง	 จึงกำหนดให้ใช้ยานี้ต่อเมื่อมีปัญหาไขมันในเลือดสูงจากการใช้ยา	 LPV/r	 ตามแนวทาง

ปฏิบัติสำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีระดับไขมันในเลือดสูงในหัวข้อที่	7	เท่านั้น	

5.4.3	 กรณีผู้ป่วยทนผลข้างเคียงของยา	 LPV/r	 และ	 ATV	 ไม่ได้	 หรือมีผลดื้อต่อ	 

ยาต้านไวรัสกลุ่ม	PI	 ให้เปลีย่นมาใช	้DRV	อยา่งไรกต็ามการเลอืกใช	้DRV	ตอ้งเปน็ไปตามแนวทางการ

กำกบัการใชย้า	DRV	ทีบ่ญัชยีาหลกัแหง่ชาตกิำหนด	รายละเอียดดังภาคผนวก	1	
 
หมายเหตุ:	สามารถดาวน์โหลดบัญชียาหลักแห่งชาติ	ได้ที่	http://aidstb.nhso.go.th		
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6. การขออนุมัติปรับเปลี่ยนสูตรยา 
6.1  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อการพิจารณาอนุมัติสูตรยา	

	 แพทย์ผู้รักษาสามารถจ่ายยาต้านไวรัสสูตรพื้นฐานให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ตนดูแลได้ตาม

มาตรฐานแนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีประเทศไทย	 แต่หากประสงค์จะใช้

ยาในสูตรทางเลือกหรือสูตรดื้อยาจะต้องผ่านการอนุมัติโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อน	โดย	สปสช.	ได้จัด

ระบบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตามบทบาทหน้าที่ออกเป็น	2	ระดับ	ได้แก่	

1)	 แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเอชไอวี/เอดส์	 (AIDS	 experts)	 ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก	

สปสช.	 รายละเอียดดังภาคผนวก	 2	 มีบทบาทหน้าที่ในการอนุมัติสูตรยาที่มี	 ABC	

RPV	LPV/r	หรือ	ATV	เป็นส่วนประกอบให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ตนรักษา	หรือที่แพทย์

ทั่วไปขอปรึกษา	ทั้งภายในและภายนอกหน่วยบริการที่ตนปฏิบัติงาน	

2)	 แพทย์ผู้อนุมัติการใช้ยาต้านไวรัสลำดับที่	 3	 (3rd	 line	 ARV	 expert)	 ซึ่งได้รับการ

แต่งตั้งจาก	 สปสช.	 รายละเอียดดังภาคผนวก	 2	 มีบทบาทหน้าที่ในการอนุมัติสูตร

ยาที่มี	 DRV	 เป็นส่วนประกอบให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่แพทย์ท่านอื่นในหน่วยบริการที่

ประกาศเป็นหน่วยบริการยาต้านไวรัสลำดับที่	3	(3rd	line	ARV	center)	ขอปรึกษา	

ทั้งภายในและภายนอกหน่วยบริการที่ตนปฏิบัติงาน	

6.2			ยาต้านไวรัสที่ต้องผ่านการอนุมัติปรับเปลี่ยนสูตรยา	

1)	 ยาต้านไวรัสที่ต้องผ่านการอนุมัติจาก	AIDS	experts	ได้แก่	ABC	RPV	LPV/r	หรือ	

ATV	

2)	 ยาต้านไวรัสที่ต้องผ่านการอนุมัติจาก	3rd	line	ARV	experts	ได้แก่	DRV	

6.3		ขั้นตอนการขออนุมัติปรับเปลี่ยนสูตรยาต้านไวรัส	

	 การปรับเปลี่ยนสูตรยาต้านไวรัส	มีขั้นตอนการปฏิบัติดังแผนภูมิที่	2-2[1]  
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แผนภูมิที่ 2-2[1] การปรับเปลี่ยนสูตรยาต้านไวรัส 
 

หมายเหตุ:		
1)	 กรณีแพทย์ผู้ทำการรักษาเป็น	 3rd	 Line	 ARV	 expert	 จะอนุมัติปรับเปลี่ยนสูตรยาที่มี	 DRV	 ในรายที่ดูแล	 

ไม่ได้	ต้องทำการขออนุมัติจาก	3rd	Line	ARV	expert	อีกท่าน	
2)	 แบบฟอร์มกำกับการใช้ยา	DRV	สามารถดาวน์โหลดได้ที่	http://aidstb.nhso.go.th  
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ขออนุมัติ	AIDS	expert	
ผ่านโปรแกรม	NAP	
และเอกสารขออนุมัติ	

 
ขอเปลี่ยนสูตรยา	

ผ่านโปรแกรม	NAP	

บันทึกข้อมูลในโปรแกรม	
NAP	ให้เป็นปัจจุบัน	

แจ้งผลการพิจารณา	
ให้หน่วยบริการทราบ	

แพทย์ผู้ทำการรัดษา	
เป็น	AIDS	expert	

หน่วยบริการเป็น		
3rd	line	ARV	center	

ส่งต่อหน่วยบริการที่เป็น		
3rd	line	ARV	center	

ขออนมุตั	ิ3rd	line	ARV	expert 
ผ่านโปรแกรม	NAP	
และเอกสารขออนุมัติ	

แพทย์ผู้รักษา	
ต้องการเปลี่ยนสูตรยา	

มีส่นประกอบของยา	
ที่ต้องผ่านการอนุมัติ	

มี	ABC	หรือ	RPV	
LPV/r	หรือ	ATV	 มี	DRV 

AIDS	Expert/3rd	line	ARV	Expert 
พิจารณาสูตรยาที่ขอเปลี่ยน	

AIDS	Expert/3rd	line	ARV	Expert 
บันทึกผลการพิจารณาในโปรแกรม	NAP	
และลงนามอนุมัติในเอกสารขออนุมัติ	

ไม่ใช่	

ไม่ใช่	 ไม่ใช่	

ใช่	

ใช่	

ใช่	
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7. แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีระดับไขมัน
ในเลือดสูง 

7.1		ไขมันในเลือดสูงในผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ไม่เคยรับประทานยาต้านไวรัสมาก่อน	 แสดงว่าไม่

ได้เกิดจากการรับประทานยาต้านไวรัส	 แนะนําให้ควบคุมอาหารประเภทไขมัน	 และรักษาด้วย	 

ยารักษาภาวะไขมันในเลือดสูงเมื่อมีข้อบ่งชี้เหมือนในผู้ที่ไม่ได้ติดเชื้อเอชไอวี	

7.2		ไขมันในเลือดสูงในผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับยา	Stavudine	(d4T)	แต่ไม่ได้รับยาต้านไวรัส

ในกลุม่	 PIs	 แนะนาํใหค้วบคมุอาหารประเภทไขมนั	 ในกรณรีะดบัไตรกลเีซอไรคม์ากกวา่	 500	mg/dL 

ให้เปลี่ยน	d4T	เป็น	Zidovudine	(AZT)	หรือ	Tenofovir	(TDF)	

7.3		ไขมันในเลือดสูงในผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับยา	 LPV/r	 แนะนำให้ควบคุมอาหาร	 ออก

กำลังกาย	 รักษาด้วยยารักษาภาวะไขมันในเลือดสูง	 และติดตามระดับไขมันที่	 3	 เดือน	 หากพบว่า

ระดับไตรกลีเซอไรค์	 มากกว่า	 500	mg/dL	 หรอื	 Total	 Cholesterol	 มากกวา่	 240	mg/dL	หรอื	

LDL	มากกวา่	190	mg/dL	ใหเ้ปลีย่นยา	LPV/r		เปน็	ATV 

7.4		โดยปกติ	 d4T	 และ	 LPV/r	 มักทําให้เกิดไตรกลีเซอไรค์สูงมากกว่าที่จะทําให้	 Total	

Cholesterol	หรือ	 LDL	สูง	 ดังนั้นถ้า	 Total	 Cholesterol	หรือ	 LDL	สูงเป็นหลัก	 สาเหตุที่ทำให้	 

ไขมันในเลือดสูงอาจเกิดจากปัจจัยด้านอาหารและพันธุกรรมมากกว่าปัจจัยด้านยา	 การเปลี่ยนเป็น	

ATV	อาจไม่ช่วยให้ภาวะไขมันในเลือดสูงดีขึ้น	

7.5 การเลือกใช้ยารักษาภาวะไขมันในเลือดสูงเพื่อรักษาอาการข้างเคียงที่เกิดจากการ	 

รับประทานยาต้านไวรัสให้เป็นไปตามแนวทางการรักษาของประเทศ	โดยหน่วยบริการสามารถเลือก

ใช้ยารักษาภาวะไขมันในเลือดสูงได้ตามรายการ	 และเงื่อนไขที่	 สปสช.	 กำหนด	 รายละเอียดดังภาค	 

ผนวก	1	

 

8. การบริการดูแลรักษาอย่างเป็นองค์รวม 
สปสช.	 สนับสนุนการจัดบริการดูแลรักษาอย่างเป็นองค์รวม	 ไม่เฉพาะการดูแลรักษาและ

ติดตามการรักษาเท่านั้น	 แต่ยังรวมถึงการให้คำปรึกษา	 การให้ความรู้	 การส่งเสริมการรับประทาน	 

ยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่อง	 และการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อเอชไอวี	 โดย	สปสช.	 จ่ายชดเชย

สำหรับบริการดูแลรักษาอย่างเป็นองค์รวม	 และสนับสนุนถุงยางอนามัยให้สำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี

และผู้ป่วยเอดส์นำไปใช้ในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อเอชไอวี	
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9. การเบิกชดเชย 
การเบิกชดเชยการรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ต้องดำเนินการผ่านการบันทึกข้อมูล

ในโปรแกรม	NAP	ที่	URL	http://dmis.nhso.go.th/NAPPLUS/login.jsp	รายละเอียดตามตาราง

ที่	2-2[1]	
 

ตารางที่ 2-2[1] แนวทางการเบกิชดเชยการรกัษาผูต้ดิเชือ้เอชไอวแีละผูป้ว่ยเอดส ์ดว้ยยาตา้นไวรสั 
 

รายการ การเบิกชดเชย การชดเชย 

ยาต้านไวรัส	 หน่วยบริการเบิกชดเชยยาต้านไวรัสได้ตามที่ใช้	โดยบันทึก
ข้อมูลการให้บริการในโปรแกรม	NAP	เมนู“การรักษาและ
ติดตามผล”	เลือก	“บันทึกการรักษาและติดตามผล”	หรือ	
เมนู“การป้องกันการติดเชื้อจากแม่สู่ลูก”	กรณีหญิงตั้งครรภ์	

ชดเชยเป็น	
ยาต้านไวรัส	

ยาลดไขมัน	 หน่วยบริการเบิกชดเชยยาลดไขมันได้ตามที่ใช้จริง	โดยบันทึก
ข้อมูลการให้บริการในโปรแกรม	NAP	เมนู“การรักษาและ
ติดตามผล”	เลือก	“บันทึกการรักษาและติดตามผล”	

ชดเชยเป็น	
ยาลดไขมัน	

ถุงยางอนามัย	 หน่วยบริการเบิกถุงยางอนามัยได้ตามสัดส่วนที่บันทึกข้อมูล
การให้บริการในโปรแกรม	NAP	เมนู	“การรักษาและติดตาม
ผล”	เลือก“บันทึกการรักษาและติดตามผล”	

ชดเชยเป็น	
ถุงยางอนามัย	

บริการดูแลรักษา	
อย่างเป็นองค์รวม	

หน่วยบริการเบิกชดเชยค่าบริการดูแลรักษาอย่างเป็นองค์รวม	
โดยบันทึกข้อมูลบริการในโปรแกรม	NAP	เมนู“การรักษาและ
ติดตามผล”	เลือก	“บันทึกการรักษาและติดตามผล”	

20	บาท/ครั้ง	
(ไม่เกิน	12	ครั้ง/ปี)	

 
หมายเหตุ :  
ค่าบริการดูแลรักษาอย่างเป็นองค์รวมดังกล่าวรวมกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการให้บริการ	 ได้แก่	 การดูแล
รักษา	 ติดตามการรักษาบริการให้คำปรึกษาและให้ความรู้	 การส่งเสริมการรับประทานยาต้านไวรัสอย่าง	 
ต่อเนื่อง	การบันทึกข้อมูล	และกิจกรรมอื่นๆ	

 

 

 

 

 

 

บทที่ 2 





บริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี  
ด้วยยาต้านไวรัส 

บทที่  

1. หลักการและเหตุผล  
เชื้อเอชไอวีสามารถถ่ายทอดจากผู้ติดเชื้อไปสู่ผู้อื่นได้เมื่อสารคัดหลั่งของผู้ที่มีเชื้อเอชไอวี	 เช่น	

เลือดและ/หรือผลิตภัณฑ์ของเลือด	 น้ำอสุจิ	 น้ำหล่อลื่นทางเพศ	 เข้าสู่กระแสเลือดของผู้สัมผัส	 โดย	

1)	 การรับเลือดหรือผลิตภัณฑ์ของเลือดโดยตรงหรือสัมผัสกับแผลสดที่ผิวหนัง	 หรือผ่านเข็มฉีดยา

หรือเข็มเจาะสักที่ปนเปื้อนเลือดของผู้ติดเชื้อเอชไอวี	 2)	 สัมผัสเยื่อบุช่องทวารหนัก	 เยื่อเมือกหรือ

เนื้อเยื่ออ่อน	ผ่านการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกัน	และ	3)	ส่งต่อจากมารดาสู่ทารกในครรภ์ขณะคลอด	

หรือภายหลังคลอด	 สปสช.	 ได้กำหนดสิทธิประโยชน์สำหรับการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีด้วย	 

ยาต้านไวรัส	ในกรณีดังต่อไปนี้	

1)	 บริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีจากมารดาสู่ทารก(Prevention	of	Mother	to	Child	

Transmission:	PMTCT)	

2)	 บริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีภายหลังสัมผัสเชื้อเอชไอวีจากการทำงานการให้บริการ

ทางการแพทย์แก่ผู้ติดเชื้อเอชไอวี	 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ให้การดูแลผู้ป่วย	

(HIV	Occupational	Post-Exposure	Prophylaxis:	OCC-PEP)	

3)	 บริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีหลังสัมผัสจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ	 (HIV	 Sexual	

Post-Exposure	Prophylaxis:	SEX-PEP)	
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2. ผู้มีสิทธิขอรับบริการ 
2.1	 เงื่อนไขผู้มีสิทธิขอรับบริการ	เป็นบุคคลที่เป็นไปตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้		

2.1.1	 บริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีจากมารดาสู่ทารก	 เป็นเด็กสัญชาติไทย	 มีเลข

ประจำตัวประชาชน	13	หลัก	ซึ่งเกิดจากมารดาติดเชื้อเอชไอวี	

2.1.2	 บริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีภายหลังสัมผัสเชื้อเอชไอวีจากการทำงานการ

ให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ติดเชื้อเอชไอวี	 	 เป็นบุคคลสัญชาติไทย	 มีเลขประจำตัวประชาชน	 13	

หลัก	 ซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ให้การดูแลผู้ป่วยที่สัมผัสกับสิ่งปนเปื้อนที่ก่อให้เกิดความ

เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีจากการทำงานการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ติดเชื้อเอชไอวี	

2.1.3	 บริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีหลังสัมผัสจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ	 เป็น

บุคคลสัญชาติไทย	มีเลขประจำตัวประชาชน	13	หลัก	ซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ 

 

3. สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ 
3.1		ยาต้านไวรัสเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี		

3.2		การตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวี	

3.2.1	 กรณีทารกที่คลอดจากมารดาติดเชื้อเอชไอวี	

1)	 บริการตรวจหาเชื้อหรือส่วนประกอบของเชื้อเอชไอวี	 (HIV	 viral	 testing)	

ได้แก่	การตรวจด้วยวิธี	DNA	PCR	

2)	 บริการตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อเอชไอวี	(Anti-HIV	testing)		

3.2.2	 กรณีถูกล่วงละเมิดทางเพศ	 หรือบุคลากรทางการแพทย์สัมผัสเชื้อเอชไอวีจาก

การทำงานการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ติดเชื้อเอชไอวี			

1)	 บริการตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อเอชไอวี	(Anti-HIV	testing)	

 

4. การพิจารณาให้ยาป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี 
การพิจารณาเลือกสูตรยาต้านไวรัสเพื่อการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี	 ให้เป็นไปตามแนวทาง

การตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีประเทศไทย	 โดยหน่วยบริการสามารถเลือกใช้ยาต้าน

ไวรัสได้ตามรายการและเงื่อนไขที่	สปสช.	สนับสนุน	รายละเอียดดังภาคผนวก	1	
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5. การตรวจเลือดเพื่อวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี 
5.1 กรณีเด็กที่คลอดจากมารดาติดเชื้อเอชไอวี	

5.1.1 เด็ก	อายุระหว่าง	25	วัน	-	12	เดือน		

1)	 ส่งตรวจ	DNA	PCR		ไม่เกิน	2	ครั้ง/คน	

2)	 ในกรณีที่ส่งตรวจข้อ	 1)	 แล้ว	 ให้ส่งตรวจเพื่อยืนยันผลด้วย	 Anti-HIV	

testing	เมื่อเด็กมีอายุตั้งแต่	18	เดือน	ไม่เกิน	1	ครั้ง/คน	

5.1.2	 เด็ก	อายุระหว่าง	12	-	18	เดือน	ซึ่งไม่เคยได้รับการตรวจ	DNA	PCR	

1)	 ส่งตรวจ	Anti-HIV	testing	และส่งตรวจเพื่อยืนยันผลได้อีก	1	ครั้งเมื่อเด็ก

อายุมากกว่า	18	เดือน	ไม่เกิน	2	ครั้ง/คน	

5.1.3	 เด็ก	อายุระหว่าง	18	เดือน	–	3	ปี		

1)	 ส่งตรวจ	Anti-HIV	testing	ไม่เกิน	1	ครั้ง/คน	

5.2	 กรณีถูกล่วงละเมิดทางเพศ	 หรือ	 บุคลากรทางการแพทย์สัมผัสเชื้อเอชไอวีจากการ

ทำงาน	

5.2.1	 ส่งตรวจ	Anti-HIV	testing	ไม่เกิน	2	ครั้ง/คน/ปี	

 
หมายเหตุ:	
1)		แนวทางการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี	 ให้เป็นไปตามแนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อ

เอชไอวีประเทศไทย	
2)		กรณีผลการตรวจ	DNA	PCR	2	ครั้งต่างกัน	สามารถส่งตรวจครั้งที่	3	ได้	
3)		กรณีการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี	 ในเด็กที่คลอดจากมารดาติดเชื้อเอชไอวี	 มารดาจะต้องเป็นผู้ติดเชื้อ	 

เอชไอวีที่ลงทะเบียน	และมีบันทึกประวัติการคลอดทารกที่ต้องการรับการตรวจในโปรแกรม	NAP	เท่านั้น	

 
6. การเบิกชดเชย 

 แนวทางการเบิกชดเชยการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีด้วยยาต้านไวรัส	 ต้องดำเนินการ

บันทึกข้อมูลในโปรแกรม	 NAP	 ที่	 URL	 http://dmis.nhso.go.th/NAPPLUS/login.jsp   

รายละเอียดตามตารางที่	2-3[1]	

 

บทที่ 3 
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ตารางที่ 2-3[1] แนวทางการเบิกชดเชยการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีด้วยยาต้านไวรัส 
 

รายการ การเบิกชดเชย การชดเชย 

ยาต้านไวรัสเพื่อป้องกัน
การติดเชื้อเอชไอวีในเด็ก
แรกเกิด		

หน่วยบริการเบิกชดเชยยาต้านไวรัสตามที่ใช้จริง	โดย
บันทึกข้อมูลการให้บริการในโปรแกรม	NAP	เมนู	“การ
ป้องกันการติดเชื้อจากแม่สู่ลูก”	

ชดเชยเป็น	
ยาต้านไวรัส	

ยาต้านไวรัสเพื่อการ
ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี
หลังสัมผัสจากการทำงาน	
หรือ	ถูกล่วงละเมิดทาง
เพศ	

หน่วยบริการเบิกชดเชยยาต้านไวรัสตามที่ใช้จริง	โดย
บันทึกข้อมูลการให้บริการในโปรแกรม	NAP เมนู		
“การให้คำปรึกษา	VCT”	

ชดเชยเป็น	
ยาต้านไวรัส	

บริการตรวจ	DNA	PCR	
สำหรับเด็กที่คลอดจาก
มารดาติดเชื้อเอชไอวี		

หน่วยบริการเบิกชดเชยค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการได้
ตามจำนวนที่ให้บริการจริง	โดยบันทึกข้อมูลการให้
บริการในโปรแกรม	NAP	เมนู	“การส่งตรวจทางห้อง
ปฏิบัติการ”	เลือก	“ข้อมูลการส่งตรวจการติดเชื้อ	HIV”	

1,000	บาท/ครั้ง	
(ไม่เกิน	2	ครั้ง/คน	
ยกเว้นกรณีพบ	 
ผลต่าง	สามารถ
ตรวจครั้งที่	3	ได้)	

บริการตรวจ Anti-HIV	
Testing		

หน่วยบริการเบิกชดเชยค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการได้
ตามจำนวนที่ให้บริการจริง	โดยบันทึกข้อมูลการให้
บริการในโปรแกรม	NAP	เมนู	“การส่งตรวจทางห้อง
ปฏิบัติการ”	เลือก	“ข้อมูลการส่งตรวจการติดเชื้อ	HIV”	

140	บาท/ครั้ง	

บริการให้คำปรึกษา
สำหรับบุคคลที่สัมผัสจาก
การทำงาน	หรือ	ถูกล่วง
ละเมิดทางเพศ	

หน่วยบริการเบิกชดเชยค่าบริการได้ตามจำนวนที่ให้
บริการจริง	โดยบันทึกข้อมูลการให้บริการในโปรแกรม	
NAP	เมนู	“การให้คำปรึกษา	VCT”	

7	บาท/ครั้ง	
(ไม่เกิน	6	ครั้ง/

คน/ปี)	

 
หมายเหตุ:		 	
1)	 อัตราการชดเชยค่าให้คำปรึกษาเป็นการชดเชยค่าให้คำปรึกษาก่อนการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี		 

(Pre-test	counseling)	
2)	 อัตราการชดเชยค่าตรวจ	 Anti-HIV	 testing	 หาการติดเชื้อเอชไอวี	 หมายความถึงต่อครั้งของการตรวจรู้ผล	

และมีการให้บริการให้คำปรึกษาหลังการหาการติดเชื้อเอชไอวี	 (Post-test counseling)	 กรณีบุคคลที่
สัมผัสจากการทำงาน	หรือ	ถูกล่วงละเมิดทางเพศ	

3)		อัตราการชดเชยค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการดังกล่าว	 รวมค่าวัสดุอุปกรณ์เก็บตัวอย่าง	 ค่าขนส่ง	 และ	 
ค่าใช้จ่ายอื่น	ๆ	

4)		การตรวจ	 DNA	 PCR	 สำหรับทารกที่คลอดจากมารดาที่ติดเชื้อเอชไอวี	 มารดาจะต้องขึ้นทะเบียนเป็น	 
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี	และมีการบันทึกข้อมูลการคลอดของทารกที่ประสงค์ตรวจ	DNA	PCR	ในระบบ	NAP	แล้ว
เท่านั้น		
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5)		“หน่วยบริการ”	ที่ไม่สามารถตรวจ	DNA	PCR	 ได้เอง	 สามารถส่งตัวอย่างเลือดไปตรวจยังหน่วยบริการอื่น	
หรือหน่วยงานอื่นๆ	 ที่ผ่านการประเมินตามแนวทางการประเมินหน่วยตรวจชันสูตรทางห้องปฏิบัติการ	 
เอชไอวี	ที่	สปสช.	กำหนด	รายละเอียดดังภาคผนวก	3	

6)	 การส่งตัวอย่างตรวจไปยังหน่วยตรวจทางห้องปฏิบัติการ	 หน่วยบริการที่ส่งตรวจจะต้องบันทึกข้อมูลพร้อม
กับพิมพ์คำขอรับบริการตรวจ	 (request	 form)	 ในโปรแกรม	NAP	ก่อน	แล้วจึงส่งตัวอย่างตรวจ	พร้อมใบ
คำขอไปยังหน่วยตรวจทางห้องปฏิบัติการ	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

บทที่ 3 





บริการให้คำปรึกษาและตรวจหา 
การติดเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจ 

บทที่  

1. หลักการและเหตุผล 
การให้คำปรึกษาเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญต่อประสิทธิภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ	 

เอชไอวี	 ประกอบด้วยการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ	 การให้ข้อมูลที่

เกี่ยวข้อง	 ผู้รับบริการได้รับทราบความเสี่ยง	 ได้รับการตรวจวินิจฉัยและได้รับการรักษาแต่เนิ่นๆ	

ตลอดจนได้รับยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่อง	 ผู้รับบริการเข้าใจวางแผนและปรับตัวเข้ากับสภาวะความ

เจ็บป่วยหรือโรคที่ดำเนินอยู่	 รวมถึงการป้องกันการแพร่เชื้อไปยังผู้อื่น	 การให้คำปรึกษาเพื่อตรวจหา

การติดเชื้อเอชไอวีจำเป็นต้องกระทำโดยกระบวนการสมัครใจของผู้รับบริการ	 (Voluntary	

Counseling	 and	 Testing:	 VCT)	 โดยมีการให้คำปรึกษาทั้งก่อนและหลังการตรวจหาการติดเชื้อ

เอชไอวีเสมอ	 (pre-test/post-test	 counseling)	 โดย	 สปสช.	 ได้กำหนดให้บริการให้	 

คำปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจเป็นสิทธิประโยชน์และชดเชยแก่หน่วยบริการ

ตามปริมาณการให้บริการในอัตราที่	สปสช.	กำหนด	 

 

2. ผู้มีสิทธิขอรับบริการ 
2.1	 เงื่อนไขผู้มีสิทธิขอรับบริการ		

2.1.1	 บุคคลที่มีสัญชาติไทย	 มีเลขประจำตัวประชาชน	 13	 หลัก	 ซึ่งสมัครใจเข้ารับ

บริการให้คำปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี	(VCT)	

2.2	 เงื่อนไขที่ไม่ครอบคลุม	

2.2.1	 เคยตรวจ	Anti-HIV	testing	และมีผลบวก	 
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2.2.2	 หญิงที่มารับบริการดูแลก่อนคลอดในคลินิกฝากครรภ์ (อยู่ในงบส่งเสริมสุขภาพ

และป้องกันโรค:	PP)	

2.2.3	 การตรวจคัดกรองก่อนการผ่าตัด	(อยู่ในงบเหมาจ่ายรายหัว)	

2.2.4	 เพื่อนำไปประกอบการทำธุรกรรมต่างๆ	 ได้แก่	 การสมัครเข้าทำงาน	 การสมัคร

เข้ารับการศึกษา	การบวชพระ	การตรวจเลือดเพื่อทำประกันชีวิต	
 
หมายเหตุ:	
1)		กรณีที่ผู้ได้รับการลงทะเบียนแต่ไม่มีผลการตรวจ	 Anti-HIV	 testing	 ในฐานข้อมูล	 NAP	 สามารถส่งตรวจ	

Anti-HIV	testing	ใหม่	และเบิกชดเชยได้ไม่เกิน	1	ครั้ง/คน	

 

3. สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ 
3.1	 บริการให้คำปรึกษา	และให้ความรู้เกี่ยวกับเอชไอวีและความรู้อื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	

3.2	 บริการตรวจ	Anti-HIV	Testing		

3.4	 ถงุยางอนามยัสำหรบัผูร้บับรกิารทีห่นว่ยใหบ้รกิารปรกึษาและตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอวี	

โดยสมัครใจ	(VCT)	

 

4. การเบิกชดเชย 
 แนวทางการเบิกชดเชยการบริการให้คำปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีต้องดำเนิน

การบันทึกข้อมูลในโปรแกรม	 NAP	 ที่	 URL	 http://dmis.nhso.go.th/NAPPLUS/login.jsp		 

รายละเอียดตามตารางที่ 2-4[1]	
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ตารางที่ 2-4[1] แนวทางการเบิกชดเชยการบริการให้คำปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี

โดยสมัครใจ 
 
รายการ การเบิกชดเชย การชดเชย 

บริการให้คำปรึกษา	 หน่วยบริการเบิกชดเชยได้ตามจำนวนที่ให้บริการจริง	โดยบันทึก
ข้อมูลการให้บริการในโปรแกรม NAP	เมนู	“การให้คำปรึกษา	
VCT”	

7	บาท/ครั้ง	
(ไม่เกิน	6	
ครั้ง/คน/ปี)	

บริการตรวจ		
Anti-HIV	testing	

หน่วยบริการเบิกชดเชยได้ตามจำนวนที่ให้บริการจริง	โดยบันทึก
ข้อมูลการให้บริการในโปรแกรม NAP	เมนู	“การส่งตรวจทางห้อง
ปฏิบัติการ”	เลือก	“ข้อมูลการส่งตรวจการติดเชื้อ	HIV”	

140	บาท/ครั้ง	
(ไม่เกิน	2	
ครั้ง/คน/ปี)	

ถุงยางอนามัย	 หน่วยบริการเบิกถุงยางอนามัยได้ตามสัดส่วนที่บันทึกข้อมูล
บริการในโปรแกรม	NAP	โดยบันทึกข้อมูลการให้บริการใน
โปรแกรม NAP	เมนู	“การให้คำปรึกษา	VCT”	

ชดเชยเป็น	
ถุงยางอนามัย 

 
หมายเหตุ	:		
1)		อัตราการชดเชยค่าให้คำปรึกษา เป็นการชดเชยค่าให้คำปรึกษาก่อนการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี		 

(Pre-test	counseling)  
2)	 อัตราการชดเชยค่าตรวจ	 Anti-HIV	 testing	 หมายความถึงต่อครั้งของการตรวจรู้ผลและมีการให้บริการให้

คำปรึกษาหลังการหาการติดเชื้อเอชไอวี	(Post-test	counseling)	
3)		อัตราการชดเชยค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการดังกล่าว	 รวมค่าวัสดุอุปกรณ์เก็บตัวอย่าง	 ค่าขนส่ง	 และ	 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ		
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บริการตรวจชันสูตรทางห้องปฏิบัติการ 
เอชไอวีเพื่อวินิจฉัยหรือติดตามการรักษา 

บทที่  

1. หลักการและเหตุผล 
สปสช. กำหนดชุดสิทธิประโยชน์ในเรื่องการตรวจชันสูตรทางห้องปฏิบัติการเอชไอวี		 

เพื่อประโยชน์ในการติดตามประเมินผลการรักษา	 หรือประกอบการเลือกการรักษาได้อย่างถูกต้อง

เหมาะสม	 ลดการเกิดการดื้อยาหรือการปรับเปลี่ยนยาที่ไม่เหมาะสม	 รวมถึงสามารถวินิจฉัยภาวะ

แทรกซ้อนที่เกิดจากการรับประทานยาต้านไวรัส	 และสามารถให้การรักษาได้อย่างทันท่วงที	 อันจะ

ส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับประโยชน์จากการรักษาได้อย่างเต็มที่	 มีชีวิตที่ยืนยาว	 สามารถดำรงชีวิตได้อย่าง

ปกติสุข	และลดความสูญเสียงบประมาณในการเลือกใช้ยาที่ไม่เหมาะสม	และงบประมาณที่ต้องใช้ใน

การดูแลเชื้อดื้อยา		

 

2. ผู้มีสิทธิขอรับบริการ 
2.1	 เงื่อนไขผู้มีสิทธิขอรับบริการ	

2.1.1		 เป็นบุคคลที่เป็นไปตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้	

1)	 สัญชาติไทย	 มีเลขประจำตัวประชาชน	 13	 หลัก	 และมีสิทธิหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ	หรือสิทธิว่าง	

2)	 ผู้ติดเชื้อรายเก่าที่ลงทะเบียนในโครงการ	 NAPHA	 ก่อน	 วันที่	 1	 ตุลาคม	

พ.ศ.2548	

2.1.2	 เป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ลงทะเบียนในโปรแกรม	 NAP	 ที่มีเงื่อนไขการส่งตรวจ

ชันสูตรทางห้องปฏิบัติการตามเกณฑ์ที่	สปสช.	กำหนด	รายละเอียดดังหัวข้อที่	3	
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3. สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ 
ผู้ติดเชื้อเอชไอวีจะได้รับสิทธิในการตรวจชันสูตรทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยหรือติดตาม

การรักษา	 โดยอิงตามแนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีประเทศไทย		 

รายละเอียดดังตารางที่	2-5[1]	 
 

ตารางที่ 2-5[1] สิทธิประโยชน์การตรวจชันสูตรทางห้องปฏิบัติการ 
 

ผู้ป่วยที่ยังไม่ได้เริ่มยาต้านไวรัส 

การตรวจ CD4 ไม่เกิน	2	ครั้ง/ปี	

ผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างรับยาต้านไวรัส 

การตรวจพื้นฐาน ประกอบด้วย CBC, FBS, Cr, Chol., TG, SGPT/ALT 

•	อายุต่ำกว่า	35	ปี	และ	ไม่มีโรคประจำตัว	 ไม่เกิน	1	ครั้ง/รายการ/ปี	

•	อายุต่ำกว่า	35	ปี	และ	มีโรคประจำตัว	 ไม่เกิน	2	ครั้ง/รายการ/ปี	

•	อายุตั้งแต่	35	ปี	ขึ้นไป	 ไม่เกิน	2	ครั้ง/รายการ/ปี	

การตรวจ CD4  

•	กรณีผู้ป่วยเริ่มยาต้านไวรัสปีแรก	 ไม่เกิน	2	ครั้ง/ปี	

•	กรณีผู้ป่วยรับยาต้านไวรัสในปีถัดไป	  

o	 CD4	>	350	cells/mm3	และ	VL	<	50	copies/ml	 ไม่เกิน	1	ครั้ง/ปี	

o	 CD4	≤	350	cells/mm3	หรือ	VL	≥	50	copies/ml	 ไม่เกิน	2	ครั้ง/ปี	

การตรวจ  HIV Viral Load  

•	กรณีผู้ป่วยเริ่มยาต้านไวรัสปีแรก		
(สามารถตรวจได้หลังเริ่มยาต้านไวรัสครบ	3	เดือน	ยกเว้น
กรณีพิจารณาเริ่มการรักษาด้วยยา	Abacavir	สามารถตรวจ
ก่อนเริ่มยาต้านไวรัส)	

ไม่เกิน	2	ครั้ง/ปี	
 

•	กรณีผู้ป่วยรับยาต้านไวรัสในปีถัดไป	
o	 กรณีผู้ป่วยมีผล		VL	<	50	copies/ml	
o	 กรณีผู้ป่วยมีผล	VL	≥	50	copies/ml	

 
ไม่เกิน	1	ครั้ง/ปี	
ไม่เกิน	2	ครั้ง/ปี	
(ยกเว้น	กรณีผู้ป่วยเปลี่ยนสูตรยา
สามารถเบิกชดเชยการตรวจครั้งที่	3	ได้)	

การตรวจ HIV Drug Resistance  

•		กรณี	VL	≥	1,000	copies/ml	หลังทานยาสม่ำเสมอ	 
มากกว่า	6	เดือน	

ไม่เกิน	1	ครั้ง/ปี	

 



ส่วนที่ 2 

ส่วนที่ 2	การบริหารจัดการด้านเอชไอวี	เอดส์			|			43

4. เครือข่ายการส่งตรวจชันสูตรทางห้องปฏิบัติการ 
สปสช.	 สนับสนุนการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการในลักษณะการจัดเครือข่ายบริการในพื้นที่	

อย่างไรก็ตามหากเครือข่ายบริการในพื้นที่ไม่พร้อมบริการ	 หน่วยบริการสามารถส่งตัวอย่างเลือดไป

ตรวจยังหน่วยร่วมให้บริการ	หรือหน่วยงานอื่นๆ	ตามที่	สปสช.	กำหนด		

 

5. การเบิกชดเชย 
แนวทางการเบิกชดเชยค่าตรวจชันสูตรทางห้องปฏิบัติการเอชไอวี	 ให้เป็นไปตามตารางที่		 

2-5[2] 
 

ตารางที่ 2-5[2] การเบิกชดเชยค่าตรวจชันสูตรทางห้องปฏิบัติการเอชไอวี 
 

กิจกรรม	 การเบิกชดเชย	 อัตราค่าชดเชย	

บริการตรวจพื้นฐาน		

(CBC,	FBS,	Cr,	Chol.,	

TG,	SGPT/ALT)	

หน่วยบริการเบิกชดเชยโดยบันทึกข้อมูลบริการลงใน

โปรแกรม	NAP		เมนู	“การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติ

การ”	เลือก	“ข้อมูลการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

อื่นๆ”	

25	บาท/รายการ/

ครั้ง	

 

บริการตรวจ	CD4 หน่วยบริการเบกิชดเชยโดยบันทึกข้อมูลบริการใน

โปรแกรม	NAP	เมนู	“การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ”	

เลือก	“ข้อมูลการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการอื่นๆ”	

400	บาท/ครั้ง	

บริการตรวจ	HIV	Viral	

Load 

หนว่ยบริการเบกิชดเชยโดยบันทึกข้อมูลบริการลงใน

โปรแกรม	NAP	เมนู	“การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ”	

เลือก	“ข้อมูลการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการอื่นๆ”	

1,350	บาท/ครั้ง 

บรกิารตรวจ	HIV	Drug	

Resistance	

(Commercial)	

หน่วยบริการเบิกชดเชยค่าตรวจ	Drug	Resistance	

โดยบันทึกข้อมูลบริการลงในโปรแกรม	NAP	เมนู	“การ

ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ”	เลือก	“ข้อมูลการส่งตรวจ

ทางห้องปฏิบัติการอื่นๆ”	

6,000	บาท/ครั้ง 

บรกิารตรวจ HIV	Drug	

Resistance	

(In-House)	

5,500	บาท/ครั้ง	

วัสดุอุปกรณ์เจาะ/เก็บ

เลือด	และค่าขนส่ง  

(กรณีการตรวจ	CD4	และ	

HIV	Viral	Load	เท่านั้น)	

หนว่ยบริการเบกิชดเชยโดยบนัทกึขอ้มลูบรกิารใน

โปรแกรม	NAP	เมนู	“การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ”	

เลือก	“ข้อมูลการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการอื่นๆ”	

20	บาท/ตัวอย่าง	

บทที่ 5 
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กิจกรรม	 การเบิกชดเชย	 อัตราค่าชดเชย	

วัสดุอุปกรณ์เจาะ/เก็บ

เลือด	และค่าขนส่ง  

(กรณีการตรวจ	HIV	Drug	

Resistance)	

หน่วยบริการเบิกชดเชยโดยบันทึกข้อมูลบริการลงใน

โปรแกรม	NAP		เมนู	“การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติ

การ”	เลือก	“ข้อมูลการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

อื่นๆ”	

100	บาท/ตัวอย่าง	

 
หมายเหตุ:  
1)	อัตราการชดเชยบริการต่อครั้งในตาราง	หมายความถึงต่อครั้งของการตรวจรู้ผล	
2)	สปสช.	จะชดเชยค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ	กรณีเป็นหน่วยบริการ	หรือหน่วยงานอื่นๆ	ที่ผ่านการประเมิน

ตามแนวทางการประเทินหน่วยตรวจชันสูตรทางห้องปฏิบัติการเอชไอวี	 ที่	 สปสช.	 กำหนด	 รายละเอียดดัง	 
ภาคผนวก	3	

3)	 สปสช.	 ใช้ข้อมูลปริมาณการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการจากฐานข้อมูล	 NAP	 ในการคำนวณการชดเชย	 
ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ	 โดยจะนำมาคำนวณเฉพาะการตรวจที่มีการบันทึกผลการตรวจเท่านั้น	 จึงต้อง
บันทึกผลการตรวจในโปรแกรม	NAP	ทุกครั้ง		

4)	 การส่งตัวอย่างตรวจไปยังหน่วยตรวจทางห้องปฏิบัติการ	 หน่วยบริการที่ส่งตรวจจะต้องบันทึกข้อมูลพร้อม
กับพิมพ์คำขอรับบริการตรวจ	 (request	 form)	 ในโปรแกรม	NAP	ก่อน	แล้วจึงส่งตัวอย่างตรวจ	พร้อมใบ
คำขอไปยังหน่วยตรวจทางห้องปฏิบัติการ	

5)	 หน่วยบริการ	 ที่ไม่สามารถตรวจทางห้องปฏิบัติการบางรายการได้เอง	 เช่น	 CD4,	 HIV	 Viral	 Load,	 HIV	
Drug	 Resistance	 สามารถส่งตัวอย่างเลือดไปตรวจยังหน่วยบริการอื่น	 หรือหน่วยงานรัฐที่เป็นไปตาม
มาตรฐานที่	สปสช.	กำหนด	

6)	 การขอรับค่าชดเชยการตรวจ	 HIV	 Drug	 Resistance	 จะต้องแนบไฟล์ผลการตรวจ	 และ	 Sequence		 
ในโปรแกรม	NAP	 

 

 

 

 

 



การบริการป้องกัน 
การติดเชื้อเอชไอวี 

บทที่  

1. หลักการและเหตุผล 
การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีเป็นมาตรการที่สำคัญที่จะยุติปัญหาเอดส์ของประเทศไทย	

ตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการยุติปัญหาเอดส์ประเทศไทย	พ.ศ.	2558	–	2562	ที่มุ่งหมายจะนำ

ไปสู่การไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่	 อันสอดคล้องกับเป้าหมายของนานาประเทศ	 ในระยะเริ่มต้นจะมุ่งเน้น

ไปยังผู้ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อ	โดยดำเนินการให้มีการเข้าถึงและนำประชากรกลุ่มเสี่ยงให้เข้ารับ

บริการ	 การขยายบริการเชิงรุก	 การดำเนินการให้ผู้ติดเชื้อรับการรักษาต่อเนื่องตามแผนการรักษา	

และดำเนินการให้ผู้ที่ยังไม่ติดเชื้อยังคงภาวะไม่ติดเชื้อ		การตรวจการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆร่วม

กับการตรวจการติดเชื้อเอชไอวี	 และถุงยางอนามัยสำหรับใช้ในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี	 โดย

จา่ยใหห้นว่ยบรกิาร	หรอืหนว่ยงานภาครฐัตามหลกัเกณฑ	์วธิกีาร	เงือ่นไขและอตัราที	่สปสช.	กำหนด 

 

2. ผู้มีสิทธิรับบริการ 
เปน็บคุคลสญัชาตไิทย	มเีลขประจำตวั	13	หลกั	และเปน็กลุม่ทีม่คีวามเสีย่งสงูตอ่การตดิเชือ้เอชไอว	ี

ไดแ้ก่	

2.1	 กลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย	 (Man	who	 have	 Sex	with	Man:	MSM)	 และสาว

ประเภทสอง	(Transgender:	TG)	

2.2	 กลุ่มพนักงานขายบริการหญิง/ชาย	 (Female	 Sex	 Worker:	 FSW/	 Male	 Sex	

Worker:	MSW)	

2.3	 กลุ่มผู้ใช้เข็มฉีดสารเสพติด	(PWID)	

2.4	 กลุ่มเสี่ยงอื่นๆ	เช่น	ผู้ต้องขัง	หรือ	วัยรุ่น	
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3. สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ   
3.1 บริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี		

	 บริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี	 โดยได้กำหนดชุดบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

แต่ละกลุ่ม	 ซึ่งในแต่ละกลุ่มเป้าหมายจะมีจำนวนและลักษณะกิจกรรมในการให้บริการที่แตกต่างกัน

ไปตามบริบทของพื้นที่	 จำนวนประชากรเป้าหมาย	 และความรุนแรงของสถานการณ์ปัญหา	 จึงได้

กำหนดชุดบริการเป็น	 4	 ลักษณะ คือ	 1)	 ชุดบริการเข้มข้นมาก	 2)	 ชุดบริการเข้มข้น	 3)	 ชุดบริการ

ตามบริบทเฉพาะ	4)	ชุดบริการพื้นฐานในพื้นที่ทั่วไป ซึ่งชุดบริการที่กำหนดขึ้นนั้นมีความครอบคลุม

กิจกรรมโดยเชื่อมโยงบริการ	5	องค์ประกอบสำคัญให้ต่อเนื่องกัน	ดังนี้  

1)	 การเข้าถึง	 (Reach)	 หมายถึง	 การค้นหาและเข้าถึงกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่	 ซึ่งการเข้าถึง

กลุ่มเป้าหมายได้นั้นอาจจำเป็นต้องใช้หลากหลายกลวิธีในการค้นหา	 และชักชวนให้กลุ่มเป้าหมาย

เข้าถึงบริการ	 โดยในการให้บริการต้องมีการสำรวจเพื่อทราบถึงบริบทของพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย	

การนำเอากลุ่มเพื่อน	 สื่อต่างๆ	 และการสร้างแกนนำ	มาเพื่อใช้ในการเข้าถึง	 กระตุ้น	 และชักชวนให้

เกิดการตระหนักที่จะเข้ารับบริการ	และส่งเสริมให้เกิดการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อโดยการสนับสนุน

ถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น	

2)	การเข้าสู่บริการ	 (Recruit)	หมายถึง	การนำกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มเป้าหมายที่ค้นพบเข้า

สู่ระบบการให้คำปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี	 โดยทำการเข้าค้นหากลุ่มเป้าหมายเชิงรุก

และส่งต่อเข้ารับบริการยังหน่วยบริการ	

3)	 การตรวจวินิจฉัย	 (Test)	 หมายถึง	 การตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี	 และผู้มารับ

บริการรู้สถานะติดเชื้อของตัวเองได้เร็ว	และเข้าสู่การรักษาได้โดยเร็ว	การขยายเชิงรุก	

4)	 การรักษา	 (Treat)	 หมายถึง	 การรักษาเมื่อติดเชื้อเอชไอวีด้วยยาต้านไวรัส	 โดยมี

ระบบการส่งต่อการบริการจากการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีจากหน่วยบริการ	 เพื่อให้ผู้ติดเชื้อได้

รับบริการรักษาตั้งแต่เนิ่นๆ	 และดำเนินการให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีรับการรักษาต่อเนื่องตามแผนการ

รักษา	

5)	 การคงอยู่ในระบบ	 (Retain)	 หมายถึง	 การรักษากลุ่มเป้าหมายไว้ให้อยู่ในระบบ	 ทั้ง	 

ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและผู้ติดเชื้อเอชไอวีให้มารับการตรวจหรือรับบริการอย่างสม่ำเสมอ	 มีการดูแลทั้ง

ด้านจิตใจ	สังคม	การดำรงชีวิต	และดำเนินการให้ผู้ที่ยังไม่ติดเชื้อยังคงภาวะไม่ติดเชื้อ	โดยส่งเสริมให้

กลุ่มเป้าหมายยังคงมีการติดต่อกับผู้ให้บริการ	 และมีการกระตุ้นเตือนจากหน่วยบริการให้ผู้ที่มี	 

ผลลบมารับบริการอย่างสม่ำเสมอ	 และนอกจากนี้ยังรวมถึงการส่งเสริมการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อ

เอชไอวีด้วย	
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3.2	 การสนับสนุนถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น	 (Commodities)	 สำหรับการป้องกันการ

ติดเชื้อเอชไอวี	ในกลุ่มเป้าหมาย	

3.3	 การตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	 (Sexually	 Transmitted	 Infection	

screening:	STI	screening)	ร่วมกับการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี				
 
หมายเหตุ:  
งบประมาณในส่วนนี้ไม่ครอบคลุมการใช้มาตรการเข้าถึงกลุ่มประชากรเป้าหมายโดยใช้สื่อสังคมอิเล็กทรอนิกส์	
(Social	media)	 และมาตรการกระจายเข็มและอุปกรณ์ฉีดยาปลอดเชื้อ	 เพื่อการป้องกันในกลุ่มผู้ใช้ยาด้วย	 
วิธีฉีด	 	

 

4. การบริหารจัดการงบประมาณ         
	 ปีงบประมาณ	2559	สำนักงานหลักประกันสุขภาพได้รับการสนับสนุนงบประมาณในหมวด

บริการป้องการการติดเชื้อเอชไอวีและยุติปัญหาเอดส์	 เพิ่มเติมจากงบบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและ	 

ผู้ป่วยเอดส์จำนวน	200	ล้านบาท	เพื่อใช้ในการดำเนินงานด้านการบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี

ในกลุ่มประชากรเป้าหมาย	โดยแบ่งออกเป็น	2	ส่วน	ได้แก่	งบบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี	และ

งบสนับสนุนและส่งสริมการจัดบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี	รายละเอียดดังแผนภูมิที่	2-6[1]	

 

แผนภูมิที่ 2-6[1] งบประมาณหมวดบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและยุติปัญหาเอดส์ 

 

 

 

การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี	

จำนวน	186.29	ล้านบาท	

การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการ

ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี	

จำนวน	13.71	ล้านบาท	

 งบบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี 

 200 ล้านบาท 

บทที่ 6 



4.2  งบสนับสนุนระบบป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี 

	 การบริหารจัดการเป็นภาพรวมระดับประเทศ	 โดยจ่ายให้หน่วยบริการหรือหน่วยงาน

ภาครัฐตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 เงื่อนไขและอัตราที่สปสช.กำหนด	 สำหรับเป็นค่าใช้จ่าย	 สนับสนุน		 

ส่งเสริมการจัดบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีให้มีความครอบคลุมและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น	

อันได้แก่	

1)	 การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบบริการสุขภาพและระบบชุมชน	

2)	 การสร้างศักยภาพการบริการเชิงรุกในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี	

|		คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	ปีงบประมาณ	2559	48   

4.1  งบบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี  

	 เป็นการบริหารจัดการเป็นภาพรวมระดับประเทศ	โดย	สปสช.	จัดสรรงบประมาณให้แก่

หน่วยบริการตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขตามที่	 สปสช.	 กำหนด	 และประกาศเพิ่มเติมใน	 

ภายหลัง	โดยมีกระบวนการกำกับติดตามดังนี้ 

1) ระดับจังหวัด	 ดำเนินการโดยคณะกรรมการเอดส์ระดับจังหวัดซึ่งมีสำนักงาน

สาธารณสุขจังหวัดเป็นเลขานุการ	 โดยกำกับติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยบริการในจังหวัดที่

รับผิดชอบ	ตามจำนวนเป้าหมายที่กำหนด	การตรวจเยี่ยมและนิเทศงาน	

2)	 ระดับเขต	 ดำเนินการโดยคณะทำงานวิชาการเอดส์	 และวัณโรค	 ระดับเขต	

(Regional	AIDS	Committee:	RAC)	ซึ่งมีสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตเป็นเลขานุการ	

โดยกำกับติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยบริการในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบตามจำนวนเป้าหมายที่

กำหนด	การตรวจเยี่ยมและนิเทศงาน		

3)	 ระดับประเทศ	 ดำเนินการโดยสำนักโรคเอดส์	 วัณโรค	 และโรคติดต่อทางเพศ

สัมพันธ์	 กระทรวงสาธารณสุข	 โดยมีการทำแผนการกำกับติดตามผลการดำเนินงานร่วมกับแผนงาน

สนับสนุนระบบบริการเอดส์	วัณโรค	และผู้ติดเชื้อ	สปสช.	

3.1)	 กำกับติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยบริการตามจำนวนเป้าหมายที่

กำหนดร่วมกันจากหน่วยบริการ	/	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	/	สำนักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	เขต	

3.2)	 ติดตามให้หน่วยบริการที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณต้องส่งรายงานผลการ

ดำเนินงาน	เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการดำเนินงาน	

 

 

 

 

 

 

 

 



การชดเชยค่าบริการ 
ทางการแพทย์ 

บทที่  

1. หลักการและเหตุผล 
สปสช.	ชดเชยค่าบริการทางการแพทย์	ให้แก่หน่วยบริการ	หรือหน่วยงานอื่นๆ	ตามที่	สปสช.	

กำหนด สำหรับการให้บริการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี	การให้คำปรึกษา	การตรวจชันสูตรทางหอ้ง

ปฏิบัติการ	 ตลอดจนค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าขนส่ง	 ทั้งนี้จะชดเชยตามผลการปฏิบัติงานจริงใน	 

ปงีบประมาณนัน้ๆ 

 

2. หน่วยงานที่ขอรับค่าชดเชยบริการทางการแพทย์ 
หน่วยงานที่ขอรับค่าชดเชยบริการทางการแพทย์	 ได้แก่	 หน่วยบริการ	 หรือหน่วยงานอื่นๆ	

ตามที่	สปสช.	กำหนด		

 

3. หลักเกณฑ์การชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ 
	 สปสช.	 ชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ตามผลงานการให้บริการจริงโดยใช้ข้อมูลผลงานการ

บริการที่มีการบันทึกในโปรแกรม	NAP	เป็นรายไตรมาส	

 

4. การชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ 
สปสช.	 ชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ตามเงื่อนไขและอัตราที่	 สปสช.	 กำหนด	 โดยมี

กระบวนการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์	 รายละเอียดดังแผนภูมิที่	 2-7[1]	 และรอบการประมวล

ผลชดเชยการให้บริการ	รายละเอียดดังตารางที่	2-7[1]	
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แผนภูมิที่ 2-7[1] กระบวนการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ 

 

หน่วยบริการ

สปสช.
(สำนักบริหารสารสนเทศการประกัน)

สปสช.
(สำนักบริหารการจัดสรรชดเชย

ค่าบริการ)

สปสช.
(สำนักการเงินและบัญชีกองทุน)

หน่วยบริการ

บันทึกข้อมูลการให้บริการผ่านโปรแกรม	NAP	•	

ประมวลผลข้อมูล	ตามเงื่อนไข	และรอบการประมวลผลที่	สปสช.	•	
กำหนด

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล•	
จัดทำรายงานการชดเชย	โดยหากมีรายการใดที่ปฏิเสธการจ่าย	•	
(Deny)	ต้องมีคำชี้แจงประกอบ
จัดส่งรายงานการชดเชย	ให้แก่	สำนักการเงินและบัญชีกองทุน	 •	
และแผนงานสนับสนุนระบบบริการเอดส์	วัณโรค	และผู้ติดเชื้อ

ตรวจสอบข้อมูลทางบัญชี•	
ขออนุมัติโอนเงิน•	
จัดทำหนังสือแจ้งหน่วยบริการ	และนำข้อมูลการจ่ายชดเชยขึ้น •	
เว็ปไซต์	www.nhso.go.th	

ตรวจสอบข้อมูลการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ได้จากเว็ปไซต์	•	
www.nhso.go.th	หัวข้อ	NHSO	Budget	
กรณีพบว่าข้อมูลการชดเชยไม่ตรงกับข้อมูลการให้บริการที่ •	
บันทึกในโปรแกรม	NAP	สามารถทำหนังสืออุทธรณ์มายัง	สปสช.
เขต	โดยระบุ	หมวดกิจกรรม/การชดเชยที่ขออุทธรณ์รายละ
เอียดงวดของการจ่ายชดเชยปีงบประมาณ	ข้อมูลที่	สปสช.	
ชดเชย	และ	ข้อมูลของหน่วยบริการที่บันทึกในโปรแกรม	NAP	
ในช่วงเวลาเดียวกัน

สปสช.	เขต
พิจารณาหาสาเหตุเบื้องต้น	กรณีพบว่าไม่ถูกต้องจริง	ให้ดำเนิน •	
การจัดส่งหนังสืออุทธรณ์ไปยัง	สำนักบริหารการจัดสรรและ 
ชดเชยค่าบริการ		

ดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอน	•	
กรณีพบข้อผิดพลาดตรงตามที่อุทธรณ์	ดำเนินการแจ้ง	•	
สำนักการเงินและบัญชีกองทุน	ดำเนินการชดเชยเพิ่มเติม

แจ้งผลการอุทธรณ์ให้หน่วยบริการทราบ•	

สปสช.
(สำนักบริหารการจัดสรรชดเชย

ค่าบริการ)
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ตารางที่ 2-7[1] รอบการประมวลผลชดเชยการให้บริการ ปีงบประมาณ 2559 
 

รอบที่ วันที่ตัดข้อมูล

รอบที่	1 10	มกราคม	2559

รอบที่	2 10	เมษายน	2559

รอบที่	3 10	กรกฎาคม	2559

รอบที่	4 10	ตุลาคม	2559

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 7 





การกำกับติดตาม 
และประเมินผล 

บทที่  

1. หลักการและเหตุผล 
การนำยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ปีงบประมาณ	พ.ศ.2555	 –	

2559	 และยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ ปีงบประมาณ	 พ.ศ.2557	 –	 2559		 

สู่การปฏิบัติให้สอดคล้องและไปในทิศทางเดียวกัน	 จะต้องมีกระบวนการถ่ายทอดเป้าหมาย	 และ

ยุทธศาสตร์สู่แผนงาน/โครงการต่างๆ	 ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อสร้างกลยุทธ์		 

ค่าเป้าหมาย	 ตัวชี้วัด	 และรายละเอียด	 และนำมาเป็นแนวทางในการกำกับติดตาม	 (Monitor)	 และ

ประเมินผล	(Evaluation)	ที่เป็นระบบและต่อเนื่อง	

ทั้งนี้	 แผนงานสนับสนุนระบบบริการเอดส์	 วัณโรค	 และผู้ติดเชื้อ	 เป็นผู้รับผิดชอบในการ

ดำเนินงานจัดบริการเพื่อดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	

โดยมีการกำหนดตัวชี้วัดในการกำกับติดตามการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์	 เพื่อให้การ

ดำเนินงานการบริหารจัดการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

บรรลุเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	

 

2. ตัวชี้วัดการกำกับติดตามและประเมินผล  
2.1 ตัวชี้วัดหลัก (Key Performance Indicator)  

 ตัวชี้วัดที่	1 ร้อยละของผู้ที่รับประทานยาต้านไวรัสที่สามารถควบคุมปริมาณไวรัสได้	

(VL	<	50	copies/ml)	ณ	สิ้นเดือนที่	12	หลังเริ่มยาต้านไวรัส	รายละเอียดดังตารางที่	2-8[1]	
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2.2  ตัวชี้วัดเพื่อการติดตามอื่นๆ  (Indicator for M&E) 

 ตัวชี้วัดที่	2 จำนวนผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงที่ได้รับบริการให้คำปรึกษาและตรวจหาการ

ติดเชื้อเอชไอวี	(Recruit-Test)	รายละเอียดดังตารางที่	2-8[2]	

 ตัวชี้วัดที่	3	 ร้อยละของผู้เริ่มรับประทานยาต้านไวรัสที่เป็นรายใหม่และมีระดับ

ภูมิคุ้มกันขณะเริ่มรับยาอยู่ในระดับต่ำ	 (CD4	 <200	 cells/mm3)	 (Recruit-Test)	 รายละเอียดดัง

ตารางที่	2-8[3]	

 ตัวชี้วัดที่	4	 ร้อยละของผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่เสียชีวิตภายในปีแรกหลังเข้าสู่ระบบการ

รักษา	(Recruit-Treat)	รายละเอียดดังตารางที่	2-8[4] 

 ตัวชี้วัดที่	5 รอ้ยละของผูร้บัประทานยาตา้นไวรสัทีข่าดการตดิตามการรกัษา	 (Retain) 

รายละเอียดดังตารางที่	2-8[5] 
 

ตารางที่ 2-8[1]  ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของผู้ที่รับประทานยาต้านไวรัสที่สามารถควบคุมปริมาณ

ไวรัสได้ (VL < 50 copies/ml) ณ สิ้นเดือนที่ 12 หลังเริ่มยาต้านไวรัส 

ชื่อตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของผู้ที่รับประทานยาต้านไวรัสที่สามารถควบคุมปริมาณ
ไวรัสได้ (VL < 50 copies/ml) ณ สิ้นเดือนที่ 12 หลังเริ่มยาต้านไวรัส 

วัตถุประสงค์	 เพื่อประเมินและติดตามผลการดูแลรักษาด้วยยาต้านไวรัส	ตามสิทธิประโยชน์
และแนวทางการดูแลรักษา	

ความสำคัญ	
 

การรับยาต้านไวรัสอย่างถูกต้อง	ครบถ้วน	ต่อเนื่องสม่ำเสมอ	เป็นปัจจัยหนึ่งเพื่อ
ป้องกันภาวะล้มเหลวจากการได้รับยาต้านไวรัส			

วิธีการวัด			 รายงานผลการดำเนินงานจากฐานข้อมูลระบบสารสนเทศการให้บริการผู้ติดเชื้อ
เอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์แห่งชาติ	(NAP)	

ตัวตั้ง		 จำนวนผู้ที่มีผลการตรวจ	Viral	Load	อย่างน้อย	1	ครั้งหลังรับยาต้านไวรัสครบ	
12	เดือน	และมีผลการตรวจ	<50	copies/ml	

ตัวหาร		 จำนวนผู้ที่มีผลการตรวจ	Viral	Load	อย่างน้อย	1	ครั้งหลังรับยาต้านไวรัสครบ	
12	เดือน	

วิธีคำนวณ		
 
 

 
 
 
 

จำนวนผู้ที่มีผลการตรวจ	Viral	Load
อย่างน้อย	1	ครั้งหลังรับยาต้านไวรัสครบ	12	เดือน	

และมีผลตรวจ	<	50	copies/ml									

จำนวนผู้ที่มีผลการตรวจ	Viral	Load	
อย่างน้อย	1	ครั้งหลังรับยาต้านไวรัสครบ	12	เดือน

ค่าตัวช้ีวัด		= X	100
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ชื่อตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของผู้ที่รับประทานยาต้านไวรัสที่สามารถควบคุมปริมาณ
ไวรัสได้ (VL < 50 copies/ml) ณ สิ้นเดือนที่ 12 หลังเริ่มยาต้านไวรัส 

แหล่งข้อมูล	 ระบบสารสนเทศการให้บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์แห่งชาติ	(NAP)	

เวลาในการรายงาน	 รายงานตามไตรมาส	และรายงานสรุปผลการดำเนินงานรายปีงบประมาณ	

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายงานในแต่ละระดับ	
และการไหลเวียนข้อมูล	
 
 

หน่วยบริการ:	บันทึกข้อมูลบริการผ่านระบบ	NAP	สปสช.ส่วนกลาง:	ประมวล
ผล	จัดทำรายงาน	และนำเสนอผ่านระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ	สปสช	
(http://napdl.nhso.go.th/NAPDownload/)	ติดตามและประเมินผลผลลัพธ์	
ประสิทธิภาพการดำเนินงานการให้บริการในระดับประเทศและระดับเขต
สปสช.โดยวิเคราะห์ผลเปรียบเทียบกับนโยบาย	แผนการดำเนินงาน	การบริหาร
จัดการ	มาตรฐานการให้บริการและปัจจัยแวดล้อมในพื้นที่	สปสช.เขต: ติดตาม
ผลการดำเนินงานการให้บริการในระดับหน่วยบริการและพื้นที่รับผิดชอบโดย
วิเคราะห์ผลเปรียบเทียบกับมาตรฐานการให้บริการและปัจจัยแวดล้อมในพื้นที่	

 

ตารางที่ 2-8[2] ตัวชี้วัดที่ 2 จำนวนผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงที่ได้รับบริการให้คำปรึกษาและตรวจหา

การติดเชื้อเอชไอวี  

ชื่อตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัดที่ 2 จำนวนผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงที่ได้รับบริการให้คำปรึกษาและ 
ตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี 

วัตถุประสงค์	 เพื่อประเมินความก้าวหน้าการดำเนินงานบริการให้คำปรึกษาและตรวจหาการ
ติดเชื้อเอชไอวี	โดยสมัครใจ	(Voluntary	Counseling	and	Testing)	

ความสำคัญ	 เพื่อให้ผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงได้ทราบสถานะที่การติดเชื้อเอชไอวีของตน	และเข้า
สู่ระบบการดูแลรักษาโดยเร็ว	รวมถึงป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีแก่ผู้อื่น	

วิธีการวัด		 รายงานผลการดำเนินงานจากฐานข้อมูลระบบสารสนเทศการให้บริการผู้ติดเชื้อ
เอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์แห่งชาติ	(NAP)	

ตัวตั้ง	 จำนวนผู้รับบริการให้การปรึกษา	ในปีงบประมาณ	

ตวัหาร	 - 

วิธีคำนวณ		 จำนวนผู้รับบริการให้การปรึกษา	ในปีงบประมาณ	

แหล่งข้อมูล	 ระบบสารสนเทศการให้บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์แห่งชาติ	(NAP)	

เวลาในการรายงาน	 รายงานตามไตรมาส	และรายงานสรุปผลการดำเนินงานรายปีงบประมาณ	

 บทที่ 8 
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ชื่อตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัดที่ 2 จำนวนผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงที่ได้รับบริการให้คำปรึกษาและ 
ตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายงานในแต่ละระดับ	
และการไหลเวยีนขอ้มลู 
 

หน่วยบริการ:	บันทึกข้อมูลบริการผ่านระบบ	NAP	สปสช.ส่วนกลาง:  
ประมวลผล	จัดทำรายงาน และนำเสนอผ่านระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ	
สปสช.	(http://napdl.nhso.go.th/NAPDownload/)	ติดตามและประเมินผล
ผลลัพธ์	ประสิทธิภาพการดำเนินงานการให้บริการในระดับประเทศและระดับ
เขต	สปสช.	โดยวิเคราะห์ผลเปรียบเทียบกับนโยบาย	แผนการดำเนินงาน		
การบริหารจัดการ	มาตรฐานการให้บริการและปัจจัยแวดล้อมในพื้นที่	
สปสช.เขต: ติดตามผลการดำเนินงานการให้บริการในระดับหน่วยบริการและ
พื้นที่รับผิดชอบโดยวิเคราะห์ผลเปรียบเทียบกับมาตรฐานการให้บริการและ
ปัจจัยแวดล้อมในพื้นที่	

 

ตารางที่ 2-8[3]  ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของผู้เริ่มรับประทานยาต้านไวรัสที่เป็นรายใหม่และมีระดับ

ภูมิคุ้มกันขณะเริ่มรับยาอยู่ในระดับต่ำ (CD4 <200 cells/mm3) 
 

ชื่อตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของผู้เริ่มรับประทานยาต้านไวรัสที่เป็นรายใหม่และมี
ระดับภูมิคุ้มกันขณะเริ่มรับยาอยู่ในระดับต่ำ (CD4 <200 cells/mm3) 

วัตถุประสงค์	 เพื่อประเมินประสิทธิผลระบบการรักษาด้วยยาต้านไวรัส	โดยเน้นการลดสัดส่วน
ผู้ได้รับยาต้านไวรัสในขณะที่มีระดับภูมิคุ้มกันต่ำ	(CD4	<200	cells/mm3)	ให้
เป็นศูนย์		

ความสำคัญ	
 

สาเหตุการเสียชีวิตส่วนใหญ่ของผู้รับบริการในระบบบริการพบว่าเกิดจากการ
เริ่มการรักษาด้วยยาต้านไวรัส	ในระยะการดำเนินโรคที่มีการป่วยด้วยโรคติดเชื้อ
ฉวยโอกาส	และมีสภาวะของร่างกายที่ไม่สามารถทนผลข้างเคียงของการรักษา
ในระยะแรกได้	โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีระดับภูมิคุ้มกันต่ำกว่า	200	cells/mm3 
จะมีอัตราเสียชีวิตสูงสุด	การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานเพื่อทำให้ผู้ติดเชื้อ
เอชไอวีเข้าถึงบริการยาต้านไวรัส	แต่เนิ่นๆ	โดยเน้นการลดสัดส่วนผู้ได้รับยา	 
ต้านไวรัส	ในขณะที่มีระดับภูมิคุ้มกันต่ำมาก	(CD4	<	200	cells/mm3)	ให้เป็น
ศูนย์จะส่งผลให้สามารถลดอัตราเสียชีวิตได้		

วิธีการวัด		
 

รายงานผลการดำเนินงานจากฐานข้อมูลระบบสารสนเทศการให้บริการผู้ติดเชื้อ
เอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์แห่งชาติ	(NAP)	

ตัวตั้ง	 จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่เป็นผู้เริ่มรับยารายใหม่	(Naïve)	ในปีงบประมาณที่
รายงาน	ที่ได้รับการตรวจ	CD4	ในช่วง	3	เดือนก่อนเริ่มรับยาต้านไวรัสหรือหลัง
เริ่มยาแล้วไม่เกิน	1	เดือน	และมีค่าผลตรวจ	CD4	<	200	cells/mm3   
โดยคัดเลือกค่า	CD4	ที่ใกล้วันเริ่มรับยาต้านไวรัสมากที่สุด		
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ชื่อตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของผู้เริ่มรับประทานยาต้านไวรัสที่เป็นรายใหม่และมี
ระดับภูมิคุ้มกันขณะเริ่มรับยาอยู่ในระดับต่ำ (CD4 <200 cells/mm3) 

ตวัหาร	 จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่เป็นผู้เริ่มรับยารายใหม่	(Naïve)	ในปีงบประมาณที่
รายงาน	ที่ได้รับการตรวจ	CD4	ในช่วง	3	เดือนก่อนเริ่มรับยาต้านไวรัสหรือหลัง
เริ่มยาแล้วไม่เกิน	1	เดือน		

วธิคีำนวณ		
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แหล่งข้อมูล	 ระบบสารสนเทศการให้บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์แห่งชาติ	(NAP)	

เวลาในการรายงาน	 รายงานทุก	6	เดือน	และรายงานสรุปผลการดำเนินงานรายปีงบประมาณ	

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายงานในแต่ละระดับ	
และการไหลเวยีนขอ้มลู 

หน่วยบริการ:	บันทึกข้อมูลบริการผ่านระบบ	NAP สปสช.ส่วนกลาง:  
ประมวลผล	จัดทำรายงาน และนำเสนอผ่านระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ	
สปสช.	(http://napdl.nhso.go.th/NAPDownload/)	ติดตามและประเมินผล
ผลลัพธ์	ประสิทธิภาพการดำเนินงานการให้บริการในระดับประเทศและระดับ
เขต	สปสช.	โดยวิเคราะห์ผลเปรียบเทียบกับนโยบาย	แผนการดำเนินงาน		
การบริหารจัดการ	มาตรฐานการให้บริการและปัจจัยแวดล้อมในพื้นที่ 
สปสช.เขต: ติดตามผลการดำเนินงานการให้บริการในระดับหน่วยบริการและ
พื้นที่รับผิดชอบโดยวิเคราะห์ผลเปรียบเทียบกับมาตรฐานการให้บริการและ
ปัจจัยแวดล้อมในพื้นที่	

 

ตารางที่ 2-8[4] ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่เสียชีวิตในปีแรกหลังเข้าสู่ระบบการ

รักษา 
 

ชื่อตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่เสียชีวิตในปีแรก 
หลังเข้าสู่ระบบการรักษา 

วัตถุประสงค์	 เพื่อประเมินประสิทธิผลการเข้าถึงระบบบริการแต่เนิ่นๆ	ทั้งนี้	การเข้าถึงระบบ
บริการรักษารวดเร็ว	นับตั้งแต่การส่งต่อเข้าสู่ระบบบริการรักษา	การติดตาม
อย่างต่อเนื่อง		และการให้การรักษาด้วยยาต้านไวรัส	ตามเกณฑ์อย่างเหมาะสม	
จะส่งผลต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและลดการเสียชีวิตในผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่	หลัง
เริ่มรับยาต้านไวรัสได้		

ความสำคัญ	
 

ระบบการเข้าถึงระบบบริการแต่เนิ่นๆ	การมารับบริการสม่ำเสมอ	และต่อเนื่อง	
สามารถเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีลดโรคแทรก	และลดอัตราการเสียชีวิตได้	

จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่เป็นผู้เริ่มรับยารายใหม่	(Naïve)	
ในปีงบประมาณที่ได้รับการตรวจ	CD4	ขณะเริ่มรับยา	

และมีค่าผลตรวจ	<	200	cells/mm3

จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่เป็นผู้เริ่มรับยารายใหม่	(Naïve)	
ในปีงบประมาณที่ได้รับการตรวจ	CD4	ขณะเริ่มรับยา

ค่าตัวช้ีวัด		= X	100
 บทที่ 8 
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ชื่อตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่เสียชีวิตในปีแรก 
หลังเข้าสู่ระบบการรักษา 

วิธีการวัด		
 

รายงานผลการดำเนินงานจากฐานข้อมูลระบบสารสนเทศการให้บริการผู้ติด
เชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์แห่งชาติ	(NAP)	

ตัวตั้ง	 จำนวนผู้เริ่มรับยาต้านไวรัส	ในปีงบประมาณ	และเสียชีวิตภายใน	12	เดือน
แรกหลังเริ่มรับยาต้านไวรัส	

ตัวหาร	 จำนวนผู้เริ่มรับยาต้านไวรัส	ในปีงบประมาณ	

วิธีคำนวณ		
 
 
 

 

แหล่งข้อมูล	 ระบบสารสนเทศการให้บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์แห่งชาติ	(NAP)	

เวลาในการรายงาน	 รายงานตามไตรมาส	และรายงานสรุปผลการดำเนินงานรายปีงบประมาณ	

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายงานในแต่ละระดับ	
และการไหลเวียนข้อมูล	
 

หน่วยบริการ:	บันทึกข้อมูลบริการผ่านระบบ	NAP	สปสช.ส่วนกลาง: 
ประมวลผล	จัดทำรายงาน	และนำเสนอผ่านระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ	
สปสช	(http://napdl.nhso.go.th/NAPDownload/)	ติดตามและประเมินผล
ผลลัพธ์	ประสิทธิภาพการดำเนินงานการให้บริการในระดับประเทศและระดับ
เขตสปสช.โดยวิเคราะห์ผลเปรียบเทียบกับนโยบาย	แผนการดำเนินงาน		
การบริหารจัดการ	มาตรฐานการให้บริการและปัจจัยแวดล้อมในพื้นที่	
สปสช.เขต: ติดตามผลการดำเนินงานการให้บริการในระดับหน่วยบริการและ
พื้นที่รับผิดชอบโดยวิเคราะห์ผลเปรียบเทียบกับมาตรฐานการให้บริการและ
ปัจจัยแวดล้อมในพื้นที่	

 

ตารางที่ 2-8[5] ตัวชี้วัดที่ 5  รอ้ยละของผูร้บัยาตา้นไวรสัทีข่าดการตดิตามการรกัษา 
 
ชื่อตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของผู้รับยาต้านไวรัสที่ขาดการติดตามการรักษา  

วัตถุประสงค์	 เพื่อประเมินประสิทธิผลระบบการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี	

ความสำคัญ	
 

ระบบการดูแลรักษาที่ทำให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีมารับบริการสม่ำเสมอ	และต่อเนื่อง	
สามารถเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี	

วิธีการวัด		
 

รายงานผลการดำเนินงานจากฐานข้อมูลระบบสารสนเทศการให้บริการผู้ติดเชื้อ
เอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์แห่งชาติ	(NAP)	

ตัวตั้ง จำนวนผู้ได้รับยาต้านไวรัส ในปีงบประมาณ	(ไม่รวมผู้เสียชีวิต)	ที่ขาดการ
ติดตามการรักษา	(ไม่มาตรงตามนัดนานกว่า	30	วัน)		

ตัวหาร		 จำนวนผู้ได้รับยาต้านไวรัส ในปีงบประมาณ	(ไม่รวมผู้เสียชีวิต)		

จำนวนผู้เริ่มรับยาต้านไวรัส	ในปีงบประมาณ		
และเสียชีวิตภายใน	12	เดือนแรก	หลังเริ่มรับยาต้านไวรัส	

 
จำนวนผู้เริ่มรับยาต้านไวรัส	ในปีงบประมาณ	

ค่าตัวช้ีวัด		= X	100



ส่วนที่ 2 
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ชื่อตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของผู้รับยาต้านไวรัสที่ขาดการติดตามการรักษา  

วิธีคำนวณ	
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แหล่งข้อมูล	 ระบบสารสนเทศการให้บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์แห่งชาติ	(NAP)	

เวลาในการรายงาน	 รายงานตามไตรมาส	และรายงานสรุปผลการดำเนินงานรายปีงบประมาณ	

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายงานในแต่ละระดับ	
และการไหลเวียนข้อมูล	
 

หน่วยบริการ:	บันทึกข้อมูลบริการผ่านระบบ	NAP สปสช.ส่วนกลาง:  
ประมวลผล	จัดทำรายงาน	และนำเสนอผ่านระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ	
สปสช	(http://napdl.nhso.go.th/NAPDownload/)	ติดตามและประเมินผล
ผลลัพธ์	ประสิทธิภาพการดำเนินงานการให้บริการในระดับประเทศและระดับ
เขตสปสช.โดยวิเคราะห์ผลเปรียบเทียบกับนโยบาย	แผนการดำเนินงาน		
การบริหารจัดการ	มาตรฐานการให้บริการและปัจจัยแวดล้อมในพื้นที่	
สปสช.เขต: ติดตามผลการดำเนินงานการให้บริการในระดับหน่วยบริการและ
พื้นที่รับผิดชอบโดยวิเคราะห์ผลเปรียบเทียบกับมาตรฐานการให้บริการและ
ปัจจัยแวดล้อมในพื้นที่	

จำนวนผู้ได้รับยาต้านไวรัส	ในปีงบประมาณ	
(ไม่รวมผู้เสียชีวิต)	ที่ขาดการติดตามการรักษา

(ไม่มาตรงตามนัดนานกว่า	30	วัน)	

จำนวนผู้ได้รับยาต้านไวรัส	ในปีงบประมาณ
(ไม่รวมผู้เสียชีวิต)	

ค่าตัวช้ีวัด		= X	100

 บทที่ 8 






ส่วนที่ 3 

การบริหารจัดการ 
ด้านวัณโรค 





1. หลักการและเหตุผล 
 วัณโรคเป็นโรคติดต่อที่สำคัญทั้งยังเป็นปัญหาสาธารณสุข	 เป็นสาเหตุของการป่วย และการ

เสียชีวิตในหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย	สาเหตุที่ทำให้วัณโรคกลับมามีปัญหาใหม่ทั่วโลก	

คือการไม่ได้รับการรักษา	 หรือได้รับการรักษาที่ไม่ต่อเนื่อง	 หรือไม่มีคุณภาพ	 การอพยพย้ายถิ่น		 

และแรงงานเคลื่อนย้าย	 การแพร่ระบาดของเอชไอวี/เอดส์ที่ส่งผลให้การแพร่ระบาดของวัณโรคมี	 

ความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น	 องค์การอนามัยโลกจัดประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาวัณโรคสูง	 จาก

สถานการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าวัณโรคยังเป็นปัญหาสุขภาพที่น่าเป็นห่วงของประเทศไทย	

นอกจากนั้นยังมีปัญหาวัณโรคดื้อยาจากการกินยาไม่ต่อเนื่องอีกด้วย		

 ดังนั้น	 เพื่อให้การดำเนินงานด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	

สปสช.	 จึงจัดให้มีการบริหารจัดการในการดูแลรักษาวัณโรคอย่างครบวงจรในระบบหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ	 โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ป่วยวัณโรคได้รับการค้นหาและเข้าถึงบริการดูแลรักษา	 

ตั้งแต่เนิ่นๆ	 ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องมีผลลัพธ์การรักษาที่ดี	 ส่งผลให้อัตราป่วยและอัตราการ	 

เสียชีวิตของผู้ป่วยวัณโรคลดลง	 	 รวมถึงสนับสนุนให้เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพในระบบการดูแล

รักษาและควบคุมวัณโรค	

 

การบรหิารงบบรกิารผูป้ว่ยวณัโรค 
ปงีบประมาณ 2559 

บทที่  
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1	 เพื่อลดอัตราป่วยและอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวัณโรค	

2.2	 เพื่อเพิ่มความครอบคลุมในการค้นหาและการเข้าถึงบริการดูแลรักษาของผู้ป่วยวัณโรค	

2.3	 เพื่อสนับสนุนการจัดบริการดูแลรักษาวัณโรคและวัณโรคดื้อยา	(Muti-drug	resistance	

tuberculosis:	MDR	 TB)	 และการตรวจวินิจฉัยและการติดตามการรักษาวัณโรคและวัณโรคดื้อยา	 

ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ	

   

3. ผู้มีสิทธิขอรับบริการ 
บุคคลที่มีสัญชาติไทย	 มีเลขประจำตัวประชาชน	 13	 หลัก	 และมีสิทธิหลักประกันสุขภาพ	 

แห่งชาติ	หรือสิทธิว่าง	

  

4. สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ 
4.1 บริการดูแลรักษาด้วยยารักษาวัณโรคทั้งสูตรพื้นฐานและสูตรดื้อยา	

4.2	 บริการตรวจชันสูตรทางห้องปฏิบัติการ	เพื่อวินิจฉัยหรือติดตามการรักษา	

4.2.1	 บริการตรวจชันสูตรทางห้องปฏิบัติการพื้นฐานเพื่อการติดตามการรักษาวัณโรค	

4.2.2	 บริการตรวจชันสูตรทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยวัณโรคดื้อยา	

4.2.3			บริการตรวจชันสูตรทางห้องปฏิบัติการเพื่อติดตามการรักษาวัณโรคดื้อยา  

4.3	 บริการติดตามการดูแลรักษาต่อเนื่องและกำกับการกินยา	 (Directly	 Observed	

Treatment:	DOT)	

4.4	 บริการค้นหาผู้ป่วยวัณโรค	

4.5	 บริการคัดกรองหาผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจำ	

 

5. กรอบการบริหารจัดการงบประมาณ 
สปสช. สนับสนุนงบประมาณสำหรับสนับสนุนระบบบริการดูแลรักษาวัณโรคในระบบหลัก

ประกันสุขภาพแห่งชาติ	โดยแบ่งเป็นหมวดดังแสดงในแผนภูมิที่	3-1[1]	

 



ส่วนที่ 3 

บทที่ 1 
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แผนภูมิที่ 3-1[1] กรอบการบริหารเงินกองทุนวัณโรค ปีงบประมาณ 2559 

 

 

5.1		ยารักษาวัณโรค	

 ยารักษาวัณโรคที	่ สปสช.	 สนับสนุนแก่หน่วยบริการ	 มีการบริหารจัดการแบบรวมศูนย	์

ทัง้นี	้สปสช.	จดัสรรยาใหห้นว่ยบรกิารตามจำนวนทีห่นว่ยบรกิารจา่ยจรงิใหผู้ป้ว่ย	และบนัทกึขอ้มลูการ

ใหบ้รกิารในระบบสารสนเทศการใหบ้รกิารผูป้ว่ยวณัโรค TB	Data	Hub รายละเอียดดังบทที่	2		

5.2		บริการตรวจชันสูตรทางห้องปฏิบัติการวัณโรค	

 สปสช.	 ชดเชยเงินค่าบริการตรวจชันสูตรทางห้องปฏิบัติการวัณโรค	 กรณีเป็นการตรวจ

ชันสูตรทางห้องปฏิบัติการพื้นฐาน	(Sputum	exam	for	AFB,	CXR)	และการตรวจชันสูตรทางห้อง

ปฏิบัติการวัณโรคดื้อยา	 กรณีเป็นการตรวจเสมหะโดยการเพาะเลี้ยงเชื้อ	 (Culture)	 การทดสอบ	 

ความไวตอ่ยาวณัโรค	 (DST)	 การตรวจเชือ้วณัโรคดือ้ยาด้วยเทคนิค	Molecular	 assay	 รายละเอียด	 

ดังบทที่	3	

5.3		บริการติดตามการดูแลรักษาต่อเนื่องและกำกับการกินยา	(DOT)	

	 	 สปสช.	จัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนบริการ	มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนบริการที่

ส่งผลต่อการรักษาผู้ป่วยวัณโรคให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ	 ได้แก่	 บริการติดตามการดูแลรักษา	 

ผู้ป่วยวัณโรคอย่างต่อเนื่อง	 การกำกับการกินยาของผู้ป่วยเพื่อให้กินยาอย่างครบถ้วนต่อเนื่อง	

เป็นต้น	รายละเอียดดังบทที่	4   

งบประมาณวัณโรค	
จำนวน	267.84	ล้านบาท	

5.1	ยารักษา	
วัณโรค	

5.2	ค่าตรวจ
ชันสูตรทาง	

ห้องปฏิบัติการ	

5.3	การกำกับ
การกินยา	
(DOT)	

5.4	การค้นหา	
ผู้ป่วยวัณโรค	

 

5.5	การคัดกรอง
หาผู้ป่วยวัณโรค

ในเรือนจำ	
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5.4		บริการค้นหาผู้ป่วยวัณโรค		

  สปสช.	จัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนบริการ	มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนบริการที่

เกี่ยวข้องกับการค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และนำเข้าสู่ระบบการดูแลรักษาแต่เนิ่นๆ  เช่น	 การ

ตรวจคัดกรองผู้สัมผัสร่วมบ้านกับผู้ป่วยวัณโรค	 การค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง	 เป็นต้น		 

รายละเอียดดังบทที่	5  

5.5		บริการคัดกรองหาผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจำ	

 สปสช.	 จัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนบริการคัดกรองวัณโรคในเรือนจำ	 มี

วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ผู้ต้องขังในเรือนจำซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการป่วยเป็นวัณโรค

และวัณโรคดื้อยา	 รวมถึงมีการแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วให้ได้รับการตรวจคัดกรอง โดยการ

สนับสนุนบริการคัดกรองวัณโรคในเรือนจำดังกล่าวจะทำให้ผู้ป่วยวัณโรคได้เข้ารับการรักษาแต่เนิ่นๆ	

รวมถึงเป็นการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคในเรือนจำ	รายละเอียดดังบทที่	6		

     

6. สรุปการชดเชยบริการ 
 แนวทางการเบิกชดเชยบริการการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค	 ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่	 สปสช.	

กำหนด	รายละเอียดดังตารางที่	3-1[1]	
 

ตารางที่ 3-1[1] การชดเชยบริการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค 
 

รายการ การจ่ายชดเชย 

ยารักษาวัณโรค	 ชดเชยเป็นยารักษาวัณโรค	

บริการตรวจชันสูตรทางห้องปฏิบัติการวัณโรค	 ชดเชยเป็นเงินค่าบริการ	

บริการติดตามการดูแลรักษาต่อเนื่องและกำกับการกินยา	
(DOT)	

จัดสรรตามเกณฑ์ที่	สปสช.เขต	กำหนด	

บริการค้นหาผู้ป่วยวัณโรค	 จัดสรรตามเกณฑ์ที่	สปสช.เขต	กำหนด	

บริการคัดกรองหาผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจำ	 จัดสรรตามเกณฑ์ที่	สปสช.เขต	กำหนด	

 



1. หลักการและเหตุผล 
การดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค	 ด้วยสูตรยามาตรฐานที่ใช้ในปัจจุบัน	 เป็นที่ได้รับการยอมรับใน

ระดับสากลว่ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 สามารถรักษาผู้ป่วยให้หายได้เกือบร้อยละ	 100	 เมื่อ	 

ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาตามมาตรฐานและได้รับการกำกับการกินยาอย่างต่อเนื่องด้วยวิธี	DOT	

ดังนั้น	 เพื่อให้ผู้ป่วยวัณโรคได้รับการดูแลรักษาเป็นไปตามมาตรฐาน	 สปสช.	 จึงได้สนับสนุน

การให้บริการยารักษาวัณโรคแก่ผู้ป่วยวัณโรค	 เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับยารักษาที่เป็นไปตามมาตรฐานและ

มีคุณภาพ	อันจะส่งผลให้ผู้ป่วยวัณโรคมีผลลัพธ์การรักษาที่ดี	และหายขาดจากการเป็นวัณโรค	นำมา

สู่การลดอัตราป่วยและอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวัณโรค	 รวมถึงทำให้เกิดการควบคุมวัณโรคที่มี

คุณภาพและประสิทธิภาพ	

 

2. ผู้มีสิทธิขอรับบริการ 
2.1	 เงื่อนไขผู้มีสิทธิขอรับบริการ	

2.1.1	 เป็นบุคคลสัญชาติไทย	 มีเลขประจำตัวประชาชน	 13	 หลัก	 และมีสิทธิหลัก

ประกันสุขภาพแห่งชาติ	หรือสิทธิว่าง	

2.1.2	 เป็นผู้ป่วยวัณโรค	 ที่ลงทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 (ใน

โปรแกรม	TB	Data	Hub)	

2.2	 เงื่อนไขที่ไม่ครอบคลุม	

2.2.1	 ผู้มีสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ	 หรือสิทธิประกันสังคม	 ให้ใช้สิทธิ

ตามหลักเกณฑ์ที่แต่ละกองทุนบัญญัติ	

บริการผู้ป่วยวัณโรค  
ด้วยยารักษาวัณโรค 

บทที่  
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2.2.2	 ผู้ที่ไม่ยินยอมรับการรักษา	 หรือไม่สามารถรับการรักษาอย่างถูกต้องต่อเนื่องได้	

(พิจารณาโดยดุลยพินิจของทีมผู้รักษา)	

 

3. สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ 
3.1		ยารักษาวัณโรค	

3.2	 บริการดูแลรักษาอย่างเป็นองค์รวม	 ได้แก่	 งานดูแลรักษา	 บริการปรึกษา	 บันทึกข้อมูล	

และกิจกรรมอื่นๆ	

 

4. หน่วยบริการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค 
ด้วยยารักษาวัณโรค 

4.1 หน่วยบริการพื้นฐาน	 หมายถึง	 หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 และ

ผ่านการประเมินตามมาตรฐานหน่วยบริการดูแลผู้ป่วยวัณโรคที่	 สปสช.	 กำหนด	 รายละเอียดดัง	 

ภาคผนวก	7	

4.2	 หน่วยบริการรักษาการติดเชื้อวัณโรคดื้อยาหลายขนาน	(MDR	TB	Treatment	Center) 

หมายถึง	 หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ซึ่งมีศักยภาพการให้บริการตั้งแต่ระดับ

โรงพยาบาลทั่วไปขึ้นไป	 หรือโรงพยาบาลชุมชนที่ผ่านการประเมินตามมาตรฐานหน่วยบริการดูแล	 

ผู้ป่วยวัณโรคที่	สปสช	กำหนด	รายละเอียดดังภาคผนวก	7	
 
หมายเหตุ:	 	 	
1)	 หน่วยบริการพื้นฐาน	ไม่สามารถเบิกชดเชยยารักษาวัณโรคแนวที่	2	ได้	ยกเว้น	ยา	Ofloxacin	
2)	 ผู้ป่วยวัณโรคควรเข้ารับบริการรักษาและขึ้นทะเบียน	 ที่หน่วยบริการประจำของตน	 แต่หากมีเหตุจำเป็น

สามารถไปรับบริการที่หน่วยบริการอื่นได้	
3)	 กรณีหน่วยบริการพื้นฐานส่งผู้ป่วยวัณโรคไปรับการรักษาที่หน่วยบริการ	 MDR	 TB	 Treatment	 Center		

สปสช.	จะชดเชยบริการที่อยู่ในสิทธิประโยชน์ให้แก่	หน่วยบริการ	MDR	TB	Treatment	Center	สำหรับ
การเบิกชดเชยส่วนบริการอื่นนอกเหนือจากที่ระบุ	ให้หน่วยบริการประจำของผู้ป่วยเป็นผู้รับผิดชอบ	

 

5. การดูแลรักษาด้วยยารักษาวัณโรค 
5.1 การพจิารณาเลอืกการรกัษาผูป้ว่ยวณัโรคดว้ยยารกัษาวณัโรค	 ใหเ้ปน็ไปตามแนวทางการ

ดำเนินงานควบคุมวัณโรคแห่งชาต	ิ พ.ศ.2556	 และแนวทางการบริหารจัดการผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา	

พ.ศ.2558	ทีป่ระกาศโดยกระทรวงสาธารณสขุ	 โดยหน่วยบริการสามารถเลือกใช้ยารักษาวัณโรคได้

ตามรายการ	และเงื่อนไขที่	สปสช.	กำหนด	รายละเอียดดังภาคผนวก	6	



ส่วนที่ 3 

บทที่ 2 
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5.2	 การกำหนดสูตรยารักษาวัณโรคดื้อยา	ควรเป็นไปตามลำดับดังนี้	

5.2.1	 ขั้นตอนการกำหนดสูตรยารักษาวัณโรคดื้อยาเพียงขนาดเดียว	 หรือดื้อยามาก

กว่าหนึ่งขนานที่ไม่ใช่	MDR	TB	

1)	 ใช้ยารักษาวัณโรคชนิดรับประทานแนวที่	 1	 ที่เชื้อยังไวต่อยา	 (Isoniazid,	

Rifampicin,	 Pyrazinamide,	 Ethambutol)	 ซึ่งขึ้นกับว่าเชื้อดื้อต่อยากี่

ขนาน	

2)	 ใช้	 Fluoroquinolone	 1	 ชนิด	 โดยพิจารณาเริ่มจาก	 Ofloxacin	 หากไม่

สามารถใช้ได้จึงพิจารณาเปลี่ยนมาใช้	Levofloxacin	

3)	 ถ้ายังไม่สามารถเลือกยาได้ถึง	4	ขนาน	จากขั้นตอนที่	1	และ	2	ให้เลือกยา

รักษาวัณโรคชนิดฉีด	 1	 ชนิดที่ เชื้อยังไวต่อยา	 โดยพิจารณาเริ่มจาก	

Streptomycin	หากไม่สามารถใช้ได้จึงพิจารณาเปลี่ยนมาใช้	Kanamycin	

5.2.2	 ขั้นตอนการกำหนดสูตรยารักษาวัณโรคดื้อยาหลายขนาน	(MDR	TB)		

1)	 ใช้ยารักษาวัณโรคชนิดรับประทานแนวที่	 1	 ที่เชื้อยังไวต่อยา	 โดยพิจารณา

ใช้ร่วมในสูตรการรักษาได้	แต่จะไม่นับเป็นยาหลักในการรักษาวัณโรคดื้อยา

หลายขนาน	

2)	 ใช้	 Levofloxacin	 ร่วมกับ	 Streptomycin	หรือ	 Kanamycin	ที่เชื้อยังไว

ต่อยา	

3)	 ให้เลือกยารักษาวัณโรคชนิดรับประทานแนวที่	 2	 อีกอย่างน้อย	 2	 ชนิด	

(Ethionamide,	Cycloserine,	Pasa-amino	salicylic	acid)	เพื่อให้ได้ยา

รวมทั้งหมด	4	–	6	ชนิด	(ไม่นับรวมยารักษาวัณโรคแนวที่	1)	โดยแนะนำให้

เลือกใช้ยาที่เชื้อยังไวต่อยา	หรือยาที่ผู้ป่วยยังไม่เคยได้รับมาก่อน	
 
หมายเหตุ:		
1)	 กรณีผู้ป่วยวัณโรคดื้อยารุนแรง	 (XDR	 TB)	 เข้ารับการรักษาด้วยยารักษาวัณโรคซึ่งไม่อยู่ในบัญชียาหลัก	 

แห่งชาติ	 และไม่อยู่ในรายการยาที่เบิกได้ของ	 สปสช.	 หน่วยบริการสามารถประสานไปยังสำนักวัณโรค		 
กรมควบคุมโรค	 กระทรวงสาธารณสุข	 เพื่อขอรับการสนับสนุนยาเพื่อดูแลผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาชนิดรุนแรง	
ตามแนวทางและเกณฑ์ที่สำนักวัณโรค	 กรมควบคุมโรคกำหนด	 สามารถดาวน์โหลดแนวทางและเกณฑ์	 
ดังกล่าวได้ที่	URL	http://tbdatahub.nhso.go.th	
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6. การเบิกชดเชย 
แนวทางการเบกิชดเชยการดแูลรกัษาผูป้ว่ยวณัโรคดว้ยยารกัษาวณัโรค	 ตอ้งดำเนนิการบนัทกึ

ขอ้มลูในโปรแกรม	TB	Data	Hub	ที่	URL	http://tbdatahub.nhso.go.th	รายละเอียดตามตารางที่	

3-2[1]	
 

ตารางที่ 3-2[1] แนวทางการเบกิชดเชยการรกัษาผูป้ว่ยวณัโรค ด้วยยารักษาวัณโรค 
 

รายการ การเบิกชดเชย อัตราค่าชดเชย 

ยารักษาวัณโรค	 หน่วยบริการเบิกชดเชยยารักษาวัณโรคได้ตามที่ใช้จริง		
โดยบันทึกข้อมูลการให้บริการในโปรแกรม	TB	Data	Hub	

ชดเชยเป็น	
ยารักษาวัณโรค	

บริการดูแลรักษา
อย่างเป็นองค์รวม	

หนว่ยบรกิารเบกิชดเชยคา่บรกิารดแูลรกัษาอยา่งเปน็องคร์วม
โดยบนัทกึขอ้มลูการใหบ้รกิารในโปรแกรม	TB	Data	Hub 

20	บาท/ครั้ง	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ:	 ค่าบริการดูแลรักษาอย่างเป็นองค์รวมดังกล่าว	 รวมกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการให้บริการ	
ได้แก่	 การดูแลรักษา	 ติดตามการรักษา	 บริการให้คำปรึกษาและให้ความรู้	 การบันทึกข้อมูล	 และ	 
กิจกรรมอื่นๆ	



1. หลักการและเหตุผล 
สปสช.	 กำหนดชุดสิทธิประโยชน์ในเรื่องการตรวจชันสูตรทางห้องปฏิบัติการเพื่อติดตามผล

การรักษาวัณโรคพื้นฐาน	 และการตรวจชันสูตรทางห้องปฏิบัติการวัณโรคดื้อยา	 ทั้งการตรวจเพาะ

เลี้ยงเชื้อ	 และการทดสอบความไวต่อยาวัณโรคสำหรับผู้ป่วยวัณโรคกลุ่มเป้าหมาย	 เพื่อให้ผู้ป่วย	 

เข้าถึงการตรวจชันสูตรทางห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพ	 และเพิม่ประสทิธภิาพในการดแูลรกัษาผูป้ว่ย

วณัโรค 

 

2. ผู้มีสิทธิขอรับบริการ 
2.1		เงื่อนไขผู้มีสิทธิขอรับบริการ	

2.1.1 การตรวจชันสูตรทางห้องปฏิบัติการวัณโรคพื้นฐานเพื่อติดตามการรักษา		

	 	 	 2.1.1.1	 เป็นบุคคลสัญชาติไทย	มีเลขประจำตัวประชาชน	13	หลัก	และมีสิทธิ

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	หรือสิทธิว่าง	

	 	 	 2.1.1.2	 เป็นผู้ป่วยวัณโรค	 ที่ลงทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	

(ในโปรแกรม	TB	Data	Hub)	

2.1.2	 การตรวจชันสูตรทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยวัณโรคดื้อยา	

	 	 	 2.1.2.1	 เป็นบุคคลที่เป็นไปตามข้อ	2.1.1	

	 	 	 2.1.2.2	 เป็นผู้ป่วยวัณโรค	 ที่เข้าเกณฑ์ตรวจชันสูตรเพื่อวินิจฉัยวัณโรคดื้อยา	 

ดังตารางที่	3-3[1]	

 

บริการตรวจชันสูตรทางห้องปฏิบัติการวัณโรค 
เพื่อวินิจฉัยหรือติดตามการรักษา 

บทที่  
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ตารางที่ 3-3[1] ผู้ป่วยวัณโรคที่เข้าเกณฑ์ตรวจชันสูตรเพื่อวินิจฉัยวัณโรคดื้อยา 
 

ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ตรวจชันสูตร 
เพื่อวินิจฉัยวัณโรคดื้อยา 

คำอธิบาย 

ผู้ป่วยที่มีประวัติการรักษาวัณโรค							
มาก่อน		

•				ผู้ป่วยวัณโรคที่มีประวัติเคยรักษาครบหรือรักษาหายแล้ว	แต่	 
ผู้ป่วยกลับเป็นซ้ำ 

•				ผู้ป่วยที่ขาดยาเกิน	2	เดือนติดต่อกัน	เมื่อกลับมารักษาซ้ำยัง
พบเชื้อในเสมหะ	

•				ผู้ป่วยเสมหะ	พบเชื้อเมื่อวินิจฉัยก่อนเริ่มการรักษา	และผล
เสมหะยังคงหรือกลับเป็นพบเชื้อในเดือนที่	5	ของการรักษา
หรือหลังจากนั้น	

•				ผู้ป่วยเสมหะไม่พบเชื้อในตอนแรกแต่กลับมีผลเสมหะเป็นพบ
เชื้อหลังจากรักษาได้	2	เดือน	

ผู้ป่วยระหว่างการรักษา													 •				ผู้ป่วยวัณโรคขณะกำลังรักษาที่ยังพบเชื้อในเสมหะเมื่อสิ้น
เดือนที่	3	หรือหลังจากนั้น	

ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ที่มีประวัติเสี่ยง
ต่อการเป็นวัณโรคดื้อยาหลายขนาน	
(MDR	TB)	

•				ผู้สัมผัสใกล้ชิด	(close	contact)	กับผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลาย
ขนาน	(MDR	TB) 

•				ผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจำ	
•				ผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อเอชไอวีร่วมด้วย	(TB-HIV)	

   

2.1.3	 การตรวจชันสูตรทางห้องปฏิบัติการเพื่อติดตามการรักษาวัณโรคดื้อยา	 ด้วยการ

ตรวจเพาะเลีย้งเชือ้ 

	 	 	 2.1.3.1	 เป็นบุคคลที่เป็นไปตามข้อ	2.1.1		

	 	 	 2.1.3.2	 เป็นผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน	(MDR	TB)	และอยู่ในระหว่างการ

รักษาวัณโรคดื้อยา		

 

3. สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ   
	 ผู้ป่วยวัณโรค	 จะได้รับสิทธิในการตรวจชันสูตรทางห้องปฏิบัติการ	 โดยอิงแนวทางการดำเนิน

งานควบคุมวัณโรคแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2556	 และแนวทางการบริหารจัดการผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา		 

	พ.ศ.	2558	ที่มีประกาศโดยกระทรวงสาธารณสุข	รายละเอียดดังตารางที่	3-3[2]	
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ตารางที่ 3-3[2] สิทธิประโยชน์การตรวจชันสูตรทางห้องปฏิบัติการวัณโรค 
 
การตรวจชันสูตรทางห้องปฏิบัติการวัณโรคพื้นฐาน เพื่อติดตามการรักษา

การตรวจเสมหะหาเชื้อ Acid-Fast Bacilli (AFB) ด้วยกล้องจุลทรรศน์

กลุ่มผู้ป่วยวัณโรคใหม่§	 ไม่เกิน	3	ชุดๆ	ละ	3	Sample	(Slide)	ต่อ	Course	การรักษา

กลุ่มผู้ป่วยวัณโรครักษาซ้ำ§	 ไม่เกิน	3	ชุดๆ	ละ	3	Sample	(Slide)	ต่อ	Course	การรักษา

กลุ่มผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน	§	
(MDR-TB)

ไม่เกิน	25	ชุดๆ	ละ	3	Sample	(Slide)	ต่อ	Course	การรักษา

การถ่ายภาพรังสีทรวงอก Chest X-ray (CXR)

กลุ่มผู้ป่วยวัณโรคใหม่§	 ไม่เกิน		2	ครั้ง	ต่อ	Course	การรักษา

กลุ่มผู้ป่วยวัณโรครักษาซ้ำ§	 ไม่เกิน		2	ครั้ง	ต่อ	Course	การรักษา

กลุ่มผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน	§	
(MDR-TB)

ไม่เกิน		6	ครั้ง	ต่อ	Course	การรักษา

การตรวจชันสูตรทางห้องปฏิบัติการวัณโรคดื้อยา เพื่อวินิจฉัยวัณโรคดื้อยา

การตรวจเพาะเลี้ยงเชื้อวัณโรค	(Culture) ไม่เกิน	1	ครั้ง	ต่อ	Course	การรักษา

การตรวจเชื้อวัณโรคดื้อยาด้วย	
Molecular	assay

ไม่เกิน	1	ครั้ง	ต่อ	Course	การรักษา

การทดสอบความไวต่อยาวัณโรค	
(Drug	Sensitivity	Testing:	DST)

ไม่เกิน	1	ครั้ง	ต่อ	Course	การรักษา

การตรวจชันสูตรทางห้องปฏิบัติการวัณโรคดื้อยา เพื่อติดตามการรักษาวัณโรคดื้อยา

การตรวจเพาะเลี้ยงเชื้อวัณโรค	(Culture) ไม่เกิน	16	ครั้ง	ต่อ	Course	การรักษา
 
หมายเหตุ:	
1)	 การตรวจเชื้อวัณโรคดื้อยาด้วย	Molecular	 assay	หมายถึงการตรวจหาเชื้อวัณโรคดื้อยาด้วยเทคนิค	Line	

Probe	Assay	หรือ	Xpert	MTB/RIF	ซึ่งครอบคลุมถึงการพิสูจน์เชื้อวัณโรค	(Identification	of	MTB)	และ
การตรวจหาเชื้อวัณโรคที่ดื้อต่อยารักษาวัณโรคซึ่งเป็นการตรวจชันสูตรเพื่อวินิจฉัยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน	
(MDR	TB)	เท่านั้น	

 

4. แนวทางการส่งตรวจชันสูตรทางห้องปฏิบัติการเพื่อ
วินิจฉัยวัณโรคดื้อยา 
	 สปสช. สนับสนุนการตรวจเพาะเลี้ยงเชื้อ	การทดสอบความไวต่อยาวัณโรค	และการตรวจเชื้อ

วัณโรคดื้อยาด้วย Molecular	assay	เพื่อการวินิจฉัยเชื้อวัณโรคดื้อยา และติดตามการรักษาวัณโรค

ดื้อยา สำหรับผู้ป่วยวัณโรคกลุ่มเป้าหมาย	เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงการตรวจชันสูตรทางห้องปฏิบัติการที่มี

คุณภาพ	เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมเชื้อวัณโรคดื้อยา	โดยควรเป็นไปตามแนวทางดังนี้	
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4.1	 พิจารณาตรวจวินิจฉัยวัณโรคดื้อยาด้วยวิธีการตรวจเพาะเลี้ยงเชื้อวัณโรค	 (Culture)	

ได้แก่	เทคนิค	Solid	media	หรือ	Liquid	media	สำหรับผู้ป่วยวัณโรคทุกรายที่มีสิทธิตามเกณฑ์ข้อ	

2.1.2	 รายละเอียดดังตารางที่	 3-3[3]	 และหากเพาะเลี้ยงเชื้อขึ้น Mycobacterium	 Tuberculosis	

(MTB)	สามารถส่งตรวจทดสอบความไวต่อยาวัณโรค	(DST)	ด้วยเทคนิค	Solid	media	หรือ	Liquid	

media	ต่อได้	

4.2	 พิจารณาตรวจวินิจฉัยวัณโรคดื้อยาด้วยวิธี	 Molecular	 assay	 เป็นทางเลือกสำหรับ	 

ผู้ป่วยเฉพาะที่จำเป็นต้องมีความรวดเร็วในการวินิจฉัยวัณโรคดื้อยาเร่งด่วน	 ซึ่งสามารถใช้ได้เฉพาะ	 

ผู้ป่วยวัณโรคที่มีสิทธิตามเกณฑ์ข้อ	 2.1.2	 รายละเอียดดังตารางที่	 3-3[3]	 และตรวจวินิจฉัยวัณโรค

ดื้อยาด้วยวิธีการตรวจเพาะเลี้ยงเชื้อวัณโรค	 เทคนิค	 Solid	media	 เพื่อยืนยันผลการวินิจฉัยอีกครั้ง	

และหากเพาะเลี้ยงเชื้อขึ้น Mycobacterium	Tuberculosis	 (MTB)	สามารถส่งตรวจทดสอบความ

ไวต่อยาวัณโรค	(DST)	ด้วยเทคนิค	Solid	media	ต่อได้	
 

ตารางที่ 3-3[3] การส่งตรวจชันสูตรทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยวัณโรคดื้อยา 
 

กลุ่มผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ตรวจวินิจฉัยวัณโรคดื้อยา 
การตรวจวินิจฉัยวัณโรคดื้อยา 

Culture Molecular assay 
ผู้ป่วยที่มีประวัติการรักษาวัณโรคมาก่อน 
§	ผู้ป่วยวัณโรคที่มีประวัติเคยรักษาครบหรือรักษาหายแล้ว	

แต่ผู้ป่วยกลับเป็นซ้ำ	(Relapse)	
AFB	+		 AFB	+	

§	ผู้ป่วยที่ขาดยาเกิน	2	เดือนติดต่อกัน	เมื่อกลับมารักษาซ้ำ
ยังพบเชื้อในเสมหะ	

AFB	+	 AFB	+	

§	ผู้ป่วยเสมหะ	พบเชื้อเมื่อวินิจฉัยก่อนเริ่มการรักษา	และผล
เสมหะยังคง	หรือกลับเป็นพบเชื้อในเดือนที่	5	ของการ
รักษา	หรือหลังจากนั้น	

AFB	+	 AFB	+	

§	ผู้ป่วยเสมหะ	ไม่พบเชื้อในตอนแรก	แต่กลับมีผลเสมหะเป็น
พบเชื้อหลังจากการรักษาได้	2	เดือน	

AFB	+	 AFB	+	

ผู้ป่วยระหว่างการรักษา             
§	ผู้ป่วยวัณโรคขณะกำลังรักษาที่ยังพบเชื้อในเสมหะเมื่อสิ้น

เดือนที่	3	หรือหลังจากนั้น	
AFB	+	 AFB	+	

ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ที่มีประวัติเสี่ยงต่อการเป็นวัณโรคดื้อยาหลายขนาน (MDR TB) 
§	ผู้สัมผัสใกล้ชิด	(close	contact)	กับผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา

หลายขนาน	(MDR	TB)	
AFB	+	or	-	 AFB	+	

§	ผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจำ	 AFB	+	or	-	 ไม่เข้าเกณฑ์ส่งตรวจ 
§	ผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อเอชไอวีร่วมด้วย	(TB-HIV)	 AFB	+	or	-	 ไม่เข้าเกณฑ์ส่งตรวจ	
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หมายเหตุ			
1)	 กรณีหน่วยบริการส่งตรวจเพาะเลี้ยงเชื้อ	(Culture)	เพื่อวินิจฉัยวัณโรคดื้อยาแล้ว	จะไม่สามารถส่งตรวจเชื้อ

วัณโรคดื้อยาด้วย	Molecular	assay		
2)	 การตรวจเพาะเลี้ยงเชื้อ	 (Culture)	 และการตรวจทดสอบความไวต่อยาวัณโรค	 (DST)	 เพื่อยืนยันผลการ

วินิจฉัยวัณโรคดื้อยา	 หลังการส่งตรวจเชื้อวัณโรคดื้อยาด้วย	 Molecular	 assay	 จะทำได้เฉพาะเทคนิค	
Solid	media	เท่านั้น	

        

5. การเบิกชดเชย 
แนวทางการเบิกชดเชยการตรวจชันสูตรทางห้องปฏิบัติการวัณโรคต้องดำเนินการบันทึก

ข้อมูลในโปรแกรม	TB	Data	Hub	ที่	URL	http://tbdatahub.nhso.go.th	รายละเอียดตามตาราง

ที่	3-3[4]	
 

ตารางที ่3-3[4] แนวทางการเบกิชดเชยการตรวจชนัสตูรทางหอ้งปฏบิตักิารวณัโรค 
 

รายการ การเบิกชดเชย อัตราค่าชดเชย

การตรวจชันสูตรทางห้องปฏิบัติการพื้นฐาน

ค่าตรวจ	AFB หน่วยบริการเบิกชดเชยค่าตรวจ	AFB	ได้ตามจำนวนที่ให้
บริการจริง	โดยบันทึกข้อมูลการให้บริการ	ในโปรแกรม	
TB	Data	Hub	

20	บาท/ตัวอย่าง
(ไม่เกิน	3	ตัวอย่าง/ครั้ง)

ค่าตรวจ	CXR หน่วยบริการเบิกชดเชยค่าตรวจ	CXR	ได้ตามจำนวนที่ให้
บริการจริง	โดยบันทึกข้อมูลบริการในโปรแกรม	TB	Data	
Hub	

100	บาท/ครั้ง

การตรวจเพาะเลี้ยงเชื้อวัณโรค	(Culture)

เทคนิค	Solid	
Media

หน่วยบริการเบิกชดเชยค่าตรวจ	Culture	ได้ตามจำนวน
ที่ให้บริการจริงโดยบันทึกข้อมูลบริการในโปรแกรม	TB	
Data	Hub	

200	บาท/ตัวอย่าง

เทคนิค	Liquid	
Media

300	บาท/ตัวอย่าง

การตรวจทดสอบความไวต่อยาวัณโรค	(DST)

เทคนิค	Solid	
Media

หน่วยบริการเบิกชดเชยค่าตรวจ	DST	ได้ตามจำนวนที่	 
ให้บริการจริง	โดยบันทึกข้อมูลบริการในโปรแกรม		 
TB	Data	Hub	

200	บาท/ตัวอย่าง

เทคนิค	Liquid	
Media

500	บาท/ตัวอย่าง
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รายการ การเบิกชดเชย อัตราค่าชดเชย

การตรวจเชื้อวัณโรคดื้อยาด้วยการตรวจ	Molecular	assay

เทคนิคตรวจด้วย	
Line	Probe	
Assay	(LPA)

หน่วยบริการเบิกชดเชยค่าตรวจ Molecular	Assay		 
ได้ตามจำนวนที่ให้บริการจริง	โดยบันทึกข้อมูลบริการ	
ในโปรแกรม	TB	Data	Hub	

700	บาท/ตัวอย่าง

เทคนิคตรวจด้วย	
Xpert	MTB/RIF

700	บาท/ตัวอย่าง

 
หมายเหตุ	
1)	 อัตราการชดเชยบริการต่อครั้งในตาราง	หมายความถึงต่อครั้งของการตรวจรู้ผล	
2)	 สปสช.	 จะชดเชยค่าตรวจชันสูตรทางห้องปฏิบัติการ	 กรณีหน่วยตรวจชันสูตรทางห้องปฏิบัติการผ่านการ

ประเมินตามแนวทางการประเมินหน่วยตรวจชันสูตรทางห้องปฏิบัติการวัณโรคของ	 สปสช.	 รายละเอียด	 
ดังภาคผนวก	7	เท่านั้น	

3)	 กรณีหน่วยบริการส่งตรวจเพาะเลี้ยงเชื้อ	(Culture)	เพื่อวินิจฉัยวัณโรคดื้อยาแล้ว	จะไม่สามารถส่งตรวจเชื้อ
วัณโรคดื้อยาด้วย	Molecular	assay	ได้	

4)	 การตรวจเพาะเลี้ยงเชื้อ	 (Culture)	 และการตรวจทดสอบความไวต่อยาวัณโรค	 (DST)	 เพื่อยืนยันผลการ
วินิจฉัยวัณโรคดื้อยา	 หลังการส่งตรวจเชื้อวัณโรคดื้อยาด้วย	 Molecular	 assay	 จะทำได้เฉพาะเทคนิค	
Solid	media	เท่านั้น	

 
 



1. หลักการและเหตุผล 
การดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคด้วยสูตรยามาตรฐานที่ใช้ในปัจจุบันเป็นระบบยาที่ได้รับการ

ยอมรบัในระดบัสากลวา่มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล	 สามารถรกัษาผูป้ว่ยใหห้ายได	้ ถ้าผู้ป่วยได้รับ

การดูแลรักษาตามมาตรฐานร่วมกับการได้รับการกำกับการกินยาอย่างต่อเนื่องด้วยวิธี	 Directly	

Observed	Treatment	(DOT)		

ดังนั้น	 เพื่อให้ผู้ป่วยวัณโรคได้รับการดูแลรักษาเป็นไปตามมาตรฐาน	 สามารถเข้าถึงการ

บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 	 สปสช.	 จึงได้สนับสนุนการกำกับการกินยา	 (DOT)	 อย่างต่อเนื่อง	

เพื่อให้ผู้ป่วยวัณโรคมีผลลัพธ์การรักษาที่ดีและหายขาดจากการเป็นวัณโรค	นำมาสู่การลดอัตราป่วย

และอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวัณโรคและสนับสนุนให้เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพในระบบการ

ดูแลรักษาและควบคุมวัณโรค	

 

2. ผู้มีสิทธิขอรับบริการ 
2.1	 เงื่อนไขผู้มีสิทธิขอรับบริการ	

2.1.1	 เป็นบุคคลสัญชาติไทย	 มีเลขประจำตัวประชาชน	 13	 หลัก	 และมีสิทธิหลัก

ประกันสุขภาพแห่งชาติ	หรือสิทธิว่าง	

2.1.2	 เป็นผู้ป่วยวัณโรค	 ที่ลงทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 (ใน

โปรแกรม	TB	Data	Hub)	

 

บริการติดตามการดูแลรักษาต่อเนื่อง 
และการกำกับการกินยา (DOT)  

บทที่  
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3. สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ 
	 บริการติดตามการดูแลรักษาต่อเนื่อง	และการกำกับการกินยา	(DOT)		

 

4. แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ 
การบริหารจัดการเป็นการบริหารจัดการระดับเขต	โดยมีแนวทาง	ดังนี้	

4.1		บริหารวงเงินแบบ	Global	budget	ระดับเขต	โดยคำนวณ	Global	budget	ระดับเขต

ตามจำนวนคาดประมาณผู้ป่วยวัณโรครายใหม่	 จำนวนผู้ป่วยวัณโรคขึ้นทะเบียน	 และผลการดำเนิน

งานตามตัวชี้วัดที่	 สปสช.	กำหนด	 โดยให้คำนวณกำหนดเป็น	Global	budget	 ระดับเขตแต่ละเขต

ประจำปีทั้งปี	ตั้งแต่เริ่มต้นปีงบประมาณ		

4.2	 การดำเนินการให้บริการกำกับการกินยา	 (DOT)	 ให้เป็นไปตามแนวทางการดำเนินงาน

ควบคุมวัณโรคแห่งชาติ	 พ.ศ.2556	 และแนวทางการบริหารจัดการผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา	 พ.ศ.	 2558		 

ที่ประกาศโดยกระทรวงสาธารณสุข	

4.3	 สปสช.เขตพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยบริการโดยจ่ายตามผลงานบริการ

การกำกับการกินยา	 (DOT)	 หรือจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยบริการที่เสนอโครงการเพื่อขอรับ

การสนับสนุนงบประมาณดำเนินกิจกรรมการให้บริการกำกับการกินยา	 (DOT)	ทั้งนี้	 การจ่ายเป็นไป

ตามหลักเกณฑ์ที่	อนุกรรมการหลักประกันสุขภาพเขต	(อปสข.)	เห็นชอบ	

4.4	 หน่วยบริการรายงานผลการให้บริการมายัง	 สปสช.เขต	 ตามแบบฟอร์มที่กำหนด	 และ

สปสช.	เขต	รวบรวมรายงานส่งแผนงานสนับสนุนระบบบริการเอดส์	วัณโรค	และผู้ติดเชื้อ	

4.5  สปสช.เขต	 กำกับติดตามผลการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย	 เพื่อสนับสนุนให้	 

ผู้ป่วยวัณโรคเข้าถึงบริการการกำกับการกินยาอย่างต่อเนื่อง และมีการจัดบริการครบถ้วนสอดคล้อง

กับบริบทในเขตพื้นที่		

 

 

 

 

 

 

 



1. หลักการและเหตุผล 
วัณโรคเป็นโรคติดต่อเรื้อรัง	 โดยทั่วไปผู้ป่วยจะมีอาการปรากฏช้าๆ	ทำให้ผู้ป่วยส่วนหนึ่งที่อยู่

ในชุมชนเข้าสู่ระบบบริการสาธารณสุขล่าช้าหรือไม่สามารถเข้าถึงระบบบริการด้วยปัจจัยต่างๆ		

ทำให้ได้รับการวินิจฉัยล่าช้า	 มีผลให้ผู้ป่วยสามารถแพร่เชื้อวัณโรคไปสู่ผู้อื่นซึ่งส่งผลต่อการควบคุม

วัณโรคในภาพรวม	 ดังนั้นการค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้ผู้ป่วยเข้าสู่

ระบบการรักษาตั้งแต่ต้นและนำมาสู่การควบคุมการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคต่อไป		

 

2. ผู้มีสิทธิขอรับบริการ 
2.1	 เงื่อนไขผู้มีสิทธิขอรับบริการ		

2.1		เป็นบุคคลสัญชาติไทย	มีเลขประจำตัวประชาชน	13	หลัก	และมีสิทธิหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ	หรือสิทธิว่าง		

2.2		เปน็บคุคลทีม่คีวามเสีย่งสงูทีจ่ะปว่ยเปน็วณัโรค	ซึง่เปน็ไปตามขอ้ใดขอ้หนึง่ดงัตอ่ไปนี้ 

	 	 	 2.2.1		 ผู้สัมผัสวัณโรค	ผู้สัมผัสวัณโรคร่วมบ้าน	หรือผู้สัมผัสวัณโรคดื้อยา	

	 	 	 2.2.2			 ผู้ป่วยโรคอื่นๆ	 ที่มีความเสี่ยงต่อวัณโรค	 เช่น	 ผู้ติดเชื้อเอชไอว	ี โรคปอด

อักเสบจากฝุ่นทราย	 (silicosis)	 โรคเบาหวาน	 (diabetic)	 โรคปอดอุดกั้น

เรื้อรัง	 (chronic	 obstructive	 lung	 disease)	 ผู้ติดสุรา	 (alcoholism)		 

ผู้ป่วยทุพโภชนาการ	 (malnutrition)	 หรือ	 โรคที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน	

เป็นต้น	

	 	 	 2.2.3			ประชากรกลุ่มเสี่ยง	เช่น	ผู้สูงอายุ	ผู้อาศัยในชุมชนแออัด	เป็นต้น	

 

การค้นหาผู้ป่วยวัณโรค  

บทที่  
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3. สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ 
3.1			บริการคัดกรองโดยซักประวัติและสอบถามอาการ	(symptom	screening)	

3.2	 	 บริการตรวจวินิจฉัยผู้มีอาการสงสัยวัณโรค	 ได้แก่	 การถ่ายภาพรังสีทรวงอก	 การตรวจ

เสมหะหาเชื้อ	Acid-Fast	Bacilli	(AFB)	ด้วยกล้องจุลทรรศน์	

3.3			บริการปรึกษาให้ความรู้เกี่ยวกับวัณโรคและกิจกรรมอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง		

 

4. แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ 
การบริหารจัดการเป็นการบริหารจัดการระดับเขต	โดยมีแนวทาง	ดังนี้	

4.1		บริหารวงเงินแบบ	Global	budget	ระดับเขต	โดยคำนวณ	Global	budget	ระดับเขต

ตามจำนวนคาดประมาณผู้ป่วยวัณโรครายใหม่	 จำนวนผู้ป่วยวัณโรคขึ้นทะเบียน	 และผลการดำเนิน

งานตามตัวชี้วัดที่	 สปสช.	กำหนด	 โดยให้คำนวณกำหนดเป็น	Global	budget	 ระดับเขตแต่ละเขต

ประจำปีทั้งปี	ตั้งแต่เริ่มต้นปีงบประมาณ	

4.2	 การดำเนินการให้บริการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคให้เป็นไปตามแนวทางการดำเนินงาน

ควบคุมวัณโรคแห่งชาติ	 พ.ศ.2556	 และแนวทางการบริหารจัดการผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา	 พ.ศ.2558		 

ที่ประกาศโดยกระทรวงสาธารณสุข	

4.3	 สปสช.เขต	 พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยบริการโดยจ่ายตามผลงานบริการ

ค้นหาผู้ป่วยวัณโรค	 หรือจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยบริการที่เสนอโครงการเพื่อขอรับการ

สนับสนุนงบประมาณดำเนินกิจกรรมการให้บริการค้นหาผู้ป่วยวัณโรค	 ทั้งนี้การจ่ายเป็นไปตาม	 

หลักเกณฑ์ที่	อนุกรรมการหลักประกันสุขภาพเขต	(อปสข.)	เห็นชอบ	

4.4	 หน่วยบริการรายงานผลการให้บริการมายัง	 สปสช.เขต	 ตามแบบฟอร์มที่กำหนด	 และ

สปสช.	เขต	รวบรวมรายงานส่งแผนงานสนับสนุนระบบบริการเอดส์	วัณโรค	และผู้ติดเชื้อ 

4.5  สปสช.เขต	 กำกับติดตามผลการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย	 เพื่อสนับสนุน

กิจกรรมการค้นหาผู้ป่วยวัณโรค	และมีการจัดบริการครบถ้วนสอดคล้องกับบริบทในเขตพื้นที่		

 

 

 

 

 



1. หลักการและเหตุผล 
สปสช.	 กรมราชทัณฑ์	 กรมควบคุมโรค	 หน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข	 และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องต่างๆ	ได้ให้ความสำคัญในการเร่งรัดการดำเนินงานค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจำเพื่อนำเข้า

สู่ระบบการรักษาแต่เนิ่นๆ	โดยเฉพาะระยะแพร่เชื้อตามยุทธศาตร์วัณโรค	(The	Stop	TB	Strategy:	

ยุทธศาสตร์ที่	 2)	 เนื่องจากผู้ต้องขังเป็นประชากรกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่จะป่วยเป็นวัณโรคที่ควรให้

ความสำคัญในอันดับต้นๆ	 ของการคัดกรองและค้นหา	 จึงต้องได้รับการค้นหาและคัดกรองวัณโรค

อย่างเข้มข้น	(อ้างอิงข้อมูลจากแนวทางการดำเนินงานควบคุมวัณโรคแห่งชาติ	2556)	

กรมควบคุมโรค	กระทรวงสาธารณสุข	 	กรมราชทัณฑ์	กระทรวงยุติธรรม	และ	สปสช.	จึงได้

ร่วมมือประสานการดำเนินงานคัดกรองวัณโรคในเรือนจำทั้งในระดับนโยบาย	 และในระดับเขตพื้นที่	

โดย	 สปสช.	 ได้สนับสนุนงบประมาณสำหรับกิจกรรมการบริการคัดกรองหาผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจำ	

โดยมีเป้าหมายในการคัดกรองผู้ต้องขังในเรือนจำทุกแห่ง		

 

2. ผู้มีสิทธิขอรับบริการ 
2.1	 เงื่อนไขผู้มีสิทธิขอรับบริการ	

2.1.1	 เป็นบุคคลสัญชาติไทย	 มีเลขประจำตัวประชาชน	 13	 หลัก	 และมีสิทธิหลัก

ประกันสุขภาพแห่งชาติ	หรือสิทธิว่าง	

2.1.2	 เป็นผู้ต้องขัง	

 

การคัดกรองหาผู้ป่วยวัณโรค 
ในเรือนจำ 

บทที่  
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3. สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ 
3.1		บริการคัดกรองโดยซักประวัติและสอบถามอาการ	(symptom	screening)	

3.2		บริการถ่ายภาพรังสีทรวงอก	(Chest	X-ray:	CXR)	

3.3	 บริการตรวจเสมหะหาเชื้อ	Acid-Fast	Bacilli	(AFB)	ด้วยกล้องจุลทรรศน์	

 

4. แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ 
การบริหารจัดการเป็นการบริหารจัดการระดับเขต	โดยมีแนวทาง	ดังนี้	

4.1  บริหารวงเงินแบบ	Global	budget	ระดับเขต	โดยคำนวณ	Global	budget	ระดับเขต

ตามจำนวนคาดประมาณผู้ต้องขังสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 และคาดประมาณจำนวนผู้รับ

บริการที่เป็นไปตามแนวทางเร่งรัดค้นหาผู้ป่วยวัณโรคเชิงรุกในเรือนจำ	 พ.ศ.2558	 โดยให้คำนวณ

กำหนดเป็น	Global	budget	ระดับเขตแต่ละเขตประจำปีทั้งปี	ตั้งแต่เริ่มต้นปีงบประมาณ  

4.2		การดำเนินการคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจำเป็นไปตามแนวทางเร่งรัดค้นหาผู้ป่วย

วัณโรคเชิงรุกในเรือนจำปี	2558	ที่ประกาศโดยกรมควบคุมโรค	กระทรวงสาธารณสุข	

4.3		สปสช.เขต	 พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยบริการโดยจ่ายตามผลงานบริการ

คัดกรองหาผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจำ	 ทั้งนี้การจ่ายเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่	 อนุกรรมการหลักประกัน

สุขภาพเขต	(อปสข.)	เห็นชอบ	

4.4	 หน่วยบริการรายงานการให้บริการมายัง	 สปสช.เขต	 ตามแบบฟอร์มที่กำหนด	 และ

สปสช.	เขต	รวบรวมรายงานส่งแผนงานสนับสนุนระบบบริการเอดส์	วัณโรค	และผู้ติดเชื้อ	

4.5  สปสช.เขต	 กำกับติดตามผลการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย	 เพื่อสนับสนุน

กิจกรรมการคัดกรองหาผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจำ	 และมีการจัดบริการครบถ้วนสอดคล้องกับบริบทใน

เขตพื้นที่		

 

 

 

 

 



1. หลักการและเหตุผล 
สปสช.	ชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ให้แก่หน่วยบริการ	หรือหน่วยงานอื่นๆ	ตามที่	สปสช.	

กำหนด	 สำหรับการให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค	 และการตรวจชันสูตรทางห้องปฏิบัติการ

วณัโรค	ทัง้นีจ้ะชดเชยตามผลการปฏบิตังิานจรงิในปงีบประมาณนัน้ๆ 

 

2. หน่วยงานที่ขอรับค่าชดเชยบริการทางการแพทย์ 
หน่วยงานที่ขอรับค่าชดเชยบริการทางการแพทย์	 ได้แก่	 หน่วยบริการ	 หรือหน่วยงานอื่นๆ

ตามที่	สปสช.	กำหนด		

 

3. หลักเกณฑ์การชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ 
	 สปสช.	 ชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ตามผลงานการให้บริการจริงโดยใช้ข้อมูลผลงานการ

บริการที่มีการบันทึกในโปรแกรมTB	Data	Hub	เป็นรายไตรมาส	

 

4. กระบวนการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ 
สปสช.	 ดำเนินการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ตามเงื่อนไขและอัตราที่	 สปสช.	 กำหนด	

โดยมีกระบวนการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์	 รายละเอียดดังแผนภูมิที่	 3-7[1]	 และรอบการ

ประมวลผลชดเชยการให้บริการ	รายละเอียดดังตารางที่	3-7[1]	

การชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ 

บทที่  
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แผนภูมิที่ 3-7[1] กระบวนการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ 

หน่วยบริการ

สปสช.
(สำนักบริหารสารสนเทศการประกัน)

สปสช.
(สำนักบริหารการจัดสรรชดเชย

ค่าบริการ)

สปสช.
(สำนักการเงินและบัญชีกองทุน)

หน่วยบริการ

•	 บันทึกข้อมูลการให้บริการในโปรแกรม	TB	Data	Hub	

•	 ประมวลผลข้อมูล	ตามเงื่อนไข	และรอบการประมวลผลที่	สปสช.	
กำหนด

•	 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
•	 จัดทำรายงานการชดเชย	โดยหากมีรายการใดที่ปฏิเสธการจ่าย	

(Deny)	ต้องมีคำชี้แจงประกอบ
•	 จัดส่งรายงานการชดเชย	ให้แก่	สำนักการเงินและบัญชีกองทุน	

และ	แผนงานสนับสนุนระบบบริการเอดส์	วัณโรค	และผู้ติดเชื้อ

•	 ตรวจสอบข้อมูลทางบัญชี
•	 ขออนุมัติโอนเงิน
•	 จัดทำหนังสือแจ้งหน่วยบริการ	และนำข้อมูลการจ่ายชดเชยขึ้น 

เว็ปไซต์		www.nhso.go.th	

•	 ตรวจสอบข้อมูลการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ได้จากเว็ปไซต์	
www.nhso.go.th	หัวข้อ	NHSO	Budget	

•	 กรณีพบว่าข้อมูลการชดเชยไม่ตรงกับข้อมูลการให้บริการที่ 
บันทึกในโปรแกรม	TB	Data	Hub	สามารถทำหนังสืออุทธรณ์	
มายัง	สปสช.เขต	โดยระบุ	หมวดกิจกรรม/การชดเชยที่ขอ 
อุทธรณ์รายละเอียดงวดของการจ่ายชดเชยปีงบประมาณ	 
ข้อมูลที่	สปสช.	ชดเชย	และ	ข้อมูลของหน่วยบริการที่บันทึก	
ในโปรแกรม	TB	Data	Hub	ในช่วงเวลาเดียวกัน

สปสช.	เขต
•	 พิจารณาหาสาเหตุเบื้องต้น	กรณีพบว่าไม่ถูกต้องจริง	ให้ดำเนิน 

การจัดส่งหนังสืออุทธรณ์ไปยัง	สำนักบริหารการจัดสรรและ 
ชดเชยค่าบริการ		

•	 ดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอน	
•	 กรณีพบข้อผิดพลาดตรงตามที่อุทธรณ์	ดำเนินการแจ้ง	

สำนักการเงินและบัญชีกองทุน	ดำเนินการชดเชยเพิ่มเติม
•	 แจ้งผลการอุทธรณ์ให้หน่วยบริการทราบ

สปสช.
(สำนักบริหารการจัดสรรชดเชย

ค่าบริการ)
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ตารางที่ 3-7[1]   รอบการประมวลผลชดเชยการให้บริการ ปีงบประมาณ 2559 
 

รอบที่ วันที่ตัดข้อมูล

รอบที่	1 10	มกราคม	2559

รอบที่	2 10	เมษายน	2559

รอบที่	3 10	กรกฎาคม	2559

รอบที่	4 10	ตุลาคม	2559

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





1. หลักการและเหตุผล 
การนำยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปีงบประมาณ	 พ.ศ.2555–

2559	 สู่การปฏิบัติให้สอดคล้องและไปในทิศทางเดียวกันจะต้องมีกระบวนการถ่ายทอดเป้าหมาย

และยุทธศาสตร์สู่แผนงาน/โครงการต่างๆ	 ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อสร้าง

กลยุทธ์	 ค่าเป้าหมาย	 ตัวชี้วัด	 และรายละเอียด	 และนำมาเป็นแนวทางในการกำกับติดตาม	

(Monitor)	และประเมินผล	(Evaluation)	ที่เป็นระบบและต่อเนื่อง	

ทั้งนี้	 แผนงานสนับสนุนบริการเอดส์	 วัณโรค	 และผู้ติดเชื้อเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน

จัดบริการเพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 โดยมีการกำหนดตัวชี้วัด

ในการกำกับติดตามการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค	 เพื่อให้การดำเนินงานการบริหารจัดการวัณโรคใน

ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบรรลุเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	

 

2. ตวัชีว้ดัการกำกบัตดิตามและประเมนิผลการดำเนนิงาน 
2.1  ตัวชี้วัดเพื่อการติดตาม (Indicator for M&E) 

	 ตัวชี้วัดที่	1		 จำนวนผู้ป่วยขึ้นทะเบียนรักษาวัณโรค	รายละเอียดดังตารางที่	3-8[1] 

	 ตัวชี้วัดที่	2	 จำนวนผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน	 (MDR	 TB)	 รายละเอียดดังตาราง

ที่	3-8[2]	

	 ตัวชี้วัดที่	3	 จำนวนผู้ต้องขังได้รับการตรวจคัดกรองหาผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจำ	 

รายละเอียดดังตารางที่	3-8[3]	

การกำกับติดตาม 
และประเมินผล 

บทที่  



|		คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	ปีงบประมาณ	2559	88   

ตวัชีว้ดัที	่4	 อตัราผลสำเรจ็ของการรกัษา	(Success	rate)	รายละเอยีดดงัตารางที	่3-8[4] 

ตัวชี้วัดที่	5	อัตราการขาดการรักษา	(Default	rate)	รายละเอียดดังตารางที่	3-8[5]	

ตัวชี้วัดที่	6	อัตราการเสียชีวิต	(Death	rate)	รายละเอียดดังตารางที่	3-8[6]	
 

ตารางที่ 3-8[1] ตัวชี้วัดที่ 1 จำนวนผู้ป่วยขึ้นทะเบียนรักษาวัณโรค 
 

ชื่อตัวชี้วัด ตัวชี้ววัดที่ 1 จำนวนผู้ป่วยขึ้นทะเบียนรักษาวัณโรค 

วัตถุประสงค์	 เพื่อประเมินการเข้าถึงการให้บริการดูแลรักษาของผู้ป่วยวัณโรคตามสิทธิประโยชน์
และแนวทางการดูแลรักษา	

ความสำคัญ	 ผู้ป่วยวัณโรคได้รับการค้นหาและเข้าสู่ระบบการรักษาตั้งแต่เริ่มต้นรวมถึงได้รับการ
บริการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจัยที่ช่วยป้องกันและควบคุมการแพร่เชื้อ
วัณโรค	

วิธีการวัด	 รายงานผลการดำเนินงานจากฐานข้อมูลระบบสารสนเทศการให้บริการผู้ป่วย
วัณโรค	(TB	Data	Hub)		

รายละเอียดตัวชี้วัด		 จำนวนผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนรักษาวัณโรคในปีงบประมาณ		

แหล่งข้อมูล												 ระบบสารสนเทศการให้บริการผู้ป่วยวัณโรค	(TB	Data	Hub)	

เวลาในการรายงาน		 รายงานไตรมาสและรายงานสรุปผลการดำเนินงานรายปีงบประมาณ		

หน่วยงานที่รับผิด
ชอบรายงานในแต่ละ
ระดับ	และการไหล
เวียนข้อมูล	

หน่วยบริการ:	บันทึกข้อมูลบริการในโปรแกรม	TB	Data	Hub  
สปสช.ส่วนกลาง:	ประมวลผล จัดทำรายงานและนำเสนอผ่านระบบบริการข้อมูล
สารสนเทศ	สปสช.	(http://tbdatahub.nhso.go.th/tbdatahub/)	ติดตามและ
ประเมินผลลัพธ์	ประสิทธิภาพการดำเนินงานการให้บริการในระดับประเทศและ
ระดับเขต	สปสช.		โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบกับนโยบาย	แผนการดำเนินงาน	
การบริหารจัดการ	มาตรฐานการให้บริการและปัจจัยแวดล้อมในพื้นที่ สปสช.เขต:  
ติดตามผลการดำเนินงานการให้บริการในระดับหน่วยบริการและพื้นที่รับผิดชอบ
โดยวิเคราะห์ผลเปรียบเทียบกับมาตรฐานการให้บริการและปัจจัยแวดล้อมในพื้นที่	

 
หมายเหตุ:	
1)	 คำนวณเฉพาะผู้ป่วยวัณโรคสิทธิการรักษาในระบบหลักประกันสุขภาพ	(UC)	
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ตารางที่ 3-8[2] ตัวชี้วัดที่ 2 จำนวนผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน (MDR TB) 
 

ชื่อตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ 2 จำนวนผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน (MDR TB)  

วัตถุประสงค์	 เพื่อประเมินการเข้าถึงการให้บริการดูแลรักษาของผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน
ตามสิทธิประโยชน์และแนวทางการดูแลรักษา	

ความสำคัญ	 ผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างมีคุณภาพ		มีการ
กำกับการกินยา	อย่างต่อเนื่อง	เนื่องจากการรักษาด้วยสูตรดื้อยาหลายขนานมี
ความซับซ้อนในการรักษามากกว่าสูตรพื้นฐานมาก	หากไม่มีการกำกับติดตามที่
เหมาะสมจะทำให้ปัญหาวัณโรคดื้อยาควบคุมยากมากขึ้นนำไปสู่การเกิดวัณโรค
ดื้อยารุนแรง	(extensively	drug	resistant	tuberculosis:	XDR	TB)	

วิธีการวัด	 รายงานผลการดำเนินงานจากฐานข้อมูลระบบสารสนเทศการให้บริการผู้ป่วย
วัณโรค	(TB	Data	Hub)	

รายละเอียดตัวชี้วัด		 จำนวนผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน	(MDR-TB)ในปีงบประมาณ	

แหล่งข้อมูล													 ระบบสารสนเทศการให้บริการผู้ป่วยวัณโรค	(TB	Data	Hub)	

เวลาในการรายงาน		 รายงานไตรมาสและรายงานสรุปผลการดำเนินงานรายปีงบประมาณ	

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายงานในแต่ละระดับ	
และการไหลเวียน
ข้อมูล	
 

หน่วยบริการ:	บันทึกข้อมูลบริการในโปรแกรม	TB	Data	Hub สปสช.ส่วนกลาง: 
ประมวลผล จัดทำรายงาน และนำเสนอผ่านระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ	
สปสช.	(http://tbdatahub.nhso.go.th/tbdatahub/)	ติดตามและประเมินผลลัพธ์	
ประสิทธิภาพการดำเนินงานการให้บริการในระดับประเทศ	และระดับเขต	สปสช.		
โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบกับนโยบาย	แผนการดำเนินงาน	การบริหารจัดการ	
มาตรฐานการให้บริการและปัจจัยแวดล้อมในพื้นที่ สปสช.เขต: ติดตามผลการ
ดำเนินงานการให้บริการในระดับหน่วยบริการและพื้นที่รับผิดชอบโดยวเิคราะหผ์ล
เปรยีบเทยีบกบัมาตรฐานการใหบ้รกิารและปจัจยัแวดลอ้มในพืน้ที่	

 
หมายเหตุ	
1)	 คำนวณเฉพาะผู้ป่วยวัณโรคสิทธิการรักษาในระบบหลักประกันสุขภาพ	(UC)	
 

ตารางที่ 3-8[3] ตัวชี้วัดที่ 3 จำนวนผู้ต้องขังได้รับการตรวจคัดกรองหาผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจำ 
 

ชื่อตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ 3 จำนวนผู้ต้องขังได้รับการตรวจคัดกรองวัณโรคในเรือนจำ 

วัตถุประสงค์	 เพื่อประเมินประสิทธิผลการดำเนินงานคัดกรองหาผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจำให้เป็น
ไปตามเป้าหมายที่กำหนด	นำมาซึ่งการนำผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาตั้งแต่เริ่มต้น	
ป้องกันและควบคุมการแพร่เชื้อวัณโรคในเรือนจำ	

ความสำคัญ	 ผูต้อ้งขงัเปน็ประชากรกลุม่เสีย่งทีจ่ะปว่ยเปน็วณัโรคในระดบัตน้ๆ	จงึมคีวามจำเปน็
ที่ต้องได้รับการค้นหาคัดกรองวัณโรค	เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยและนำเข้าสู่
ระบบการรักษาตั้งแต่เริ่มต้น	ป้องกันและควบคุมการแพร่เชื้อวัณโรคในเรือนจำ	

บทที่ 8 
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ชื่อตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ 3 จำนวนผู้ต้องขังได้รับการตรวจคัดกรองวัณโรคในเรือนจำ 

วิธีการวัด	 รายงานผลการดำเนินงานจากฐานข้อมูลระบบสารสนเทศการให้บริการผู้ป่วย
วัณโรค	(TB	Data	Hub)	

รายละเอียดตัวชี้วัด		 จำนวนผู้ต้องขังได้รับการตรวจคัดกรองวัณโรคในเรือนจำในปีงบประมาณ	

แหล่งข้อมูล												 รายงานผลการตรวจคัดกรองหาผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจำ	ตามแบบฟอร์มที่	สปสช.	
กำหนด	

เวลาในการรายงาน		 รายงานไตรมาสและรายงานสรุปผลการดำเนินงานรายปีงบประมาณ	

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายงานในแต่ละระดับ	
และการไหลเวียน
ข้อมูล	

หน่วยบริการ:	บันทึกข้อมูลบริการตามแบบฟอร์มที่	สปสช.	กำหนด	
สปสช.ส่วนกลาง:	ประมวลผล จัดทำรายงาน	ติดตามและประเมินผลลัพธ์	
ประสิทธิภาพการดำเนินงานการให้บริการในระดับประเทศ	และระดับเขต	สปสช.		
โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบกับนโยบาย	แผนการดำเนินงาน	การบริหารจัดการ	
มาตรฐานการให้บริการและปัจจัยแวดล้อมในพื้นที่ สปสช.เขต: ติดตามผลการ
ดำเนินงานการให้บริการในระดับหน่วยบริการและพื้นที่รับผิดชอบโดยวิเคราะห์
ผลเปรียบเทียบกับมาตรฐานการให้บริการและปัจจัยแวดล้อมในพื้นที่	

 
หมายเหตุ:	
1)	 คำนวณเฉพาะผู้ป่วยวัณโรคสิทธิการรักษาในระบบหลักประกันสุขภาพ	(UC)	
 

ตารางที่ 3-8[4] ตัวชี้วัดที่ 4 อัตราผลสำเร็จของการรักษา (Success rate) 
 

ชื่อตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ 4 อัตราผลสำเร็จของการรักษา (Success rate) 

วัตถุประสงค์	 เพื่อประเมินประสิทธิผลโดยรวมของการดำเนินงานการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค	
เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญที่ใช้ประเมินแผนงานควบคุมวัณโรค	

ความสำคัญ	
 

ความสำเร็จของการรักษาของผู้ป่วยวัณโรคนับเป็นเป้าหมายสูงสุดของการดำเนิน
งานตามยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัดนี้จึงใช้เพื่อติดตามประสิทธิผลการดำเนินงานภาพรวม
ในเชิงเปรียบเทียบว่าการดำเนินงานสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่		

วิธีการวัด		 รายงานผลการดำเนินงานจากฐานข้อมูลระบบสารสนเทศการให้บริการผู้ป่วย
วัณโรค	(TB	Data	Hub)	

ตัวตั้ง		 จำนวนผู้ป่วยวัณโรค	ที่ขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ	2557	และมีผลการรักษาหาย
หรือรักษาครบ		

ตัวหาร	 จำนวนผู้ป่วยวัณโรค	ที่ขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ	2557		

วิธีคำนวณ		                     
 
 
 

จำนวนผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ	2557		
และมีผลการรักษาหายหรือรักษาครบ	

 
จำนวนผู้ป่วยวัณโรค	ที่ขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ	2557 

ค่าตัวช้ีวัด		= X	100
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ชื่อตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ 4 อัตราผลสำเร็จของการรักษา (Success rate) 

แหล่งข้อมูล	 ระบบสารสนเทศการให้บริการผู้ป่วยวัณโรค	(TB	Data	Hub)	

เวลาในการรายงาน	 รายงานตามไตรมาส	และรายงานสรุปผลการดำเนินงานรายปีงบประมาณ	

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายงานในแต่ละระดับ	
และการไหลเวียน
ข้อมูล	
 

หน่วยบริการ:	บันทึกข้อมูลบริการในโปรแกรมTB	Data	Hub สปสช.ส่วนกลาง: 
ประมวลผล จัดทำรายงาน และนำเสนอผ่านระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ	
สปสช.	(http://tbdatahub.nhso.go.th/tbdatahub/)	ติดตามและประเมิน
ผลลัพธ์	ประสิทธิภาพการดำเนินงานการให้บริการในระดับประเทศ	และระดับ
เขต	สปสช.		โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบกับนโยบาย	แผนการดำเนินงาน	การ
บริหารจัดการ	มาตรฐานการให้บริการและปัจจัยแวดล้อมในพื้นที่ สปสช.เขต: 
ติดตามผลการดำเนินงานการให้บริการในระดับหน่วยบริการและพื้นที่รับผิดชอบ
โดยวิเคราะห์ผลเปรียบเทียบกับมาตรฐานการให้บริการและปัจจัยแวดล้อมใน
พื้นที่	

 
หมายเหตุ:	
1)	 คำนวณเฉพาะผู้ป่วยวัณโรคสิทธิการรักษาในระบบหลักประกันสุขภาพ	(UC)	
2)	 ผู้ป่วยวัณโรค	ได้แก่	ผู้ป่วยรายใหม่	และ	ผู้ป่วยกลับเป็นซ้ำ	

 

ตารางที่ 3-8[5] ตัวชี้วัดที่ 5 อัตราการขาดการรักษา (Default Rate) 
 

ชื่อตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ 5 อัตราการขาดการรักษา (Default Rate) 

วัตถุประสงค์	 เพื่อประเมินประสิทธิผลโดยรวมของการดำเนินงานการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคใน
ผูป้ว่ยทีข่าดการรกัษา กนิยาไมส่มำ่เสมอตอ่เนือ่ง	โดยขาดการรกัษาตดิตอ่กนันาน
เกนิ	2	เดอืน	

ความสำคัญ	
 

เพื่อประเมินอัตราการขาดการรักษาในผู้ป่วยทุกรายที่ได้รับการรักษาวัณโรค			 
ตัวชี้วัดนี้ใช้ติดตามประสิทธิผลการดำเนินงานภาพรวม	ในเชิงเปรียบเทียบเพื่อ
ประเมินว่าการดำเนินงานสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่		

วิธีการวัด	 รายงานผลการดำเนินงานจากฐานข้อมูลระบบสารสนเทศการให้บริการผู้ป่วย
วัณโรค	(TB	Data	Hub)	

ตัวตั้ง		 จำนวนผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ	2557	และขาดการรักษา
ติดต่อกันนานเกิน 2	เดือน	

ตัวหาร	 จำนวนผู้ป่วยวัณโรค	ที่ขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ	2557	

วิธีคำนวณ		  
 
 
 

แหล่งข้อมูล	 ระบบสารสนเทศการให้บริการผู้ป่วยวัณโรค	(TB	Data	Hub)	

จำนวนผู้ป่วยวัณโรค	ที่ขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ	2557		
และขาดการรักษาติดต่อกันนานเกิน	2	เดือน	

 
จำนวนผู้ป่วยวัณโรค	ที่ขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ	2557	

ค่าตัวช้ีวัด		= X	100

บทที่ 8 
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ชื่อตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ 5 อัตราการขาดการรักษา (Default Rate) 

เวลาในการรายงาน	 รายงานตามไตรมาส	และรายงานสรุปผลการดำเนินงานรายปีงบประมาณ	

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายงานในแต่ละระดับ	
และการไหลเวียน
ข้อมูล	

หน่วยบริการ:	บันทึกข้อมูลบริการในโปรแกรม	TB	Data	Hub   
สปสช.ส่วนกลาง:	ประมวลผล จัดทำรายงาน และนำเสนอผ่านระบบบริการ
ข้อมูลสารสนเทศ	สปสช.	(http://tbdatahub.nhso.go.th/tbdatahub/)	
ติดตามและประเมินผลลัพธ์	ประสิทธิภาพการดำเนินงานการให้บริการในระดับ
ประเทศ	และระดับเขต	สปสช.		โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบกับนโยบาย	แผนการ
ดำเนินงาน	การบริหารจัดการ	มาตรฐานการให้บริการและปัจจัยแวดล้อมในพื้นที่ 
สปสช.เขต: ติดตามผลการดำเนินงานการให้บริการในระดับหน่วยบริการและ
พื้นที่รับผิดชอบโดยวิเคราะห์ผลเปรียบเทียบกับมาตรฐานการให้บริการและ	 
ปัจจัยแวดล้อมในพื้นที่	

หมายเหตุ:	
1)	 คำนวณเฉพาะผู้ป่วยวัณโรคสิทธิการรักษาในระบบหลักประกันสุขภาพ	(UC)	
 

ตารางที่ 3-8[6] ตัวชี้วัดที่ 6 อัตราการเสียชีวิต (Death rate) 
 

ชื่อตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ 6 อัตราการเสียชีวิต (Death rate) 

วัตถุประสงค์	 เพื่อประเมินอัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาวัณโรค	โดยเป็นตัวชี้วัด
เพื่อติดตามประสิทธิผลในการให้บริการดูแลรักษาและผลการดำเนินงานภาพรวม	

ความสำคัญ	
 

เพื่อประเมินอัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยทุกรายที่ได้รับการรักษาวัณโรคตัวชี้วัดนี้ใช้
ติดตามประสิทธิผลการดำเนินงานภาพรวม	ในเชิงเปรียบเทียบเพื่อประเมินว่าการ
ดำเนินงานสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่	

วิธีการวัด	 รายงานผลการดำเนินงานจากฐานข้อมูลระบบสารสนเทศการให้บริการผู้ป่วย
วัณโรค	(TB	Data	Hub)	

ตัวตั้ง		 จำนวนผู้ป่วยวัณโรค	ที่ขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ	2557	และเสียชีวิตระหว่าง
รักษาวัณโรค	

ตัวหาร		 จำนวนผู้ป่วยวัณโรค	ที่ขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ	2557	

วิธีคำนวณ		  
 
 
 

แหล่งข้อมูล	 ระบบสารสนเทศการให้บริการผู้ป่วยวัณโรค	(TB	Data	Hub)	

เวลาในการรายงาน	 รายงานตามไตรมาส	และรายงานสรุปผลการดำเนินงานรายปีงบประมาณ	

จำนวนผู้ป่วยวัณโรค	ที่ขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ	2557	
และเสียชีวิตระหว่างรักษาวัณโรค	

 
จำนวนผู้ป่วยวัณโรค	ที่ขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ	2557	

ค่าตัวช้ีวัด		= X	100
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ชื่อตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ 6 อัตราการเสียชีวิต (Death rate) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายงานในแต่ละระดับ	
และการไหลเวียน
ข้อมูล	

หน่วยบริการ:	บันทึกข้อมูลบริการในโปรแกรม	TB	Data	Hub   
สปสช.ส่วนกลาง:	ประมวลผล จัดทำรายงาน และนำเสนอผ่านระบบบริการ
ข้อมูลสารสนเทศ	สปสช.	(http://tbdatahub.nhso.go.th/tbdatahub/)	
ติดตามและประเมินผลลัพธ์	ประสิทธิภาพการดำเนินงานการให้บริการในระดับ
ประเทศ	และระดับเขต	สปสช.		โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบกับนโยบาย	แผนการ
ดำเนินงาน	การบริหารจัดการ	มาตรฐานการให้บริการและปัจจัยแวดล้อมในพื้นที่ 
สปสช.เขต: ติดตามผลการดำเนินงานการให้บริการในระดับหน่วยบริการและ
พื้นที่รับผิดชอบโดยวิเคราะห์ผลเปรียบเทียบกับมาตรฐานการให้บริการและปัจจัย
แวดล้อมในพื้นที่	

 
หมายเหตุ:	
1)	 คำนวณเฉพาะผู้ป่วยวัณโรคสิทธิการรักษาในระบบหลักประกันสุขภาพ	(UC)	
2)	 ข้อมูลการเสียชีวิตอ้างอิงจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์	

 

 บทที่ 8 
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1
 รายการยาต้านไวรัส และยาลดไขมันในเลือด 
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ตารางที่ 4-1[1] รายการยาต้านไวรัส

ชื่อยา ชื่อย่อ ความแรง  เงื่อนไข 

Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors (NRTIs) 

Lamivudine	 3TC	 150 mg ไม่ระบุ	

Lamivudine	 3TC	 300	mg	 ไม่ระบุ	

Lamivudine	 3TC	 10 mg/ml ไม่ระบุ	

Zidovudine	 AZT	 100 mg ไม่ระบุ	

Zidovudine	 AZT	 300	mg	 ไม่ระบุ	

Zidovudine	 AZT	 10 mg/ml ไม่ระบุ	

Stavudine		 d4T	 15 mg ไม่ระบุ	

Stavudine		 d4T	 20	mg	 ไม่ระบุ	

Stavudine	 d4T	 30	mg	 ไม่ระบุ	

Stavudine	 d4T	 5 mg/ml ไม่ระบุ	

Didanosine	 ddI	 125	mg	 ใช้เป็นยา	NRTI	ในสูตรยาต้านไวรัสดื้อยา	ในกรณีที่เกิดปัญหา
การรักษาล้มเหลวจากเชื้อดื้อยาในสูตรก่อน	โดยต้องมีผลการ
ตรวจ	genotypic	resistance	ที่ยังไงกับยา	ddI	(ไม่มี	K65R)	
และยังคงมียาอื่นในสูตรที่ใช้อีกอย่างน้อย	2	ชนิดที่ยังไงอยู่	

Didanosine	 ddI	 200	mg	

Tenofovir	 TDF	 300	mg	 ไม่ระบุ	

Abacavir	 ABC	 300	mg	 1. ใช้ในผู้ป่วยที่ไม่สามารถใช้ยา	TDF	หรือเกิดผลข้างเคียง
ต่อไตที่ไม่สามารถใช้ยาต่อไปได้	(renal	toxicity)	หรือมี
ผลต่อ	bone	density	ในเด็ก	

2.	 ใช้ในเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีอายุ	6	เดือนขึ้นไป	มีผลตรวจ	
HLA*5701	เป็นลบ	

Non-Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors (NNRTIs) 

Efavirenz	 EFV	 50 mg ไม่ระบุ	

Efavirenz	 EFV	 200	mg	 ไม่ระบุ	

Efavirenz	 EFV	 600 mg ไม่ระบุ	

Nevirapine	 NVP	 200	mg	 ไม่ระบุ	

Nevirapine	 NVP	 10 mg/ml ไม่ระบุ	

Rilpivirine	 RPV	 25	mg	 ใช้เป็นยาทางเลือกในกรณีที่เกิดผลข้างเคียงทางจิตประสาทที่
ทำให้ไม่สามารถใช้ยา	EFV	ได้	
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ชื่อยา ชื่อย่อ ความแรง  เงื่อนไข 

Protease Inhibitors (PIs) 

Atazanavir	 ATV	 200	mg	 ไม่ระบุ	

Atazanavir ATV	 300	mg	 ไม่ระบุ	

Lopinavir	+	
Ritonavir	

LPV/r	 200	mg	+	
50 mg 

ไม่ระบุ	

Lopinavir	+	
Ritonavir	

LPV/r	 80	mg/ml	+	
20	mg/ml	

ไม่ระบุ	

Ritonavir	 RTV	 100 mg ไม่ระบุ	

Darunavir	 DRV	 150 mg 
600 mg 

1.	 ใช้สำหรับกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ดื้อต่อยากลุ่ม	PI	
2.	 ใช้สำหรับกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีความจำเป็นต้องใช้ยา	

DRV	และเคยได้รับการทบทวนและอนุมัติจากผู้
เชี่ยวชาญให้สามารถใช้ยา	DRV	ได้ในอดีต	และผู้ติดเชื้อมี
ผลการตรวจปริมาณไวรัสที่ยืนยันว่า	<	50	copies/ml	
ในขณะที่รับประทานสูตรยาที่มี	DRV	อยู่	

3.	 ใช้สำหรับกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่จำเป็นต้องใช้ยา	PI	แต่มี
อาการแพ้ยาหรือไม่สามารถทนต่อผลข้างเคียงของทั้งยา	
LPV/r	และ	ATV	

4.	 แนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดท้าย
ตาราง	

Fix Drug Combination 

AZT	+	3TC			 300	mg	+	
150 mg 

ไม่ระบุ	

TDF	+	FTC	 300	mg	+	
200	mg	

ไม่ระบุ	

ABC	+	3TC		 600	mg		+	
300	mg	

1.	 ไม่สามารถใช้ยา	TDF	หรือเกิดผลข้างเคียงต่อไตที่ไม่
สามารถใช้ยาต่อไปได้	(renal	toxicity)	

2.	 มีผลตรวจ	HLA*5701	เป็นลบ	

d4T	+	3TC	+	NVP 
(GPO-VIR	S30)	

30	mg	+	
150	mg	+	
200	mg	

ไม่ระบุ	

AZT	+	3TC	+	NVP	
(GPO-VIR	Z250)	

250	mg	+	
150 mg     
+	200	mg	

ไม่ระบุ	
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ชื่อยา ชื่อย่อ ความแรง  เงื่อนไข 

TDF	+	FTC	+	EFV	 300	mg	+	
200	mg	+	
600 mg 

ไม่ระบุ	

ตารางที่ 4-1[2] รายการยาลดไขมันในเลือด

ชื่อยา ความแรง เงื่อนไข 

Statin 

Simvastatin		 10 mg ไม่ระบุ	

Atorvastatin	 40 mg 1.	 ใช้กับผู้ที่ใช้ยา	simvastatin	ในขนาด	40	mg	ติดต่อกัน	6	
เดือน	แล้วยังไม่สามารถควบคุมระดับ	LDL-C	ได้ถึงค่าเป้า
หมาย	

2.	 ใช้กับผู้ป่วยที่ไม่สามารถใช้	simvastatin	ได้	กล่าวคือ	มีผลข้าง
เคียง	ได้แก่	มีค่า	ALT	เพิ่มขึ้น	3	เท่าของค่าสูงสุดของค่าปกติ	
หรือ	CPK	เพิ่มขึ้นมากกว่า	5	เท่าของค่าสูงสุดของค่าปกติ	

Fibrate 

Gemfibrozil		 600 mg ไม่ระบุ	

Fenofibrate	 100 mg ไม่ระบุ	

หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ยา Darunavir 
1)	 ไม่เป็นผู้ป่วยระยะสุดท้าย	(Terminally	ill)	

2)	 เชื่อว่าผู้ป่วยจะรับประทานสูตรยาที่มี	 DRV	 ได้อย่างสม่ำเสมอและมีความร่วมมือในการ

ใช้ยาต่อเนื่อง	(adherence)	ร้อยละ	95-100	

3)	 เคยใช้ยาสูตร	2NRTIs+LPV/r	

4)	 ไม่สามารถใช้ยา	ATV/r	ทดแทนได้	

5)	 ผู้ป่วยมีเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งใน	2	ข้อ	ดังนี้	

5.1)	 ผู้ป่วยเกิดหรือเคยเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา	LPV/r	และ	ATV/r	ซึ่ง

ไม่สามารถควบคุมด้วยวิธีการอื่น	ๆ	ได้	และมีความรุนแรงระดับ	3	ขึ้นไป	

5.2)	 ผู้ป่วยดื้อต่อยา	LPV/r	และ	ATV/r	โดยมีเกณฑ์ต่อไปนี้ครบทุกข้อ	

-		กำลังใช้สูตรยาที่มี	PIs	และคงที่อย่างน้อย	6	เดือน	

-		ยังคงมียาในกลุ่มอื่นอีกอย่างน้อย	 1	 ชนิดที่เชื้อยังไงอยู่และสามารถใช้

ร่วมกับ	DRV	ได้	
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ภาคผนวก 2 

-		มีผลการตรวจปริมาณไวรัสที่ยืนยันว่ามีการรักษาล้มเหลว	(viral	load	>	

1000	copies/ml)	

-		มีผลการตรวจการดื้อยา	(genotype)	ที่พบการดื้อยาทั้ง	3	กลุ่ม	(NRTIs,	

NNRTIs,	 PIs)	 กลุ่มละอย่างน้อย	 1	 ชนิด	 โดยพิจารณาประวัติการดื้อยา

ของผู้ป่วยด้วย	

-		มีผลการตรวจการดื้อยา	 (genotype)	 ที่มีการดื้อยาในกลุ่ม	 PIs	 โดยมี	

major	 PIs	mutations	 อย่างน้อย	 2	mutations	 เช่น	 D30N,	 V32I,	

M46I,	 M46L,	 I47A,	 I47V,	 G48V,	 I50L,	 I50V,	 I54L,	 I54M,	 T74P,	

L76V,	V82A,	V82F,	V82L,	V82S,	V82T,	I84V,	N88S,	L90M	

-		มีผลตรวจการดื้อยาที่พบว่าเชื้อไวต่อยา	DRV	

-  ไม่ได้กำลังใช้หรือจะใช้ยาที่ห้ามใช้ร่วมกับ	 DRV	 เช่น	 carbamazepine,	

phenytoin,	 lovastatin,	 simvastatin,	 rifampicin,	 pimozide,	 ergot	

derivatives,	midazolam,	triazolam,	cisapride,	lopinavir,	atazanavir 

6)	 กรอกแบบฟอร์มกำกับการใช้ยา	 จ(2)	 เพื่อขออนุมัติต่อหน่วยงานสิทธิประโยชน์	 ก่อน

การเริ่มใช้ยาครั้งแรกครั้งเดียว	 สำหรับผู้ป่วยที่อยู่ในโครงการที่มีการใช้ยา	 DRV	 อยู่เดิม	 ให้ส่งข้อมูล

ตามแบบฟอร์มที่กำหนดในการขอเบิกยาครั้งต่อไป		
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รายนามแพทย์ 

ตารางที่ 4-2[1] รายนามแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเอชไอวี/เอดส์ (AIDS expert)

ลำดับที่ รายชื่อ สถานที่ปฏิบัติงาน

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 1 เชียงใหม่

1 นางสาววราภรณ์						 เตชะเสนา โรงพยาบาลน่าน

2 นางอภิญญา		 เชื้อสุวรรณ โรงพยาบาลน่าน

3 นางจริยา	 ปรีศิริ โรงพยาบาลน่าน

4 นางสาวนิชนันท์		 ตันติศิริวิทย์ โรงพยาบาลน่าน

5 นางปานิตา						 ปทีปวณิช โรงพยาบาลลำปาง

6 นางกุลธิดา						 พงศ์เดชอุดม โรงพยาบาลลำปาง

7 นางสาวณัฐธยา			 วชิรพันธุ์สกุล โรงพยาบาลลำปาง

8 นางสาวปารมี				 พรหมไชยวงศ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

9 นายวิรัช					 กลิ่นบัวแย้ม โรงพยาบาลสันป่าตอง

10 นายสันติ						 วงศ์ฟั่น โรงพยาบาลแม่ทา

11 นางพัชรี			 ขันติพงษ์ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

12 นางรวิวรรณ			 หาญสุทธิเวชกุล โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

13 นางสุวิมล			 คูหสุวรรณ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

14 นางสาวพรทิพา					 อภิวัฒน์นากร โรงพยาบาลลำพูน

15 นางนวลอนงค์				 ลือกำลัง โรงพยาบาลลำพูน

16 นางรสลิน		 สมสมัย โรงพยาบาลลำพูน

17 นางปรารถนา			 ลีนะศิริมากุล โรงพยาบาลนครพิงค์

18 นางสุภารัตน์			 กาญจนะวณิชย์ โรงพยาบาลนครพิงค์

19 นายพิพัฒน์						 จิระนัยราดูร โรงพยาบาลพะเยา

20 นายเฉลิมศักดิ์						 สุวิชัย โรงพยาบาลพะเยา

21 นายพรชัย						 เตชะคุณากร โรงพยาบาลพะเยา

22 นายไกรัตน์			 คำดี โรงพยาบาลพะเยา

23 นางสาวศรัณยา					 สุคันธไชยวงศ์ โรงพยาบาลแพร่

24 นางสุวรรณา					 ตีระวณิชย์ โรงพยาบาลแพร่

25 นายวีรพงศ์				 ปรางค์เจริญ โรงพยาบาลแพร่

26 นางสาวยุวดี			 บูรณวนิชกร โรงพยาบาลเชียงคำ

27 นางเพณณินาท์			 โอเบอร์ดอร์เฟอร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

2

|		คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	ปีงบประมาณ	2559	100   



ลำดับที่ รายชื่อ สถานที่ปฏิบัติงาน

28 นายขวัญชัย			 ศุภรัตน์ภิญโญ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

29 นางสาวรมณีย์			 ชัยวาฤทธิ์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 2 พิษณุโลก

1 นายสมบูรณ์						 ตันสุภสวัสดิกุล โรงพยาบาลพุทธชินราช

2 นางสาวพรพิศ						 ตรีบุพชาติสกุล โรงพยาบาลพุทธชินราช

3 นายณรงค์						 เลิศเพียรธรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช

4 นายทรงเกียรติ				 อุดมพรวัฒนะ	 โรงพยาบาลพุทธชินราช

5 นางนันทกร						 บุญปาน โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

6 นายกอบชัย						 จิรชาญชัย		 โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

7 นายประสงค์						 วิทยถาวรวงศ์	 โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

8 นางอรวรรณ						 จิรชาญชัย				 โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

9 นายณรงค์						 เปี่ยมชัยวัฒน์ โรงพยาบาลแม่สอด

10 นายพิพัฒน์						 เคลือบวัง โรงพยาบาลแม่สอด

11 นางสาวณัฐกานต์			 ชื่นชม โรงพยาบาลแม่สอด

12 นางสาวกัญญศร					 วิชญเธียร โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน

13 นายชัยกิจ							 อุดแน่น โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน

14 นางสาวปอแก้ว		 เพชรคำ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน

15 นางสาวอัจฉริยา		 โกสัยสุข โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน

16 นางดาวเรือง						 มงคลศิริ โรงพยาบาลสุโขทัย

17 นายสุพัฒน์						 ปัญญานุกูล โรงพยาบาลสุโขทัย

18 นายธงชัย						 สุมิตรสวรรค์ โรงพยาบาลศรีสังวร		สุโขทัย

19 นายธาตรี						 วงศ์ทรัพย์สกุล โรงพยาบาลศรีสังวร		สุโขทัย

20 นางสาววิชุตา			 แก่งศิริ โรงพยาบาลศรีสังวร		สุโขทัย

21 นายยุทธศักดิ์						 โอสถธนากร โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

22 นางกิ่งกาญจน์			 ชัยเจริญ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

23 นางสาวอภิญญา				 ฟักทองอยู่ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

24 นายอภิรัตน์				 หวังธีระประเสริฐ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

25 นางสาวศรัญญา					 ศรีจันท์ทองศิริ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

26 นายสุรัตน์			 วรรณเลิศสกุล โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 3 นครสวรรค์

1 นางสาวกชกร						 สุรังคมณีสิน โรงพยาบาลกำแพงเพชร

2 นางจารุพรรณ						 ตันอารีย์ โรงพยาบาลกำแพงเพชร
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3 นางสาวมัลลิกา						 ฤทธิ์ทอง โรงพยาบาลกำแพงเพชร

4 นางสาวสุมาวดี				 ปฏิเวชวิทูร โรงพยาบาลกำแพงเพชร

5 นางพรโสภิต				 ทองช้าง โรงพยาบาลกำแพงเพชร

6 นางอังคณา				 อุปพงษ์ โรงพยาบาลกำแพงเพชร

7 นายนฤพนธ์						 วุฒิเดชกำจร โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

8 นางพันธุ์ทิพย์						 วิจักษณ์จินดา โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

9 นางพรทิพา					 วชาตินานนท์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

10 นางเพ็ญศรี						 มโนวชิรสรรค์ โรงพยาบาลพิจิตร

11 นางศริญญา		 ตั้งสิทธิโชค โรงพยาบาลพิจิตร

12 นายสุพัฒน์						 ติยสถาพร โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

13 นายวิชัย						 โกสลาทิพย์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

14 นายสุนทร						 ไกรสุวรรณ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

15 นายถนอม						 จิวสืบพงษ์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

16 นางสาววนันธร						 ทองทรงกฤษณ์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

17 นายวิทยา						 หวังสมบูรณ์ศิริ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

18 นายจิระ						 พัฒนพงษ์ศักดิ์ โรงพยาบาลอุทัยธานี

19 นายกิตติชัย						 อุรุวรรณกุล โรงพยาบาลอุทัยธานี

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 4 สระบุรี

1 นายพลากร						 ศรีนิธิวัฒน์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ	ชลประทาน

2 นางสาวกิจจาวรรณ				 เฮงคราวิทย์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ	ชลประทาน

3 นายอนุชา						 อภิศาลธนรักษ์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์

4 นางอัจฉรา						 ตั้งสถาพรพงษ์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์

5 นายธนา					 ขอเจริญพร โรงพยาบาลธรรมศาสตร์

6 นางสาวพรอำภา					 บรรจงมณี โรงพยาบาลธรรมศาสตร์

7 นางสาวนันตรา		 สุวันทารัตน์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์

8 นางสาวศศินุช				 รุจนเวช โรงพยาบาลธรรมศาสตร์

9 นางสาวพรรณศจี			 ดำรงค์เลิศ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์

10 นางดวงกมล			 เจริญเกษมวิทย์ โรงพยาบาลนครนายก

11 นางวิรัชนี		 วงศ์วิลัย โรงพยาบาลนครนายก

12 นายปรัชญา						 สิตะโปสะ โรงพยาบาลปทุมธานี

13 นายปรีดา						 ตั้งจิตเมธี โรงพยาบาลปทุมธานี

14 นางสุชาดา						 คงจรูญ โรงพยาบาลปทุมธานี
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15 นางธัญญพัทธ์			 สุนทรารักษ์ โรงพยาบาลปทุมธานี

16 นายบุญธร						 ตันวรเศรษฐี โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

17 นายอธิพัฒน์			 อธิพงษ์อาภรณ์ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

18 นางปราณี			 อมรชัยชาญ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

19 นางสาวนิธิอาภา			 เมฆวิวัฒนาวงศ์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

20 นางสาวศรีเพชรรัตน์			 เมฆวิวัฒนาวงศ์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

21 นางสาวสุวดี			 จิระศักดิ์พิศาล โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

22 นายกัมพล		 โกสินทร์ตระการ โรงพยาบาลพระพุทธบาท

23 นางระพีพรรณ					 ไชมุติ โรงพยาบาลพระพุทธบาท

24 นางเกศกนก						 เมืองไพศาล โรงพยาบาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

25 นายวีรชัย						 ตรีวัฒนาวงศ์					 โรงพยาบาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

26 นางสมจิตร						 ภัทรธนวดี โรงพยาบาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

27 นางสาวใกล้รุ่ง									 สุทธารักษ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

28 นางสาวนลินวรรณ				 วงษ์สวัสดิ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

29 นายจีรายุทธ						 อรรถจรูญ โรงพยาบาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

30 นายวรพจน์				 ตันติศิริวัฒน์ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ

31 นายโอฬาร						 พรหมมาลิขิต โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ

32 นายพัชรสาร												 ลีนะสมิต โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ

33 นายประสิทธิ์											 อุพาพรรณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ

34 นายพนิต																 ทักขิณเสถียร โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ

35 นายวิวัฒน์						 หาญพีรเกรียงไกร โรงพยาบาลสระบุรี

36 นายชิตพงษ์										 สัจจพงษ์ โรงพยาบาลสระบุรี

37 นางสาววรลักษณ์						 สาริกา โรงพยาบาลสระบุรี

38 นางสาวพิชญ์ธินันท์			 จิรัชยโชติ โรงพยาบาลสิงห์บุรี

39 นายดรุณี					 งามภูพันธุ์ โรงพยาบาลอ่างทอง

40 นายวิศิษฎ์						 ประสิทธิศิริกุล สถาบันบำราศนราดูร

41 นายวีรวัฒน์						 มโนสุทธิ สถาบันบำราศนราดูร

42 นายสมสิทธิ์						 ตันศุภสวัสดิกุล สถาบันบำราศนราดูร

43 นางสาวนาฎพธู		 สงวนวงศ์ สถาบันบำราศนราดูร

44 นางสาวจุไร						 วงศ์สวัสดิ์ สถาบันบำราศนราดูร

45 นายวิโรจน์						 หมั่นคติธรรม สถาบันบำราศนราดูร

46 นายกฤตเตโช						 สิริภัสสร สถาบันบำราศนราดูร
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47 นายอรุณ						 เหลืองนิยมกุล สถาบันบำราศนราดูร

48 นางวรรณรัตน์					 พงศ์พิรุณห์ สถาบันบำราศนราดูร

49 นางสาวปฐมา					 สุทธา สถาบันบำราศนราดูร

50 นางอนุตรา			 เชาวะวณิช สถาบันบำราศนราดูร

51 นางสาวแพรวพรรณ		 บุณยรัตพันธุ์ สถาบันบำราศนราดูร

52 นางสาวนภัทร			 ชิตวรากร สถาบันบำราศนราดูร

53 นายณยศ			 ปณิธานธรรม สถาบันบำราศนราดูร

54 นายสุรศักดิ์			 วิบูลชิติกุล สถาบันบำราศนราดูร

55 นายวิศัลย์			 มูลศาสตร์ สถาบันบำราศนราดูร

56 นางสาวจริยา			 แสงสัจจา สถาบันบำราศนราดูร

57 นางสาวนุชชรินทร์			 ไวว่อง สถาบันบำราศนราดูร

58 นายชัยศิริ					 ศรีเจริญวิจิตร สถาบันบำราศนราดูร

59 นางสาวศุภรัตน์					 เข็มนาค สถาบันบำราศนราดูร

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 5 ราชบุรี

1 นายอนุพันธ์						 หวลบุตตา โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

2 นายณรงค์						 ประกายรุ้งทอง โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

3 นางสาวลัลธริตา					 เจริญพงษ์ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

4 นายพิศาล					 ชุ่มชื่น โรงพยาบาลดำเนินสะดวก

5 นางสาวระวิวรรณ					 ดิลกอุดมชัย โรงพยาบาลดำเนินสะดวก

6 นายพิเชียร					 วุฒิสถิรภิญโญ โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า

7 นายสุริยะ					 นันทสุคนธ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า

8 นางสาวธารีรัตน์						 ตวงทอง โรงพยาบาลนครปฐม

9 นางสุธัญญา						 บรรจงภาค โรงพยาบาลนครปฐม

10 นางสาวสิรีธร		 นิมิตวิไล โรงพยาบาลนครปฐม

11 นายวิกรม์					 ปรีชาปัญญากุล โรงพยาบาลบ้านโป่ง

12 นางสาวสมศรี					 เกษโกวิท โรงพยาบาลบ้านโป่ง

13 นายวินิต						 เทอดสุทธิรณภูมิ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

14 นางเนตรชนก				 บุญจร โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

15 นางสาวอรพินท์				 อุบลน้อย โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

16 นายอภิวัฒน์						 บัณฑิตย์ชาติ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

17 นายวิทยา						 เพ็ชรดาชัย โรงพยาบาลพระจอมเกล้า

18 นายสุทัศน์						 ไชยยศ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า
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19 นายสุเทพ						 แสวงโชคพาหะ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า

20 นางพรสวรรค์				 อัตวินิจตระการ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

21 นายวรพัฒน์					 ชัยวัฒน์ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

22 นายธวัช						 เตียวิไล โรงพยาบาลโพธาราม

23 นางอนงรัตน์					 เตียวิไล โรงพยาบาลโพธาราม

24 นายก่อพงศ์						 ทศพรพงศ์ โรงพยาบาลมะการักษ์

25 นางบุญลักษณ์			 คำอิ่ม โรงพยาบาลมะการักษ์

26 นางพวงทิพย์						 กิติศักดิ์ไชยกุล โรงพยาบาลมะการักษ์

27 นางสาวเพ็ญศิริวรรณ	 แสงอากาศ โรงพยาบาลราชบุรี

28 นายนริสร					 หล่อจีระชุณห์กุล โรงพยาบาลราชบุรี

29 นางสาวชนมาลี					 สุทธิพงศ์ โรงพยาบาลราชบุรี

30 นางสาวศิริลักษณ์					 ทรงสิทธิโชค โรงพยาบาลราชบุรี

31 นางสาวนิตยา				 ภิญโญตระกูล โรงพยาบาลราชบุรี

32 นายพิสุทธิ์						 ภู่พ่วง โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่	17

33 นางสาวิตรี					 ไกรขจรกิตติ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

34 นายอภิชาติ						 ชัฎอนันต์ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

35 นายเทอดเกียรติ			 กังวาลย์วงศ์สกุล โรงพยาบาลสมุทรสาคร

36 นางสาวณัฏฐนันท์		 ภูวิภิรมย์ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

37 นายพีรดิษฐ์					 พัทธยากร โรงพยาบาลหัวหิน

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 6 ระยอง

1 นางสาวจุรีรัตน์					 บวรวัฒนานุวงศ์ โรงพยาบาลชลบุรี

2 นายจิระชัย						 วัยวราวุธ โรงพยาบาลชลบุรี

3 นายสุชาติ						 หงส์ศิริวรรณ โรงพยาบาลชลบุรี

4 นางสาวหัสญา							 ตันติพงศ์ โรงพยาบาลชลบุรี

5 นางสาวพลอย		 เพ็งชะตา โรงพยาบาลตราด

6 นายไพศาล		 นิโรภาส โรงพยาบาลตราด

7 นายกสิวัฒน์						 ศรีประดิษฐ์ โรงพยาบาลบ้านโพธิ์

8 นางสาวมาลี						 เตชพรรุ่ง โรงพยาบาลพระปกเกล้า

9 นายชัยวัฒน์						 งามปิยะสกุล โรงพยาบาลพระปกเกล้า

10 นายธเนศ						 จัดวัฒนกุล โรงพยาบาลสมเด็จฯ	ณ	ศรีราชา

11 นายวิชาญ					 ลือสมบูรณ์ โรงพยาบาลสมเด็จฯ	ณ	ศรีราชา

12 นายไพรัช						 เอี่ยมอภิชาติ โรงพยาบาลสมเด็จฯ	ณ	ศรีราชา
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13 นายสิทธิชัย						 กุลพรศิริกุล โรงพยาบาลสมุทรปราการ

14 นางสาวอัจฉรา						 พวงสมบัติ โรงพยาบาลสมุทรปราการ			

15 นางพรวิมล						 ลี้ทอง	 โรงพยาบาลสมุทรปราการ			

16 นายธีรพล						 พัฒนาพิศาลศักดิ์ โรงพยาบาลอรัญประเทศ

17 นางสาวพรพิมล						 ดลวิทยากุล โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

18 นางสาวทัศนีย์						 อมรอินทพิเชษฐ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

19 นายพิทักษ์							 ไชยกุล โรงพยาบาลพุทธโสธร

20 นางสาวรัชนีย์						 ขวัญใจพานิช โรงพยาบาลพุทธโสธร

21 นางสาวณัฎฐา							 เลี้ยวชวลิต โรงพยาบาลพุทธโสธร

22 น.อ.หญิงนงลักษณ์				 สิงหโกวินท์ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

23 นางสาวสุเบญจา		 พิณสาย โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 7 ขอนแก่น

1 นายประมวล			 ไทยงามศิลป์ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

2 นางสาวสกุลรัตน์		 ศรีโรจน์ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

3 นายอดุลย์		 ราชณุวงษ์ โรงพยาบาลเกษตรวิสัย

4 นายวัฒนชัย		 สุแสงรัตน์ โรงพยาบาลขอนแก่น

5 นางนิรมล		 ลี้รัตนเพชร โรงพยาบาลขอนแก่น

6 นางอุษณีย์		 ศรีร่มโพธิ์ทอง โรงพยาบาลขอนแก่น

7 นายสถาพร		 ณ	ราชสีมา โรงพยาบาลมหาสารคาม

8 นายสุชาติ		 ทองแป้น โรงพยาบาลมหาสารคาม

9 นายบุญยงค์		 จิรสุวรรณกุล โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

10 นางสาวเพลินจันทร์		 เชษฐโชติศักดิ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์	

11 นายภิรุญ		 มุตสิกพันธ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์

12 นางสาวศิริลักษณ์		 อนันต์ณัฐศิริ โรงพยาบาลศรีนครินทร์

13 นางผกากรอง		 ลุมพิกานนท์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์

14 นายภพ		 โกศลารักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์

15 นายอธิบดี		 มีสิงห์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 8 อุดรธานี

1 นางสาวนัทยา						 ก้องเกียรติกมล โรงพยาบาลนครพนม

2 นายศุภโชค				 เข็มลา โรงพยาบาลนครพนม

3 นางสาวอรอนงค์						 สถาพรธีระ โรงพยาบาลเลย

4 นายสิปป์นนท์				 แก้วทาสี โรงพยาบาลเลย
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5 นายบุญมี						 มีประเสริฐ โรงพยาบาลสกลนคร

6 นางสาวจารุณี						 เล็กวรกุล โรงพยาบาลสกลนคร

7 นายประกิจ						 เล็กวรกุล โรงพยาบาลสกลนคร

8 นายจรูญ						 ลี้ตระกูลนำชัย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ

9 นางสาวจินตหรา						 มังคะละ โรงพยาบาลหนองคาย

10 นายวุฒิศักดิ์					 อารีย์วัฒนานนท์ โรงพยาบาลหนองคาย

11 นางสาววนิดา						 ฉัตรชื่นชม โรงพยาบาลอุดรธานี

12 นายเอกชัย					 เทียนสุคนธ์ โรงพยาบาลอุดรธานี

13 นางสาวสุนันทา						 เส็งมั่นสา โรงพยาบาลกุมภวาปี

14 นางสาวสุกัญญา					 ถาวรยุติการต์ โรงพยาบาลหนองบัวลำภู

15 นางสาวรื่นฤดี				 ศรีบุญไทย โรงพยาบาลหนองบัวลำภู

16 นายไพบูรณ์				 จัตกุล โรงพยาบาลบึงกาฬ

17 นางสาวทิพพาวดี					 สืบนุการณ์ โรงพยาบาลด่านซ้าย

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 9 นครราชสีมา

1 นางอุษณีย์						 เกียรติก้องชูชัย โรงพยาบาลชัยภูมิ

2 นางสาวปรางค์ทิพย์			 คงสตรี โรงพยาบาลชัยภูมิ

3 นายสมปอง	 เจริญวัฒน์ โรงพยาบาลชัยภูมิ

4 นางสาววรรณี						 ตันติประสิทธิ์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์

5 นางสาวภาวิณี						 วงศ์ประสิทธิ์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์

6 นางชวนพิศ		 สุทธินนท์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

7 นายฤทธิ์ทา		 เลิศคุณลักษณ์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

8 นางสาวนิรดา					 ศิริยากร โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

9 นายอนุชา						 เสรีจิตติมา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

10 นางสาววิลาวัณย์					 แสงศิรินาคะกุล โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

11 นายยงยุทธ			 จงจิรวิศาล โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

12 นายสุวัฒนชัย	 เนื้อนวลสุวรรณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

13 นางสาวผการัตน์						 แสงกล้า โรงพยาบาลสุรินทร์

14 นางสุนีย์			 ชยางศุ	 โรงพยาบาลสุรินทร์

15 นายจำเริญ	 ลวดเงิน โรงพยาบาลสุรินทร์

16 นายชัยสิทธิ์		 มัทวานนท์ โรงพยาบาลเทพรัตน์	นครราชสีมา
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สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 10 อุบลราชธานี

1 นายสราวุธ		 บุญสุข โรงพยาบาลเบญจลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ	
80	พรรษา

2 นายสุเทพ						 จันทรเมธีกุล โรงพยาบาลมุกดาหาร

3 นางสาวพัชราวดี						 ศรีดาพันธ์ โรงพยาบาลมุกดาหาร

4 นายชาญวิทย์					 เทพพิทักษ์ โรงพยาบาลมุกดาหาร

5 นายประกาศิต				 เทนสิทธิ์ โรงพยาบาลยโสธร

6 นายทยาวิชญ์						 สันติสว่าง โรงพยาบาลยโสธร

7 นายนพพล						 บัวศรี โรงพยาบาลศรีสะเกษ

8 นายปราโมทย์				 ศรีสำอางค์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

9 นางสาวชารียา					 ธานี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

10 นางสาววิริยา						 เชื้อลี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

11 นางสาวสุวัตถิยา					 ศิริบูรณ์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

12 นายพิชิต						 ส่องวิริยวิทยา	 โรงพยาบาลอำนาจเจริญ

13 นายวีระชัย					 ชาติชัชวาล โรงพยาบาลอำนาจเจริญ

14 นายสันติ					 ประวิทย์ธนา โรงพยาบาลวารินชำราบ

15 นางสาวธิติมา					 สายสุด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

16 นายประกาศิต				 โอวาทกานนท์ โรงพยาบาลทรายมูล

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 11 สุราษฎร์ธานี

1 นางสาวเพ็ญวดี						 สกลกิติวัฒน์ โรงพยาบาลกระบี่

2 นายทรงยศ						 ใจยินดี โรงพยาบาลเกาะสมุย

3 นายวิฑูรย์						 กมลเดชา โรงพยาบาลเกาะสมุย

4 นายวุฒิ						 วิโนทัย โรงพยาบาลตะกั่วป่า

5 นายสมศักดิ์						 โชคสุชาติ โรงพยาบาลตะกั่วป่า

6 นายธีรพล						 สุขมาก โรงพยาบาลทุ่งสง

7 นางสาวสุธารา			 อร่ามเจริญ โรงพยาบาลทุ่งสง

8 นางทิพยรัตน์					 ต้นสกุลประเสริฐ โรงพยาบาลพังงา

9 นายสุพจน์		 ภูเก้าล้วน โรงพยาบาลพังงา

10 นายปิยะ						 มงคลวงค์โรจน์ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

11 นางสมศรี						 คชเวช โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

12 นางดลพร				 กำลังเกื้อ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

13 นางสาวอรทัย			 เที่ยงธรรม โรงพยาบาลท่าศาลา
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14 นายนรเทพ						 อัศวพัชระ โรงพยาบาลระนอง

15 นายกัมพล						 ลิ่มทองนพคุณ โรงพยาบาลระนอง

16 นายอรุณ						 สัตยาพิศาล โรงพยาบาลระนอง

17 นายบัญชา						 คันฉ่อง โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

18 นายวีระศักดิ์						 หล่อทองคำ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

19 นายบุรฉัตร		 สังข์ทอง โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

20 นายทรงศักดิ์						 เสรีโรดม โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

21 นายปรัชญ์		 โฆสรัสวดี โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

22 นางภัทราภรณ์		 วิชัยดิษฐ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

23 นางอรุณี			 กลิ่นกล่อม โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

24 นายจรุง		 บุญกาญจน์ โรงพยาบาลสิชล

25 นายสุวัฒน์		 โอสถกระพันธ์ โรงพยาบาลชุมพร

26 นางมาตา		 โอสถกระพันธ์ โรงพยาบาลชุมพร

27 นางสาวธีรวัน		 อุไพศิลป์สถาพร โรงพยาบาลชุมพร

28 นางกนกรัตน์		 เพชรศรีจันทร์ โรงพยาบาลชุมพร

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 12 สงขลา

1 นางสาวนวรัตน์						 วัฒนายน โรงพยาบาลยะลา

2 นางกนกวรรณ				 สุนทรทรัพย์ โรงพยาบาลตรัง

3 นายเลิศวุฒิ						 บัวเลิศ โรงพยาบาลตรัง

4 นายชิตประสงค์		 มาลัยศรี โรงพยาบาลตรัง

5 นายจิตติ						 จันทรมงคล โรงพยาบาลเบตง

6 นายศิริพงศ์						 ศรุตินันท์ โรงพยาบาลเบตง

7 นางเสาวลักษณ์			 ศิลาลาย โรงพยาบาลปัตตานี

8 นางสาวนุสรัตน์		 เบ็ญราฮีม โรงพยาบาลปัตตานี

9 นายเล็ก					 สุพันธุชัยกุล โรงพยาบาลพัทลุง

10 นายสุเทพ						 จารุรัตน์ศิริกุล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

11 นายพิสุทธิ์						 ศิริไพฑูรย์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

12 นางพรพิมล			 พฤกษ์ประเสริฐ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

13 นางกมลวิช				 เลาประสบวัฒนา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

14 นางพรรณทิพย์			 ฉายากุล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

15 นายณรงค์เดช		 โฆษิตพันธวงศ์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

16 นายศรัญญู		 ชูศรี โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
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17 นางสาวศิริเพ็ญ		 ปัณฑุวงศ์	 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

18 นางสุจินดา				 เรืองจันทร์ โรงพยาบาลสงขลา

19 นางสาวชลธิชา						 จันทร์แดง โรงพยาบาลสตูล

20 นางสาวชุตินันท์						 สุปราณี โรงพยาบาลสตูล

21 นางระวิวรรณ				 ซอวีระศักดิ์ศรี โรงพยาบาลสตูล

22 นายสุเมธ			 ปรีชาวุฒิเดช โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

23 นางสาวหทัยทิพย์			 หวังวรลักษณ์ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

24 นางสาวอำไพพิชญ์			 นิลมานัต โรงพยาบาลหาดใหญ่

25 นางบุญรัตน์						 วราชิต โรงพยาบาลหาดใหญ่

26 นางฐิติพร						 บ่อเกิด โรงพยาบาลหาดใหญ่

27 นางรัชนี					 ศักดิ์สวัสดิ์ โรงพยาบาลหาดใหญ่

28 นางสาวซันเตีย				 โต๊ะนาตยอ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์	

29 นายอิระฟาน			 หะยีอีแต		 โรงพยาบาลบาเจาะ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 13 กรุงเทพมหานคร

1 นางธันยวีร์	 ภูธนกิจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	

2 นายชิษณุ	 พันธุ์เจริญ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย

3 นางสาวศศิธร	 ลิขิตนุกูล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย

4 นายนรินทร์	 หิรัญสุทธิกุล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย

5 นายธีระ	 วรธนารัตน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย

6 นายฮิโรชิ		 จันทาภากุล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย

7 นางสาวมัทนา	 หาญวนิชย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย

8 นายธีระพงษ์	 ตัณฑวิเชียร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย

9 นายชุษณา	 สวนกระต่าย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย

10 นายวันล่า	 กุลวิชิต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย

11 นางสาวกมลวรรณ	 จุติกมลวรรณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย

12 นายกำพล	 สุวรรณพิมลกุล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย

13 นางสาวเลลานี	 ไพฑูรย์พงษ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย

14 นายโอภาส	 พุทธเจริญ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย

15 นางสาวกุลกัญญา	 โชคไพบูลย์กิจ โรงพยาบาลศิริราช

16 นายวินัย	 รัตนสุวรรณ โรงพยาบาลศิริราช

17 นายถนอมศักดิ์	 อเนกธนานนท์ โรงพยาบาลศิริราช

18 นายสุรพล	 สุวรรณกูล โรงพยาบาลศิริราช

|		คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	ปีงบประมาณ	2559	110   



ลำดับที่ รายชื่อ สถานที่ปฏิบัติงาน

19 นายยงค์	 รงค์รุ่งเรือง โรงพยาบาลศิริราช

20 นายเมธี	 ชยะกุลคีรี โรงพยาบาลศิริราช

21 นายอนุวัฒน์	 กีระสุนทรพงษ์ โรงพยาบาลศิริราช

22 นายสุสัณห์	 อาศนะเสน โรงพยาบาลศิริราช

23 นางสาวพรพรรณ	 กู้มานะชัย โรงพยาบาลศิริราช

24 นายภิญโญ	 รัตนาอัมพวัลย์ โรงพยาบาลศิริราช

25 นายประพันธ์	 ภานุภาค ศูนย์วิจัยโรคเอดส์	สภากาชาดไทย

26 นางสาวจินตนาถ	 อนันต์วรนิชย์ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์	สภากาชาดไทย

27 นางสาวนิตยา	 ภานุภาค	พึ่งพาพงศ์ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์	สภากาชาดไทย

28 นายนิพัฒน์	 ธีรตกุลพิศาล ศูนย์วิจัยโรคเอดส์	สภากาชาดไทย

29 นายต่อศักดิ์	 ปุณณุปูรต ศูนย์วิจัยโรคเอดส์	สภากาชาดไทย

30 นายเกียรติ	 รักษ์รุ่งธรรม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์	สภากาชาดไทย

31 นางอัญชลี	 อวิหิงสานนท์ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์	สภากาชาดไทย

32 น.อ.หญิงภาศรี			 มหารมณ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

33 น.อ.หญิงมณีรัตน์		 นันทรักษ์ชัยกุล โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

34 น.อ.ธนษวัฒน์				 ชัยกุล โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

35 นายสมนึก			 สังฆานุภาพ โรงพยาบาลรามาธิบดี

36 นางสาวศศิโสภิณ			 เกียรติบูรณกุล โรงพยาบาลรามาธิบดี

37 นางสิริอร			 วัชรานานนท์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

38 นายกำธร			 มาลาธรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี

39 นางสาวสยมพร			 ศิรินาวิน โรงพยาบาลรามาธิบดี

40 นายนพพร					 อภิวัฒนากุล โรงพยาบาลรามาธิบดี

41 นายชนเมธ					 เตชะแสนศิริ โรงพยาบาลรามาธิบดี

42 พ.อ.ธนะพันธ์			 พิบูลย์วรรณกิจ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

43 พ.อ.กิตติ			 ตระกูลฮุน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

44 พ.อ.วีระชัย			 วัฒนาวีรเดช โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

45 นายพจน์			 อินทสถาพร โรงพยาบาลราชวิถี

46 นายภาณุวัฒน์		 วงษ์กุหลาบ โรงพยาบาลราชวิถี

47 นางสาวอนงนาฏ		 ชินะผา โรงพยาบาลราชวิถี

48 น.อ.บดินทร์			 บุญยพุกกณะ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

49 น.อ.ธนาสนธิ์			 ธรรมกุล โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

50 น.อ.หญิงภัทรวดี			 นาราวงศ์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
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51 น.อ.พัทธยา			 เรียงจันทร์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

52 น.อ.หญิงประไพศรี		 ลยางกูร โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

53 น.อ.หญิงวาสิตา			 จิระสกุลเดช โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

54 น.อ.หญิงจุฑารัตน์		 เมฆมัลลิกา โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

55 ร.อ.หญิงศิริพร					 ผ่องจิตสิริ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

56 นายทวี			 โชติพิทยสุนนท์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

57 นางวารุณี			 พรรณวานิช สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

58 นางปิยรัชต์			 สันตะรัตติวงศ์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

59 นางสาวประอร			 สุประดิษฐ	ณ	อยุธยา สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

60 นางสาวพักต์เพ็ญ			 สิริคุตต์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

61 นางอุไรวรรณ			 ตะรุโณทัย คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล	

62 นางวรางคณา			 มั่นสกุล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

63 นายวรมันต์					 ไวดาบ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

64 นางสาวอภัชฌา					 พึ่งจิตต์ประไพ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

65 นายคีรีรัตน์					 ประคองสาย โรงพยาบาลบางไผ่

66 นายประยุทธ					 อังกูรไกรวิชญ์ โรงพยาบาลอนันต์พัฒนา	2

67 พ.ต.อ.ประพันธ์			 ผาแก้วมณี โรงพยาบาลตำรวจ

68 พ.ต.อ.หญิงลัดดาวัลย์	 ชัยแสงจันทร์ โรงพยาบาลตำรวจ

69 พ.ต.ท.จิรายุ		 วิสูตรานุกูล โรงพยาบาลตำรวจ

70 นายวีระกิตต์					 หาญปริพรรณ์ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์

71 นายสาธิต					 สันตดุสิต โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

72 นางเติมแสง					 ศรีสุวรรณภรณ์ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

73 นางสาวจีรภัทร					 วงศ์ชินศรี โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

74 นางสาววรวรรณ					 สัมฤทธิ์มโนพร โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

75 นายอำนาจ					 มะลิทอง โรงพยาบาลกลาง

76 นางสาวสุพรรณี					 จิรจริยาเวช โรงพยาบาลตากสิน

77 นายกิตติพงษ์		 คงจันทร์ โรงพยาบาลตากสิน

78 นางสาวสุนทรี					 อากาศฤกษ์ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

79 นายวัชรชัย					 ฉวานนท์ โรงพยาบาลบางมด

80 นายบัลลังค์						 เหลืองวรานันท์ โรงพยาบาลเลิดสิน

81 นางสาวฐิติรัตน์						 ตั้งก่อสกุล โรงพยาบาลเลิดสิน

82 นางสิรนิสถ์		 ประพันธ์ศิลป์ โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท

83 นายไชยวัฒน์		 อู่ตะเภา โรงพยาบาลสิรินธร

|		คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	ปีงบประมาณ	2559	112	  



ตารางที่ 4-2[2] รายนามแพทย์ผู้อนุมัติการใช้ยาต้านไวรัสลำดับที่ 3 (3rd line ARV expert)

ลำดับที่ รายชื่อ สถานที่ปฏิบัติงาน 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 1 เชียงใหม่ 

1 นางสาววราภรณ์						 เตชะเสนา	 โรงพยาบาลน่าน	

2	 นางอภิญญา	 เชื้อสุวรรณ	 โรงพยาบาลน่าน	

3	 นางปานิตา						 ปทีปวณิช	 โรงพยาบาลลำปาง	

4 นางกุลธิดา						 พงศ์เดชอุดม	 โรงพยาบาลลำปาง	

5 นายวิรัช					 กลิ่นบัวแย้ม	 โรงพยาบาลสันป่าตอง	

6 นางพัชรี			 ขันติพงษ์	 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์	

7 นางรวิวรรณ			 หาญสุทธิเวชกุล	 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์	

8 นางสุวิมล	 คูหสุวรรณ	 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์	

9 นางปรารถนา			 ลีนะศิริมากุล	 โรงพยาบาลนครพิงค์	

10 นางสุภารัตน์			 กาญจนะวณิชย์	 โรงพยาบาลนครพิงค์	

11 นางเพณณินาท์		 โอเบอร์ดอร์เฟอร์	 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่	

12	 นายขวัญชัย			 ศุภรัตน์ภิญโญ	 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่	

13	 นางสาวรมณีย์			 ชัยวาฤทธิ์	 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่	

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 2 พิษณุโลก 

1 นายสมบูรณ์						 ตันสุภสวัสดิกุล	 โรงพยาบาลพุทธชินราช	

2	 นางสาวพรพิศ						 ตรีบุพชาติสกุล	 โรงพยาบาลพุทธชินราช	

3	 นายณรงค์						 เลิศเพียรธรรม	 โรงพยาบาลพุทธชินราช	

4 นายทรงเกียรติ				 อุดมพรวัฒนะ		 โรงพยาบาลพุทธชินราช	

5 นายยุทธศักดิ์						 โอสถธนากร	 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์	

6 นางกิ่งกาญจน์			 ชัยเจริญ	 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์	

7 นางสาวอภิญญา				 ฟักทองอยู่	 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์	

8 นายอภิรัตน์				 หวังธีระประเสริฐ	 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร	

9 นางสาวศรัญญา					 ศรีจันท์ทองศิริ	 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร	

10 นายสุรัตน์			 วรรณเลิศสกุล	 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร	

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 3 นครสวรรค์ 

1 นายสุพัฒน์						 ติยสถาพร	 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์	

2	 นางสาววนันธร						 ทองทรงกฤษณ์	 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์	

3	 นายวิทยา						 หวังสมบูรณ์ศิริ	 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์	
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ลำดับที่ รายชื่อ สถานที่ปฏิบัติงาน 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 4 สระบุรี 

1 นายพลากร						 ศรีนิธิวัฒน์	 ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ	ชลประทาน	

2	 นางสาวกิจจาวรรณ				 เฮงคราวิทย์	 ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ	ชลประทาน		

3	 นายอนุชา						 อภิศาลธนรักษ์	 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์	

4 นางอัจฉรา						 ตั้งสถาพรพงษ์	 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์	

5 นางสุชาดา						 คงจรูญ	 โรงพยาบาลปทุมธานี	

6 นายบุญธร						 ตันวรเศรษฐี	 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา	

7 นายวรพจน์				 ตันติศิริวัฒน์	 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ	ฯ	

8 นายโอฬาร						 พรหมมาลิขิต	 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ	ฯ	

9 นายพัชรสาร												 ลีนะสมิต	 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ	ฯ	

10 นายวิวัฒน์						 หาญพีรเกรียงไกร	 โรงพยาบาลสระบุรี	

11 นายชิตพงษ์										 สัจจพงษ์	 โรงพยาบาลสระบุรี	

12	 นายวิศิษฎ์						 ประสิทธิศิริกุล	 สถาบันบำราศนราดูร	

13	 นายวีรวัฒน์						 มโนสุทธิ	 สถาบันบำราศนราดูร	

14 นางสาวจุไร						 วงศ์สวัสดิ์	 สถาบันบำราศนราดูร	

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 5 ราชบุรี 

1 นายอนุพันธ์						 หวลบุตตา	 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช	

2	 นายณรงค์						 ประกายรุ้งทอง	 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช	

3	 นางสาวลัลธริตา					 เจริญพงษ์	 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช	

4 นางสาวธารีรัตน์						 ตวงทอง	 โรงพยาบาลนครปฐม	

5 นางสุธัญญา						 บรรจงภาค	 โรงพยาบาลนครปฐม 

6 นางสาวสิรีธร		 นิมิตวิไล	 โรงพยาบาลนครปฐม	

7 นายวิทยา						 เพ็ชรดาชัย	 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า	

8 นายสุเทพ						 แสวงโชคพาหะ	 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า	

9 นางสาวเพ็ญศิริวรรณ		 แสงอากาศ	 โรงพยาบาลราชบุรี	

10 นายนริสร					 หล่อจีระชุณห์กุล	 โรงพยาบาลราชบุรี	

11 นางสาวชนมาลี					 สุทธิพงศ์	 โรงพยาบาลราชบุรี	

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 6 ระยอง 

1 นางสาวจุรีรัตน์					 บวรวัฒนานุวงศ์	 โรงพยาบาลชลบุรี	

2	 นายจิระชัย						 วัยวราวุธ	 โรงพยาบาลชลบุรี	

3	 นายสุชาติ						 หงส์ศิริวรรณ	 โรงพยาบาลชลบุรี	

4 นางสาวหัสญา							 ตันติพงศ์	 โรงพยาบาลชลบุรี	
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ลำดับที่ รายชื่อ สถานที่ปฏิบัติงาน 

5 นางสาวมาลี						 เตชพรรุ่ง	 โรงพยาบาลพระปกเกล้า	

6 นายชัยวัฒน์						 งามปิยะสกุล	 โรงพยาบาลพระปกเกล้า	

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 7 ขอนแก่น 

1 นางสาวเพลินจันทร์		 เชษฐโชติศักดิ์	 โรงพยาบาลศรีนครินทร์		

2	 นายภิรุญ		 มุตสิกพันธ์	 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 

3	 นางสาวศิริลักษณ์		 อนันต์ณัฐศิริ	 โรงพยาบาลศรีนครินทร์	

4 นายภพ		 โกศลารักษ์	 โรงพยาบาลศรีนครินทร์	

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 8 อุดรธานี 

1 นายบุญมี						 มีประเสริฐ	 โรงพยาบาลสกลนคร	

2	 นางสาวจารุณี						 เล็กวรกุล	 โรงพยาบาลสกลนคร	

3	 นายประกิจ						 เล็กวรกุล	 โรงพยาบาลสกลนคร	

4 นางสาววนิดา						 ฉัตรชื่นชม	 โรงพยาบาลอุดรธานี	

5 นายเอกชัย					 เทียนสุคนธ์	 โรงพยาบาลอุดรธานี	

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 9 นครราชสีมา 

1 นางสาววรรณี						 ตันติประสิทธิ์	 โรงพยาบาลบุรีรัมย์	

2	 นางสาวภาวิณี						 วงศ์ประสิทธิ์	 โรงพยาบาลบุรีรัมย์	

3	 นางสาวนิรดา					 ศิริยากร	 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา	

4 นายอนุชา						 เสรีจิตติมา	 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา	

5 นางสาววิลาวัณย์					 แสงศิรินาคะกุล	 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา	

6 นางสาวผการัตน์						 แสงกล้า	 โรงพยาบาลสุรินทร์	

7 นางสุนีย์			 ชยางศุ		 โรงพยาบาลสุรินทร์	

8 นายจำเริญ	 ลวดเงิน	 โรงพยาบาลสุรินทร์	

9 นางสาวปรางค์ทิพย์			 คงสตรี	 โรงพยาบาลชัยภูมิ	

10 นายชัยสิทธิ์		 มัทวานนท์	 โรงพยาบาลเทพรัตน์	นครราชสีมา	

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 10 อุบลราชธานี 

1 นางสาวชารียา					 ธานี	 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์	

2	 นางสาวสุวัตถิยา					 ศิริบูรณ์	 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์	

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 11 สุราษฎร์ธานี 

1 นายปิยะ						 มงคงวงค์โรจน์	 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช	

2	 นางสมศรี						 คชเวช	 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช	

3	 นางดลพร				 กำลังเกื้อ	 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช	

4 นายบัญชา						 คันฉ่อง	 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต	
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ลำดับที่ รายชื่อ สถานที่ปฏิบัติงาน 

5 นายวีระศักดิ์						 หล่อทองคำ	 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต	

6 นายบุรฉัตร		 สังข์ทอง	 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต	

7 นายทรงศักดิ์						 เสรีโรดม	 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี	

8 นายปรัชญ์		 โฆสรัสวดี	 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี	

9 นางภัทราภรณ์		 วิชัยดิษฐ	 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี	

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 12 สงขลา 

1 นางกนกวรรณ				 สุนทรทรัพย์	 โรงพยาบาลตรัง 

2	 นายเลิศวุฒิ						 บัวเลิศ	 โรงพยาบาลตรัง	

3	 นางเสาวลักษณ์			 ศิลาลาย	 โรงพยาบาลปัตตานี	

4 นายสุเทพ						 จารุรัตน์ศิริกุล	 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์	

5 นางกมลวิช				 เลาประสบวัฒนา	 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์	

6 นายพิสุทธิ์	 ศิริไพฑูรย์	 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 

7 นางสาวอำไพพิชญ์			 นิลมานัต	 โรงพยาบาลหาดใหญ่	

8 นางฐิติพร						 บ่อเกิด	 โรงพยาบาลหาดใหญ่	

9 นางรัชนี					 ศักดิ์สวัสดิ์	 โรงพยาบาลหาดใหญ่	

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 13 กรุงเทพมหานคร 

1 นางธันยวีร์	 ภูธนกิจ	 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย		 
(ภาควิชากุมารเวชศาสตร์)	

2	 นายนรินทร์	 หิรัญสุทธิกุล	 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย		 
(ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม)	

3	 นายชุษณา	 สวนกระต่าย	 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	
(ภาควิชาอายุรศาสตร์)	

4 นายโอภาส	 พุทธเจริญ	 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	
(ภาควิชาอายุรศาสตร์)	

5 นางสาวสุพรรณี	 จิรจริยาเวช	 โรงพยาบาลตากสิน	

6 นายกิตติพงษ์	 คงจันทร์	 โรงพยาบาลตากสิน	

7 นายสาธิต	 สันตดุสิต	 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี	

8 นางสาววรวรรณ	 สัมฤทธิ์มโนพร	 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี	

9 พ.อ.ธนะพันธ์	 พิบูลย์วรรณกิจ	 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า	

10 พ.อ.กิตติ	 ตระกูลฮุน	 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า	

11 พ.อ.วีระชัย	 วัฒนาวีรเดช	 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า	

12	 น.อ.บดินทร์	 บุญยพุกกณะ	 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช	
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ลำดับที่ รายชื่อ สถานที่ปฏิบัติงาน 

13	 น.อ.ธนาสนธิ์	 ธรรมกุล	 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช	

14 น.อ.หญิงจุฑารัตน์	 เมฆมัลลิกา	 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช	

15 นายพจน์	 อินทสถาพร	 โรงพยาบาลราชวิถี	

16 นางสาวอนงนาฏ	 ชินะผา	 โรงพยาบาลราชวิถี	

17 นายภาณุวัฒน์	 วงษ์กุหลาบ	 โรงพยาบาลราชวิถี	

18 นายสมนึก	 สังฆานุภาพ	 โรงพยาบาลรามาธิบดี	

19 นางสาวศศิโสภิณ	 เกียรติบูรณกุล	 โรงพยาบาลรามาธิบดี	

20	 นายชนเมธ	 เตชะแสนศิริ	 โรงพยาบาลรามาธิบดี	

21	 นางสาวฐิติรัตน์	 ตั้งก่อสกุล	 โรงพยาบาลเลิดสิน	

22	 นางสาวกุลกัญญา	 โชคไพบูลย์กิจ	 โรงพยาบาลศิริราช	(ภาควิชากุมารเวชศาสตร์)	

23	 นายวินัย	 รัตนสุวรรณ	 โรงพยาบาลศิริราช		
(ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม)	

24	 นายยงค์	 รงค์รุ่งเรือง	 โรงพยาบาลศิริราช	(ภาควิชาอายุรศาสตร์)	

25	 นายเมธี	 ชยะกุลคีรี	 โรงพยาบาลศิริราช	(ภาควิชาอายุรศาสตร์)	

26	 น.อ.หญิงภาศรี	 มหารมณ์	 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า	

27	 น.อ.หญิงมณีรัตน์	 นันทรักษ์ชัยกุล	 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่งเกล้า	

28	 น.อ.ธนษวัฒน์	 ชัยกุล	 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า	

29	 นางวรางคณา	 มั่นสกุล	 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล	

30	 นายเกียรติ	 รักษ์รุ่งธรรม	 ศูนย์วิจัยโรคเอดส์	สภากาชาดไทย	

31	 นางอัญชลี	 อวิหิงสานนท์	 ศูนย์วิจัยโรคเอดส์	สภากาชาดไทย	

32	 นางปิยรัชต์	 สันตะรัตติวงศ์	 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี	

33	 นางสาวพักต์เพ็ญ	 สิริคุตต์	 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี	
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ภาค
ผนวก


มาตรฐานหน่วยบริการ และหน่วยตรวจชันสูตรทาง  
ห้องปฏิบัติการเอชไอวี 
 

3

1. มาตรฐานหนว่ยบรกิารใหก้ารปรกึษาและตรวจวนิจิฉยั
การติดเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจ 

1.1 ด้านบุคลากร  

1.1.1	 แพทย์ที่มีความรู้พื้นฐานเรื่องโรคเอดส์และให้การปรึกษา	เป็นที่ปรึกษา	

1.1.2		 พยาบาลที่มีความรู้พื้นฐานเรื่องโรคเอดส์และให้การปรึกษา	 เป็นที่ปรึกษาและ                  

ผู้ประสานงาน		

1.1.3		 ผู้ให้การปรึกษาอาจเป็นแพทย์	พยาบาล	นักสังคมสงเคราะห์	หรือบุคลากรอื่นๆ	

ที่มีความรู้	 ทักษะและประสบการณ์	 เรื่องโรคเอดส์และการให้การปรึกษาที่เพียงพอสำหรับให้การ

ปรึกษาตามมาตรฐานทางวิชาการ เพื่อประเมินความเสี่ยง/โอกาสต่อการติดเชื้อ	 โดยให้การปรึกษา	

ความรู้	คำแนะนำ	การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	ส่งตรวจคัดกรอง	และแจ้งผลการตรวจได้อย่างถูกต้อง

เหมาะสม		

1.1.4	 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ	ที่มีความชำนาญในการตรวจตามมาตรฐานวิชาชีพ  
 

1.2 ด้านอาคารสถานที่  

1.2.1	 มีสถานที่	 และช่วงเวลาการให้การปรึกษา	 ที่ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้	 เป็น

สัดส่วน	และ	มีการจัดพื้นที่อย่างเหมาะสม	สะอาด	สวยงาม	ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย			

1.2.2	 มีสถานที่ตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เหมาะสม	 และปลอดภัย	 เป็นไปตาม

มาตรฐานทั่วไปสำหรับห้องปฏิบัติการเอชไอวี	ในหัวข้อที่	4 
 

1.3 ด้านระบบบริการ 

1.3.1	 การให้การปรึกษา	

1)	 มีกิจกรรมให้การปรึกษาก่อนตรวจเลือด	 (Pre-Test	 counseling)	 และ

กิจกรรมให้การ	ปรึกษาแก่ผู้รับบริการภายหลังได้รับแจ้งผลตรวจ	 (Post-

Test	counseling)	

2)	 มีระบบบันทึกข้อมูลให้บริการปรึกษาเป็นกระดาษ	 หรือบันทึกในระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ มีหลักฐานแสดงความยินยอมตรวจเลือดโดยสมัครใจ	 มี

การบันทึกข้อมูลอย่างครบถ้วน	 สามารถติดตามผู้รับการปรึกษากลับมา

รับฟังผลการตรวจได้ 
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3)	 มีระบบการรักษาความลับของผู้รับการปรึกษาที่ได้มาตรฐาน		

4)	 มีสื่อสุขศึกษา	 เอกสารให้ความรู้	 ให้คำแนะนำในการป้องกันการติดเชื้อ	

การปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง	 อย่างเพียงพอ	 	 รวมถึงรณรงค์การใช้ถุงยาง

อนามัยอย่างครอบคลุม		

5)	 มีระบบประสานงาน	 หรือส่งต่อ	 เพื่อให้ผู้รับการปรึกษาได้รับการดูแลที่

เหมาะสม		

1.3.2	 การตรวจทางห้องปฏิบัติการ	

1)	 มีระบบการจัดเก็บตัวอย่างเลือด	 เพื่อการตรวจ	 Anti-HIV	 antibody	

อย่างถูกต้อง	เหมาะสม	

2)	 มีระเบียบปฏิบัติ	และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง	

3)	 มีเครื่องมือ	 น้ำยา	 หรือ	 ชุดตรวจสำเร็จรูป	 สำหรับตรวจ	 Anti-HIV	

antibody	ที่มีAntigen ต่างกัน	อย่างน้อย	3	ชุดตรวจ	

4)	 ระบบการควบคุมป้องกันการติดเชื้อในสถานบริการและสิ่งแวดล้อม	ที่ถูก

ต้องตามหลักวิชาการ	

1.3.3	 สามารถรายงานข้อมูลในระบบสารสนเทศ	ตามที่ สปสช. กำหนด	
 

1.4 ระบบพัฒนาคุณภาพบริการ 

1.4.1	 มีโครงสร้าง/แผนการบริหารคุณภาพบริการ	

1.4.2	 มีกิจกรรมในการตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพบริการ	 การให้การปรึกษาอย่าง

ต่อเนื่อง		

1.4.3	 มีการประชุมวิชาการ	หรือพัฒนาบุคลากรด้านการให้การปรึกษา	และการตรวจ

ทางห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง		

2. มาตรฐานหน่วยบริการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี และการ
ให้ยาต้านไวรัส 

2.1 ด้านบุคลากร 

2.1.1	 อายุรแพทย์	กุมารแพทย์	สูตินรีแพทย์	หรือแพทย์ทั่วไปที่มีความรู้ในการวินิจฉัย	

ดูแลรักษา	รวมถึงการให้ยาต้านไวรัส	การป้องกันและรักษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาส	แก่ผู้ติดเชื้อเอชไอวี	

ผู้ป่วยเอดส์	
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2.1.2	 พยาบาล	 ที่มีความรู้พื้นฐานเรื่องโรคเอดส์	 แนวทางการคัดกรอง	 การดูแลรักษา	

การให้ยาต้านไวรัส	การตดิเชือ้ฉวยโอกาส	และภาวะแทรกซอ้นจากการรกัษา	รวมถงึ	ภาวะจติใจของผู้

ตดิเชือ้เอชไอว ีผูป้ว่ยเอดส	์และครอบครวั	 เพือ่สามารถประเมนิ	 ใหก้ารดแูล	ตดิตาม	และประสานงาน

กบัแพทย	์บุคลากรสหวิชาชีพ	เครือข่ายผู้ติดเชื้อ	และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้			

2.1.3	 เภสัชกร	 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม	 หรือบุคลากรสาธารณสุขอื่น	 ที่มีความรู้เรื่อง

โรคติดเชื้อเอชไอวี	 โดยเฉพาะยาต้านไวรัสกลุ่มต่างๆ	 และมีทักษะเพียงพอในการให้ความรู้	 ให้การ

ปรึกษาแก่ผู้ติดเชื้อเอชไอวี	 ผู้ป่วยเอดส์	 เรื่องการใช้ยาอย่างถูกต้องตรงเวลา	 อาการและอาการแสดง

ของผลข้างเคียงจากยา	 การปฏิบัติตัวเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดปฏิกิริยากับอาหาร	หรือยากลุ่มอื่น	 การ

ประเมินความร่วมมือในการใช้ยา	 (Adherence)	 รวมถึงบริหารจัดการระบบการเบิกจ่ายยาตามที่	

สปสช.	กำหนด		

2.1.4	 ผู้ให้การปรึกษาอาจเป็นนักจิตวิทยา	 นักสังคมสงเคราะห์	 พยาบาล	 หรือ

บุคลากรสาธารณสุขอื่น	ที่มีความรู้	ทักษะและประสบการณ์เพียงพอในการให้การปรึกษาแก่ผู้ติดเชื้อ

เอชไอว	ีผูป้ว่ยเอดสใ์หม้คีวามรูแ้ละการปฏบิตัติวัไดอ้ยา่งถกูตอ้ง	ประเมนิความพรอ้มและความรว่มมอืใน

การรกัษาโดยเฉพาะการใช้ยาต้านไวรัส	สามารถประเมินดูแลสภาวะทางจิตใจ สังคม แก่ผู้ติดเชื้อเอช

ไอวี	 ผู้ป่วยเอดส์และครอบครัว	 รวมถึงการดูแลในระยะสุดท้าย	 ตลอดจนประสานงานกับแพทย์	

บุคลากรสหวิชาชีพ	เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี	และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้			

2.1.5	 นักเทคนิคการแพทย์	 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การ

แพทย์	 หรือบุคลากรสาธารณสุขอื่น	 ที่มีความรู้ความสามารถในการเก็บสิ่งส่งตรวจ	 การตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการ	และ/หรือส่งตรวจห้องปฏิบัติการอื่นสำหรับโรคเอดส์ได้อย่างถูกต้อง		

2.1.6	 ทีมบุคลากรอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง		
 

2.2 ด้านอาคารสถานที่  

2.2.1	 มีห้องตรวจผู้ป่วยนอกที่เป็นสัดส่วนมิดชิด	โดยอาจจัดเป็นคลินิกพิเศษ	

2.2.2	 มีสถานที่	 และช่วงเวลาการให้การปรึกษาที่ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้	 เป็น

สัดส่วนเหมาะสม	และมีการจัดพื้นที่อย่างเหมาะสม	สะอาด	สวยงาม	ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย	

2.2.3	 มีห้องปฏิบัติการที่มีเนื้อที่เพียงพอ	 มีการจัดพื้นที่เหมาะสม	 ระบบแสงสว่างและ

การระบายอากาศที่ดี	 มีเครื่องมือ	 อุปกรณ์	 ในการเก็บสิ่งส่งตรวจ	 การตรวจหรือส่งตรวจที่ได้

มาตรฐาน		
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2.2.4	 มีห้องยาที่มีขนาดเนื้อที่เพียงพอ	มีการจัดพื้นที่เหมาะสมสำหรับการจ่ายยา	และ

ให้การปรึกษาเรื่องยา	 มีระบบแสงสว่างและการระบายอากาศที่ดี	 มีเครื่องมือ	 อุปกรณ์	 สื่อ	 หรือ

เอกสารต่างๆ	ในการบริหารการเบิกจ่ายยา	การส่งมอบยา	และให้การปรึกษา	

2.2.5	 มีสถานที่สำหรับการดำเนินกิจกรรมในการดูแลด้านจิตใจ	 สังคม	 แก่กลุ่มหรือ

เครอืขา่ยผูต้ดิเชือ้เอชไอว	ีผูป้ว่ยเอดส	์และครอบครวั	และ/หรอืหนว่ยงานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งเหมาะสม 
 

2.3 ด้านระบบบริการ 

2.3.1	 การซักประวัติ	และตรวจร่างกาย	

1)	 มีแบบบันทึกและมีการบันทึกประวัติ	 ความเสี่ยง	 อาการ	 อาการแสดง	

และการตรวจร่างกายของผู้ติดเชื้อเอชไอวี	 ผู้ป่วยเอดส์รายใหม่	 ใน

กระดาษหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์	 	 ครบถ้วนตามแนวทางการดูแลผู้ติด

เชื้อเอชไอวี	และผู้ป่วยเอดส์	

2)	 มีการบันทึกประวัติ	 อาการ	 อาการแสดง	 และการตรวจร่างกาย	 ในการ

มาตรวจติดตามทุกครั้ง ในกระดาษหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างเหมาะ

สม	สามารถประเมินความเปลีย่นแปลง	ภาวะแทรกซอ้น	หรอืผลขา้งเคยีง

จากยาของผูต้ดิเชือ้เอชไอว	ีผูป้ว่ยเอดสไ์ด ้ 

2.3.2	 มีระบบการรักษาความลับ	 เคารพสิทธิผู้ป่วย	 และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่

เหมาะสม	

2.3.3	 การตรวจทางห้องปฏิบัติการตามแนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อ

เอชไอว	ีประเทศไทย	

1)	 มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐาน	 อย่างน้อย	 CBC,	 UA,	 FBS,	

Triglyceride,	 Total	 Cholesterol,	 BUN,	 Creatinine,	 VDRL,	 Pap	

Smear,	Sputum	AFB,	Anti-HIV	antibody	และ	Chest	X-rays		

2)	 มีการตรวจหรือสามารถเก็บและส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการได้อย่างถูก

ต้อง	 โดยติดตามเพื่อรายงานผลได้ทันเวลา	 คือ	 CD4,	 VL,	 Drug	

Resistance	และอื่นๆ	ตามความจำเป็น	เช่น	HDL,	Cholesterol,	Liver	

Function	Test,	etc.		
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2.3.4	 การรักษาด้วยยาต้านไวรัส	 โดยมีระบบบริหารยาตามระบบที่	 สปสช.	 กำหนด	

ให้การบริการยาต้านไวรัสที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน	 โดยต้องมีการให้การปรึกษาและเตรียมความ

พร้อมแก่ผู้ป่วยก่อนให้ยา	 ให้ผู้ป่วยมีทางเลือกและสมัครใจรับการรักษา	 มีการติดตามประเมินความ

ต่อเนื่องในการรักษา	 (adherence)	 มีการประเมินและให้การปรึกษาเกี่ยวกับผลข้างเคียงและการ

ปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง	 การป้องกัน	 การคัดกรอง	 และการรักษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาส	 หรือโรคมะเร็งที่

พบบ่อย	ตามข้อบ่งชี้	

2.3.5	 การป้องกัน	 การคัดกรอง	 และการรักษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาส	 หรือโรคมะเร็งที่

พบบ่อยตามข้อบ่งชี้	

2.3.6	 การให้ความรู้	 การปรึกษาเกี่ยวกับโรค	 และการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง	 มีการดูแล

ด้านจิตใจ	 สังคม	 ซึ่งผู้ติดเชื้อเอชไอวี	 ผู้ป่วยเอดส์ทุกรายต้องได้รับการประเมิน	 และพิจารณาให้การ

ดูแล	 พัฒนาศักยภาพตามความเหมาะสมและความพร้อมของหน่วยบริการ	 โดยอาจสนับสนุนการมี

ส่วนร่วมของกลุ่ม/เครือข่าย/องค์กรผู้ติดเชื้อฯ	เช่น	

1)	 ให้สุขศึกษา	การปรึกษา	หรือให้การดูแล	รายบุคคล	และ/หรือครอบครัว		

2)	 จัดกิจกรรมกลุ่มในสถานบริการ	 เช่น	 กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน	 หรือกิจกรรม

อื่นๆ	ตามความเหมาะสม	

3)	 อาจจัดกิจกรรมในชุมชน	 เช่น	 การเยี่ยมผู้ติดเชื้อเอชไอวี	 ผู้ป่วยเอดส์ที่

บ้านหากผู้ป่วยยินยอม	หรือกิจกรรมกลุ่ม	หรือกิจกรรมอื่นๆ	หากมีความ

พร้อม	

2.3.7	 ระบบการสง่ตอ่และดแูลตอ่เนือ่ง	 ตอ้งมกีารวางแผน	และตดิตามผูต้ดิเชือ้เอชไอวี	

ผู้ป่วยเอดส์	ให้ได้รับการดูแลอย่างเป็นองค์รวมและต่อเนื่อง	รวมถึงระบบติดตามเมื่อขาดนัด		

1)	 มีระบบการส่งต่อเพื่อการตรวจวินิจฉัย	และรักษา		

2)	 มีระบบส่งต่อเพื่อการดูแลต่อเนื่องด้านจิตใจ	 สังคม	 ไปยังหน่วยงานอื่น

หรือในชุมชน	

2.3.8	 สามารถรายงานข้อมูลในระบบสารสนเทศ	ตามที่	สปสช.	กำหนด	
 

2.4 ระบบพัฒนาคุณภาพ 

2.4.1	 มีโครงสร้างและแผนการบริหารคุณภาพการบริการที่ประกอบด้วยทีมสห

วิชาชีพ	และอาจมีผู้แทนจากเครือข่ายผู้ติดเชื้อหรือหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องร่วมด้วย	
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2.4.2	 มีกิจกรรมในการติดตามตัวชี้วัดคุณภาพบริการและการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อ

เนื่อง	(Quality	Improvement:	QI)	

2.4.3	 มีการประชุมวิชาการหรือพัฒนาทีมบุคลากรในการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี	 ผู้ป่วย

เอดส์	อย่างต่อเนื่อง		

3. มาตรฐานทั่วไปสำหรับหน่วยตรวจชันสูตรทางห้อง
ปฏิบัติการเอชไอวี 

3.1 ด้านบุคลากร   

3.1.1	 นักเทคนิคการแพทย์	 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์	 ที่มีความรู้ความ

สามารถในการเก็บสิ่งส่งตรวจ	 การตรวจทางห้องปฏิบัติการ	 และ/หรือ	 ส่งตรวจห้องปฏิบัติการอื่น	

สำหรับโรคเอดส์	ได้อย่างถูกต้อง		

3.1.2	 ผู้ประสานงาน	 ประสานกับ	 HIV	 coordinator	 ในการลงข้อมูลทางห้องปฏิบัติ

การในโปรแกรม	NAP	
 
หมายเหตุ:	ผู้ประสานงาน	จะเป็นผู้เดียวกับผู้ปฏิบัติงานการตรวจทางห้องปฏิบัติการก็ได้	

 

3.2 ด้านอาคารสถานที่ 

3.2.1	 มีสถานที่สำหรับการเจาะเก็บสิ่งส่งตรวจ	โดยมีการถ่ายเทอากาศที่ดี	

3.2.2	 มีห้องปฏิบัติการที่เหมาะสม	 มีระบบการควบคุมป้องกันการติดเชื้อในสถาน

บริการ	และสิ่งแวดล้อม	ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ	
 

3.3 ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์ 

3.3.1	 การเจาะเก็บสิ่งส่งตรวจ	 มีการใช้กระบอกฉีดและเข็มฉีดยาชนิดใช้แล้วทิ้ง	 มีการ

ใช้หลอดบรรจุตัวอย่างที่ถูกต้อง	ตามชนิดการทดสอบ	

3.3.2	 มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจครบถ้วน	และพร้อมใช้งาน	

3.3.3	 อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจทางห้องปฏิบัติการจะต้องผ่านการทวนสอบก่อนใช้งาน	

(verify)		

3.3.4	 มีการบำรุงรักษาเครื่องมือ/อุปกรณ์ตามระยะเวลาที่เหมาะสม	และสม่ำเสมอ	

3.3.5	 เครื่องมือต้องได้รับการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน	 (preventive	maintenance)   

ไม่น้อยกว่า 2	ครั้ง/ปี	

ภาคผนวก   	|			123



3.4 การดำเนินงานด้านคุณภาพ 

3.4.1	 มีการควบคุมคุณภาพภายใน	 และการควบคุมคุณภาพภายนอก	 ของทุกการ

ทดสอบ		

3.4.2	 สำหรับการทดสอบที่ไม่มีการควบคุมคุณภาพภายนอก	 ให้ใช้การเปรียบเทียบ

ระหว่างห้องปฏิบัติการไม่น้อยกว่า	3	แห่ง	(interlab	comparison)	
 

3.5 การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

3.5.1	 มกีารพฒันาคณุภาพหอ้งปฏบิตักิารตามมาตรฐานสากล	 (laboratory	accreditation) 

หรือมีการประเมินคุณภาพในระบบสากล	ISO	15189	หรือมาตรฐานราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์	

3.5.2	 มีการพัฒนาองค์ความรู้ของผู้ปฏิบัติงาน	 โดยให้สอดคล้องกับงานที่รับผิดชอบ	

ทั้งนี้ควรเพิ่มในเรื่องของทัศนคติ	และการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี	และผู้ป่วยเอดส์		

4. แนวทางการประเมนิหนว่ยตรวจชนัสตูรทางหอ้งปฏบิตัิ
การเอชไอวี 

4.1 การจำแนกห้องปฏิบัติการ	 สปสช.	 จำแนกห้องปฏิบัติการเพื่อบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี

และผู้ป่วยเอดส์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	ออกเป็น	4	กลุ่ม	ดังนี้	

4.1.1	 ห้องปฏิบัติการการตรวจทดสอบแอนตี้เอชไอวี (Anti-HIV	 laboratory)	 เป็น

ห้องปฏิบัติการที่ทำการตรวจการทดสอบ	Anti	 HIV	 	 โดยแยกห้องเฉพาะหรืออยู่รวมกันแต่แยก

พื้นที่การใช้งาน		และมีการควบคุมป้องกันการติดเชื้อที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ	

4.1.2	 ห้องปฏิบัติการ	 CD4	 (CD4	 laboratory)	 เป็นห้องปฏิบัติการที่ทำการตรวจ	

CD4	 โดยเป็นห้องแยกจากห้องปฏิบัติการการตรวจพื้นฐาน	 มีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำ	

CD4	ครบถ้วน	และพร้อมใช้งาน	มีการควบคุมป้องกันการติดเชื้อที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ	

4.1.3	 ห้องปฏิบัติการ	 HIV	 Viral	 Load	 (HIV	 Viral	 Load	 laboratory)	 เป็นห้อง

ปฏิบัติการแยก	 จำนวน	 1-3	 ห้อง ขึ้นกับชนิดของน้ำยาที่ใช้ในการตรวจ	 มีเครื่องมือและอุปกรณ์

ในการทำ	HIV	Viral	Load	ครบถ้วน	และพร้อมใช้งาน	มีการควบคุมป้องกันการติดเชื้อที่ถูกต้อง

ตามหลักวิชาการ	

4.1.4	 ห้องปฏิบัติการ	 HIV	 Drug	 Resistance	 (HIV	 Drug	 Resistance	

laboratory)	 เป็นห้องปฏิบัติการแยก	 จำนวน	 3	 ห้อง	 มีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำ	 HIV	

Drug	Resistance	ครบถ้วน	และพร้อมใช้งาน	มีการควบคุมป้องกันการติดเชื้อที่ถูกต้องตามหลัก

วิชาการ 
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4.2 แนวทางการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการ Anti-HIV antibody 

	 ห้องปฏิบัติการจะต้องมีคุณลักษณะตามมาตรฐานทั่วไปสำหรับห้องปฏิบัติการในข้อ	 4	

และผ่านการประเมินสำหรับห้องปฏิบัติการ	 Anti–HIV	 ใน	 5	 มิติ	 โดยแต่ละข้อต้องไม่มีคะแนนเป็น

ศูนย์	 และมีคะแนนรวมมากกว่า	 60%	 ของคะแนนทั้งหมด	 จึงจะถือว่าผ่านการประเมิน	 หากได้

คะแนนต่ำกว่านี้ต้องดำเนินการแก้ไขภายใน	 3	 เดือน	 เกณฑ์การประเมินสำหรับห้องปฏิบัติการ	

Anti–HIV	antibody	เป็นไปตามตารางที่	4-3[1]	

ตารางที่ 4-3[1] เกณฑ์การประเมินห้องปฏิบัติการ Anti- HIV antibody

หัวข้อการประเมิน	 คะแนน	 เกณฑ์การให้คะแนน	 ข้อสังเกต	

1.	บุคลากร	 2	 นักเทคนิคการแพทย์,จพง.วิทยาศาสตร์การแพทย์และผ่าน
หลักสูตรการอบรมหรืออบรมหน้างาน	(OJT)ในด้าน	Anti-	
HIV	

 

1 นักเทคนิคการแพทย์,จพง.วิทยาศาสตร์การแพทย์	แต่ไม่
ผ่านหลักสูตรการอบรมหรืออบรมหน้างาน	(OJT)ในด้าน	
Anti-	HIV	

 

0 ผู้ปฏิบัติงานไม่เป็นผู้มีคุณวุฒิทางห้องปฏิบัติการ	  

2.	อาคารสถานที่	 2	 มีพื้นที่ปฏิบัติการเป็นสัดส่วน	และมีระบบการควบคุม
ป้องกันการติดเชื้อ	

 

1 ไม่มีพื้นที่ปฏิบัติการเป็นสัดส่วน	แต่มีระบบการควบคุม
ป้องกันการติดเชื้อ	

 

0 พื้นที่ปฏิบัติการไม่เหมาะสม	และมีผลกระทบต่อผลการ
ตรวจวิเคราะห์	และการควบคุมการป้องกันการติดเชื้อ	

 

3.	เครื่องมือ/
อุปกรณ์	

2	 มีชุดตรวจที่มี	Antigen	ต่างกัน	อย่างน้อย	3	ชุดตรวจที่ขึ้น
ทะเบียนจากอย.	

 

1 มีชุดตรวจไม่ครบถ้วน	แต่มีเลขทะเบียนจากอย.	  

0 มีชุดตรวจที่ไม่ผ่าน	อย.	  

4.	การควบคุม
คุณภาพ	

2	 มีบันทึก	IQC	และ	EQA	ครบถ้วนสม่ำเสมอ	  

1 มีบันทึก	IQC	และ	/หรือ	EQA	ไม่ครบถ้วนสม่ำเสมอ	  

0 ไม่มีบันทึก	IQC	และ	EQA	  

5.	การพัฒนา
คุณภาพ	

2	 ISO	15189	(การทดสอบ	Anti-	HIV	)/LA/มาตรฐานราช
วิทยาลัยพยาธิแพทย์	

 

1 อยู่ระหว่างการเตรียมการขอรับรองและมีเอกสารแสดง	  

0 ยังไม่มีระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ	  
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4.3 แนวทางการตรวจประเมนิหอ้งปฏบิตักิาร CD4 

	 ห้องปฏิบัติการ	 จะต้องมีคุณลักษณะตามมาตรฐานทั่วไปสำหรับห้องปฏิบัติการในข้อ	 4	

และผ่านการประเมินสำหรับห้องปฏิบัติการ	CD4	ใน	5	มิติ	ครบทุกข้อ	โดยแต่ละข้อต้องไม่มีคะแนน

เป็นศูนย์	 และมีคะแนนรวมมากกว่า	60%	ของคะแนนทั้งหมด	จึงจะถือว่าผ่านการประเมิน	หากได้

คะแนนต่ำกว่านี้ต้องดำเนินการแก้ไขภายใน	3	เดือน	เกณฑ์การประเมินสำหรับห้องปฏิบัติการ	CD4	

เป็นไปตามตารางที่	4-3[2]	
 

ตารางที่ 4-3[2] เกณฑ์การประเมินสำหรับห้องปฏิบัติการ CD4 

หัวข้อการประเมิน	 คะแนน	 เกณฑ์การให้คะแนน	 ข้อสังเกต	

1.	บุคลากร	 2	 นักเทคนิคการแพทย์,จพง.วิทยาศาสตร์การแพทย์และผ่าน
หลักสูตรการอบรมหรืออบรมหน้างาน	(OJT)	ในด้าน	CD4	

 

1 นักเทคนิคการแพทย์,จพง.วิทยาศาสตร์การแพทย์	แต่ไม่
ผ่านหลักสูตรการอบรมหรืออบรมหน้างาน	(OJT)	ในด้าน		
CD4	

 

0 ผู้ปฏิบัติงานไม่เป็นผู้มีคุณวุฒิทางห้องปฏิบัติการ	  

2.	อาคารสถานที่	 2	 มีห้องแยก	และมีระบบการควบคุมป้องกันการติดเชื้อ  

1 มีห้องรวม	และแยกพื้นที่การใช้งาน	แต่มีระบบการควบคุม
ป้องกันการติดเชื้อ	

 

0 พื้นที่ปฏิบัติการไม่เหมาะสม	และมีผลกระทบต่อผลการ
ตรวจวิเคราะห์	และการควบคุมการป้องกันการติดเชื้อ	

 

3.	เครื่องมือ/
อุปกรณ์	

2	 มีเครื่องตรวจวิเคราะห์	CD4	ชนิด	Flow	cytometer	
หรือชนิด	Point	of	care	(POC)	ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
การประเมินเทคโนโลยีการตรวจทางห้องปฏิบัติการ	 
เอชไอวี	ของสปสช.และมีการทวนสอบก่อนใช้งาน	
(Verify)	การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน	

 

1 มีเครื่องตรวจวิเคราะห์	CD4	ชนิด	Flow	cytometer	
หรือชนิด	Point	of	care	(POC)	ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
การประเมินเทคโนโลยีการตรวจทางห้องปฏิบัติการ	 
เอชไอวี	ของสปสช.แต่ไม่มีการทวนสอบก่อนใช้งาน	
(Verify)	การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน	

 

0 มีเครื่องตรวจวิเคราะห์	CD4	ชนิด	Flow	cytometer	
หรือชนิด	Point	of	care	(POC)	ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
การประเมินเทคโนโลยีการตรวจทางห้องปฏิบัติการ	 
เอชไอวี	ของสปสช.	
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หัวข้อการประเมิน	 คะแนน	 เกณฑ์การให้คะแนน	 ข้อสังเกต	

4.	การควบคุม
คุณภาพ	

2	 มีบันทึก	IQC	และ	EQA	ครบถ้วนสม่ำเสมอ	  

1 มีบันทึก	IQC	และ	/หรือ	EQA	ไม่ครบถ้วนสม่ำเสมอ	  

0 ไม่มีบันทึก	IQC	และ	EQA	  

5.	การพัฒนา
คุณภาพ	

2	 ISO	15189	(การทดสอบ	CD4)/LA/มาตรฐานราช
วิทยาลัยพยาธิแพทย์	

 

1 อยู่ระหว่างการเตรียมการขอรับรองและมีเอกสารแสดง	  

0 ยังไม่มีระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ	  

4.4 แนวทางการตรวจประเมนิหอ้งปฏบิตักิาร HIV Viral Load 

 ห้องปฏิบัติการจะต้องมีคุณลักษณะตามมาตรฐานทั่วไปสำหรับห้องปฏิบัติการในข้อ	 4	

และผ่านการประเมินสำหรับห้องปฏิบัติการ HIV	Viral	Load	ใน	5	มิติ	ครบทุกข้อ	โดยแต่ละข้อต้อง

ไม่มีคะแนนเป็นศูนย์	 และมีคะแนนรวมมากกว่า	 60%	 ของคะแนนทั้งหมด	 จึงจะถือว่าผ่านการ

ประเมิน	 หากได้คะแนนต่ำกว่านี้ต้องดำเนินการแก้ไขภายใน	 3	 เดือน	 	 เกณฑ์การประเมินสำหรับ

ห้องปฏิบัติการ	Viral	Load	เป็นไปตามตารางที่	4-3[3]	

ตารางที่ 4-3[3] เกณฑ์การประเมินสำหรับห้องปฏิบัติการ HIV Viral Load 

หัวข้อการประเมิน	 คะแนน	 เกณฑ์การให้คะแนน	 ข้อสังเกต	

1.	บุคลากร	 2	 นักเทคนิคการแพทย์,จพง.วิทยาศาสตร์การแพทย์และ
ผ่านหลักสูตรการอบรมในด้าน		HIV	Viral	Load	

 

1 นักเทคนิคการแพทย์,จพง.วิทยาศาสตร์การแพทย์	แต่ไม่
ผ่านหลักสูตรการอบรมในด้าน	HIV	Viral	Load	แต่ผ่าน
การอบรมหน้างาน	(OJT)	ในด้าน	HIV	Viral	Load 

 

0 ผู้ปฏิบัติงานไม่เป็นผู้มีคุณวุฒิทางห้องปฏิบัติการ	  

2.	อาคารสถานที่	 2	 มีห้องแยกถูกต้องตามหลักการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค	PCR	
และมีระบบการควบคุมป้องกันการติดเชื้อ	

 

1 -  

0 พื้นที่ปฏิบัติการไม่เหมาะสม	และมีผลกระทบต่อผลการ
ตรวจวิเคราะห์	และการควบคุมการป้องกันการติดเชื้อ	
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หัวข้อการประเมิน	 คะแนน	 เกณฑ์การให้คะแนน	 ข้อสังเกต	

3.	เครื่องมือ/
อุปกรณ์	

2	 มีเครื่องมือและชุดตรวจที่ผ่านการขึ้นทะเบียนจากอย.และ
มีการทวนสอบก่อนใช้งาน	(Verify),	การบำรุงรักษาเชิง
ป้องกัน	

 

1 มีเครื่องมือและชุดตรวจที่ผ่านการขึ้นทะเบียนจากอย.แต่
ไม่มีมีการทวนสอบก่อนใช้งาน	(Verify),	การบำรุงรักษา
เชิงป้องกัน	

 

0 มีเครื่องมือและชุดตรวจที่ไม่ผ่านการขึ้นทะเบียนจาก	อย.	  

4.	การควบคุม
คุณภาพ	

2	 มีบันทึก	IQC	และ	EQA	ครบถ้วนสม่ำเสมอ	  

1 มีบันทึก	IQC	และ	/หรือ	EQA	ไม่ครบถ้วนสม่ำเสมอ	  

0 ไม่มีบันทึก	IQC	และ	EQA	  

5.	การพัฒนา
คุณภาพ	

2	 ISO	15189	(การทดสอบ	HIV	Viral	Load	)/LA/
มาตรฐานราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์	

 

1 อยู่ระหว่างการเตรียมการขอรับรองและมีเอกสารแสดง	  

0 ยังไม่มีระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ	  

4.5 แนวทางการตรวจประเมนิหอ้งปฏบิตักิาร HIV Drug Resistance 

	 ห้องปฏิบัติการจะต้องมีคุณลักษณะตามมาตรฐานทั่วไปสำหรับห้องปฏิบัติการในข้อ	 4	

และผ่านการประเมินสำหรับห้องปฏิบัติการ	HIV	Drug	Resistance	ใน	5	มิติ	ครบทุกข้อ	โดยแต่ละ

ข้อต้องไม่มีคะแนนเป็นศูนย์	 และมีคะแนนรวมมากกว่า	 60%	 ของคะแนนทั้งหมด	 จึงจะถือว่าผ่าน

การประเมิน	หากได้คะแนนต่ำกว่านี้ต้องดำเนินการแก้ไขภายใน	3	เดือน	เกณฑ์การประเมินสำหรับ

ห้องปฏิบัติการ	Drug	Resistance	เป็นไปตามตารางที่	4-3[4]	

ตารางที่ 4-3[4] เกณฑ์การประเมินสำหรับห้องปฏิบัติการ Drug Resistance 

หัวข้อการประเมิน	 คะแนน	 เกณฑ์การให้คะแนน	 ข้อสังเกต	

1.	บุคลากร	 2	 นักเทคนิคการแพทย์	ที่ผ่านหลักสูตรการอบรมในด้าน		
HIV	Drug	Resistance	

 

1 นักเทคนิคการแพทย์	ไม่ผ่านหลักสูตรการอบรม	HIV	Drug	
Resistance	แต่ผ่านการอบรมหน้างาน	(OJT)	ในด้าน		 
HIV	Drug	Resistance	

 

0 ผู้ปฏิบัติงานไม่เป็นผู้มีคุณวุฒิทางห้องปฏิบัติการ	  
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หัวข้อการประเมิน	 คะแนน	 เกณฑ์การให้คะแนน	 ข้อสังเกต	

2.	อาคารสถานที่	 2	 มีห้องแยกถูกต้องตามหลักการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค	PCR	
และมีระบบการควบคุมป้องกันการติดเชื้อ	

 

1 -  

0 พื้นที่ปฏิบัติการไม่เหมาะสม	และมีผลกระทบต่อผลการ
ตรวจวิเคราะห์	และการควบคุมการป้องกันการติดเชื้อ	

 

3.	เครื่องมือ/
อุปกรณ์	

2	 มีเครื่องมือและชุดตรวจที่ผ่านการขึ้นทะเบียนจากอย.และ
มีการทวนสอบก่อนใช้งาน	(Verify),	การบำรุงรักษาเชิง
ป้องกัน	

 

1 มีเครื่องมือและชุดตรวจที่ผ่านการขึ้นทะเบียนจากอย.แต่
ไม่มีการทวนสอบก่อนใช้งาน	(Verify),	การบำรุงรักษาเชิง
ป้องกัน	

 

0 มีเครื่องมือและชุดตรวจที่ไม่ผ่านการขึ้นทะเบียนจาก	
อย. 

 

4.	การควบคุม
คุณภาพ	

2	 มีบันทึก	IQC	และ	EQA	ครบถ้วนสม่ำเสมอ	  

1 มีบันทึก	IQC	และ/หรือ	EQA	ไม่ครบถ้วนสม่ำเสมอ	  

0 ไม่มีบันทึก	IQC	และ	EQA	  

5.	การพัฒนา
คุณภาพ	

2	 ISO	15189	(การทดสอบ	HIV	Drug	Resistance)/LA/
มาตรฐานราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์	

 

1 อยู่ระหว่างการเตรียมการขอรับรองและมีเอกสารแสดง	  

0 ยังไม่มีระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ	  
 
5. แนวทางการตรวจประเมินตนเอง สำหรับห้องปฏิบัติ
การที่อยู่ในระบบของ สปสช. แล้ว และประสงค์อยู่ในระบบ
ต่อไป 

ห้องปฏิบัติการที่ผ่านการประเมิน	 และอยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแล้ว	 จะต้อง

ผ่านการประเมินตนเองทุกปี	 ด้วยแบบประเมินตนเองที่	 สปสช.	 กำหนด	 เพื่อการดำรงอยู่ในระบบ

อย่างต่อเนื่อง	 โดยจัดส่งเอกสารไปที่	 สปสช.เขต ภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ	 รายละเอียด

แบบประเมินตนเอง	สามารถดาวน์โหลดผ่าน	URL	http://dmis.nhso.go.th/NAPPLUS/login.jsp	

ห้องปฏิบัติการที่ไม่ผ่านการประเมิน	 หรือไม่ส่งแบบประเมินภายในเวลาที่กำหนด	 อาจส่ง

ผลต่อการจ่ายชดเชยค่าบริการให้ห้องปฏิบัติการนั้นๆ 
 
หมายเหตุ:		สปสช.เขต	ที่รับผิดชอบงานเอดส์	จะต้องทำงานประสานกับงานทะเบียนหน่วยบริการของเขต 
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ภาค
ผนวก


รายชื่อหน่วยบริการจ่ายยาต้านไวรัสลำดับที่ 3 
(3rd line ARV center) 
 

4

ตารางที่ 4-4[1] รายชื่อหน่วยบริการจ่ายยาต้านไวรัสลำดับที่ 3 (3rd line ARV center)

จังหวัด ชื่อหน่วยบริการ 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต	1	เชียงใหม่	

เชียงราย	 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์	

เชียงราย	 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	

เชียงใหม่	 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่	

เชียงใหม่	 โรงพยาบาลนครพิงค์	

เชียงใหม่	 โรงพยาบาลจอมทอง	

เชียงใหม่	 โรงพยาบาลฝาง	

เชียงใหม่	 โรงพยาบาลสันป่าตอง	

น่าน	 โรงพยาบาลน่าน	

พะเยา โรงพยาบาลพะเยา	

พะเยา	 โรงพยาบาลเชียงคำ	

แพร่	 โรงพยาบาลแพร่	

แม่ฮ่องสอน	 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์	

ลำปาง	 โรงพยาบาลลำปาง	

ลำพูน	 โรงพยาบาลลำพูน	

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต	2	พิษณุโลก	

ตาก	 โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	

ตาก	 โรงพยาบาลแม่สอด	

พิษณุโลก	 โรงพยาบาลพุทธชินราช	

พิษณุโลก	 โรงพยาบาลเพชรบูรณ์	

สุโขทัย	 โรงพยาบาลสุโขทัย	

สุโขทัย	 โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย	

อุตรดิตถ์	 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์	
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สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต	3	นครสวรรค์	

กำแพงเพชร	 โรงพยาบาลกำแพงเพชร	

ชัยนาท	 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร	

นครสวรรค์	 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์	

พิจิตร	 โรงพยาบาลพิจิตร	

อุทัยธานี	 โรงพยาบาลอุทัยธานี	

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต	4	สระบุรี	

นนทบุรี	 ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ	ชลประทาน	

นนทบุรี	 สถาบันบำราศนราดูร	

นนทบุรี	 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า	

นครนายก	 โรงพยาบาลนครนายก	

นครนายก	 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	

ปทุมธานี	 โรงพยาบาลปทุมธานี	

ปทุมธานี	 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ		

พระนครศรีอยุธยา	 โรงพยาบาลเสนา	

พระนครศรีอยุธยา	 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา	

ลพบุรี	 โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช	

ลพบุรี	 โรงพยาบาลบ้านหมี่	

สระบุรี	 โรงพยาบาลพระพุทธบาท	

สระบุรี	 โรงพยาบาลสระบุรี	

สิงห์บุรี โรงพยาบาลสิงห์บุรี	

สิงห์บุรี	 โรงพยาบาลอินทร์บุรี	

อ่างทอง	 โรงพยาบาลอ่างทอง	

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต	5 ราชบุรี	

กาญจนบุรี	 โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา	

กาญจนบุรี	 โรงพยาบาลมะการักษ์	

นครปฐม	 โรงพยาบาลนครปฐม	

ประจวบคีรีขันธ์	 โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์	

ประจวบคีรีขันธ์	 โรงพยาบาลหัวหิน	
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เพชรบุรี	 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า	

ราชบุรี	 โรงพยาบาลดำเนินสะดวก	

ราชบุรี	 โรงพยาบาลบ้านโป่ง	

ราชบุรี	 โรงพยาบาลโพธาราม	

ราชบุรี	 โรงพยาบาลราชบุรี	

สมุทรสงคราม	 โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า	

สมุทรสาคร	 โรงพยาบาลสมุทรสาคร	

สมุทรสาคร	 โรงพยาบาลกระทุ่มแบน	

สุพรรณบุรี	 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่	17	

สุพรรณบุรี	 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช	

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต	6 ระยอง	

จันทบุรี	 โรงพยาบาลพระปกเกล้า	

ฉะเชิงเทรา	 โรงพยาบาลพุทธโสธร	

ชลบุรี	 โรงพยาบาลชลบุรี	

ชลบุรี	 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี	ณ	ศรีราชา		

ชลบุรี	 โรงพยาบาลบางละมุง		

ระยอง	 โรงพยาบาลระยอง	

ระยอง	 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	
ระยอง		

ระยอง โรงพยาบาลแกลง		

ปราจีนบุรี	 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร	

ปราจีนบุรี	 โรงพยาบาลกบินทร์บุรี		

สมุทรปราการ	 โรงพยาบาลสมุทรปราการ	

สมุทรปราการ	 โรงพยาบาลบางพลี	

ตราด	 โรงพยาบาลตราด	

สระแก้ว	 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว	

สระแก้ว	 โรงพยาบาลอรัญประเทศ	

|		คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	ปีงบประมาณ	2559	132	  



จังหวัด ชื่อหน่วยบริการ 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต	7 ขอนแก่น	

กาฬสินธุ์	 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์	

ขอนแก่น	 โรงพยาบาลศรีนครินทร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	

ขอนแก่น	 โรงพยาบาลขอนแก่น	

ขอนแก่น	 โรงพยาบาลสิรินธร	(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	

ขอนแก่น	 โรงพยาบาลชุมแพ	

มหาสารคาม	 โรงพยาบาลมหาสารคาม	

ร้อยเอ็ด	 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด	

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต	8 อุดรธานี	

นครพนม	 โรงพยาบาลนครพนม	

บึงกาฬ	 โรงพยาบาลบึงกาฬ	

เลย	 โรงพยาบาลเลย	

สกลนคร โรงพยาบาลสกลนคร	

สกลนคร	 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช	สว่างแดนดิน	

หนองคาย	 โรงพยาบาลหนองคาย	

หนองบัวลำภู	 โรงพยาบาลหนองบัวลำภู	

อุดรธานี	 โรงพยาบาลอุดรธานี	

อุดรธานี	 โรงพยาบาลกุมภวาปี	

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต	9 นครราชสีมา	

ชัยภูมิ	 โรงพยาบาลชัยภูมิ	

นครราชสีมา	 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา	

นครราชสีมา	 โรงพยาบาลปากช่องนานา	

นครราชสีมา	 โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา	

บุรีรัมย์	 โรงพยาบาลบุรีรัมย์	

บุรีรัมย์	 โรงพยาบาลนางรอง	

สุรินทร์	 โรงพยาบาลสุรินทร์	

สุรินทร์	 โรงพยาบาลปราสาท	
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สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต	10 อุบลราชธานี	

มุกดาหาร	 โรงพยาบาลมุกดาหาร	

ยโสธร	 โรงพยาบาลยโสธร	

ศรีสะเกษ	 โรงพยาบาลศรีสะเกษ	

อำนาจเจริญ	 โรงพยาบาลอำนาจเจริญ	

อุบลราชธานี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์	

อุบลราชธานี	 โรงพยาบาลวารินชำราบ	

อุบลราชธานี	 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช	เดชอุดม	

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต	11 สุราษฎร์ธานี	

กระบี่	 โรงพยาบาลกระบี่	

ชุมพร	 โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์	

นครศรีธรรมราช	 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช	

นครศรีธรรมราช	 โรงพยาบาลสิชล	

นครศรีธรรมราช	 โรงพยาบาลทุ่งสง	

พังงา	 โรงพยาบาลพังงา	

พังงา	 โรงพยาบาลตะกั่วป่า	

ภูเก็ต	 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต	

ระนอง	 โรงพยาบาลระนอง	

สุราษฎร์ธานี	 โรงพยาบาลเกาะสมุย	

สุราษฎร์ธานี	 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี	

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต	12	สงขลา	

ตรัง	 โรงพยาบาลตรัง	

นราธิวาส	 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์	

นราธิวาส	 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก	

ปัตตานี	 โรงพยาบาลปัตตานี	

พัทลุง โรงพยาบาลพัทลุง	

ยะลา	 โรงพยาบาลเบตง	

ยะลา	 โรงพยาบาลยะลา	
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สงขลา	 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์		มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	

สงขลา	 โรงพยาบาลสงขลา	

สงขลา	 โรงพยาบาลหาดใหญ่	

สตูล	 โรงพยาบาลสตูล	

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต	13	กรุงเทพมหานคร	

กรุงเทพมหานคร	 คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล	มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช	

กรุงเทพมหานคร	 โรงพยาบาลกลาง	

กรุงเทพมหานคร	 โรงพยาบาลตากสิน	

กรุงเทพมหานคร	 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์	

กรุงเทพมหานคร	 โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน	มหาวิทยาลัยมหิดล	

กรุงเทพมหานคร	 โรงพยาบาลรามาธิบดี		มหาวิทยาลัยมหิดล	

กรุงเทพมหานคร	 โรงพยาบาลศิริราชพยาบาล	

กรุงเทพมหานคร	 โรงพยาบาลเลิดสิน	

กรุงเทพมหานคร	 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี	

กรุงเทพมหานคร	 โรงพยาบาลราชวิถี	

กรุงเทพมหานคร	 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า	

กรุงเทพมหานคร	 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า	

กรุงเทพมหานคร	 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช	

กรุงเทพมหานคร	 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย	

กรุงเทพมหานคร	 โรงพยาบาลตำรวจ	

กรุงเทพมหานคร	 ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์	

กรุงเทพมหานคร	 สถาบันโรคทรวงอก	

กรุงเทพมหานคร	 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี	
 
หมายเหตุ:	 รายชื่อหน่วยบริการที่มีการเพิ่มเติมภายหลัง	 สปสช.	 จะเวียนหนังสือแจ้งให้หน่วยบริการทราบเป็น	 

ระยะ	
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5

1. ระบบสารสนเทศ NAP คืออะไร 
ระบบสารสนเทศการให้บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์แห่งชาติ	 หรือ	 National	 AIDS	

Program	 (NAP)	 ได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับการบันทึกข้อมูลการให้บริการตามสิทธิประโยชน์	 โดย

กระบวนการของโปรแกรมนั้น	 ได้อ้างอิงตามแนวทางการให้บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ใน

ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่การให้คําปรึกษาและตรวจเลือดโดยสมัครใจ	

(Voluntary	Counseling	and	Testing	VCT)	สําหรับผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี	การ

ให้บริการถุงยางอนามัย	 การรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์	 (ARV)	 และยาลดไขมัน	 การตรวจทางห้อง

ปฏิบัติการ	รวมทั้งการให้ยาเพื่อป้องกันการสัมผัสเชื้อเอชไอวี	

ระบบสารสนเทศ	 NAP	 เป็นโปรแกรมระบบออนไลน์	 เรียกใช้งานผ่านอินเตอร์เน็ต	 (Web	

application)	 ซึ่งมีการออกแบบและพัฒนาตามแนวคิดหลักสำคัญในการรวบรวมและสร้างความ

สมดุลความต้องการระหว่างผู้ให้ข้อมูล	(หน่วยบริการ)	และผู้ใช้ข้อมูลในทุกระดับ	โดยมีวัตถุประสงค์

หลักคือ	 	 เพื่อการบริหารจัดการกองทุนและการชดเชยการให้บริการตลอดจนเพื่อการติดตามการ

รักษาของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์	 มุ่งเน้นระบบฐานข้อมูลที่สามารถตรวจสอบสถานการณ์รับ

บริการให้เป็นปัจจุบัน	 เช่น	 การแสดงสถานะเกิด	 การเสียชีวิตภายใน	 24	 ชั่วโมง	 หรือ	 การแสดง

ข้อมูลว่าผู้ป่วยเคยมีประวัติการรักษาที่ไหนหรือเคยรับบริการด้านเอชไอวีอย่างไรบ้าง	 โดยจุดเด่นที่

สำคัญคือการปกปิดความลับของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์		

หลักการโดยรวมสําหรับการทํางานในโปรแกรม	NAP	สามารถจำแนกตามกิจกรรมแต่ละเมนู	

ดังนี้	

1) การบริการให้คําปรึกษาก่อนและหลังการตรวจเลือดโดยสมัครใจ (VCT) และการให้

ยาต้านไวรัสเพื่อการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีภายหลังสัมผัส 

การบันทึกการให้บริการให้คำปรึกษากับคนไทยทุกสิทธิ์ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อ

เอชไอวีทั้งก่อนและหลังการตรวจเลือดโดยสมัครใจ	 สามารถบันทึกการให้บริการคำปรึกษาได้ไม่

จำกัดครั้ง	 ทั้งนี้การบันทึก	 VCT	 นี้สามารถบันทึกการให้ยาป้องกันในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ที่

สัมผัสสิ่งคัดหลั่ง	และการให้ยาป้องกันสำหรับคนไทยที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศด้วย	
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2) การลงทะเบียนผู้ติดเชื้อเอชไอวี หรือ ผู้ป่วยเอดส์ 

	 การบันทึกการลงทะเบียนสำหรับผู้ติดเชื้อเอชวี/ผู้ป่วยเอดส์	 โดยผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงที่

ได้รับการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี	 และผลการตรวจเลือด	Anti-HIV	Test	 เป็นบวกทุกรายต้องลง

ทะเบียนเข้าสู่ระบบเพื่อรับการติดตามการรักษา	 โดยการใช้เลขประจําตัวประชาชน	 13	 หลัก	 หรือ	

ชื่อ-สกุล	 ซึ่งเมื่อทําการ	 บันทึกลงทะเบียนแล้วโปรแกรมจะสร้างเลข	 NAP	 Number	 เพื่อใช้ในการ

อ้างอิงแทน	ชื่อ-สกุล	หรือ	รหัสประจําตัวของผู้ป่วยในการเข้ารับบริการต่างๆ	ในครั้งต่อไป	ทั้งนี้ผู้ติด

เชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ทุกรายจะได้รับการลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวเท่านั้น	 แม้มีการย้ายหน่วย

บริการหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิการรักษาพยาบาลก็ตาม	 โดยโปรแกรมจะสามารถดึงข้อมูลประวัติการ

รักษาของผู้ป่วยเก่าเพื่อใช้ประโยชน์ในการรักษาต่อไปได้		

3) บันทึกการรักษาและติดตามผล (Follow up) และการให้ยาต้านไวรัส (ARV)  

เมื่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์มาเข้ารับบริการในการติดตามการรักษาต่างๆ	 HIV	

Coordinator	 หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของหน่วยบริการที่ได้รับรหัสผ่านเข้าใช้งานโปรแกรมจะ

เป็นผู้ที่ทําการบันทึกข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการรักษาและติดตามผลของผู้ป่วย	 โดยในการบันทึก

ข้อมูลการติดตามการรักษานั้นสามารถบันทึกการจ่ายยาต้านไวรัส	 รวมทั้งยาลดไขมันเพื่อรักษา

อาการข้างเคียงจากยาต้านไวรัส	และอาการข้างเคียงต่างๆ	ที่เกิดจากการใช้ยาต้านไวรัสของผู้ติดเชื้อ

เอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ที่มารับบริการในแต่ละครั้งด้วย	 ซึ่งในเมนูนี้มีการเชื่อมโยงกับระบบการจ่ายยา

ต้านไวรัสและยาลดไขมัน	 ดังนั้นผู้ที่บันทึกข้อมูลควรมีการทวนสอบข้อมูลก่อนการบันทึกทุกครั้งเพื่อ

ลดความผิดพลาดของการบันทึก	

4) การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก (PMTCT) 

การบันทึกข้อมูลการให้บริการยาต้านไวรัสเพื่อการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่

ลูก	นั้นเป็นการบันทึกภายใต้เงื่อนไข	คือ	แม่ต้องเป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับการลงทะเบียนในระบบ	

NAP	 แล้ว	 เพราะต้องใช้เลข	 NAP	Number	 ของแม่เพื่อบันทึกการจ่ายยาต้านไวรัสเพื่อการป้องกัน

แก่ทารก	ซึ่งในเมนูนี้สามารถบันทึกข้อมูลได้ตั้งแต่แม่ตั้งครรภ์	จนกระทั่งคลอดลูก	ทั้งนี้หน่วยบริการ

จำเป็นต้องบันทึกเลขประจำตัวประชาชนของทารกที่คลอดด้วย	 เพื่อใช้ในการเชื่อมโยงกับการตรวจ

หาการติดเชื้อเอชไอวีในทารก	ด้วยวิธี	PCR		

5) การตรวจชันสูตรทางห้องปฏิบัติการ  

	 การบันทึกข้อมูลการตรวจทางห้องปฏิบัติการนั้น	 แยกเมนูการบันทึกตามกิจกรรม	 คือ

การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ	 และการบันทึกผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ	 โดยแยกรายการ

ตรวจ	ดังนี้	
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-	การตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี	โดยวิธี	Anti-HIV	หรือ	วิธี	PCR		

-	 การตรวจทางห้องปฏิบัติการอื่นๆ	 ได้แก่	 การตรวจ	 CD4,	 VL,	 DR,	

Blood	Chemistry	

ในการบันทึกผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการนั้น	 หน่วยที่ทำหน้าที่ตรวจทางห้องปฏิบัติ

การควรเป็นผู้ทำการบันทึก	 เพื่อลดความผิดพลาดของการบันทึกผลการตรวจ	 ทั้งนี้การชดเชยค่า

ตรวจทางห้องปฏิบัติการจะต้องมีการบันทึก	“ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ”	และเป็นไปตามสิทธิ

ประโยชน์เท่านั้น		

6) การขอเปลี่ยนสูตรยาและการอนุมัติเปลี่ยนสูตรยาต้านไวรัส 

การบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนสูตรยาต้านไวรัสนั้นถูกแยกออกจากเมนูบันทึกการรักษา

และติดตามผล	 ประกอบด้วย	 เมนูการขอเปลี่ยนสูตรยา	 และเมนูการอนุมัติการขอเปลี่ยนสูตรยา	

โดยเมื่อแพทย์ผู้ทำการรักษาเห็นควรให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ต้องเปลี่ยนสูตรยา	 ต้องเข้ามา

บันทึกการขอเปลี่ยนสูตรยาทุกครั้ง	 โดยถ้าเป็นรายการยาในสูตรพื้นฐานแพทย์ผู้รักษาสามารถ

พิจารณาเปลี่ยนได้เอง	หลังจากบันทึกขอเปลี่ยนสูตรยาเรียบร้อยแล้วให้เพิ่มการรักษาและติดตามผล

ได้เลย	จะพบรายการยาสูตรพื้นฐานที่ขอเปลี่ยนโดยอัตโนมัติ		

หากประสงค์จะใช้ยาในสูตรทางเลือกหรือสูตรดื้อยา	 จะต้องผ่านการอนุมัติจากแพทย์	 

ผู้เชี่ยวชาญ	 ซึ่งได้รับการแต่งตั้งและประกาศโดย	 สปสช.	 ก่อน	 โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะได้รับรหัส	 

ในการเข้าไปพิจารณาอนุมัติปรับเปลี่ยนสูตรยาได้ตามพื้นที่เขตของ	 สำนักงานหลักประกันสุขภาพ	 

แหง่ชาต	ิจากนัน้ผูท้ีข่อเปลีย่นสตูรยาจงึจะสามารถเพิม่การตดิตามการรกัษาดว้ยสตูรยาทีอ่นมุตัติอ่ได้ 

7) การบริหารจัดการยา 

โปรแกรม	NAP	มีการเชื่อมโยงระบบเบิกจ่ายยาต้านไวรัส	เพื่อประโยชน์ในการสำรองยา

ต้านไวรัสและยาลดไขมัน	 และตรวจสอบการชดเชยยาต้านไวรัส	 โดยเภสัชกร/ผู้รับผิดชอบคลังยา

ต้านไวรัส-ยาลดไขมันของ	 สปสช.	 จะสามารถเข้ามาบริหารคลังยาโดยอิงจากข้อมูลการยาต้านไวรัส

ของหน่วยบริการ	ณ	ปัจจุบัน		

8) ระบบรายงาน 

ระบบรายงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ในการติดตามการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/

ผู้ป่วยเอดส์	 และบริการข้อมูลทั้งในระดับหน่วยบริการ	 ระดับจังหวัด	 ระดับเขต	 สคร.	 และเขต	

สปสช.	และระดับประเทศ	โดยแบ่งรูปแบบรายงาน	เพื่อใช้ได้	3	ประเภท	คือ	
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-	 ข้อมูลรายบุคคลสำหรับหน่วยบริการ	ซึ่งสามารถเข้าถึงได้เฉพาะระดับ	หน่วยบริการ	

ที่ได้รับรหัสเข้าใช้งานเท่านั้น	

-	 รายงานสำเร็จรูป	 ที่เป็นรายงานจำนวนรวม	 ซึ่งสามารถเข้าถึงรายงานได้โดยไม่ต้อง

ใช้รหัสผ่าน	 และจะเห้นรายงานที่เป้นจำนวนรวมตั้งแต่ระดับ	 โรงพยาบาล	 จังหวัด	 เขต	 และระดับ

ประเทศ		

-	 รายงานเชิงภูมิศาสตร์	(GIS)	ที่แสดงรายงานตามตัวชี้วัดหลัก	

 

2. คุณสมบัติหน่วยบริการ/หน่วยงาน 
2.1 หน่วยให้บริการปรึกษาและตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจ 

หน่วยให้บริการปรึกษาและตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจ	 เป็นหน่วย

บริการ	 หรือหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ	 ที่ผ่านการประเมินจาก	 สปสช.	 ว่าเป็นไปตามมาตรฐานหน่วยให้

บริการปรึกษาและตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจ	ที่	สปสช.	กำหนด	

2.2 หน่วยบริการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและการให้ยาต้านไวรัส 

หน่วยบริการที่เป็นหน่วยจ่ายยาต้านไวรัส	และยาลดไขมันสำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี	และผู้

ป่วยเอดส์ที่มีอาการข้างเคียงจากยาต้านไวรัส	มีเงื่อนไขดังนี้	

1)	 หน่วยบริการได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการตาม

เกณฑ์การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	

2)	 ผ่านการประเมินจาก	 สปสช.	 ว่าเป็นไปตามมาตรฐานหน่วยบริการดูแลผู้ติดเชื้อเอช

ไอวีและการให้ยาต้านไวรัสที่	สปสช.	กำหนด	

3)	 “หน่วยบริการจ่ายยาต้านไวรัสพื้นฐาน”	 เป็นหน่วยบริการระดับโรงพยาบาลชุมชน

ขึ้นไป		

4)	 “หน่วยบริการที่สามารถจ่ายยาต้านไวรัสลำดับที่	 3”	 เป็นหน่วยบริการที่มีศักยภาพ

การให้บริการตั้งแต่ระดับโรงพยาบาลทั่วไปขึ้นไป	หรือ	 โรงพยาบาลชุมชนที่มีแพทย์ผู้อนุมัติการใช้ยา

ต้านไวรัสลำดับที่	3		

2.3 หน่วยตรวจทางห้องปฏิบัติการเอชไอวี/เอดส์ 

หน่วยตรวจทางห้องปฏิบัติการเอชไอวี/เอดส์	 เป็นหน่วยบริการ	 หรือหน่วยงานภาครัฐ

อื่นๆ	ที่ผ่านการประเมินจาก	สปสช.	ว่าเป็นไปตามมาตรฐานหน่วยตรวจทางห้องปฏิบัติการเอชไอวี/

เอดส์ที่	สปสช.	กำหนด	
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3. การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ NAP 
3.1  สิทธิการเข้าถึงการใช้งาน 

ระบบสารสนเทศ	 NAP	 ออกแบบตามรูปแบบการให้บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีผู้ป่วยเอดส์	

โดยจำแนกตามกิจกรรม	 และสิทธิประโยชน์	 ดังนั้นจึงกำหนดบทบาทการเข้าถึงการใช้งาน	 แยกตาม

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องแต่ละประเภท	โดยสามารถจัดระดับผู้ใช้งานได้ดังนี้	

1)	 พยาบาลผู้ประสานงาน	(HIV-Coordinator)	สามารถเห็น	เมนู	VCT	การลงทะเบียน	

การตรวจทางห้องปฏิบัติการทั้งหมด	 การติดตามการรักษา	 การขอเปลี่ยนสูตรยา	 เฉพาะหน่วย

บริการของตนเท่านั้น		

2)	 แพทย์ผู้รักษา	 สามารถเห็นเมนูได้เหมือนกับ	 HIV-Coordinator	 แต่ไม่สามารถเพิ่ม	

ลบ	หรือแก้ไขได้	

3)	 แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการอนุมัติปรับเปลี่ยนสูตรยา	 สามารถมองเห็นได้ในเมนู	 การ

อนุมัติเปลี่ยนสูตรยา	โดยต้องได้รับการแต่งตั้งและประกาศโดย	สปสช.	

4)	 เภสัชกร	 สามารถมองเห็นเมนูการบริหารคลังยา	 ซึ่งสามารถเพิ่ม	 ลบ	 หรือแก้ไข

ข้อมูลในนูนี้ได้	

5)	 กลุ่มทางห้องปฏิบัติการ	 หน่วยส่งตรวจ	 และ	 หน่วยตรวจ	 สามารถมองเห็นเฉพาะ

เมนู	การส่งตรวจ	และการบันทึกผลการตรวจได้	

6)	 กลุ่มผู้ให้คำปรึกษา	สามารถมองเห็นได้ในเมนู	VCT 

3.2  การขอเข้าใช้งาน 

ผู้เข้าใช้งานในทุกประเภท	 ต้องส่งรายละเอียดการขอเข้าใช้งานในระบบ	 มาได้ที่	

สปสช.เขตรายละเอียดดังแผนผังที่	4-5[1]	
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แผนผังที่ 4-5[1] การขอ Username/Password 

หน่วยบริการแจ้งความประสงค์ดำเนินงาน

ไปยัง	สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	เขต

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	เขต	ดำเนินการตรวจประเมินหน่วยบริการ

ตามมาตรฐานที่หน่วยบริการ/หน่วยงานภาครัฐมีความประสงค์ดำเนินงานตามที่	สปสช.	กำหนด

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	เขต	แจ้งผลการประเมิน

	ไปยัง	สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	ส่วนกลาง

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	เขต	

อบรมการใช้โปรแกรม	NAP	Plus	ให้แก่หน่วยบริการ

พร้อมกับจัดทำ	Username/Password	ให้แก่	

ผู้มีหน้าที่บันทึกข้อมูลการให้บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์	สิทธิหลักประกันสุขภาพ

3.3 การเข้าใช้งาน 

1)	 การเข้าโปรแกรม	NAP		

-	 สามารถเข้าสู่โปรแกรม	 NAP	 ได้โดงตรงที่	 http://dmis.nhso.go.th/

NAPPLUS/login.jsp 
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-	 สามารถเข้าถึงได้โดยเข้าสู่เวปไซด์	ของ	สปสช.ที่	www.nhso.go.th 

-	 จากนั้นเลือก	“บริการออนไลน์” 

-	 เลือก	 “โครงการบูรณาการระบบสารสนเทศการให้บริการผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วย

เอดส์	(NAP)”	
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2)	 ใส่	 Username	 และ	 Password	 ที่ได้รับจาก	 สปสช.เขต	 โดยผู้ใช้งานสามารถ	

เปลี่ยนรหัสผ่านได้หลังจากใส่	ชื่อผู้ใช้	และรหัสผ่าน	จากนั้นจึงเลือกที่	“เปลี่ยนรหัสผ่าน”	โปรแกรม

จะให้	ระบุรหัสเก่า	1	ครั้ง	และระบุรหัสใหม่	2	ครั้ง	เลือกตกลงเพื่อเปลี่ยนรหัสเข้าใช้งาน	

 

    

3)	 หน้าโปรแกรม	NAP	หลังจากเข้าสู่ระบบ	
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4)	 เมื่อเข้าสู่โปรแกรม	NAP	ผู้ใช้งานควรตรวจสอบชื่อผู้ใช้	หน่วยงาน	และวันที่ทุกครั้งที่

เข้าใช้งานในระบบว่าถูกต้องและเป็นปัจจุบัน	

 

 

5)	 ภาพแถบเมนูที่ใช้งานทั้งหมด	
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4. การบันทึกข้อมูลการให้บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วย
เอดส์ 

4.1  การให้คำปรึกษา VCT คือ การบันทึกข้อมูลการให้คำปรึกษาก่อนและหลังการตรวจ

เลือดเพื่อหาการติดเชื้อเอชไอวี	โดยการเลือกเมนู	“การให้คำปรึกษา	VCT” 

 

    

4.1.1 การค้นหาข้อมูลการให้คำปรึกษา	 ผู้ใช้งานสามารถค้นหาได้โดยใช้	 เลขประจำตัว

ประชาชน	 ชื่อ-นามสกุล	 วันที่เข้ารับบริการ	 รหัสผู้รับคำปรึกษา	 (VCT	 ID)	 หรือ	 สิทธิการรักษา

พยาบาล	และคลิก	“ค้นหา”	 โปรแกรมจะแสดงรายการ	รหัสหน่วยบริการ	 เลขประจำตัวประชาชน	

รหัส	VCT	ID	วันที่เข้ารับบริการ	สถานะการประมวลผลการจ่ายยา	และสิทธิการรักษา	ณ	วันที่มารับ

บริการนั้นๆ	ซึ่งสามารถลบข้อมูลได้โดย	เลือกคลิกที่	กากบาทสีแดง						

 

 

 

 

4.1.2	 การบันทึกข้อมูล  

 

o เลือกวันที่ให้บริการ	 และใส่เลขประจำตัวประชาขน	 หรือค้นหาจากชื่อ-

นามสกุล	โดยสามารถบันทึกได้	2	กลุ่ม	คือ		
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§	กลุ่มนิรนาม	 คือกลุ่มที่ไม่เปิดเผยตัวตน	 สามารถบันทึกข้อมูลโดยไม่ต้อง

ใช้เลขประจำตัวประชาชน	 แต่จะไม่สามารถเบิกค่าบริการให้คำปรึกษา	

และค่าตรวจหารการติดเชื้อเอชไอวีได้		

§	กลุ่มทั่วไป	 คือกลุ่มที่ต้องใช้เลขประชาชนในการบันทึก	 และสามารถเบิก

ค่าบริการให้คำปรึกษา	และค่าตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีได้	

o คลิก	“เพิ่มข้อมูลการให้บริการ”	

o ตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล	 ได้แก่	 วันที่ให้บริการ	 เช่น	 เลขประจำตัว

ประชาชน	ชื่อ-นามสกุล	เพศ	เดือน-ปีเกิด	สิทธิผู้ป่วย	หน่วยบริการหลักที่ลง

ทะเบียน	 และหน่วยบริการที่ ให้คำปรึกษา	 ทั้งนี้ระบบจะมีการแสดง

ประวัติการให้คำปรึกษา	ตามวันที่มารับบริการ	และหน่วยที่ให้คำปรึกษา	

 

  

o เลือก	 หน่วยงาน/แผนกที่ส่งต่อ	 โดยให้ระบุว่าผู้ที่มารับบริการ	 VCT	 นั้น	 ได้

รับการส่งต่อมาจากไหน	การทำงานเชิงรุก	การประชาสัมพันธ์หรือทราบเรื่อง

การขอรับคำปรึกษาจากหน่วยงานใด	
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o เลือก	กลุ่มผู้มารับบริการ	โดย	ให้ระบุว่าผู้ที่มารับบริการ	VCT	นั้น	เป็นกลุ่มผู้

มารับบริการประเภทใด	 โดยกลุ่มที่สามารถให้ยาป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี	

ตามสิทธิประโยชน์มี	 2	 กลุ่ม	 คือ	 ผู้ถูกล่วงละเมิดทางเพศ	 และ	 บุคลากร

ทางการแพทย์ที่สัมผัสสารคัดหลั่ง		
 

 
หมายเหตุ:		 กลุ่มประชากรอื่นๆ	 เช่น	 ตรวจเลือดเพื่อบวช	 เพื่อแต่งงาน	 เพื่อสมัครงาน	 กลุ่ม	 ANC	หรือกลุ่มที่

ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อและไม่ได้สมัครใจเข้ารับบริการ	 VCT	 จะไม่สามารถเบิกจ่าย	 
ค่าบริการให้คำปรึกษา	และค่าตรวจหารการติดเชื้อ	เอชไอวีได้	โดยให้เลือกในกลุ่ม	อื่นๆ	

 
o เลือก	 ปัจจัยเสี่ยง	 โดยให้ระบุปัจจัยหรือพฤติกรรมที่ผู้มารับบริการมีภาวะ

เสียงต่อการติดเชื้อเอชไอวีก่อนมาขอรับคำปรึกษา	 สามารถเลือดได้มากกว่า	

1	ปัจจัย	
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o เลือก	 ประเภทการให้คำปรึกษา	 โดยแบ่งการบันทึกเป็น	 2	 ประเภท	 คือ		 

Pre-test	และ		Post-	test	

§	การทำ Pre-test	 :	รูปแบบ/วิธีการการให้คำปรึกษา	Pre-test	จะแสดง

เมื่อคลิกเลือกตรงปุ่มว่า	 “ทำ”	 โดย	 Pre-test	 คือการให้คำปรึกษาก่อน

ตัดสินใจตรวจเลือด	มีหัวข้อคำถามคือ	

 

- รูปแบบ	 คือการให้บริการว่าผู้มารับบริการหลังจากรับคำปรึกษาแล้ว	 

ติดสินใจตรวจเลือดเพราะ	 บุคลากรทางการแพทย์เป็นผู้เสนอบริการ	

ผู้รับบริการสมัครใจขอตรวจเลือดเอง	 หรือ	 การตรวจเลือดตาม

แนวทางของประเทศ	เช่น	การตรวจหา	HIV	ในผู้ป่วยวัณโรค		

-	 วิธีการให้คำปรึกษาว่า	เป็นแบบเดี่ยวหรือเป็นกลุ่ม	หรือแบบคู่	

§	การทำ Post-test:	 รูปแบบ/วิธีการการให้คำปรึกษา	 Post-test	 จะ

แสดงเมื่อคลิกเลือกตรงปุ่มว่า	“ทำ” โดย	Post-test	คือการให้คำปรึกษา

หลังการตรวจเลือด	โดยมีการบันทึกข้อมูล	3	หัวข้อ 
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-	การทำ	VCT	หลังการตรวจนั้นอยู่ใน	ระยะ	Window	period	หรือไม่		

-	ทราบผลเลือดของคู่หรือไม่		

-	หากพบว่ามีโรคติดเชื้อฉวยโอกาสได้รับการส่งต่อไปรับยาที่คลีนิก

เฉพาะหรือไม่	

o ระบุการได้รับถุงยางอนามัยในการบริการ	VCT	สามารถบันทึกได้ตามจำนวน

ที่แจกให้ผู้มารับบริการจริงแยกตามขนาด	 โดยแผนงานส่วนกลางจะนำข้อมูล

ส่วนนี้ไปประกอบการพิจารณาจัดซื้อถุงยางอนามัยในปีถัดไป	

 

 

o หลังจากบันทึกข้อมูลครบ	 โปรแกรมจะแสดงรหัสผู้รับคำปรึกษาเพื่อใช้ใน

การเชื่อมโยงกับการตรวจ	Anti-HIV	

 

 

4.2 การลงทะเบียนผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ 

ผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงที่ได้รับการตรวจหาเชื้อเอชไอวี	 แล้วพบว่า	 Positive	 ทุกรายควรได้้

รับการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบการรักษา	โดยใช้เลข	NAP	number	สําหรับการใช้อ้้างอิงแทนชื่อ-สกุล	

และเลขประจําตัวประชาชน	13	หลัก	เพื่อความสะดวกสําหรับการเชื่อมโยงการให้้บริการของหน่่วย

บริการ	โปรแกรมจะสร้้าง	NAP	number	ให้กับผู้้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้้ป่่วยเอดส์์ทุกรายที่ลงทะเบียนใน

โปรแกรม	 โดยไม่คํานึงว่าจะมีสิทธิการรักษาพยาบาลใด	 และผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป้่่วยเอดส์์แต่่ละราย

จะมี	 NAP	 number	 เพียงเลขเดียว	 จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง	 ไม่่ว่่าจะมีการเปลี่ยนแปลงสิทธิการ

รักษาพยาบาลหรือไม่่ก็ตาม		
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4.2.1 การค้นหาข้อมูลการลงทะเบียน	 สามารถค้นหาข้อมูลการลงทะเบียนของผู้ติด

เชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ในหน่วยบริการที่รับผิดชอบ	โดยใช้เลข	NAP	Number	หรือ	HN	หรือ	สิทธิ

การรักษา	หรือ	สถานะการมีชีวิต	หรือ	ช่วงเวลาวันที่ลงทะเบียนของผู้ป่วย	

 

เมื่อกดค้นหา	 โปรแกรมจะแสดงข้อมูลตามรายละเอียดที่เรากำหนดเพื่อการ

ค้นหาโดย	จะมีข้อมูลของเลข	NAP	Number	HN	รหัสหน่วยบริการ	วันที่ลงทะเบียน	สิทธิการรักษา	

และสถานะการมีชีวิต	 หน่วยบริการสามารถ	 ลบข้อมูลลงทะเบียนได้โดยคลิกเลือกในช่องว่างตรง

ลำดับที่	แล้วเลือก	กากบาดสีแดงด้านบน	จากนั้นจึงระบุเหตุผลในการลบ	เลือกตกลง	

 

 

4.2.2 การเพิ่มข้อมูลการลงทะเบียน	 ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป้่่วยเอดส์์รายใหม่่	 (หรือราย

เก่่าแต่่ยังไม่่ได้้ลงทะเบียน)	สามารถดําเนินการ้ตามขั้นตอนต่่อไปนี้	

o คลิกเมนู	 “ลงทะเบียนผู้้ติดเชื้อ/ผู้้ป่่วยเอดส์์”	 ซึ่งจะปรากฏหน้้าจอ	 “ค้นหาข้้

อมูลการลงทะเบียน”		

o คลิกปุ่่ม	 “เพิ่ม”	 ผู้้ใช้้สามารถเลือกค้นหาข้้อมูลประชากร	 ได้้จาก	 เลขประจํา

ตัวประชาชน	13	หลัก	หรือสามารถเลือกค้นหาตาม	ชื่อ-สกุล	ของผู้้ป่วย	จาก

นั้นคลิกปุ่ม	“ค้นหา”	
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o ตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์	 ได้แก่	 วันที่ตรวจ

สอบสิทธิ		เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อ-นามสกุล	เดือน-ปีเกิด	สิทธิการรักษา	

ณ	 วันที่ลงทะเบียน	 และสถานพยาบาลหลัก	 จากนั้นให้คลิกปุ่ม	 “ลง

ทะเบียน”	

 

o บันทึกข้อมูลการลงทะเบียน	หลังจากยืนยันการลงทะเบียนแล้ว	โปรแกรมจะ

แสดงข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วย	 และให้บันทึกเพิ่มเติมสำหรับที่อยู่ปัจจุบันของ

ผู้ป่วยเพื่อไว้ใช้ในการติดตามผู้ป่วย	เช่น	ที่อยู่ปัจจุบัน	เบอร์โทรศัพท์		
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o เลือก	 ระยะของการติดเชื้อเอชไอวี	 คือ	 ระยะของการติดเชื้อเอชไอวีของผู้

ป่วยเมื่อแรกเข้าโครงการ	 โดยแยกการบันทึกระหว่างเด็กและผู้ใหญ่	 โดย

โปรแกรมจะอ่านค่าอายุ	 และแสดงข้อมูลระยะการติดเชื้อมาแสดงให้เลือก	

ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดความหมายของระยะการติดเชื้อได้จากคู่มือ

บริหารกองทุนเอดส์และวัณโรค	

 

 

o เลือก	ประวัติการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อฉวยโอกาส	 คือ	 ประวัติเคยเป็นโรค

ติดเชื้อฉวยโอกาสของผู้ติดเชื้อ	 ถ้าเคย	 เคยเป็นโรคอะไรบ้างสามารถเลือกได้

จาก	รายการที่แสดงเมื่อคลิก	เพิ่ม	ซึ่งสามารถเลือกได้มากกว่า	1	โรค	
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o เลือก	 ยาที่ เคยได้รับเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อฉวยโอกาส	 คือ	 การระบุ

ประวัติการรับยาป้องกันโรคติดเชื้อฉวยโอกาส โดยดำเนินการดังนี้u เพิ่ม

รายการยาโดยคลิกที่ “เลือกยาป้องกันโรคติดเชื้อฉวยโอกาส”vเลือกตาม

รายการด้านล่างwคลิก “บันทึก” และxระบุความแรงของยา		

 

v

w

x

u
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o การรับยาต้านไวรัสครั้งแรกในชีวิต	 คือ	 ประวัติการรับยาต้านไวรัสในก่อนลง

ทะเบียน	 โดยuระบุว่าผู้ป่วยเคยกินยาต้านไวรัสมาก่อนลงทะเบียนหรือไม่	

v ถ้าเคยเคยกินเพื่อป้องกันการถ่ายทอดเชื้อจากแม่สู่ลูก	 หรือเคยเพื่อ

ป้องกันภายหลังสัมผัสเชื่อ	 หรือเคยเพื่อการรักษาwระบุวันที่เริ่มกินยาครั้ง

แรก	 โดยให้ประมาณการวันหรือเดือนหรือปีที่เริ่มกินยานั้นๆ	 ทั้งนี้เพื่อใช้

ประโยชน์ในการคิดตัวชี้วัดเพื่อติดตามการรักษาต่อไป	 และxระบุหน่วย

บริการเพื่อประสานงานติดตามประวัติการรักษาจากหน่วยบริการเดิม	

o ข้อมูลการตั้งครรภ์	 คือ	 ข้อมูลการตั้งครรภ์ของผู้ป่วย	 ซึ่งโปรแกรมจะตรวจ

สอบ	 หากเป็นเพศหญิงจึงจะแสดงให้บันทึก	 โดยuระบุว่าผู้ป่วยตั้งครรภ์

หรือไม่		v	หากเคยให้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมอื่น	ๆ	

 

 

หลังจากบันทึกข้อมูลครบทุกตัวแปรแล้ว	 โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดว่าได้

ผ่านการลงทะเบียนแล้วที่หน่วยบริการใด	 เมื่อวันที่เท่าใด	 กรณีที่เคยลงทะเบียนที่หน่วยอื่นมา

โปรแกรมจะแสดงหน่วยบริการที่ผู้ป่วยเคยขึ้นทะเบียนแล้วด้วย	 พร้อมแสดงเลข	 NAP	 Number	

เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูล	 อื่นๆ	 ต่อโดยไม่ต้องใช้เลขประจำตัวประชาชน	 ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษา

ความลับของผู้ป่วย	 ซึ่งเลข	 NAP	 Number	 นี้	 ถูกแปลงค่าเชื่อมโยงมาจากเลขประจำตัวประชาชน	

หนึ่งคนจะมีเพียงหนึ่งเลขเท่านั้นไม่ว่าจะไปรับบริการที่หน่วยบริการใดในระบบก็ตาม	 โปรแกรมจะ

แสดงเลขเดิมขึ้นมาให้ทันที	

u

u

v

v

w
x
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4.3  การรักษาและติดตามผล 

หลังจากที่ผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์	ได้ลงทะเบียนแล้ว	เมื่อผู้ป่วยมาติดตามการรักษาทุกครั้ง

ทั้งที่มีการจ่ายยาและไม่มีการจ่ายยา	 จะสามารถใช้	 NAP	 number	 ที่ได้รับจากระบบในการค้นหา

ประวัติ	 และเพิ่มการรักษาติดตามผลของผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วย	 เพื่อใช้ในการบันทึกติดตามผลการรักษา

และการจ่ายยาต้านไวรัสได้	 ซึ่งหน่วยบริการสามารถบันทึกข้อมูลย้อนหลังได้ไม่จำกัด	 แต่จะได้รับ

การชดเชยยาย้อนหลังได้ไม่เกิน	90	วัน	 	

 

 

 

4.3.1	 การค้นหาข้อมูลการรักษาและติดตามผลของผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์	 สามารถ

ค้นหาได้จากเลข	 NAP	 number	 ช่วงเวลาของวันที่มาติดตามรักษาหรือตามสิทธิการรักษาพยาบาล

ของผู้ป่วยได้		

 

ผลการค้นหาข้อมูลจะแสดงรายการ	รหัสหน่วยบริการ	เลข	NAP	Number	วันที่

เข้ารับการรักษา	สิทธิการรักษาพยาบาล	และ	สถานะการประมวลข้อมูลยา	ซึ่งหากสถานะนี้แสดงว่า	

“ส่งข้อมูลให้องค์การเภสัช”	 หมายความว่าผู้ใช้งานไม่สามารถลบหรือแก้ไขการติดตามการรักษาครั้ง

นั้น	ได้	
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4.3.2	 การเพิ่มข้อมูลการรักษาและติดตามผลของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์	 ผู้้ใช้

ระดับหน่วยบริการ	 จะสามารถบันทึกข้อมูลการติดตามการรักษาได้	 ทั้งจ่ายยาและไม่จ่ายยาในการ

ติดตามการรักษาครั้งนั้น		

o คลิกปุ่่ม	 “เพิ่ม”	 ใส่เลข	 NAP	 number	 และระบุวันที่มาติดตามการรักษา	

แล้วเลือกเพิ่มข้อมูลการรักษา	

 

 

o ระบบจะดึงข้อมูลพื้นฐานตามสิทธิการรักษาปัจจุบันของผู้ป่วย	 หน่วยที่ลง

ทะเบียนตามบัตร	 จังหวัดที่ลงทะเบียน	 และหน่วยที่ลงทะเบียนในระบบ	

NAP	 และ	 HN	 ผู้ป่วย	 ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้กรณีย้ายสถานที่รับยาต้าน

ไวรัส	

 

u

v

w x
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o เลือก	แหล่งทุนที่สนับสนุนยา ARV	สามารถเลือกกรณีไม่ประสงค์จะเบิกตาม

สิทธิที่แสดงหน้าโปรแกรม	เช่น	กรณีผู้ป่วยประสงค์จ่ายเงินเอง	หรือโครงการ

วิจัยต่างๆ	

 

o ตารางแสดงประวัติการรักษา	 กรณีเคยมีการติดตามการรักษาแล้วมากกว่า

หนึ่งครั้ง	 โปรแกรมจะดึงข้อมูลสูตรยาที่ได้รับและรหัสหน่วยบริการที่เคยมา

รับยาในแต่ละครั้ง	 	 โดยสามารถคลิก	“ดูข้อมูลการตรวจรักษาทั้งหมด”	เพื่อ

ดูประวัติการรักษาอื่นๆเพิ่มเติม	

 

o เลือก	 ประเภทผู้ป่วย	 คือระบุว่าเป็นผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอก	 ในการมา

ติดตามการรักษาครั้งนั้น	
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o ระบุ	 แพทย์ผู้ตรวจรักษา	 วิธีเลือกชื่อแพทย์ผู้รักษาทำได้โดยuพิมพ์	 ชื่อ

แพทย์	 หรือ	 เลข	 ว.	 ลงในช่องแพทย์ผู้ตรวจรักษา	 โปรแกรมจะแสดงชื่อ

แพทย์ให้โดยอัตโนมัติ	หรือvสามารถคลิกเลือกผู้ตรวจรักษา	แล้วค้นหาราย

ชื่อแพทย์จากรายการทั้งหมด	

 

 

o ระบุ	 โรคติดเชื้อฉวยโอกาส	 การบันทึกข้อมูลโรคติดเชื้อฉวยโอกาส	ที่เกิดขึ้น

ในการมาติดตามการรักษาครั้งนั้น	 หากคลิกว่ามี	 โปรแกรมจะดึงรายการโรค

ที่เกิดขึ้นสูงสุด	 5	 อันดับแรกมาให้	 แต่หากต้องบันทึกโรคอื่นที่ไม่ใช่รายการที่

แสดงมา	ให้เลือก	เพิ่มเติม	จะแสดงรายการโรคติดเชื้อฉวยโอกาส	อื่นๆขึ้นมา

ให้	และสามารถเลือกได้มากกว่า	1	โรคโดยกด	เลือกโรคและ	คลิก	“เพิ่ม”	ที

ละรายการ	

u vว.xxxxx	
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o ระบุ	อาการข้างเคียงจากการใช้ยา	 การบันทึกอาการข้างเคียงจากการใช้ยา	

โปรแกรมจะให้ระบุอาการข้างเคียงของแต่ละตัวยาที่ผู้ป่วยกิน	 โดย	u         

เลือกยาที่ผู้ป่วยมีอาการข้างเคียงv ระบุอาการข้างเคียงของยาตัวนั้น	 

wคลิกเพิ่ม	 และสามารถทำซ้ำกระบวนการกรณีมีอาการข้างเคียงมากกว่า	

1	อาการ	หรือเกิดอาการข้างเคียงจากยามากกว่า	1	รายการ	

 

o การได้รับถุงยางอนามัย	 ในการมาติดตามการรักษาครั้งนั้นหากมีการจ่ายถุง

ยางอนามัยให้ระบุตามขนาดและจำนวนที่จ่ายจริง	 โดยแผนงานเอดส์จะนำ

ข้อมูลนี้ไป	ประกอบการจัดสรรถุงยางอนามัยให้หน่วยบริการในปีต่อไป	

 

o ระบุ	ข้อมูลการรับยา ARV	 เป็นการบันทึกการได้รับยาต้านไวรัส	 ของผู้ป่วย

ในการมาติดตามการรักษาครั้งนั้นๆ	 ซึ่งสามารถบันทึกย้อนหลังได้	 แต่ระบบ

จะประมวลผลการชดเชยยาเฉพาะข้อมูลที่ผู้ป่วยมารับบริการไม่เกิน	 90	 วัน	

นับถึงวันที่บันทึกข้อมูล	 และเฉพาะรายการยาที่มีสิทธิประโยชน์ตามที่

ประกาศในคู่มือเท่านั้น	

§	สถานะการรับยา	 ARV	 กรณีผู้ป่วยยังไม่เริ่มกินยา	 จะแสดงสถานะว่ายัง

ไม่ได้รับ	 จนกระทั่ง	 เริ่มรับยาครั้งแรกจึงไปคลิกในช่องว่างว่ารับยาครั้ง

แรก	 เมื่อมาติดตามการรักษาครั้งถัดไปโปรแกรมจะแสดงสถานะ

อัตโนมัติ	 ว่ารับยาสูตรเดิมต่อเนื่อง	 และจะแสดงสถานะว่าเปลี่ยนสูตรยา

หากมีการขอเปลี่ยนสูตรยาตามวันที่ก่อนมาติดตามการรักษา	

 

u
v

w
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§	รายการยา	ARV	ที่ได้รับ	

 

u	สูตรยาที่ใช้การเลือกสูตรยา	หน่วยบริการสามารถเลือกยาตามที่ผู้ป่วยกิน

ได้ทีละตัว	 โดยกดเลือกยา	 โปรแกรมจะแสดงรายการยาขึ้นมา	 ทั้ง24	

รายการยา	

 

v	ครั้งนี้จ่ายยาหรือไม่การบันทึกจ่ายยาและสามารถบันทึกไม่จ่ายยา	 หาก	

visit	 ไม่มีการจ่ายยาให้	 ผู้ป่วยหรือเป็นการนัดเพื่อติดตามการรักษาที่ไม่

ได้จ่ายยา	

w	ห้องยา	หน่วยบริการส่วนใหญ่จะมีห้องยาเดียวเว้น	หากมีห้องยามากกว่า	

1	ห้องให้เลือกตามรายการยาของแต่ละห้องยา	

 

u
v w

x
y

z
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x	จำนวนวันและสัปดาห์ที่จ่ายยา	 หากระบุเป็นวัน	 โปรแกรมจะคำนวน

ระยะเวลาเป็นสัปดาห์ให้โดยอัตโนมัติ	 โดยสามารถจ่ายยามากที่สุดไม่

เกิน	180	วัน	

 

y	รายละเอียดรายการยา	

 

- รายการยา	จะแสดงเฉพาะชื่อสามัญของยาแต่ละชนิด	

- ความแรงของยา	โปรแกรมจะแสดงทุกขนาดความแรงของแต่ละตัวยา	

โดยต้องสังเกตุ	 สถานะยาที่เบิกได้ด้วย	 เนื่องจากมีการชดเชยยา	 ให้เฉพาะยาที่มีความแรงแต่ละ

ขนาดที่ต่างกันด้วย	

- ยาที่เบิกได้ตามสิทธิ	 กรณีที่สามารถเบิกได้ตามสิทธินั้นๆ	 จะแสดง

สัญลักษณ์เครื่องหมายถูกสีเขียว	 แต่หากไม่สามารถเบิกจ่ายแต่บันทึกข้อมูลได้	 จะแสดงเครื่องหมาย	

กากบาทสีแดง	

- เม็ด หรือ cc ต่อครั้ง	 ให้ระบุเป็นจำนวนเม็ดต่อมื้อ	 (สามารถระบุไม่

เกินตัวเลข	1	ตำแหน่ง	จุดทศนิยมได้	1	ตำแหน่ง)	หรือ	ปริมาณ	cc	ต่อมื้อ	เมื่อจ่ายยาน้ำ	(สามารถ

ระบุไม่เกินตัวเลขสองตำแหน่ง	จุดทศนิยม	1	ตำแหน่ง)		

- จำนวนครั้งต่อวัน	 ให้ระบุจำนวนมื้อที่ผู้ป่วยกินต่อวัน	 (สามารถระบุ

ตัวเลขไม่เกิน	1	ตำแหน่ง)	

- จำนวนยาที่จ่าย (เม็ด หรือ ขวด)	 โปรแกรมจะนำ	 จำนวนเวลาที่ใช้ 

เม็ดหรือ cc ต่อครั้ง	 และ	จำนวนครั้งต่อวัน	 มาคำนวณยาเป็นจำนวนเม็ด	 (กรณียาเม็ด)	 หรือ	 ขวด	

(กรณียาน้ำ)	และนำข้อมูลนี้ไปประมวลผลการชดเชยยาต่อไป	

- กรณที่มีการจ่ายยารายการเดียวกันมากกว่า	 1	 ความแรง	 สามารถกด

เครื่องหมาย	 	หลังรายการยาเพื่อบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมได้	
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zAdherence	 คือการประเมินความสม่ำเสมอในการกินยาของผู้ป่วย

ตามมาตรฐาน	

  

o ระบุ	ข้อมูลการรับยาลดไขมัน	หลักการบันทึกข้อมูลเหมือนกับการบันทึกการ

จ่ายยาต้านไวรัส	 คือ	 มีการบันทึกการจ่ายยา	 จำนวนวันที่จ่าย	ความแรงของ

ยา	จำนวนเม็ด	การจ่ายจำนวนครั้งต่อวัน	

 

o ระบุ	 ข้อมูลการรับยาป้องกันโรคติดเชื้อฉวยโอกาส	 หลักการบันทึกข้อมูล

เหมือนกับการบันทึกการจ่ายยาต้านไวรัส	 แต่จะมีข้อมูลเพียง	 ครั้งนี้จ่ายหรือ

ไม่	 รายการยา	และ	ความแรงของยา	 เท่านั้น	 เนื่องจากยาป้องกันโรคติดเชื้อ

ฉวยโอกาสยังไม่ได้รับการชดเชยเพราะยังไม่อยุ๋ในสิทธิประโยชน์	

 

o สาเหตุในการหยุดการรักษา	 ให้เลือกกรณีผู้ป่วยมีการหยุดการรักษาด้วย

สาเหตุ	 การเปลี่ยนสิทธิ	 เสียชีวิตหรือไม่มาตามนัด	 รวมทั้งกรณีที่ผู้ป่วยตั้ง

ครรภ์และหยุดบันทึกการกินยาเพื่อการรักษาและไปบันทึกใน	 PMTCT	 เพื่อ

ให้ยาป้องกันแทน	โดยต้องบันทึกส่งออกหรือรับเข้าจาก	PMTCT	ทุกครั้ง	
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o การนัดหมายครั้งต่อไป 

§	วันที่นัด	ให้คลิกเลือกที่ตารางปฏิทินเพื่อกำหนดวันนัดครั้งต่อไป	

§	สถานที่รับบริการ	 ให้คลิกเลือกรับบริการที่เดิมหากไม่ประสงคืย้ายไป	 

ที่อื่น	 แต่หากประสงค์ย้ายไปที่อื่น	 HIV-Coordinator	 หรือผู้ที่ทำหน้าที่

บันทึกต้องเข้ามาคลิกเลือกย้ายสถานบริการในครั้งต่อไปทันทีเมื่อทราย

ว่าผู้ป่วยไปรับยาที่ได้ทั้งนี้	 เพื่อเป็นการส่งข้อมูลการติดตามการรักษา

ตามประวัติเก่าไปให้	HIV-Coordinator	ของหน่วยบริการใหม่เห็นข้อมูล

เก่าของผู้ป่วยด้วย	

 

o ยืนยันข้อมูลการรักษาและติดตามผลของผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์	 อีกครั้งเพื่อ

ทวนสอบความถูกต้องของข้อมูลที่บันทึก	 ก่อนคลิกเลือกตกลงหรือยืนยันต่อ

ไป	

 

4.4  การป้องกันการติดเชื้อจากแม่สู่ลูก 

เป็นการบันทึกข้อมูลเพื่อการให้ยาป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก	 ซึ่งการบันทึก

ข้อมูลนั้น	 แม่ต้องเป็นผู้ติดเชื้อและได้รับการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบการรักษา	 จากนั้นจึงใช้เลข	 NAP	

number	ของแม่มาบันทึกเพื่อให้ยาป้องกันในทารก	

 

 

4.4.1 การค้นหาประวัติการให้บริการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก	

	 สามารถค้นหาข้อมูลการรักษาและติดตามการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อได้ด้วย

เลข	NAP	number	ของแม่	วันที่เข้ารับบริการ	และสิทธิการรักษาพยาบาล	
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4.4.2	 การเพิ่มข้อมูลการรักษาและติดตามผลของผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์	 (กรณีป้องกัน

การถ่ายทอดเชื้อ	HIV	จากแม่สู่ลูก)		

o ระบุเลข	 NAP	 number	 ของแม่	 และวันที่ให้บริการ	 จากนั้นคลิกปุ่ม	 “เพิ่ม

ข้อมูลการรักษา”	

  

o ระบบจะดึงข้อมูลพื้นฐานตามสิทธิการรักษาปัจจุบันของผู้ป่วย	 เช่น	 สิทธิการ

รักษาพยาบาลและหน่วยบริการหลัก	HN	ผู้ป่วย	เป็นต้น	
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o เลือก	แหล่งทุนที่สนับสนุนยา ARV	สามารถเลือกกรณีไม่ประสงค์จะเบิกตาม

สิทธิที่แสดงหน้าโปรแกรม	เช่น	กรณีผู้ป่วยประสงค์จ่ายเงินเอง	หรือโครงการ

วิจัยต่างๆ	

 

o ตารางแสดงประวัติการรักษา	 กรณีเคยมีการติดตามการรักษาแล้วมากกว่า

หนึ่งครั้ง	 โปรแกรมจะดึงข้อมูลสูตรยาที่ได้รับและรหัสหน่วยบริการที่เคยมา

รับยาในแต่ละครั้ง	โดยสามารถคลิก	“ดูข้อมูลการตรวจรักษาทั้งหมด”	เพื่อดู

ประวัติการรักษาอื่นๆเพิ่มเติม	

 

o เลือก	 ประเภทผู้ป่วย	 คือระบุว่าเป็นผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอก	 ในการมา

ติดตามการรักษาครั้งนั้น	

 

o ระบุ	 แพทย์ผู้ตรวจรักษา	 วิธีเลือกชื่อแพทย์ผู้รักษาทำได้โดยu พิมพ์		 

ชื่อแพทย์	 หรือ	 เลข	 ว.	 ลงในช่องแพทย์ผู้ตรวจรักษา	 โปรแกรมจะแสดง	 

ชื่อแพทย์ให้โดยอัตโนมัติ	 หรือvสามารถคลิกเลือกผู้ตรวจรักษา	 แล้วค้นหา

รายชื่อแพทย์จากรายการทั้งหมด	

u vว.xxxxx	
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o ระบุ	 โรคติดเชื้อฉวยโอกาส	 การบันทึกข้อมูลโรคติดเชื้อฉวยโอกาส	ที่เกิดขึ้น

ในการมาติดตามการรักษาครั้งนั้น	 หากคลิกว่ามี	 โปรแกรมจะดึงรายการโรค

ที่เกิดขึ้นสูงสุด	 5	 อันดับแรกมาให้	 แต่หากต้องบันทึกโรคอื่นที่ไม่ใช่รายการที่

แสดงมา	ให้เลือก	เพิ่มเติม	จะแสดงรายการโรคติดเชื้อฉวยโอกาส	อื่นๆขึ้นมา

ให้	และสามารถเลือกได้มากกว่า	1	โรคโดยกด	เลือกโรคและ	คลิก	“เพิ่ม”	ที

ละรายการ	

o ระบุ	อาการข้างเคียงจากการใช้ยา	 การบันทึกอาการข้างเคียงจากการใช้ยา	

โปรแกรมจะให้ระบุอาการข้างเคียงของแต่ละตัวยาที่ผู้ป่วยกิน	 โดย	u         

เลือกยาที่ผู้ป่วยมีอาการข้างเคียงv ระบุอาการข้างเคียงของยาตัวนั้น		 

wคลิกเพิ่ม	 และสามารถทำซ้ำกระบวนการกรณีมีอาการข้างเคียงมากกว่า	

1	อาการ	หรือเกิดอาการข้างเคียงจากยามากกว่า	1	รายการ	

 

o การได้รับถุงยางอนามัย	 ในการมาติดตามการรักษาครั้งนั้นหากมีการจ่ายถุง

ยางอนามัยให้ระบุตามขนาดและจำนวนที่จ่ายจริง	 โดยแผนงานเอดส์จะนำ

ข้อมูลนี้ไป	ประกอบการจัดสรรถุงยางอนามัยให้หน่วยบริการในปีต่อไป	

 

u
v

w
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o ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งครรภ์		

 

u	วันแรกของประจำเดือนครั้งสุดท้ายใช้เพื่อคำนวนวันครบกำหนดคลอด

แบบอัตโนมัติ	โดยคลิกเลือกตรงภาพปฏิทิน		

v	วันกำหนดคลอด	คำนวนจากวันแรกของประจำเดือนครั้งสุดท้าย	แต่หาก

คลอดไม่ตรงตามที่โปรแกรมคำนวนให้ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขเปลี่ยนวันได้

อัตโนมัติ	โดยคลิกเลือกตรงภาพปฏิทิน		

w	ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อเอชไอวีเมื่อ	 ก่อนการตั้งครรภ์	 ขณะตั้งครรภ์	

สัปดาห์ที่เท่าไหร่	หรือ	ขณะคลอด	

x	ระยะของการตั้งครรภ์	 โดยให้ระบุว่าการมาติดตามการรักษาครั้งนี้อยูใน

ระยะตั้งครรภ์	 	 สัปดาหืที่เท่าไหร่	 หรือหากมาในระยะคลอด	 ให้ระบุวิธี

คลอด	และสถานะการมีชีวิตของแม่	

y	การติดเชื้อ	 HIV	 ของสามี	 ให้ระบุว่าแม่ที่ตั้งครรภ์ทราบการติดเชื้อของ

สามีหรือไม่	

z	การให้คำปรึกษากับสามี	ได้รับคำปรึกษาแบบคู่หรือไม่	

o ระบุ	 ข้อมูลการรับยา ARV สำหรับหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี	 เป็นการ

บันทึกการได้รับยาต้านไวรัสของหญิงตั้งครรภ์ในการมาติดตามการรักษาครั้ง

นั้นๆ	 ซึ่งสามารถบันทึกย้อนหลังได้	 แต่ระบบจะประมวลผลการชดเชยยา

เฉพาะข้อมูลที่ผู้ป่วยมารับบริการไม่เกิน	90	วัน	นับถึงวันที่บันทึกข้อมูล	และ

เฉพาะรายการยาที่มีสิทธิประโยชน์ตามที่ประกาศในคู่มือเท่านั้น	

u
v
w

x

y

z
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§	สถานะการรับยา	 ARV	 กรณีผู้ป่วยยังไม่เริ่มกินยา	 จะแสดงสถานะว่ายัง

ไม่ได้รับ	 จนกระทั่ง	 เริ่มรับยาครั้งแรกจึงไปคลิกในช่องว่างว่ารับยาครั้ง

แรก	 เมื่อมาติดตามการรักษาครั้งถัดไปโปรแกรมจะแสดงสถานะ

อัตโนมัติ	 ว่ารับยาสูตรเดิมต่อเนื่อง	 และจะแสดงสถานะว่าเปลี่ยนสูตรยา

หากมีการขอเปลี่ยนสูตรยาตามวันที่ก่อนมาติดตามการรักษา	

 

§	รายการยา	ARV	ที่ได้รับ	ผู้ใช้งานสามารถคลิกเลือกยา	ได้ตามแพทย์เห้น

สมควร	 ทั้งกรณีแม่ไม่เคยกินยาเพื่อการรักษามาก่อน	 และเพิ่งเริ่มให้ยา

ป้องกันเป็นการติดตามการรักษาครั้งแรก	 และกรณีที่แม่เคยกินยาเพื่อ

การรักษามาก่อน	 และแพทย์เห็นควรให้ปรับเปลี่ยนสูตรยา	 ก็สามารถ

คลิกเลือกรายการยาได้	 โดยโปรแกรมจะแสดงเฉพาะรายการยาที่เป็น

สูตรยาป้องกันเท่านั้น	

u	สูตรยาที่ใช้การเลือกสูตรยา	หน่วยบริการสามารถเลือกยาตามที่ผู้ป่วยกิน

ได้ทีละตัว	 โดยกดเลือกยา	 โปรแกรมจะแสดงรายการยาขึ้นมา	 ทั้ง24	

รายการยา	

 

u
v w

x
y

z
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v	ครั้งนี้จ่ายยาหรือไม่การบันทึกจ่ายยาและสามารถบันทึกไม่จ่ายยา	 หาก	

visit	 ไม่มีการจ่ายยาให้	 ผู้ป่วยหรือเป็นการนัดเพื่อติดตามการรักษาที่ไม่

ได้จ่ายยา	

 

 

w	ห้องยา	หน่วยบริการส่วนใหญ่จะมีห้องยาเดียวเว้น	หากมีห้องยามากกว่า	

1	ห้องให้เลือกตามรายการยาของแต่ละห้องยา	

 

 

x	จำนวนวันและสัปดาห์ที่จ่ายยา	 หากระบุเป็นวัน	 โปรแกรมจะคำนวน

ระยะเวลาเป็นสัปดาห์ให้โดยอัตโนมัติ	 โดยสามารถจ่ายยามากที่สุดไม่เกิน	

180	วัน	

 

 

y	รายละเอียดรายการยา	
 

- รายการยา	จะแสดงเฉพาะชื่อสามัญของยาแต่ละชนิด	

- ความแรงของยา	โปรแกรมจะแสดงทุกขนาดความแรงของแต่ละตัวยา	

โดยต้องสังเกตุ	 สถานะยาที่เบิกได้ด้วย	 เนื่องจากมีการชดเชยยา	 ให้เฉพาะยาที่มีความแรงแต่ละ

ขนาดที่ต่างกันด้วย	

- ยาที่เบิกได้ตามสิทธิ	 กรณีที่สามารถเบิกได้ตามสิทธินั้นๆ	 จะแสดง

สัญลักษณ์เครื่องหมายถูกสีเขียว	 แต่หากไม่สามารถเบิกจ่ายแต่บันทึกข้อมูลได้	 จะแสดงเครื่องหมาย	

กากบาทสีแดง	

- เม็ด หรือ cc ต่อครั้ง	 ให้ระบุเป็นจำนวนเม็ดต่อมื้อ	 (สามารถระบุไม่

เกินตัวเลข	1	ตำแหน่ง	จุดทศนิยมได้	1	ตำแหน่ง)	หรือ	ปริมาณ	cc	ต่อมื้อ	เมื่อจ่ายยาน้ำ	(สามารถ

ระบุไม่เกินตัวเลขสองตำแหน่ง	จุดทศนิยม	1	ตำแหน่ง)		
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- จำนวนครั้งต่อวัน	 ให้ระบุจำนวนมื้อที่ผู้ป่วยกินต่อวัน	 (สามารถระบุ

ตัวเลขไม่เกิน	1	ตำแหน่ง)	

- จำนวนยาที่จ่าย (เม็ด หรือ ขวด)	 โปรแกรมจะนำ	 จำนวนเวลาที่ใช้ 

เม็ดหรือ cc ต่อครั้ง	 และ	จำนวนครั้งต่อวัน	 มาคำนวณยาเป็นจำนวนเม็ด	 (กรณียาเม็ด)	 หรือ	 ขวด	

(กรณียาน้ำ)	และนำข้อมูลนี้ไปประมวลผลการชดเชยยาต่อไป	

- กรณที่มีการจ่ายยารายการเดียวกันมากกว่า	 1	 ความแรง	 สามารถกด

เครื่องหมาย	 	หลังรายการยาเพื่อบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมได้	

z	Adherence	 คือการประเมินความสม่ำเสมอในการกินยาของผู้ป่วยตาม

มาตรฐาน	

  

o การบันทึกยาป้องกันการติดเชื้อ	HIV	สำหรับทารกที่คลอด	จะสามารถบันทึก

ได้เมื่อมีการบันทึก	ระยะของการตั้งครรภ์	เป็น	ระยะคลอด	เท่านั้น		

§	ผลการคลอด	 ต้องบันทึกจำนวนบุตรทั้งที่เกิดมีชีพและไรชีพ	 จากนั้น

รายการยาต่างๆจึงสามารถบันทึกต่อได้	

 

§	รายละเอียดข้อมูลทารกที่คลอด	

- คลอดครั้งที่	คือ	การคลอดครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่ในชีวิต		

- วันคลอด	(เมื่อระบุวันคลอดสามารถคำนวนอายุครรภ์เมื่อคลอดให้โดย

อัตโนมัติ)	

 

o รายการทารกที่คลอด		

§	ให้บันทึกเลขประจำตัวประชาชนของลูก	 ทั้งนี้การบันทึกจะเชื่อมโยงกับ

การตรวจสอบในการส่งตรวจ	 PCR	 หากไม่บันทึกเลข	 13	 หลักที่ถูกต้อง

จะไม่สามารถส่งตรวจ	PCR	ในทารกได้	
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§	สูตรยาสำหรับทารก	คลิกที่	ปุ่มเลือกยา	จะแสดงรายการยาสำหรับทารก

เพื่อการป้องกัน	 โดยสามารถระบุรายละเอียดการเบิกต่างๆได้เหมือนใน

เมนูการรักษาติดตามผล	

 

o การบันทึกยาลดไขมัน	 ยาป้องกันโรคติดเชื้อฉแวยโอกาส	 สถานะผู้ป่วย	 และ

วันที่นัดหมาย	ให้บันทึกเหมือนนเมนูการรักษาและติดตามผลแบบปกติ	

 

 

 

4.5  การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

การบันทึกข้อมูลการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการที่อยู่ในสิทธิประโยชน์	 เช่น	 Anti-HIV,	

PCR,	CD4,	Viral	Load,	Drug	Resistance,	Blood	Chemistry	หน่่วยบริการจะต้องบันทึกเพื่อขอ	

“เลขที่ใบส่งตรวจ”	 สําหรับใช้อ้้างอิงในการแนบไปพร้อมตัวอย่างเลือดเพื่อทำการตรวจ	และอ้างอิง

การบันทึกผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ	 ซึ่งในการส่งตรวจแต่ละครั้ง	 โปรแกรมจะตรวจสอบ

เงื่อนไขตามสิทธิประโยชน์ที่ได้้รับ	 เช่่น	 ตรวจเกินจํานวนครั้งที่กําหนดหรือไม่่	 ผ่่านการตรวจอื่นๆ	 ที่

จําเป็นมาก่่อนหรือยัง	หากพบว่่าผู้้ป่่วยได้้ใช้้สิทธิ์ครบตามที่กําหนดไว้แล้้ว	โปรแกรมจะแสดงข้อความ

ว่าการส่งตรวจครั้งนี้ได้รับการอนุมัติหรือไม่		
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โดยการตรวจทางห้องปฏิบัติการจะแยก	2	เมนู	คือ		

1)	 ข้อมูลการส่งตรวจหาการติดเชื้อ	 HIV	 ซึ่งเป็นเมนูใช้บันทึกการส่งตรวจ	 Anti-HIV		 

ผู้สงสัยการติดเชื้อทั่วไป	และการส่งตรวจ	PCR	สำหรับทารกที่เกิดจากแม่ติดเชื้อเอชไอวี	

2)	 ข้อมูลการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการอื่นๆ	เช่น	การส่งตรวจ	CD4,	VL,	DR,	Blood	

Chemistry	

 

 

 

 

o ค้นหาข้อมูลการส่งตรวจการติดเชื้อ	 HIV	 และ	 PCR	 สามารถค้นหา

ประวัติการส่งตรวจ	ได้โดยใช้	เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อ-นามสกุล	เลขที่ใบ

ส่งตรวจ	 วันที่ส่งตรวจ	 สถานที่ตรวจ	 สถานะข้อมูล	 หรือสิทธิการรักษา

พยาบาล	ณ	วันที่ตรวจ	โดยระบุอย่างน้อย	1	 เงื่อนไข	กด	“ค้นหา”	จากนั้น

โปรแกรมจะดึงข้อมูลของการส่งตรวจครั้งนั้นมาแสดงให้	 เช่น	รหัสหน่วยที่ส่ง

ตรวจ	 หน่วยตรวจ	 เลขประจำตัวประชาชน	 วันทีส่งตรวจ	 สถานะการอนุมัติ	

สิทธิการรักษา	

 

4.5.1	 การส่งตรวจการติดเชื้อ	HIV	และ	PCR	
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o การบันทึกข้อมูลการส่งตรวจการติดเชื้อ	HIV	และ	PCR	

 

 

§	รายการตรวจทางห้องปฏิบัติการ	 เลือกประเภทการส่งตรวจ	 หาการติด

เชื้อเอชไอวี		

-	การส่งตรวจ	AntiHIV	สำหรับหาการติดเชื้อเอชไอวี	

-	การส่งตรวจ	PCR	 ในเด็กทารกที่มีอายุตั้งแต่	1	 เดือนขึ้นไป	แต่ไม่เกิน	

6	เดือน		

§	ระบุเลขประจำตัวประชาชน	หรือค้นหาจากชื่อและนามสกุลแล้วเลือกวัน

ที่จะทำการส่งตรวจโดยสามารถส่งตรวจล่วงหน้าได้ไม่เกิน	 30	 วัน	 คลิก	

“เพิ่มข้อมูลการส่งตรวจ	HIV”	
 
หมายเหตุ	:		
1) ปัจจุบัน	การส่งตรวจ	Anti-HIV	 เชื่อมโยงกับการทำ	VCT	หากไม่พบ	การทำ	VCT	ภาย	90	 วัน	ที่ผ่านมา		 

จะไม่อนุญาตให้ส่งตรวจ	Anti-HIV		
2) กรณีการส่งตรวจ	 PCR	 ต้องบันทึก	 เลข	 13	 หลัก	 ของลูกในเมนู	 การให้ยาป้องกันการติดเชื้อจากแม่สู่ลูก	

หากไม่มีการบันทึกเลข13	หลักของลูกในเมนู	จะไม่สามารถส่งตรวจ	PCR	ได้	

 

§	ตรวจสอบข้อมูลพื้นฐาน	เช่น	รายการตรวจ	เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อ-

สกุล	 สิทธิการรักษา	 หน่วยบริการหลัก	 ครั้งที่ของการตรวจในปีงบ

ประมาณนั้นและผู้ใช้งานต้องระบุ	 สถานที่ตรวจ	 (กรณีตรวจ	 Anti-HIV	

จะแสดงรหัสเดียวกับหน่วยส่งตรวจ)	 แต่กรณีการตรวจ	 PCR	 สามารถ

เลือกส่งตรวจได้ตามรายชื่อที่แสดง	 ในโปรแกรม	 และระบุชื่อแพทย์ผู้สั่ง

ตรวจ	
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§	การเลือกหน่วยบริการ	

 

§	ตรวจสอบความถูกต้องการส่งตรวจอีกครั้ง	
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§	เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อย	 โปรแกรมจะแสดงรายการใบส่งตรวจทางห้อง

ปฏิบัติการซึ่งสามารถสั่งพิมพ์แนบกับตัวอย่างเลือดส่งไปยังหน่วยตรวจ	

 

 

4.5.2	 การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการอื่นๆ	

o ค้นหาข้อมูลการส่งตรวจ	CD4,	VL,	DR,	Blood	Chemistry	สามารถค้นหา

ประวัติการส่งตรวจ	ได้โดยใช้	 เลขทะเบียนผู้ป่วย	NAP	number	เลขที่ใบส่ง

ตรวจ	วันที่ส่งตรวจ	สถานที่ตรวจ	สถานะข้อมูล	หรือสิทธิการรักษาพยาบาล	

ณ	วันที่ตรวจ	โดยระบุอย่างน้อย	1	เงื่อนไข	กด	“ค้นหา”		
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o การบันทึกข้อมูลการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการอื่นๆ	 

§	เลือกรายการตรวจ	 ได้ว่ามีความประสงค์จะส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

ประเภทใด	 จากนั้นให้ ระบุ	 NAP	 number	 และวันที่ส่งตรวจ	 ซึ่ง

สามารถกำหนดล่วงหน้าได้	30	วัน	และคลิก	“เพิ่มข้อมูลการส่งตรวจ” 

 

§	โปรแกรมจะตรวจสอบเงื่อนไขการส่งตรวจ	 เช่น	 สิทธิในการรักษา	

จำนวนครั้งในปีงบประมาณ/ปีการรักษา	 การบันทึกผลการตรวจของครั้ง

ล่าสุด	 หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขนี้โปรแกรมจะแสดงข้อความเตือนว่า

สามารถส่งตรวจได้แต่ไม่อยู่ในเกณฑ์การเบิกจ่าย	 จึงไม่สามารถเบิกค่า

ชดเชยได้ ตัวอย่างเงื่อนไขการส่งตรวจ	เช่น	 

o การส่งตรวจ	CD4,	VL	แต่ละครั้งต้องห่างกันมากกว่า	90	วัน		

o การส่งตรวจ	VL	ผู้ป่วยต้องกินยาต้านไวรัสมากกว่า	90	วัน	

o การส่งตรวจ	DR	ต้องมีการส่งตรวจ/บันทึกผล	VL	ครั้งล่าสุดที่มี

ค่ามากกว่า	1,000	copies/ml	
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หมายเหตุ:	 การบันทึกข้อมูลการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการอื่นๆ	 (Blood	 Chemistry)	 หน่วยบริการสามารถ
เลือกส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐานบางรายการได้	ไม่จำเป็นต้องเลือกตรวจทุกตัวพร้อมกัน	ซึ่ง
จะไม่ทำให้ผู้ป่วยเสียสิทธิ์	 และสามารถมาเลือกเพิ่มวันที่เพื่อส่งตรวจรายการที่เหลือได้ภายในปีงบ
ประมาณนั้นๆ	 ซึ่งตัวเลขในวงเล็บด้านหลังแต่ละรายการ	 คือ	 จำนวนครั้งที่ส่งตรวจแล้วใน
ปีงบประมาณนั้น	

§	เลือกหน่วยบริการ	 สามารถส่งตรวจได้เฉพาะหน่วยตรวจที่ขึ้นทะเบียน

และประกาศโดย	 สปสช.	 เท่านั้น	 โดยใส่เลขรหัสสถานพยาบาลหน่วย

ตรวจ	หรือ	คลิกที่	“เลือกหน่วยตรวจ” 

 

§	เลือกแพทย์ผู้ส่งตรวจ 

 

§	คลิก	 “บันทึก”	 โปรแกรมจะให้ยืนยันและแสดงใบส่งตรวจเพื่อใช้

ประกอบการส่งตรวจ 
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4.6  การบันทึกผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

การบันทึกผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการสามารถทําได้ทั้งหน่วยบริการที่เป็นผู้ส่งตรวจ	

หรือ	 หน่วยบริการที่เป็นผู้ตรวจ	 ซึ่งผู้ใช้งานทุกระดับสามารถทําการค้นหาข้อมูลผลตรวจทางห้อง

ปฏิบัติการโดยใช้เลข	NAP	number	ได้		

 

o ค้นหาการส่งตรวจ	โดยใช้เลข	NAP	number	หรือ	วันที่ส่งตรวจ	จากนั้นให้

เลือกรายการส่งตรวจที่จะทำงานบันทึก	และคลิก	“ค้นหา”	
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o การบนัทกึผลการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร	Anti-HIV	หรอื	PCR		ใหร้ะบ	ุวนัที่	

ตรวจซึ่งเป็นวันที่ทำการตรวจตัวอย่างเลือดนั้นจริงๆ	 ผลการพิจารณาว่า

ตัวอย่างเลือดที่ส่งมานั้นตรวจได้หรือไม่ได้	 ผลการตรวจ	 และสามารถระบุ

สาเหตุที่ตรวจไม่ได้เป็นข้อความ	

 

 

o บันทึกการตรวจทางห้องปฏิบัติการ	CD4	ให้ระบุ	วันที่ตรวจ	ผลการพิจารณา	

และผลตรวจ	 โดยให้บันทึกทั้ง	 2	ค่า	คือ	ค่าที่เป็นร้อยละ	 (%)	และค่าที่เป็น

จำนวนเม็ดเลือด 

 

o การบันทึกการตรวจทางห้องปฏิบัติการ	 (Viral	 Load)	 ให้ระบุ	 วันที่ตรวจ		 

ผลการพิจารณา	 และค่าของปริมาณไวรัส	 (หน่วยเป็น	 copies/ml)	 จากนั้น

โปรแกรมจะคำนวนเป็นค่า	VL	log10	ให้ 

 

o การบันทึกการตรวจทางห้องปฏิบัติการ	 (Drug	 Resistance)	 ให้ระบุ	 วันที่

ตรวจ	ผลการพิจารณา	ผลตรวจ	สาเหตุที่ตรวจไม่ได้	และแนบไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 
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§	การบันทึก “ผลตรวจ”	 ให้คลิก	 “รายการดื้อยา”	 โปรแกรมจะแสดง

รายการยาต้านไวรัสตามภาพด้านล่าง	 โดยให้ระบุผลของยาต้านไวรัส

แต่ละรายการ	 และคลิก	 “บันทึก”	 โปรแกรมแสดงสรุปรายการยา	

จำแนกตามกลุ่มยา	 และผลการพิจารณาแต่ละตัวยา	 ตรวจสอบและ

บันทึกอีกครั้ง	

  

§	การแนบเอกสารอ้างอิง	 คลิก	 “แนบไฟล์”	 โปรแกรมจะแสดงผลดังภาพ	

คลิก	“Browse”		จากนั้นไปเลือกไฟล์ที่ต้องการแนบ	คลิก	“ตกลง”	โดย

รายละเอียดแต่ละหัวข้อเป็นดังนี้คือ	

-	 รายการผลการตรวจ	 คือ	 รายงานผลการตรวจ	Drug	 Resistance	ที่

แพทย์ผู้รักษาใช้ดูเป็นตัวหลัก	(ชนิดไฟล์	PDF)	

-	 Sequence	 File	 เพื่อนำมาวิเคราะห์และแปลผลเชื้อดื้อยาได้เองใน

ระดับประเทศ	(ชนิดไฟล์	TXT)	

-	 รายงานอื่น	เช่น	Rama	Score	หรือไฟล์ชนิดอื่นๆ	

 

o การบันทึกการตรวจทางห้องปฏิบัติการ(Blood	 Chemistry)	 ให้ระบุ	 วันที่

ตรวจ	ผลการพจิารณา	ผลตรวจแยกตามรายการตรวจ	และสาเหตทุีต่รวจไมไ่ด้ 
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4.7  การขอเปลี่ยนสูตรยา ARV 

การขอเปลี่ยนสูตรยา	ARV	หน่วยบริการสามารถเปลี่ยนสูตรยาได้หากแพทย์มีความเห็น

ควรให้เปลี่ยน	โดยแบ่งการเปลี่ยนสูตรยาเป็น	ระดับ		

o สูตรพื้นฐาน	แพทย์ผู้รักษาสามารถดำเนินการปรับเปลี่ยนสูตรยาได้เอง	

o สูตรดื้อยา	 ต้องส่งปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการแต่งตั้งและประกาศ

จาก	สปสช.	

o สูตรลำดับที่	3	ต้องส่งปรึกษา	3rd	Line	ARV	expert	ที่ได้รับการแต่งตั้งและ

ประกาศ	 จาก	 สปสช.	 รวมทั้งสามารถเข้ารับบริการได้ตามหน่วยบริการที่

ประกาศเป็นหน่วยจ่ายยาต้านไวรัสลำดับที่	3	เท่านั้น		

 

 

o การค้นหาข้อมูลการเปลี่ยนสูตรยา	 ARV	 ของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์	

โดยค้นหาจากเลข	 NAP	 number	 หรือวันที่ขอเปลี่ยนสูตรยา	 จากนั้น

โปรแกรมจะแสดงข้อมูลที่ค้นหา	 เช่น	 วันที่ขอเปลี่ยนสูตรยา	 ประเภทการขอ

เปลี่ยนสูตรยา	
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o การบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนสูตรยา	ARV	ของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์	

§	คลิก	 “เพิ่ม”	 ระบุเลข	 NAP	 number	 และวันที่ขอเปลี่ยนสูตรยา	 และ

คลิก	“เพิ่มแบบคำขอเปลี่ยนสูตรยา”	

 

§	โปรแกรมจะแสดงข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วย	 เช่น	 หน่วยที่ให้บริการ	 วันที่

ตรวจรักษาและยา	ARV	ที่ผู้ป่วยได้รับอยู่ในปัจจุบัน	

 

§	ระบุ	ข้อมูลการขอเปลี่ยนสูตรยา  

 
u

v
w
x
y

z
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u	ประวัติการตรวจทางห้องปฏิบัติการ	 แพทย์ที่จะทำการเปลี่ยนสูตรยา

สามารถดูประวัติการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ	 เพื่อประกอบการ

พิจารณาปรับเปลี่ยนสูตรยาได้	 โดยคลิก	 “ประวัติการส่งตรวจทางห้อง

ปฏิบัติการ”	 โปรแกรมจะแสดงประวัติการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

ต่างๆ	

 

v	สูตรยาที่ต้องการ	 แพทย์ผู้ปรับเปลี่ยนสูตรยาสามารถเลือกสูตรยาที่

เหมาะสมกับการรักษาได้โดย	 คลิก	 “เลือกยา”	 โปรแกรมจะแสดงชื่อยา

ทั้งหมด	แพทย์สามารถเลือกตัวยาแต่ละตัวที่จ่ายให้ผู้ป่วยที่ละตัวได้	
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w	หลังจากเลือกตัวยาแล้วโปรแกรมจะแสดงรายการยาเพื่อระบุความแรง

ของยา	จำนวนเม็ด	หรือ	cc	ต่อครั้ง	และจำนวนครั้งต่อวัน		

 

x	ระบุเหตุผลในการขอเปลี่ยนสูตรยา	

 

y	กรณีสูตรยาที่เลือกประกอบด้วยยาที่ต้องขออนุมัติ	 ระบบจะแสดงหน้า

จอให้	 ระบุ	 แพทย์ผู้ให้คำปรึกษาเปลี่ยนสูตรยา	 และสามารถส่งข้อความ	

หรือข้อคิดเห็นระหว่างผู้ขอเปลี่ยนสูตรยากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้	
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z	แนบเอกสารประกอบการพิจารณาขอเปลี่ยนสูตรยา	 ผู้ใช้งานสามารถ

แนบไฟล์เอกสารใดๆเพื่อให้แพทย์พิจารณาในการเปลี่ยนสูตรยาได้ด้วย	

โดย	 คลิกเลือกที่	 Browse	 จากนั้นเลือกไฟล์หรือดอกสารที่ต้องการแนบ

เพื่อให้แพทย์พิจารณาการเปลี่ยนสูตรยา	

 

§	ยืนยันข้อมูลการขอเปลี่ยนสูตรยา	ARV	ของผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์	
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4.8  การอนุมัติขอเปลี่ยนสูตรยาต้านไวรัส 

การบันทึกข้อมูลการอนุมัติสูตรยาต้านไวรัสนั้น	 เมนูนี้ผู้ใช้งานที่ได้รับสิทธิ์	 คือ	 แพทย์ผู้

เชี่ยวชาญในการพิจารณาการปรับเปลี่ยนสูตรยา	 โดยกระบวนการดำเนินงานนั้นให้แพทย์ผู้รักษา

บันทึกข้อมูลการขอเปลี่ยนสูตรยาในเมนูการขอเปลี่ยนสูตรยา	 แล้วเลือกปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

จากโปรแกรมที่อยู่ในพื้นที่	ของ	สปสช.	เดียวกัน	จากนั้นจึงประสานไปยังแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ	และเข้า

เมนูนี้เพื่อระบุผลการพิจารณาเปลี่ยนสูตรยาต้านไวรัสโดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้	

o ค้นหาข้อมูลการขออนุมัติปรับเปลี่ยนสูตรยาด้วยเลข	NAP	 number	 และ

เลือกสถานะข้อมูล	“รออนุมัติ”		

 

   

o โปรแกรมจะแสดงข้อมูลที่ค้นหา	 โดยมีรายละเอียดที่ค้นหาคือ	 สถานะการ

อนุมัติ	 วันที่ขอเปลี่ยนสูตรยา	 วันที่พิจารณาเปลี่ยนสูตรยา	 (จะมีวันที่ขึ้นหลัง

อนุมัติเรียบร้อยแล้ว)	ประเภทการขอเปลี่ยนสูตรยา	หน่วยบริการที่ขอเปลี่ยน

สูตรยา	ชื่อแพทย์ที่ขอคำปรึกษา	และสิทธิการรักษาพยาบาล	

o คลิก	 “ ”	 โปรแกรมมจะแสดงข้อมูลของผู้ป่วย	 ข้อมูลการรักษาครั้ง

ล่าสุด	 ข้อมูลการขอเปลี่ยนสูตรยา	 เช่น	 วันที่ขอเปลี่ยนสูตรยา	 สูตรยาที่

ต้องการ	เหตุผลการขอเปลี่ยนสูตรยา	และไฟล์เอกสารที่แนบมาด้วย	
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o ระบุ	 ข้อมูลผลการพิจารณาการขอเปลี่ยนสูตรยา	 โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ	

ประกอบด้วย	

u	วันที่พิจารณาเปลี่ยนสูตรยา	 (สามารถเลือกวันที่ย้อนหลังตามการ

พิจารณาจริงได้แต่ต้องเป็นวันที่หลังจากวันที่ขอเปลี่ยนสูตรยา)	

v	ผลการพิจารณาเปลี่ยนสูตรยาโดยหากเป้นสูตรเดียวกับที่แพทย์ผู้รักษา

เสนอมาให้เลือก	 อนุมัติโดยเป็นสูตรยาเดิมกับที่ขอ	 แต่หากมีความเห้น

ต่าง	 ให้เลือกเปลี่ยนสูตรยาเป็น	 จากนั้นจึงคลิก	 เลือกยา	 โปรแกรมจะ

แสดงรายการยาให้แทพย์เลือก	 และหากไม่มีความเห้นให้เปลี่ยนยาให้

เลือก	ไม่อนุมัติ	

w	หมายเหตุ	 แพทย์สามารถใส่ข้อความที่เป้นความคิดเห้นเพิ่มเติมลงใน

กล่องข้อความนี้ได้	

x	จากนั้นกดบันทึก	เป็นการสิ้นสุดการพิจารณาอนุมัติสูตรยา	

u
v

w

x
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o ประวัติการเข้ารับรักษาและติดตามผล	

ผู้ใช้งานสามารถค้นหาประวัติของผู้ป่วยได้ด้วยเลข	NAP	number	เพื่อดูว่าผู้

ป่วยนี้เคยรับการรักษาที่ไหนและมีประวัติการติดตามการรักษาเป็นอย่างไรบ้าง	ไม่ว่าผู้ป่วยจะเคยรับ

บริการที่ใดก็ตามถ้ามีการบันทึกข้อมูลผ่านระบบ	NAP	 จะสามารถค้นหาได้ทั่วประเทศ	 โดยสามารถ

เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้โดย	 คลิกเลข	NAP	Number	 จากนั้นโปรแกรมจะแสดงรายละเอียด

ในเมนู	การรักษาติดตามผล	

4.9  เมนูอำนวยความสะดวกอื่นๆ 

โปรแกรม	 NAP	 มีเมนูสำหรับอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้งานในการติดตามการรักษา

หลายเมนู	ประกอบด้วย	

4.9.1 เมนูสำหรับใช้ค้นหาประวัติผู้ป่วย	

	 เมนูนี้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาประวัติผู้ป่วยที่เข้าสู่ระบบบริการ	 ได้ทั่วประเทศโดย

ใช้เลข	NAP	Number	เพื่อติดตามประวัติต่างๆ	ได้	

 

 

o ประวัติการลงทะเบียน	สามารถค้นหาได้โดยใช้เลข	NAP	number		

เมื่อใส่เลข	 NAP	 number	 แล้ว	 คลิก	 “ค้นหา”	 โปรแกรมจะแสดงประวัติ

หน่วยบริการที่ลงทะเบียน	 วันที่ลงทะเบียน	 สิทธิ	ณ	 วันที่ลงทะเบียน	 และสถานะการมีชีวิต	 ซึ่งผู้ใช้

งานสามารถคลิกเข้าไปดู	 ประวัติอื่นๆ	 เพิ่มเติมได้	 โดยคลิกที่เลข	 NAP	 number	 แต่จะไม่สามารถ

เห็นชื่อ-นามสกุล	หรือเลขประจำตัวประชาชนได้	
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o ประวัติการส่งตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี	

ผู้ใช้งานสามารถค้นหาประวัติการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีได้	 แยกการ

ตรวจเป็น	 Anti-HIV	 และ	 PCR	 เพื่อใช้ตรวจสอบ	 ลดปัญหาการส่งตรวจซ้ำซ้อนแต่จะไม่สามารถแส

ดงผลการตรวจได้	 โดยโปรแกรมจะแสดงข้อมูลการตรวจ	 เช่น	 วันที่ส่งตรวจ	 รายการตรวจ	 หน่วย

บริการที่ตรวจ	และสถานะการบันทึกผลการตรวจ	

 

o ประวัติการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการอื่นๆ		

ผู้ใช้งานสามารถค้นหาประวัติการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการอื่นๆ	พร้อมผล

กาตรวจเพื่อประกอบการพิจารณาในการติดตามการรักษา	และเพื่อลดความซ้ำซ้อนในการตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการอื่นๆ	ด้วย	โดยโปรแกรมจะแสดงรายละเอียด	เช่น	วันที่ส่งตรวจ	รายการตรวจ	เลขที่

ใบส่งตรวจ	หน่วยบริการที่ตรวจ	การอนุมัติ	และผลการตรวจ	
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4.9.2	 เมนู	ส่งเบิกชดเชยสำนักงานประกันสังคม		

	 เมนูนี้มีไว้เพื่อการเบิกจ่ายสำหรับหน่วยบริการที่ให้บริการผู้ป่วยสิทธิประกัน

สังคม	 และเป็นคู่สัญญาหลักกับสำนักงานประกันสังคม	ซึ่งตั้งแต่วันที่	 1	 มกราคม	 2556	 สำนักงาน

ประกันสังคมใช้	 โปรแกรม	NAP	 เพื่อการเบิกจ่ายการตรวจทางห้องปฏิบัติการ	 CD4,	 VL	 และ	 DR	

โดยมีเงื่อนไขการเบิกจ่ายคือ	 ไม่ว่าผู้ประกันตนจะไปรับบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ใดก็ตาม	

สำนักงานประกันสังคมจะชดเชยค่าตรวจไปที่หน่วยบริการที่เป็นคู่สัญญาหลักที่แสดงในฐานตรวจ

สอบสิทธิของผู้ประกันตนเท่านั้น		

 

ประกอบด้วย	3	ขั้นตอนคือ	

o การตรวจสอบการขอเบิกชดเชยการตรวจทางห้องปฏิบัติการ	 เพื่อค้นหา

ข้อมูลที่โรงพยาบาลบันทึกข้อมูลส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ	 ทั้งที่ส่งเบิกกับ	

สปส.	แล้ว	และยังไม่ส่งเบิกกับ	สปส.	โดยระบุ	เงื่อนไขที่ต้องการ	(อย่างน้อย	

1	เงื่อนไข)	ดังนี้	

§	วันที่ส่งตรวจ	 ไม่เกิน	 90	 วันต้องอยู่ในรอบไตรมาสเดียวกันโดยคิดเป็น

ปีปฏิทิน	

§	เลขที่ใบขอเบิก	 หมายถึง	 Statement	 number	 :	 NAPPLHCODE-

00009 

§	รายการตรวจทางห้องปฏิบัติ	 สามารถเลือกแสดงข้อมูลทุกรายการตรวจ	

หรือ	เฉพาะบางรายการ	ได้	
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o การบันทึกเบิกชดเชยการตรวจทางห้องปฏิบัติการ	

§	เป็นเมนูสำหรับค้นหาและระบุค่าใช้จ่ายในการเบิกจ่ายการส่งตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการ	

 

§	ระบุวันที่ส่งตรวจ	 วันที่ส่งตรวจ	 ไม่เกิน	 90	 วันต้องอยู่ในรอบไตรมาส

เดียวกันโดยคิดเป็นปีปฏิทิน	

§	รายการตรวจทางห้องปฏิบัติ	สามารถเลือกทุกรายการตรวจ	หรือ	เฉพาะ

บางรายการ	ได้	

§	กดปุ่ม	“เพิ่มข้อมูลการเบิกชดเชย”	ระบบจะดึงข้อมูลที่ยังไม่ได้ส่งเบิกกับ	

สปส.	ตามเงื่อนไขมาให้	

 

§	ระบุค่าใช้จ่ายในการเบิกจ่ายการตรวจทางห้องปฏิบัติการ	 และคลิก	

“บันทึก”	

§	ตรวจสอบข้อมูลการเบิกชดเชยอีกครั้ง	ถ้าต้องการแก้ไข	คลิก	“แก้ไข”จะ

กลับไปยังหน้าจอ	เพื่อให้แก้ไขจำนวนเงินขอเบิก	

§	ถ้าต้องการดูตัวอย่างรายงาน	 คลิก	 “ดูตัวอย่างรายงาน”จะยังไม่มีเลขที่

ขอเบิก	ปรากฏในรายงาน		

§	ถ้าต้องการยืนยันข้อมูลเพื่อส่งเบิกกับ	 สปส.	 คลิก	 “ยืนยันข้อมูล”จะ

แสดงเลขที่ใบขอเบิก	(Statement	number)	
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o พิมพ์แบบคำร้องและใบสั่งจ่ายค่าบริการทางการแพทย์	

 

§	ระบุเงื่อนไขที่ต้องการ	(อย่างใดอย่างหนึ่ง	หรือ	รวมกัน)	

-	 ระบุวันที่ส่งตรวจ	 วันที่ส่งตรวจ	 ไม่เกิน	 90	 วันต้องอยู่ในรอบไตรมาส

เดียวกันโดยคิดเป็นปีปฏิทิน	

-	 รายการตรวจทางห้องปฏิบัติ	 สามารถเลือกทุกรายการตรวจ	 หรือ	

เฉพาะบางรายการได้	

-	 เลขที่ใบขอเบิก	 หมายถึง	 Statement	 number	 :	 NAPPLHCODE-

00009 

§	เลือกรายการตรวจทางห้องปฏิบัติ	 สามารถเลือกแสดงข้อมูลทุกรายการ

ตรวจ	หรือ	เฉพาะบางรายการ	ได้	

§	จากนั้นคลิก	“ค้นหา”	การค้นหาข้อมูลเพื่อสั่งพิมพ์	 ใบสั่งจ่ายให้ระบุราย

ละเอียดที่ต้องการค้นหา	

 

§	โปรแกรมจะแสดงข้อมูลที่ผ่านการยืนยันข้อมูลเพื่อส่งเบิก	สปส.	จากเมนู	

“เบิกชดเชยการตรวจทางห้องปฏิบัติการ”	แล้วเท่านั้น	 โดยสรุปรวมตาม

เลขที่ใบขอเบิก	 จากนั้นคลิก	 “พิมพ์”	 ตามรายการที่ต้องการ	 โปรแกรม

จะแสดงใบสั่งจ่ายค่าบริการทางการแพทย์	
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4.9.3	 เมนูสรุปประวัติผู้ป่วยราย	NAP	Number	

	 เป็นเมนูที่ทำไว้เพื่ออำนวยความสะดวกกับผู้ใช้งาน	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้

สามารถดูสรุปประวัติของผู้ป่วยรายบุคคล	 ตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ	 ช่วงเวลาที่กินยาต้านไวรัส

หรือติดตามการรักษาตลอดจนการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทุกรายการโดยสามารถดำเนินการได้	

ดังนี้	

 

 

o ระบุเลข	NAP	number	หรือ	สิทธิรักษาพยาบาล	หรือ	สถานการณ์มีชีวิต	ที่

ต้องการดูผลสรุปการติดตาม	แล้วคลิก	“ค้นหา”	
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o โปรแกรมจะแสดงข้อมูลรายละเอียด	 เช่น	 เลข	 NAP	 number	 วันที่ลง

ทะเบียน	 สิทธิการรักษา	 สถานะการมีชีวิต	 และการส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์	

Excel	เพื่อสามารถพิมพ์ออกมารวบรวมเข้าแฟ้มการติดตามการรักษาได้	

 

o เมื่อคลิกเลือก	export	 โปรแกรมจะให้บันทึกเป็นไฟล์	 Excel	 โดยแบ่งข้อมูล

เป็น	3	sheet	คือ	สรุปจำนวนครั้งการมาติดตามการรักษา(รวมทั้งรับยาและ

ตรวจทางห้องปฏิบัติการ)	 Sheet	 ต่อมาคือข้อมูลการตรวจทางห้องปฏิบัติ

การ	และ	ประวัติการตรวจรักษา	

 

4.9.4 สรุปรายชื่อผู้ป่วยตามวันที่นัดหมาย	

	 โดยเมนูนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนการนัดผู้ป่วยมารับบริการ	 โดยแสดงกิจกร

รมเป็นนรูปแบบปฏิทินเพื่อทราบว่ามีการนัดผู้ป่วยมารับบริการใดในแต่ละวันบ้าง	 พร้อมทั้งทำให้

ทราบว่ามีผู้ป่วยที่ขาดการติดตามการรักษาด้วยหรือไม่	โดยแบ่งประเภทการนัดหมายดังนี้	

§	การค้นหาข้อมูลการนัดมาให้คำปรึกษา	

§	การค้นหาข้อมูลการนัดส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ	

§	การค้นหาข้อมูลการนัดมาติดตามการรักษา	

 

 

ระบุรายละเอียดในการค้นหาเช่นช่วงเวลาของวันที่นัดหมาย	ค้นหาตามเลข	NAP	

Number	 หรือรายการที่นัดหมาย	 และยังสามารถกำหนดให้แสดงรายงานบนหน้าเว๊บ	หรือส่งออก

เป็นไฟล์	Excel		
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4.10 การจัดการข้อมูลระบบ 

	การจัดการข้อมูลพื้นฐาน	เพื่อใช้แสดงข้อมูลในโปรแกรม	เช่น	ข้อมูลแพทย์ผู้ตรวจรักษา	

ข้อมูลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ	 และข้อมูล	 HIV	 Coordinator	 โดยผู้ใช้งานในโปรแกรมต้องเพิ่ม	 หรือปรับ

แก้ไขแพทย์ผู้รักษาในโปรแกรมก่อนเริ่มดำเนินการบันทึกการให้บริการ	โดยมีขั้นตอนดังนี้	

 

4.10.1 ข้อมูลแพทย์ผู้ตรวจรักษา	 	

o การค้นหาข้อมูลแพทย์ผู้ตรวจรักษา	 โดยสามารถค้นหาได้จาก	 ชื่อ-สกุล	 เลข

ที่ใบประกอบโรคศิลป์	 และคลิก	 “ค้นหา”	 โปรแกรมจะแสดงรายละเอียด

แพทย์ผู้รักษาที่เคยเพิ่มข้อมูลไว้	 โดยผู้ใช้งานสามารถลบออกได้โดย	 เลือก

คลิกที่		ช่อง	ลบ	แล้ว	คลิกที่เครื่องหมาย	กากบาทสีแดง	

 

 

o การเพิ่มแพทย์ผู้รักษา	โปรแกรมจะให้ระบุเลขประจำตัวประชาชนของแพทย์

ที่จะทำการบันทึก		
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เมื่อระบุเลขประจำตัวแพทย์ผู้รักษา	 โปรแกรมจะแสดงชื่อ	 –	 สกุล	 และให้ระบุเพิ่มเติมคือ	

คำนำหน้าแพทย์	 เลขที่ใบประกอบโรคศิลป์	 ประเภทแพทย์เช่น	 ประจำหรือชั่วคราว	 และ	 Email	

ของแพทย์	 ซึ่งจะใช้ในการส่งข้อมูลในการขอรับคำปรึกษา	หากแพทย์ท่านนั้นได้ประกาศแต่งตั้งเป็น

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ	

 

 

4.10.2	ข้อมูลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ	

o การค้นหาข้อมูลแพทย์ผู้ตรวจรักษา	 โดยระบุ	 ชื่อ-สกุล	 หรือ	 เลขที่ใบ

ประกอบโรคศิลป์	และคลิก	“ค้นหา”	โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดแพทย์ผู้

รักษาที่เคยเพิ่มข้อมูลไว้	 โดยผู้ใช้งานสามารถลบออกได้โดย	 เลือกคลิกที่		

ช่อง	ลบ	แล้ว	คลิกที่เครื่องหมาย	กากบาทสีแดง	
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4.10.3		ข้อมูล	HIV	Coordinator	

เมนูการเพิ่มข้อมูล	 HIV-Coordinator	 นี้	 มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงรายชื่อผู้

ประสานงานของแต่ละหน่วยบริการทั้งนี้ให้	 HIV-Co	 ในหน่วยบริการสามารถค้นหารายละเอียดเพื่อ

การปะสานงานรับส่งต่อผู้ป่วย	หรือการประสานงานด้านอื่นๆ	ด้วย	

o การค้นหาผู้ประสานงานในหน่วยบริการอื่นๆทำได้โดย	 ใส่รหัสหน่วยบริการ

หรือค้นหาด้วยชื่อหน่วยบริการจากนั้นคลิก	 “ค้นหา”	 โปรแกรมจะแสดง

ข้อมูลของผู้ประสานงานในหน่วยบริการที่ค้นหา	

 

o การเพิ่มข้อมูล	HIV-Coordinator	คลิกเพิ่ม	และระบุข้อมูล	เช่น	ชื่อนามสกุล	

เบอร์โทรศัพท์	และE-Mail		
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5. การบรหิารจดัการคลงัเวชภณัฑย์าตา้นไวรสั-ยาลดไขมนั 
5.1 ระบบบริการคลังเวชภัณฑ์ยาต้านไวรัส-ยาลดไขมัน 

 

แผนผังที่ 4-5[2] ระบบบริหารคลังเวชภัณฑ์ยาต้านไวรัส-ยาลดไขมัน สิทธิหลักประกันสุขภาพ 
 

หน่วยบริการตั้งค่าข้อมูลพื้นฐานประกอบการเบิกยาต้าน 1. 
ไวรัส–ยาลดไขมัน ในโปรแกรม NAP

ปริมาณยาต้านไวรัส-ยาลดไขมัน คงคลัง ณ 1.1. 
ปัจจุบัน
ปริมาณยาต้านไวรัส-ยาลดไขมัน 1.2. 
ที่ต้องการสำรองสูงสุด
วันที่ต้องการรับยาต้านไวรัส-ยาลดไขมัน เช่น 1.3. 
ทุกวันที่ 1 ของเดือน 

 
                  

หน่วยบริการให้บริการดูแลรักษา และจ่ายยาต้านไวรัส– 2. 
ยาลดไขมันให้แก่ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์

 
 

หน่วยบริการบันทึกข้อมูลการให้บริการดูแลรักษาและ 3. 
จ่ายยาต้านไวรัส–ยาลดไขมัน / ปรับปรุงคลังยาต้านไวรัส-
ยาลดไขมันสำรอง ในโปรแกรม NAP

 
                  

ฐานข้อมูล NAP4.  ประมวลผลปริมาณยาต้านไวรัส-
ยาลดไขมัน ที่ต้องใช้สำหรับเติมเต็ม/
ปรับปรุงปริมาณยาสำรอง 
และส่งให้แก่องค์การเภสัชกรรม (เดือนละ 1 ครั้ง)

 
 

องค์การเภสัชกรรม จัดส่ง/รับคืนยาต้านไวรัส-ยาลดไขมัน5. 
ตามรอบที่หน่วยบริการกำหนด (เดือนละ 1 ครั้ง)
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5.2  การเริ่มระบบบริหารคลังเวชภัณฑ์ยาต้านไวรัส-ยาลดไขมัน 

1)	 ลงชื่อใช้งานระบบสารสนเทศ	 NAP	 ผ่าน	 URL:	 http://dmis.nhso.go.th/

NAPPLUS/login.jsp	

2)	 เลือกเมนู	“การบริหารจัดการยา”	(a)	

3)	 ตั้งค่าเพื่อเริ่มระบบบริหารคลังเวชภัณฑ์	

	 3.1)		เลือกเมนู	Initial	Stock	(b)	

 3.2)		เลือก-ตรวจสอบความถูกต้องของ	“ห้องยา”	(c)		

	 3.3)		กำหนดค่าที่เกี่ยวข้องต่าง	ๆ		

o “วันที่ต้องการให้จัดส่งยาในแต่ละเดือน”	 (d)	 =	 ระบุวันที่หน่วยบริการ

ต้องการให้จัดส่งยาถึงหน่วยบริการ	โดยระบบจะจัดส่งยาให้หน่วยบริการ

ทุกเดือน	เดือนละ	1	ครั้ง	ในวันที่หน่วยบริการกำหนด	

o “ปริมาณคงคลังที่มีอยู่	 (ขวด)”	 (e)	 =	 ปริมาณยาต้านไวรัส-ยาลดไขมัน	

ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ที่หน่วยบริการมีอยู่	 ณ	 วัน

ที่บันทึกข้อมูล	

o “ปริมาณยาสำรองสูงสุดที่ต้องการ	 (ขวด)”	 (f)	 =	 ปริมาณยาต้านไวรัส-	 

ยาลดไขมัน	ที่หน่วยบริการต้องการสำรองสูงสุด	สำหรับการดูแลผู้ติดเชื้อ

เอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์สิทธิหลักประกันสุขภาพ	 ***กรณีบันทึกค่ามาก

กว่า “ค่าสูงสุดที่แนะนำให้สำรอง (ขวด)” (i) จะต้องรอการอนุมัติ

จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ*** 

!

(a)	
(b)	

(c)	

(d)	
(m)	

(h)	 (i)	 (e)	 (f)	 (g)	

(j)	 (k)	 (l)	
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o “เหตุผลของการสำรองเกินค่าที่กำหนด”	 (g)	 =	 เหตุผลที่มีการกำหนด

ตัวเลข	“ปริมาณยาสำรองสูงสุดที่ต้องการ	(ขวด)”	มากกว่า	“ค่าสูงสุดที่

แนะนำให้สำรอง	(ขวด)”	

 3.4)			เลือก		 	

o “บันทึก”	 (j)	 กรณีต้องการบันทึกค่าไว้ก่อน	 แต่ยังไม่ต้องการส่งค่าให้	

สปสช.	

o “บันทึกและส่ง	 สปสช.”	 (k)	 กรณีต้องการส่งข้อมูลที่ได้รับการตรวจสอบ

ความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว	 และยืนยันส่งค่าดังกล่าวให้แก่	 สปสช.   

*** กรณสีง่ขอ้มลูให ้ สปสช. แลว้ จะไมส่ามารถแกไ้ขได ้ ดงันัน้ขอให้

ตรวจสอบขอ้มลูใหถ้กูตอ้งเรยีบรอ้ยกอ่นการสง่ขอ้มลูใหแ้ก ่สปสช. *** 

o	 “เคลียร์”	(l)	กรณีต้องการบันทึกข้อมูลใหม่ทั้งหมด		
 
หมายเหตุ  
-	 “จำนวนผู้ป่วย	 ณ	 ปัจจุบัน”	 (h)	 =	 จำนวนผู้ป่วยที่ยังคงได้รับการบันทึกข้อมูลการติดตามการรักษาใน

โปรแกรม	NAP	ในยารายการนั้น	ๆ		
-	 “ค่าสูงสุดที่แนะนำให้สำรอง	 (ขวด)”	 (i)	 =	 “จำนวนผู้ป่วย	ณ	 ปัจจุบัน”	 x	 ปริมาณการใช้ยาสำหรับ	 6	

เดือน/คน	
-	 “																																	”	(m)	=	สถานะการอนุมัติปริมาณสำรองสูงสุดที่ต้องการ	

 

*** การตั้งค่าเริ่มต้น (Initial Stock) สามารถทำได้เพียงครั้งเดียวก่อนเริ่มใช้งานระบบเท่านั้น 

และไม่สามารถแก้ไขได้ ดังนั้นขอให้ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องเรียบร้อยก่อนการส่งข้อมูล ให้แก่ 

สปสช. *** 

 

5.3 การจัดการระบบ (สำหรับหน่วยบริการ) 

5.3.1 การปรับปรุงปริมาณยาสำรอง 

	 หน่วยบริการสามารถปรับปรุงปริมาณยาสำรองสูงสุด	 โดยไม่ประสงค์คืนยาให้

แก่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 เนื่องด้วยเหตุผลต่างๆ	 เช่น	 จำนวนผู้ป่วยที่ใช้ยารายการ

นั้นๆ	เปลี่ยนแปลงไป	หรือต้องการปรับปริมาณให้สอดคล้องกับจำนวนวันนัด	เป็นต้น	ให้ดำเนินการ

ดังนี้	
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1)		เลือกเมนู	“Adjust	Stock”	(a)	

2)		เลือก-ตรวจสอบความถูกต้องของ	“ห้องยา”	(b)	

3)		เลือกรายการยาที่ต้องการปรับปรุง	(c)	

4)		เลือก	“ไปที่หน้า”	(d)	เพื่อค้นหารายการยาที่ต้องการปรับปรุง	

5)		ระบุค่าที่ต้องการในช่อง	“ปริมาณยาสำรองสูงสุดที่ต้องการ	(ขวด)”	(e)		

  ***กรณีบันทึกค่ามากกว่า “ค่าสูงสุดที่แนะนำให้สำรอง (ขวด)” (h)  

  จะต้องรอการอนุมัติจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ*** 

6)		ระบุเหตุผลในช่อง	“เหตุผลของการปรับ”	(f)	

7)		เลือก		

o “บันทึก”	 (g)	 เพื่อส่งข้อมูลที่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อย

แล้ว	และยืนยัน	ส่งค่าดังกล่าวให้แก่	สปสช.	

o	 “เคลียร์”	(h)	กรณีต้องการบันทึกข้อมูลใหม่ทั้งหมด	
หมายเหตุ  
-	 “จำนวนผู้ป่วย	 ณ	 ปัจจุบัน”	 (i)	 =	 จำนวนผู้ป่วยที่ยังคงได้รับการบันทึกข้อมูลการติดตามการรักษาใน

โปรแกรม	NAP	Plus	ในยารายการนั้น	ๆ		
-	 “ค่าสูงสุดที่แนะนำให้สำรอง	 (ขวด)”	 (j)	 =	 “จำนวนผู้ป่วย	ณ	 ปัจจุบัน”	 x	 ปริมาณการใช้ยาสำหรับ	 6	

เดือน/คน	
-	 “ปริมาณยาสำรอง	ณ	ปัจจุบัน”	(k)	=	ปริมาณยาสำรองที่หน่วยบริการตั้งค่า	ณ	ปัจจุบัน	
-	 “ ”	(l)	=	สถานะการอนุมัติปริมาณสำรองสูงสุดที่ต้องการ	

 

(a)	
(b)	

(c)	

(d)	(h)	

(i)	(l)	 (e)	 (f)	

(g)	

(j)	 (k)	
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5.3.2 การปรับปรุงปริมาณยาสำรอง โดยการคืน  

	 หน่วยบริการสามารถปรับปรุงปริมาณยาสำรองสูงสุดลดลงและคืนยาให้แก่

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 เนื่องด้วยเหตุผลต่าง	 ๆ	 เช่น	 จำนวนผู้ป่วยที่ใช้ยารายการ	 

นั้น	ๆ	ลดลง	หรือต้องการปรับให้สอดคล้องกับจำนวนวันนัดที่ลดลง	เป็นต้น	ให้ดำเนินการดังนี้	

 

 

1)		เลือกเมนู	“Return	Stock”	(a)	

2)		เลือก-ตรวจสอบความถูกต้องของ	“ห้องยา”	(b)	

3)		เลือกรายการยาที่ต้องการคืน	(c)	

4)		เลือก	“ไปที่หน้า”	(d)	เพื่อค้นหารายการยาที่ต้องการปรับปรุง	

5)		ระบุค่าที่ต้องการคืนในช่อง	“ปริมาณยาที่ต้องการคืน	(ขวด)”	(e)	

  ***ไม่สามารถบันทึก “ปริมาณยาที่ต้องการคืน” มากกว่า “ปริมาณยาสำรอง       

  ณ ปัจจุบัน (ขวด)” (i)*** 

6)		ระบุเลขที่ผลิตของยาที่ต้องการคืนในช่อง	“เหตุผลของการปรับ”	(g)		

7)		ตรวจสอบความถูกต้องของค่า	“ปริมาณยาสำรองใหม่	(ขวด)”	(f)	=	“ปริมาณ

ยาสำรอง	ณ	ปัจจุบัน	(ขวด)”	(l)	–	“ปริมาณยาที่ต้องการคืน	(ขวด)”	(e)		

8)		ระบุเหตุผลในช่อง	“เหตุผลของการปรับ”	(g)	

9)		เลือก		

o “บันทึก”	 (h)	 เพื่อส่งข้อมูลที่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อย

แล้ว	และยืนยัน			ส่งค่าดังกล่าวให้แก่	สปสช.	

o “เคลียร์”	(i)	กรณีต้องการบันทึกข้อมูลใหม่ทั้งหมด	
 

(a)	
(b)	

(c)	

(d)	(i)	

(k)	 (l)	 (e)	 (f)	 (g)	

(h)	

(j)	
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หมายเหตุ  
-	 “จำนวนผู้ป่วย	 ณ	 ปัจจุบัน”	 (j)	 =	 จำนวนผู้ป่วยที่ยังคงได้รับการบันทึกข้อมูลการติดตามการรักษาใน

โปรแกรม	NAP	Plus	ในยารายการนั้น	ๆ		
-	 “ค่าสูงสุดที่แนะนำให้สำรอง	 (ขวด)”	 (k)	 =	 “จำนวนผู้ป่วย	 ณ	 ปัจจุบัน”	 x	 ปริมาณการใช้ยาสำหรับ	 6	

เดือน/คน	
-	 “ปริมาณยาสำรอง	ณ	ปัจจุบัน”	(l)	=	ปริมาณยาสำรองที่หน่วยบริการตั้งค่า	ณ	ปัจจุบัน	
-	 “ ”	(m)	=	สถานะการอนุมัติปริมาณสำรองสูงสุดที่ต้องการ	

*** การคืนยาต้องเตรียมข้อมูลเลขที่ผลิตที่ต้องการคืนด้วยเสมอ  

หากไม่ดำเนินการระบุค่าที่เกี่ยวข้อง องค์การเภสัชกรรมจะไม่ดำเนินการรับยาคืน  

แต่ระบบบริหารคลังเวชภัณฑ์จะดำเนินการเปรียบเสมือนหน่วยบริการคืนยาแล้ว *** 

 

5.3.3 รอบการจัดส่ง และการแจ้งความต้องการให้จัดส่งยาด่วน  

หน่วยบริการสามารถตรวจสอบรอบการจัดส่งปัจจุบัน	 และร้องขอให้มีการจัดส่ง

ยาด่วนก่อนรอบการจัดส่งปกติได้	 เนื่องด้วยมีความจำเป็นที่ต้องให้มีการจัดส่งยาก่อนรอบการจัดส่ง

ปกติ	ให้ดำเนินการดังนี้	

	 	 	 5.3.3.1	 ตรวจสอบรอบการจัดส่ง	

(a)	

(b)	

(c)	
(d)	
(e)	
(f)	

1)	 เลือกเมนู	“รอบการจัดส่งด่วน”	(a)	

2)	 เลือก-ตรวจสอบความถูกต้องของ	“ห้องยา”	(c)	

3)	 เลือก	“ค้นหา”	(b)	

o “รอบการจัดส่งปัจจุบัน”	 (d)	 =	 วันที่หน่วยบริการต้องการให้

จัดส่งยาในแต่ละเดือน	

o “ประมาณการ	วันที่ส่งข้อมูล”	(e)	=	วันที่องค์การเภสัชกรรม

ได้รับข้อมูลเพื่อดำเนินการจัดส่ง/รับคืนยาในรอบถัดไป	
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o	 “ประมาณการ	 วันที่จัดส่งยา”	 (f)	 =	 วันที่องค์การเภสัชกรรม	

จะดำเนินการจัดส่งยา/รับคืนยาในรอบถัดไป	

   5.3.3.2 การแจ้งความต้องการให้จัดส่งยาด่วน 

*** การแจ้งความต้องการให้จัดส่งยาด่วนจะดำเนินการได้เดือนละ 1 ครั้ง   

ซึ่งรอบการจัดส่งปกติในครั้งนั้นจะไม่ถูกส่งอีก 

โดยระบบจะดำเนินการสรุปข้อมูล และส่งให้แก่องค์การเภสัชกรรมในวันถัดมา 

ดังนั้น ขอให้หน่วยบริการมั่นใจว่าการบันทึกข้อมูลดูแลผู้ป่วยครบถ้วนตามที่ต้องการแล้ว 

ก่อนดำเนินการแจ้งรอบการจัดส่งด่วน *** 

 

 

(a)	
(b)	

(c)	

(d)	

(h)	

(e)	

(f)	 (g)	

1)		เลือกเมนู	“รอบการจัดส่งด่วน”	(a)	

2)		เลือก-ตรวจสอบความถูกต้องของ	“ห้องยา”	(c)	

3)		คลิก	“เพิ่ม”	(b)	

4)		ตรวจสอบ	“ประมาณการวันที่จัดส่ง”	(d)	ซึ่งเป็นวันที่องค์การ	

					เภสัชกรรม	จะดำเนินการจัดส่งยา/รับคืนยา	
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***กรณีต้องการให้องค์การเภสัชกรรมจัดส่งยา/รับคืนยาตามข้อมูลที่ประมวลผล  

ก่อนประมาณการวันที่จัดส่ง ให้ติดต่อองค์การเภสัชกรรมในวันถัดไป*** 
 

5)		ระบุเหตุผลการขอจัดส่งด่วนในช่อง	“หมายเหตุ”	(e)	

6)		เลือก	 

o “บันทึก”	 (f)	 เพื่อแจ้งความต้องการให้ประมวลผล	และจัดส่งยา

ด่วนก่อนรอบการจัดส่งปกติ	

o “เคลียร์”	(g)	เพื่อบันทึกข้อมูลใหม่ทั้งหมด	

o “กลับไปหน้าค้นหา”	(h)	 เพื่อย้อนกลับไปหน้าค้นหารอบการจัด

ส่งด่วน	โดยไม่บันทึก	

 

5.3.4 ประวัติการปรับยอด  

หน่วยบริการสามารถดูประวัติการจัดการระบบบริการจัดการยาต้านไวรัส-ยาลด

ไขมัน	ที่หน่วยบริการเคยดำเนินการทั้งหมด	โดยดำเนินการดังนี้	

 

 

(a)	 (b)	

(f)	

(c)	

(c)	

(d)	 (e)	

	 	 	 1)		เลือกเมนู	“ประวัติการปรับยอด”	(a)	

	 	 	 2)		เลือก-ตรวจสอบความถูกต้องของ	“ห้องยา”	(b)	
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	 	 	 3)		เลือก	“ประเภทการบริหารจัดการยา”	(c)	ที่ต้องการค้นหา	

	 	 	 4)		ระบุ	“ชื่อยา”	(d)	ที่ต้องการค้นหา	โดยให้ระบุชื่อสามัญยา	(ไม่บังคับ)	

	 	 	 5)		ระบุ	“วันที่ปรับยอด”	(e)	ในช่วงเวลาที่ต้องการค้นหา	(ไม่บังคับ)	

	 	 	 6)		เลือก	“ค้นหา”	(f)	

	 	 	 7)		ความหมายของตารางรายงาน	

 

 

(i)	 “จำนวนผู้ป่วย	 ณ	 ปัจจุบัน”	 =	 จำนวนผู้ป่วยที่ยังคงได้รับการบันทึก

ข้อมูลการติดตามการรักษาในโปรแกรม	NAP	Plus	ในยารายการนั้น	ๆ	

(ii)	 “ค่าสูงสุดที่แนะนำให้สำรอง	 (ขวด)”	 =	 “จำนวนผู้ป่วย	ณ	 ปัจจุบัน”	 x	

ปริมาณการใช้ยาสำหรับ	6	เดือน/คน	

(iii)	“ปริมาณยาสำรอง	 ณ	 ปัจจุบัน	 (ขวด)”	 =	 ปริมาณยาสำรองที่หน่วย

บริการตั้งค่า	ณ	ปัจจุบัน	 (กรณี	 Initial	Stock	=	ปริมาณยาต้านไวรัส-

ยาลดไขมัน	 ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ที่หน่วยบริการ

มีอยู่	ณ	วันที่บันทึกข้อมูล)	

(iv)	“ปริมาณยาสำรองสูงสุดที่ต้องการ	 (ขวด)”	 =	 ปริมาณยาสำรองที่หน่วย

บริการต้องการ	

(v)	“ปริมาณยาสำรองสูงสุดที่อนุมัติ	(ขวด)”	=	ปริมาณยาสำรองที่อนุมัติ	

(vi)	“เหตุผลของการปรับ”	 =	 เหตุผลที่ต้องการปรับปริมาณยาสำรองสูงสุด	

และ	 เหตุผลที่มีการกำหนดตัวเลข	 “ปริมาณยาสำรองสูงสุดที่ต้องการ	

(ขวด)”	มากกว่า	“ค่าสูงสุดที่แนะนำให้สำรอง	(ขวด)”	

(vii)	“สถานะการอนุมัติ”	=	สถานะการอนุมัติปริมาณยาสำรองสูงสุด	

(viii)	 “หมายเหตุ”	 =	 เหตุผลที่แก้ไขปริมาณยาสำรองสูงสุดที่หน่วยบริการ

ต้องการ	

 

5.3.5 รายงานเคลื่อนไหว 

หน่วยบริการสามารถดูรายงานการสรุปข้อมูลการจัดส่ง/รับคืนยาต้านไวรัส-ยา

ลดไขมัน	โดยดำเนินการดังนี้	

(i) (v)	(iii)	 (vii)	(ii)	 (vi)	(iv	)	 (viii)	
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1)		เลือก	“รายงานเคลื่อนไหว”	(a)	

2)		เลือก-ตรวจสอบความถูกต้องของ	“ห้องยา”	(b)	

3)		เลือกปีที่ต้องการ	“ปี”	(c) 

4)		เลือก	“เลขที่อ้างอิง”	(g)	ที่ต้องการโดยการคลิกที่	“NV-XXXXXX-XXXX” 

(e)	 กรณีที่ผ่านการประมวลผลและส่งข้อมูลให้องค์การเภสัชกรรมแล้ว	 หรือ	

“ข้อมูลที่ยังไม่ถึงรอบประมวลผล”	 (f)	 กรณีที่ต้องการตรวจสอบข้อมูลใน

การจัดส่ง/รับคืนรอบถัดไป 

***หน่วยบริการสามารถติดตามการจัดส่งยาจากองค์การเภสัชกรรมได้ โดยการใช้เลข

ที่อ้างอิง (g) ในการติดตาม*** 

5)		รายงานจะแสดงผลเป็นไฟล์	Excel โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

(a)	 (b)	(c)	

(f)	

(d)	

(e)	
(g)	
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Sheet “Summary” 

i. “ลำดับ”	 =	 แสดงลำดับของการแสดงข้อมูลรายตัวยาใน	 sheet	 ย่อย	 เช่น	 ลำดับที่	 1	

ชื่อยา	 Atazanavir	 300	mg	 (30	 s)	 จะแสดงข้อมูลการประมวลผลได้จาก	 sheet	

“1_ATV(300)”	หรือ	ลำดับที่	6	ชื่อยา	Efavirenz	600	mg	(30	s)	จะแสดงข้อมูลการ

ประมวลผลได้จาก	sheet	“6_EFV(600)”	เป็นต้น	

ii. “รายชื่อยา”	=	แสดงรายชื่อยาที่มีข้อมูลสำหรับการประมวลผลในรอบนั้น	ๆ	

iii. “หน่วย”	=	แสดงหน่วยนับของยา	

iv.	“จำนวนยาที่จ่าย”	 =	 ปริมาณที่หน่วยบริการมีการจ่ายยาให้แก่ผู้ป่วย	 และมีการบันทึก

ข้อมูลในระบบสารสนเทศ	NAP	

*** ระบบจะประมวลผลข้อมูลตามวันที่บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ NAP โดยจะ

ประมวลผลเฉพาะข้อมูลที่มีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ผู้ป่วยได้รับบริการ ถึง วันที่บันทึก

ข้อมูลในระบบสารสนเทศ NAP ไม่เกิน 90 วัน เท่านั้น *** 

v.	 “Adjust”	 =	 ปริมาณที่เกิดจากการขอปรับปรุงปริมาณยาสำรอง	 ในเมนู	 “Adjust	

Stock”	โดย	ค่าบวก	 เกิดจากการขอปรับปรุงปริมาณยาสำรองเพิ่มขึ้น	ค่าลบ	 เกิดจาก

การขอปรับปรุงปริมาณยาสำรองลดลง 

(i)	 (v)	(iii)	 (vii)	(ii)	 (vi)	(iv	)	 (viii)	 (ix)	
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vi.	 “Return”	 =	 ปริมาณที่หน่วยบริการต้องการคืนให้แก่	 สปสช.	 เนื่องจากการปรับลด

ปริมาณยาสำรอง	โดยการขอปรับปรุงปริมาณยาสำรอง	ในเมนู	“Return	Stock”		

vii.	 “ยอดทดจากเดือนที่แล้ว”	 =	 ปริมาณที่เกิดจากการปัดเศษ	หรือทดยอดในกรณีอื่น	 ๆ	

จากรอบที่ผ่านมา	

viii.	 “ยอดที่จัดส่งในงวดนี้”	=	ปริมาณที่หน่วยบริการจะได้รับในรอบนี้		

 คำนวณจาก	 จำนวนที่จ่ายยา	 (iv)	 +	 Adjust	 (v)	 –	 ยอดทดจากเดือนที่แล้ว	 (vii)	 –	

ยอดที่จะรับคืนในงวดนี้	 (ix)	 +	 จำนวนที่ปัดเศษเพื่อให้เต็มบรรจุภัณฑ์	 โดย	ค่าบวก 

หน่วยบริการจะได้รับยาตามจำนวนดังกล่าว	ค่าลบ	หน่วยบริการจะไม่ได้รับยา	และจะ

มีการนำค่าดังกล่าวไปทดยอดในรอบถัดไป	

ix.	 “ยอดที่จะรับคืนในงวดนี้”	=	ปริมาณที่หน่วยบริการจะถูกเรียกคืนในรอบนี้		

 คำนวณจาก	 Return	 (vi)	 –	 ยอดที่จัดส่งในงวดนี้	 (viii)	 โดยจะมีการเรียกคืนกรณีที่	

Return	มากกว่า	ยอดที่จัดส่งในงวดนี้	เท่านั้น	

 

Sheet อื่น ๆ 

 

(i)	
(v)	

(iii)	
(vii)	

(ii)	

(x)	 (xi)	

(xii)	

(vi)	(iv	)	 (viii)	 (ix)	
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 i. ช่วงเวลาที่มีการนำข้อมูลมาประมวลผล	 

*** ระบบจะประมวลผลข้อมูลตามวันที่บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ NAP โดยจะ

ประมวลผลเฉพาะข้อมูลที่มีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ผู้ป่วยได้รับบริการ ถึง วันที่บันทึก

ข้อมูลในระบบสารสนเทศ NAP ไม่เกิน 90 วัน เท่านั้น *** 

ii.	 “วันที่”	 =	 วันที่ให้บริการผู้ป่วย	 หรือ	 วันที่หน่วยบริการดำเนินการผ่านเมนู	 

“การบริหารจัดการยา”	

	 iii.	 “รายการ”	=	กิจกรรมที่เกิด	

o การรักษาและติดตามผล	 =	 กิจกรรมที่เกิดจากการบันทึกข้อมูลการให้

บริการ/จ่ายยาแก่ผู้ติดเชื้อเอชไอวี	 หรือการจ่ายยาเพื่อการป้องกันการติดเชื้อ

เอชไอวีที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่	สปสช.	กำหนด	

o ยอดสำรองที่ต้องการ	 =	 กิจกรรมที่เกิดจากการขอปรับปรุงปริมาณยาสำรอง

ผ่านเมนู	“Adjust	Stock”	

iv.	 “Register	Number”	=	NAP	No.	ที่ได้รับบริการยาต้านไวรัสในครั้งนั้น	ๆ	(หรือ	

PID	สำหรับกรณีได้รับยาเพื่อการป้องกัน)	

v.	 “รับ”	 =	 ปริมาณยาที่หน่วยบริการได้รับจากองค์การเภสัชกรรมในช่วงเวลาดัง

กล่าว 

	 vi.	 “จ่าย”	=	ปริมาณยาที่หน่วยบริการจ่ายออกจากคลังเวชภัณฑ์	

	 vii.	 “คงเหลือ”	=	ปริมาณที่คาดว่าหน่วยบริการมีอยู่	

	 viii.	 “Max	Stock”	=	ปริมาณยาสำรองสูงสุด	ที่หน่วยบริการเป็นผู้กำหนด	

ix.	 “หมายเหตุ”	 =	 กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นจากการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ	

NAP 

o ส่งยาเพิ่ม	 =	 ปริมาณที่	 สปสช.	 จะต้องชดเชย/เพิ่มเติมให้แก่หน่วยบริการ	

ตามกิจกรรมที่เกิดขึ้น	

o ทดยอด	=	ปริมาณส่วนเกินที่อยู่ที่หน่วยบริการ	เนื่องจากกิจกรรมที่เกิดขึ้น	

o รับยาคืน	=	ปริมาณที่หน่วยบริการประสงค์จะส่งคืน	หรือ	มีเหตุให้รับของคืน

จากหน่วยบริการ	

	 x.	 “สรุปการส่ง/รับคืนครั้งนี้”	=	แสดงรายการคำนวณในรอบนี้	

xi.	 “สรุปการส่ง	 ที่ผ่านมา”	 =	 แสดงผลการจัดส่งยาโดยองค์การเภสัชกรรมในช่วง

เวลานั้น	
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	 xii.	 “สรุปการรับคืน	ที่ผ่านมา”	=	แสดงผลการรับคืนยาโดยองค์การเภสัชกรรมในช่วง

เวลานั้น	

 

5.3 การจัดการระบบ (สำหรับ สปสช.) 

5.3.1 รอบการจัดส่ง และประวัติการจัดส่งด่วน 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 สามารถตรวจสอบรอบการจัดส่งปัจจุบัน	

และประวัติการจัดส่งยาด่วนก่อนรอบการจัดส่งปกติของหน่วยบริการได้	โดยดำเนินการดังนี้	

 

1)		เลือกเมนู	“รอบการจัดส่งด่วน”	(a)	

2)		เลือกหน่วยบริการ	“รหัสหน่วยบริการ”	(b)	

3)		เลือก-ตรวจสอบความถูกต้องของ	“ห้องยา”	(c)	

4)		เลือก	“ค้นหา”	(g)	

o “รอบการจัดส่งปัจจุบัน”	 (d)	 =	 วันที่หน่วยบริการต้องการให้จัดส่งยาใน

แต่ละเดือน	

o “ประมาณการ	 วันที่ส่งข้อมูล”	 (e)	 =	 วันที่องค์การเภสัชกรรมได้รับ

ข้อมูลเพื่อดำเนินการจัดส่ง/รับคืนยาในรอบถัดไป	

o “ประมาณการ	 วันที่จัดส่งยา”	 (f)	 =	 วันที่องค์การเภสัชกรรม	จะดำเนิน

การจัดส่งยา/รับคืนยาในรอบถัดไป	

(a)	 (b)	

(g)	

(c)	

(f)	
(d)	
(e)	
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5.3.2 ประวัติการปรับยอด 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสามารถดูประวัติการจัดการระบบบริการ

จัดการยาต้านไวรัส-ยาลดไขมัน	ที่หน่วยบริการเคยดำเนินการทั้งหมด	โดยดำเนินการดังนี้	

 

 

1)	 เลือกเมนู	“ประวัติการปรับยอด”	(a)	

2)	 เลือกหน่วยบริการ	“รหัสหน่วยบริการ”	(b)	

3)	 เลือก-ตรวจสอบความถูกต้องของ	“ห้องยา”	(c)	

4)	 เลือก	“ประเภทการบริหารจัดการยา”	(d)	ที่ต้องการค้นหา	

5)	 ระบุ	“ชื่อยา”	(e)	ที่ต้องการค้นหา	โดยให้ระบุชื่อสามัญยา	(ไม่บังคับ)	

6)	 ระบุ	“วันที่ปรับยอด”	(f)	ในช่วงเวลาที่ต้องการค้นหา	(ไม่บังคับ)	

7)	 เลือก	“ค้นหา”	(g)	

8)	 ความหมายของตารางรายงาน	

 

 

(a)	
(b)	
(c)	

(g)	

(f)	
(d)	
(e)	

(d)	

(i)	 (v)	(iii)	 (vii)	(ii)	 (vi)	(iv	)	 (viii)	
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(i)	 “จำนวนผู้ป่วย	ณ	ปัจจุบัน”	 =	 จำนวนผู้ป่วยที่ยังคงได้รับการบันทึกข้อมูล

การติดตามการรักษาในโปรแกรม	NAP	ในยารายการนั้นๆ		

(ii)	 “ค่าสูงสุดที่แนะนำให้สำรอง	 (ขวด)”	 =	 “จำนวนผู้ป่วย	 ณ	 ปัจจุบัน”	 x	

ปริมาณการใช้ยาสำหรับ	6	เดือน/คน	

(iii)	 “ปริมาณยาสำรอง	ณ	ปัจจุบัน	 (ขวด)”	=	ปริมาณยาสำรองที่หน่วยบริการ

ตั้งค่า	ณ	ปัจจุบัน	(กรณี	 Initial	Stock	=	ปริมาณยาต้านไวรัส-ยาลดไขมัน	

ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ที่หน่วยบริการมีอยู่	 ณ	 วันที่

บันทึกข้อมูล)	

(iv)	 “ปริมาณยาสำรองสูงสุดที่ต้องการ	 (ขวด)”	 =	 ปริมาณยาสำรองที่หน่วย

บริการต้องการ	

(v)	 “ปริมาณยาสำรองสูงสุดที่อนุมัติ	(ขวด)”	=	ปริมาณยาสำรองที่อนุมัติ	

(vi)	 “เหตุผลของการปรับ”	 =	 เหตุผลที่ต้องการปรับปริมาณยาสำรองสูงสุด	

และ	 เหตุผลที่มีการกำหนดตัวเลข	 “ปริมาณยาสำรองสูงสุดที่ต้องการ	

(ขวด)”	มากกว่า	“ค่าสูงสุดที่แนะนำให้สำรอง	(ขวด)”	

(vii)	“สถานะการอนุมัติ”	=	สถานะการอนุมัติปริมาณยาสำรองสูงสุด	

(viii)	“หมายเหตุ”	 =	 เหตุผลที่แก้ไขปริมาณยาสำรองสูงสุดที่หน่วยบริการ

ต้องการ	

 

5.3.3 รายงานเคลื่อนไหว 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 สามารถดูรายงานการสรุปข้อมูลการจัด

ส่ง/รับคืนยาต้านไวรัส-ยาลดไขมัน	ของหน่วยบริการได้	โดยดำเนินการดังนี้	

(a)	

(b)	
(c)	

(f)	(h)	

(g)	

(i)	

(d)	

(e)	
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1)	 เลือก	“รายงานเคลื่อนไหว”	(a) 

2)	 เลือกหน่วยบริการ	“รหัสหน่วยบริการ”	(b)	

3)	 เลือก-ตรวจสอบความถูกต้องของ	“ห้องยา”	(c)	

4)	 เลือกปีที่ต้องการ	“ปี”	(d) 

5)	 เลือก	“ค้นหา”	(e)	

6)	 เลือก	 “เลขที่อ้างอิง”	 (h)	 ที่ต้องการโดยการคลิกที่	 “NV-XXXXXX-

XXXX”	 (f)	 กรณีที่ผ่านการประมวลผลและส่งข้อมูลให้องค์การเภสัชกรรม

แล้ว	 หรือ	 “ข้อมูลที่ยังไม่ถึงรอบประมวลผล”	 (g)	 กรณีที่ต้องการตรวจ

สอบข้อมูลในการจัดส่ง/รับคืนรอบถัดไป 

***หน่วยบริการสามารถติดตามการจัดส่งยาจากองค์การเภสัชกรรมได้ โดยการใช้เลข

ที่อ้างอิง (h) ในการติดตาม*** 

7)	 รายงานจะแสดงผลเป็นไฟล์	Excel (i) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

Sheet “Summary” 

(i)	 (v)	(iii)	 (vii)	(ii)	 (vi)	(iv	)	 (viii)	 (ix)	
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(i)	 “ลำดับ”	=	แสดงลำดับของการแสดงข้อมูลรายตัวยาใน	sheet	ย่อย	เช่น	ลำดับที่	1	

ชื่อยา	 Atazanavir	 300	mg	 (30	 s)	 จะแสดงข้อมูลการประมวลผลได้จาก	 sheet	

“1_ATV(300)”	หรือ	ลำดับที่	6	ชื่อยา	Efavirenz	600	mg	(30	s)	จะแสดงข้อมูล

การประมวลผลได้จาก	sheet	“6_EFV	(600)”	เป็นต้น	

(ii)	 “รายชื่อยา”	=	แสดงรายชื่อยาที่มีข้อมูลสำหรับการประมวลผลในรอบนั้น	ๆ	

(iii)	 “หน่วย”	=	แสดงหน่วยนับของยา	

(iv)	 “จำนวนยาที่จ่าย”	 =	 ปริมาณที่หน่วยบริการมีการจ่ายยาให้แก่ผู้ป่วย	 และมีการ

บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ	NAP				

*** ระบบจะประมวลผลข้อมูลตามวันที่บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ NAP โดยจะ

ประมวลผลเฉพาะข้อมูลที่มีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ผู้ป่วยได้รับบริการ ถึง วันที่บันทึก

ข้อมูลในระบบสารสนเทศ NAP ไม่เกิน 90 วัน เท่านั้น *** 

(v)	 “Adjust”	 =	 ปริมาณที่เกิดจากการขอปรับปรุงปริมาณยาสำรอง	 ในเมนู	 “Adjust	

Stock”	 โดย	 ค่าบวก	 เกิดจากการขอปรับปรุงปริมาณยาสำรองเพิ่มขึ้น	 ค่าลบ	 เกิด

จากการขอปรับปรุงปริมาณยาสำรองลดลง	

(vi)	 “Return”	=	ปริมาณที่หน่วยบริการต้องการคืนให้แก่	สปสช.	 เนื่องจากการปรับลด

ปริมาณยาสำรอง	โดยการขอปรับปรุงปริมาณยาสำรอง	ในเมนู	“Return	Stock”		

(vii)	 “ยอดทดจากเดือนที่แล้ว”	=	ปริมาณที่เกิดจากการปัดเศษ	หรือทดยอดในกรณีอื่นๆ	

จากรอบที่ผ่านมา	

(viii)	 “ยอดที่จัดส่งในงวดนี้”	=	ปริมาณที่หน่วยบริการจะได้รับในรอบนี้		

คำนวณจาก	 จำนวนที่จ่ายยา	 (iv)	 +	 Adjust	 (v)	 –	 ยอดทดจากเดือนที่แล้ว	 (vii)	 –

ยอดที่จะรับคืนในงวดนี้	 (ix)	 +	 จำนวนที่ปัดเศษเพื่อให้เต็มบรรจุภัณฑ์	 โดย	ค่าบวก 

หน่วยบริการจะได้รับยาตามจำนวนดังกล่าว	ค่าลบ	หน่วยบริการจะไม่ได้รับยา	และ

จะมีการนำค่าดังกล่าวไปทดยอดในรอบถัดไป	

(ix)	 “ยอดที่จะรับคืนในงวดนี้”	=	ปริมาณที่หน่วยบริการจะถูกเรียกคืนในรอบนี้		

คำนวณจาก	 Return	 (vi)	 –	 ยอดที่จัดส่งในงวดนี้	 (viii)	 โดยจะมีการเรียกคืนกรณีที่	

Return	มากกว่า	ยอดที่จัดส่งในงวดนี้	เท่านั้น	
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Sheet อื่น ๆ 

 

	 (i)	 ช่วงเวลาที่มีการนำข้อมูลมาประมวลผล	 

*** ระบบจะประมวลผลข้อมูลตามวันที่บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ 

NAP โดยจะประมวลผลเฉพาะข้อมูลที่มีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ผู้ป่วยได้รับบริการ ถึง 

วันที่บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ NAP ไม่เกิน 90 วัน เท่านั้น *** 

(ii)	 “วันที่”	 =	 วันที่ให้บริการผู้ป่วย	 หรือ	 วันที่หน่วยบริการดำเนินการผ่านเมนู	

“การบริหารจัดการยา”	

(iii)	 “รายการ”	=	กิจกรรมที่เกิด	

o การรักษาและติดตามผล	 =	 กิจกรรมที่เกิดจากการบันทึกข้อมูลการให้

บริการ/จ่ายยาแก่ผู้ติดเชื้อเอชไอวี	 หรือการจ่ายยาเพื่อการป้องกันการติดเชื้อ

เอชไอวีที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่	สปสช.	กำหนด	

o ยอดสำรองที่ต้องการ	 =	 กิจกรรมที่เกิดจากการขอปรับปรุงปริมาณยาสำรอง

ผ่านเมนู	“Adjust	Stock”	

(iv)	 “Register	 Number”	 =	 NAP	 No.	 ที่ได้รับบริการยาต้านไวรัสในครั้งนั้น	 ๆ	

(หรือ	PID	สำหรับกรณีได้รับยาเพื่อการป้องกัน)	

(i)	
(v)	

(iii)	
(vii)	

(ii)	

(x)	 (xi)	

(xii)	

(vi)	(iv	)	 (viii)	 (ix)	
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(v)	 “รับ”	 =	 ปริมาณยาที่หน่วยบริการได้รับจากองค์การเภสัชกรรมในช่วงเวลาดัง

กล่าว	

(vi)	 “จ่าย”	=	ปริมาณยาที่หน่วยบริการจ่ายออกจากคลังเวชภัณฑ์	

(vii)	 “คงเหลือ”	=	ปริมาณที่คาดว่าหน่วยบริการมีอยู่	

(viii)	 “Max	Stock”	=	ปริมาณยาสำรองสูงสุด	ที่หน่วยบริการเป็นผู้กำหนด	

(ix)	 “หมายเหตุ”	 =	 กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นจากการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ	

NAPplus 

o ส่งยาเพิ่ม	 =	 ปริมาณที่	 สปสช.	 จะต้องชดเชย/เพิ่มเติมให้แก่หน่วยบริการ	

ตามกิจกรรมที่เกิดขึ้น	

o ทดยอด	=	ปริมาณส่วนเกินที่อยู่ที่หน่วยบริการ	เนื่องจากกิจกรรมที่เกิดขึ้น	

o รับยาคืน	=	ปริมาณที่หน่วยบริการประสงค์จะส่งคืน	หรือ	มีเหตุให้รับของคืน

จากหน่วยบริการ	

(x)	 “สรุปการส่ง/รับคืนครั้งนี้”	=	แสดงรายการคำนวณในรอบนี้	

(xi)	 “สรุปการส่ง	 ที่ผ่านมา”	 =	 แสดงผลการจัดส่งยาโดยองค์การเภสัชกรรมในช่วง

เวลานั้น	

(xii)	 “สรุปการรับคืน	 ที่ผ่านมา”	 =	 แสดงผลการรับคืนยาโดยองค์การเภสัชกรรมใน

ช่วงเวลานั้น	

 

5.3.4 รายงานสถานการณ์ส่งข้อมูลยา ARV ให้องค์การเภสัชกรรม 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 สามารถตรวจสอบการประมวลผล	 และ

การจัดส่งข้อมูลให้แก่องค์การเภสัชกรรมของหน่วยบริการภายในเขตที่รับผิดชอบได้	 โดยดำเนินการ

ดังนี้	
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1)	 เลือก	“รายงานสถานการณ์ส่งข้อมูลยา	ARV	ให้องค์การเภสัชกรรม”	(a)	

2)	 เลือก	“สปสช.เขต”	(b)	

3)	 เลือก	“จังหวัด”	(c)	

4)	 เลือก	“หน่วยบริการ”	(d)	(ไม่บังคับ)	

5)	 เลือก	“เดือน/ปี”	(e)	

6)	 เลือก	“ค้นหา”	(f)	

 

(a)	

(b)	
(c)	
(d)	(e)	

(f)	
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ตารางที่ 4-6[1] รายการยารักษาวัณโรค 

ชื่อยา ความแรง เงื่อนไข

1st Line Drug (FLD)

Ethambutol	 400 mg ไม่ระบุ

Ethambutol	 500 mg ไม่ระบุ

Isoniazid	 100 mg ไม่ระบุ

Pyrazinamide	 500 mg ไม่ระบุ

Rifampicin	 300	mg ไม่ระบุ

Rifampicin	 450 mg ไม่ระบุ

Streptomycin 1 g ไม่ระบุ

2nd Line Drug (SLD)

Ofloxacin 200	mg ใช้รักษา	multidrug-resistant	tuberculosis	 
(MDR	TB) หรือ	กรณีแพ้ยา

Cycloserin 250	mg ใช้รักษา	multidrug-resistant	tuberculosis	
(MDR	TB)

Ethionamide 250	mg ใช้รักษา	multidrug-resistant	tuberculosis	
(MDR	TB)

Kanamycin 1 g ใช้รักษา	multidrug-resistant	tuberculosis	
(MDR-	TB)

Levofloxacin 500 mg ใช้รักษา	multidrug-resistant	tuberculosis	
(MDR	TB)

Para-Amino	Salicylic	acid 1 g ใช้รักษา	multidrug-resistant	tuberculosis	
(MDR	TB)

Fix Drug Combination

Rifampicin	+	Isoniazid 150	mg	+	100	mg ใช้เป็นยารวมในการรักษาวัณโรคในระยะ	
maintenance

Rifampicin	+	Isoniazid 300	mg	+	150	mg ใช้เป็นยารวมในการรักษาวัณโรคในระยะ	
maintenance

Rifampicin	+	Isoniazid	
+	Pyrazinamide	+	
Ethambutol

150	mg	+	75	mg	
+	400	mg	+	275	

mg

ใช้เป็นยารวมในการรักษาวัณโรคในระยะ	initial

ภาค
ผนวก


รายการยารักษาวัณโรค 

6
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ภาค
ผนวก


มาตรฐานหน่วยบริการและหน่วยตรวจทางห้องปฏิบัติการ
วัณโรค 
 

7

1. มาตรฐานหน่วยบริการดูแลผู้ป่วยวัณโรค 
ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติดำเนินงานบริหารจัดการวัณโรคแบบครบวงจร

ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ซึ่งหน่วยบริการทุกแห่งในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ได้ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคนั้น	 ทั้งนี้	 เพื่อให้หน่วยบริการสามารถให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วย

ได้อย่างมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาผู้ป่วยวัณโรค	 	 สำนักงานฯ	 จึงกำหนดมาตรฐาน

หน่วยบริการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค	 เพื่อเป็นแนวทางในการตรวจประเมินและสนับสนุนการพัฒนา

คุณภาพหน่วยบริการดูแลรักษาวัณโรค	แบ่งเป็น	2	ระดับ	ได้แก่	

§	หน่วยบริการพื้นฐาน (First Line Drug Treatment Center)  

 หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 และผ่านการประเมินตามมาตรฐาน	

ที่	สปสช.	กำหนด	

§	หน่วยบริการรักษาการติดเชื้อวัณโรคดื้อยา (MDR TB Treatment Center)   

	 หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติซึ่งมีศักยภาพในการให้บริการตั้งแต่

ระดับโรงพยาบาลทั่วไปขึ้นไป	 หรือ	 หน่วยบริการที่ผ่านการประเมินตามมาตรฐานที่	

สปสช.	กำหนด			

 

1.1  มาตรฐานหน่วยบริการพื้นฐาน (First line drug treatment center) 

หน่วยบริการพื้นฐาน	 ซึ่งเป็นหน่วยบริการประจำและหน่วยบริการที่รับการส่งต่อ		 

ทั้งภาครัฐและเอกชนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ต้องมีมาตรฐานการให้บริการดูแลรักษา	 

ผู้ป่วยวัณโรค	ดังนี้	

1.1.1	ด้านบุคลากร	

1)	 อายุรแพทย์	 กุมารแพทย์	 หรือแพทย์ทั่วไป	 ที่มีความรู้เพียงพอในการ

วินิจฉัย	ดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคในผู้ใหญ่และ/หรือในเด็ก		

2)	 พยาบาลหรือบุคลากรสาธารณสุขอื่นๆ	 ที่มีความรู้พื้นฐานเรื่องวัณโรค	

แนวทางการ	 คัดกรองค้นหาผู้สัมผัสผู้ป่วยวัณโรค	 การดูแลรักษา	 การให้ยา

วัณโรคภาวะแทรกซ้อนจากการรักษา การกำกับการกินยา(DOT)	 เพื่อให้	 

ผู้ป่วยกินยาอย่างต่อเนื่อง	 รวมถึงการดูแลภาวะจิตใจของผู้ป่วยวัณโรคและ
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ครอบครัว	 เพื่อสามารถประเมินให้การดูแล	ติดตาม	ประสานงานกับแพทย์	

บุคลากรสหวิชาชีพ	และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		

3)	 เภสัชกร	 เจ้าหน้าที่เภสัชกรรม	หรือบุคลากรสาธารณสุขอื่นๆ	มีความรู้เรื่อง

วัณโรค	โดยเฉพาะยาวัณโรคสูตรต่างๆ	มีทักษะเพียงพอในการให้ความรู้	ให้

คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยวัณโรคเรื่องการใช้ยาอย่างถูกต้อง	 ตรงเวลา	 อาการและ

อาการแสดงของผลข้างเคียงจากยา	 การประเมินความร่วมมือในการใช้ยา	

(Adherence)	รวมถึงการบริหารจัดการระบบการเบิกจ่ายยาตามที่	สปสช.	

กำหนด	

4)	 ผู้ให้คำปรึกษา	 อาจเป็นนักจิตวิทยา	 นักสังคมสงเคราะห์	 พยาบาล	 หรือ

บุคลากรสาธารณสุขอื่นๆ	 ที่มีความรู้	 ทักษะ	 และประสบการณ์เพียงพอใน

การให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยวัณโรคให้มีความรู้และการปฏิบัติตัวได้อย่างถูก

ต้อง	 ประเมินความพร้อมและความร่วมมือในการรักษาโดยเฉพาะการใช้ยา

วัณโรค	 รวมถึงระบบการกำกับการกินยา(DOT)	 สามารถประเมินดูแล	

สภาวะทางจิตใจสังคมแก่ผู้ป่วยวัณโรคและครอบครัว	 รวมถึงประสานงาน

กับแพทย์	บุคลากรสหวิชาชีพ	และ/หรือหน่วยงานที่		เกี่ยวข้องได้	

5)	 นักเทคนิคการแพทย์	 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์

การแพทย์	 หรือบุคลากรสาธารณสุขอื่นๆ	 ที่มีความรู้ความสามารถในการ

เก็บสิ่งส่งตรวจ	 การตรวจทางห้องปฏิบัติการ	 และ/หรือส่งตรวจทางห้อง

ปฏิบัติการอื่นๆ	สำหรับวัณโรคได้อย่างถูกต้อง	

6)	 ทีมบุคลากรอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	

1.1.2	ด้านอาคารสถานที่	

1)	 มีห้องตรวจผู้ป่วยนอกที่เป็นสัดส่วน	 โดยควรจัดเป็นคลินิกพิเศษ	 แยกออก

มาจากคลินิกอื่นๆ	ของโรงพยาบาล	เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรค	

2)	 มีสถานที่	 และช่วงเวลาการให้คำปรึกษาที่ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้เป็น

สัดส่วนเหมาะสม	 มีบริเวณที่ผู้ป่วยนั่งรอ	 ควรเป็นที่โล่ง	 มีระบบการไหล

เวียนและการถ่ายเทของอากาศอย่างเหมาะสม		

3)	 มีห้องปฏิบัติการที่มีสถานที่เพียงพอ	 มีการจัดพื้นที่เหมาะสม	 ระบบแสง

สว่างและการระบายอากาศที่ดี	 มีเครื่องมือ	 อุปกรณ์ในการเก็บสิ่งส่งตรวจ	

การตรวจหรือส่งตรวจที่ได้มาตรฐาน	
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4)	 มีห้องยาที่มีสถานที่เพียงพอ	 มีการจัดพื้นที่เหมาะสมสำหรับการจ่ายยา	

และการให้คำปรึกษาเรื่องยา	 มีระบบแสงสว่างและการระบายอากาศที่ดี		 

มีเครื่องมือ	 อุปกรณ์	 สื่อหรือเอกสารต่างๆ	 ในการบริหารการเบิกจ่ายยา	

การส่งมอบยาและการให้คำปรึกษา	

1.1.3	ด้านระบบบริการ	

1)	 การซักประวัติ	และการตรวจร่างกาย	

§	มีแบบบันทึกและมีการบันทึกประวัต	ิ ความเสี่ยง	 อาการ	 	 การตรวจ

ร่างกายและการรักษาของผู้ป่วยวัณโรค	 ในกระดาษหรือระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ครบถ้วนตามแนวทางการดูแลผู้ป่วยวัณโรค	

§	มีการบันทึกประวัติ	 อาการ	 การตรวจร่างกายและการรักษาในการมา

ตรวจติดตามทุกครั้งในกระดาษ	หรือในระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างเหมาะ

สม	 สามารถประเมินความเปลี่ยนแปลง	 ภาวะแทรกซ้อน	 หรือผลข้าง

เคียงจากยาของผู้ป่วยวัณโรคได้	

§	มีสมุดประจำตัวผู้ป่วย	 และมีการบันทึกข้อมูลที่สำคัญ	 โดยแพทย์	 ทีม

บุคลากร	 และผู้ดูแลกำกับการกินยาของผู้ป่วยอย่างครบถ้วน	 ส่งมอบ

และอธิบายให้ผู้ป่วยและ/หรือญาติเข้าใจ	 ซึ่งสามารถใช้เป็นเครื่องมือใน

การติดตามดูแลผู้ป่วยและใช้ในการดูแลตนเองของผู้ป่วยได้	

2)	 มีระบบการเคารพสิทธิผู้ป่วย	 และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เหมาะสม	 โดย

ไม่เปิดเผยข้อมูลการรักษา	 การให้บริการของผู้ป่วยกับบุคคลอื่นๆ	 ที่ไม่

เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางการแพทย์	

3)	 การตรวจชันสูตร	ตามแนวทางการดูแลผู้ป่วยวัณโรค	

§	มีระบบการเตรียมผู้ป่วย	 ให้เก็บเสมหะและนำส่งตรวจทางห้องปฏิบัติ

การได้อย่างถูกต้อง	

§	มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐานได้เองอย่างน้อย	 Acid	 Fast	

Bacteria	Stain,	CBC,	UA,	FBS,	Anti	HIV,	Chest	X-rays	

§	มีการตรวจ	 หรือสามารถเก็บและส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการวัณโรค

ดื้อยาได้อย่างถูกต้อง	 โดยติดตามเพื่อรายงานผลได้ทันเวลา	 ทั้งการ

ตรวจเพาะเลี้ยงเชื้อ	 การตรวจทดสอบความไวต่อยา	 	 วัณโรค	 และการ

ตรวจดื้อยาด้วย		Molecular	assay	
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4)	 การรักษาด้วยยาวัณโรค	 โดยมีระบบบริหารยาตามระบบที่	สปสช.	กำหนด	

ให้การบริการยาวัณโรคที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน	 โดยต้องมีการให้คำปรึกษา

และเตรียมความพร้อมแก่ผู้ป่วยก่อนให้ยา	 ให้ผู้ป่วยมีทางเลือกและสมัครใจ	

มีระบบการควบคุมกำกับการกินยา	 (DOT)	 มีการจัดยาแบบ	 Unit	 dose	

หรือ	 Daily	 dose	 packaging	 มีการติดตามประเมิน	 Adherence	 มีการ

ประเมินและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลข้างเคียง	และการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง	

§	จ่ายยาสูตรพื้นฐาน	เมื่อมีข้อบ่งชี้ตามแนวทางการดูแลผู้ป่วยวัณโรค	

§	ค้นหา	ดูแล	รักษา	ผลข้างเคียงจากยา	

5)	 ให้คำปรึกษาและตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวี	แก่ผู้ป่วยวัณโรคทุกราย	

6)	 การให้ความรู้	คำปรึกษา	เกี่ยวกับโรคและการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง	และมีการ

ดูแลด้านจิตใจ	 สังคม	 โดยผู้ป่วยวัณโรคทุกรายต้องได้รับการประเมินและ

พิจารณาให้การดูแลตามความเหมาะสม	และความพร้อมของหน่วยบริการ	

§	ให้สุขศึกษา	คำปรึกษา	หรือให้การดูแลรายบุคคล	และพี่เลี้ยงดูแล	หรือ

ครอบครัว	

§	จัดกิจกรรมในชุมชน	 โดยการเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน	 โดยทั้งนัดและไม่นัด

ล่วงหน้าและอาจจัดกิจกรรมอื่นๆ	หากมีความพร้อม	

7)	 ระบบการส่งต่อและการดูแลต่อเนื่อง	 ต้องมีการวางแผนและติดตามผู้ป่วย

วัณโรค	 ให้ได้รับการดูแลอย่างเป็นองค์รวมและต่อเนื่อง	 รวมถึงติดตามการ

ขาดนัด	

§		มีระบบการส่งต่อเพื่อการตรวจวินิจฉัย	และรักษา	

§	มีระบบส่งต่อเพื่อการดูแลต่อเนื่องด้านจิตใจ	 สังคม	 ไปยังหน่วยงานอื่น

หรือในชุมชน	

8)	 ป้องกัน	 ค้นหาและตรวจคัดกรองผู้ใกล้ชิดที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อวัณโรค	 โดย

เฉพาะเด็กและผู้อาศัยร่วมบ้านเดียวกับผู้ป่วย	

9)	 สามารถรายงานข้อมูลการให้บริการวัณโรคเข้าในระบบสารสนเทศวัณโรค	

ตามที่	สปสช.กำหนด	
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1.1.4	ระบบพัฒนาคุณภาพ	

1)	 มีโครงสร้างและแผนการบริหารคุณภาพการบริการที่ประกอบด้วยทีมสห

วิชาชีพ	 และอาจมีผู้แทนจากผู้ป่วย	 และ/หรือหน่วยงานภายนอกที่

เกี่ยวข้องร่วมด้วย	

2)	 มีกิจกรรมในการตรวจสอบ	 ควบคุม	 ติดตาม	 และพัฒนาคุณภาพบริการ

ดูแลรักษา	 วัณโรค	 ทั้งการตรวจเสมหะ	 การดูแลรักษาให้บริการผู้ป่วย

วัณโรคอย่างต่อเนื่อง	

3)	 มีการพัฒนาทีมบุคลากรที่ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค	 ได้รับการ

อบรมความรู้	 มาตรฐานการให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคอย่างต่อเนื่อง	

เพื่อการให้บริการรักษาผู้ป่วยได้เป็นไปตามมาตรฐานแนวทางการดำเนิน

งานควบคุมวัณโรคแห่งชาติ	

 

1.2 มาตรฐานหน่วยบริการที่รักษาการติดเชื้อวัณโรคดื้อยา (MDR TB treatment 

center) 

1.2.1	 มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับหน่วยบริการพื้นฐานข้อ	1.1	

1.2.2	 มีบุคลากรเพิ่มเติม	ดังนี้	

1)	 มีอายุรแพทย์ที่ผ่านการฝึกอบรม	 เรื่องการรักษาการติดเชื้อวัณโรคดื้อยา

หลายขนาน	(MDR-TB)	ปฏิบัติงานเป็นประจำ		

2)	 มีผู้ประสานงานวัณโรค	(TB	Coordinator)	ปฏิบัติงานเป็นประจำ	มีความรู้

ในการดูแลรักษาการติดเชื้อวัณโรคดื้อยาหลายขนาน	ภาวะแทรกซ้อนจาก

การรักษา	 สามารถประเมินให้การดูแล	 ติดตามการรักษาดื้อยา	 และ

ประสานงานกับแพทย์	บุคลากรสหวิชาชีพ	ที่เกี่ยวข้องได้	

3)	 หน่วยบริการมีศักยภาพในการตรวจเพาะเชื้อวัณโรค	 และการทดสอบความ

ไวต่อเชื้อดื้อยา	 (Culture	 and	 sensitivity	 testing	 for	 TB)	 หรือมีเครือ

ข่ายที่สามารถส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการวัณโรคดื้อยา	 และติดตามผลเพื่อ

การรักษาผู้ป่วยได้ทันเวลา	(Culture	&	DST	Network)	

4)	 มีระบบการส่งและรับการส่งต่อผู้ป่วยในเครือข่าย	 เพื่อให้ผู้ป่วยวัณโรค

ดื้อยาได้รับการดูแลที่ครบถ้วนต่อเนื่อง	(DOT	Network)	
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2. แนวทางการประเมินหน่วยบริการที่รักษาการติดเชื้อ
วัณโรคดื้อยา (MDR TB treatment center) 

หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติซึ่งมีศักยภาพการให้บริการตั้งแต่ระดับโรง

พยาบาลทั่วไปขึ้นไป	หรือหน่วยบริการที่ผ่านการประเมินตามมาตรฐานที่	สปสช.	กำหนด				

กรณหีนว่ยบรกิารในระดบัโรงพยาบาลชมุชน	 (รพช.)	 ทีต่อ้งการเปน็หนว่ยบรกิารรกัษาวณัโรค

ดือ้ยา	 ใหแ้สดงความจำนงไปที	่ สำนกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาตเิขต	 	 โดยหนว่ยบรกิารจะตอ้งมี

คณุลกัษณะตามมาตรฐานหนว่ยบรกิารพืน้ฐานในขอ้	1.1	และผา่นการประเมนิมาตรฐานหนว่ยบรกิารที่

รักษาการติดเชื้อวัณโรคดื้อยาในข้อ	 1.2	 ครบทุกข้อ	 จึงจะผ่านการประเมินเป็นหน่วยบริการที่รักษา

วณัโรคดือ้ยา	(MDR	TB	treatment	center)	

2.1		ขั้นตอนการตรวจประเมินหน่วยบริการที่รักษาการติดเชื้อวัณโรคดื้อยา			

1)		 หน่วยบริการในระดับโรงพยาบาลชุมชน	 (รพช.)	 ทำหนังสือแจ้งความประสงค์เป็น

หน่วยบริการที่รักษาการติดเชื้อวัณโรคดื้อยาไปที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่ง

ชาติเขต 

2)		 สปสช.	 เขต	จัดตั้งคณะผู้ตรวจประเมินหน่วยบริการที่รักษาการติดเชื้อวัณโรคดื้อยา	

ประกอบด้วย	 แพทย์ผู้มีความรู้เรื่องการรักษาการติดเชื้อวัณโรคดื้อยา	 ผู้บริหาร	

และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานวัณโรค	 สปสช.	 เขต	 ผู้บริหาร	 หรือผู้แทนจาก

สำนักงานป้องกันควบคุมโรค	 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	 หรือผู้เชี่ยวชาญจาก

หน่วยงานอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	จำนวน	5	คน	ทั้งนี้	สปสช.	เขต	สามารถพิจารณาคณะ

ผู้ตรวจประเมินตามความเหมาะสม 

3)		 คณะผู้ตรวจประเมินฯ	 เข้าตรวจหน่วยบริการ	 พร้อมทั้งประเมินมาตรฐานหน่วย

บริการ	ตามแบบตรวจประเมินหน่วยบริการที่รักษาการติดเชื้อวัณโรคดื้อยา		พร้อม

ทั้งสรุปผลการตรวจประเมินฯ	

4)		 กรณี	 หน่วยบริการผ่านการประเมินหน่วยบริการรักษาการติดเชื้อวัณโรคดื้อยา		

กำหนดให้สปสช.	 เขต	 ทำหนังสือแจ้งการผ่านการประเมินเป็นหน่วยบริการรักษา

การติดเชื้อวัณโรคดื้อยา	(MDR	TB	treatment	center)	ส่งมาที่แผนงานสนับสนุน

ระบบบริการเอดส์	และวัณโรค	

5)		 แผนงานสนับสนุนระบบบริการเอดส์	และวัณโรค	ประสานสำนักบริหารสารสนเทศ

และ	 การประกัน	 และองค์การเภสัชกรรม	 เพื่อดำเนินการให้หน่วยบริการสามารถ

เบิกจ่ายยา	วัณโรคสำหรับการรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาต่อไป 
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2.2	 เกณฑ์การประเมินหน่วยบริการที่รักษาการติดเชื้อวัณโรคดื้อยา	 เป็นไปตามตารางที่		 

4-7[1] 
 

ตารางที ่4-7[1] เกณฑก์ารประเมนิหนว่ยบรกิารทีร่กัษาการตดิเชือ้วณัโรคดือ้ยา 
 

หัวข้อการ
ประเมิน 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

มาตรฐานหน่วยบริการพื้นฐาน 

1.	ด้านบุคลากร	

1.1	แพทย์	 มีอายุรแพทย์	กุมารแพทย์	หรือแพทย์ทั่วไป	ที่มีความรู้เพียงพอในการ
วินิจฉัย	ดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคในผู้ใหญ่และ/หรือในเด็ก	

1		คะแนน	

ไม่มีอายุรแพทย์	กุมารแพทย์	หรือแพทย์ทั่วไป	ที่มีความรู้เพียงพอในการ
วินิจฉัย	ดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคในผู้ใหญ่และ/หรือในเด็ก	

0	คะแนน	

1.2	พยาบาล	 พยาบาล	หรือบุคลากรสาธารณสุข	ที่มีความรู้พื้นฐานเรื่องวัณโรค	เป็น
ผู้รับผิดชอบหลักและปฏิบัติงานประจำ	อย่างน้อย	2	ปี	1	คน	และ
สามารถทำการแทนได้อย่างน้อยอีก	1	คน	

1		คะแนน	

พยาบาล	หรือบุคลากรสาธารณสุข	ที่มีความรู้พื้นฐานเรื่องวัณโรค	เป็น
ผู้รับผิดชอบหลักและปฏิบัติงานประจำ	น้อยกว่า	2	ปี		1	คน	และ/หรือ
สามารถทำการแทนได้อย่างน้อยอีก	1	คน	

0	คะแนน	

1.3	เภสัชกร	 เภสัชกร	จพ.เภสัชกรรม	หรือ	จนท.	สธ.	ที่มีความรู้เรื่องโรคและยา
วัณโรค	รวมถึงระบบการควบคุมกำกับการกินยา	(DOT)	และการเบิก
จ่ายยาวัณโรค			ในระบบของสำนักงาน	

1	คะแนน	

เภสัชกร	จพ.เภสัชกรรม	หรือ	จนท.	สธ	ไม่มีความรู้เรื่องระบบการ
ควบคุมกำกับการกินยา	(DOT)	และหรือไม่มีความรู้	ความเข้าใจการเบิก
จ่ายยาวัณโรคในระบบของสำนักงาน	

0	คะแนน	

1.4	นักเทคนิค
การแพทย์ 

มีนักเทคนิคการแพทย์	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	หรือ	เจ้าพนักงาน
วิทยาศาสตร์การแพทย์		ที่มีความรู้	ความสามารถในการเก็บสิ่งส่งตรวจ	
การตรวจทางห้องปฏิบัติ	และ/หรือ	ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการอื่น
สำหรับวัณโรคได้อย่างถูกต้อง	

1	คะแนน	

ไม่มีนักเทคนิคการแพทย์	แต่มีบุคลากรสาธารณสุขอื่นๆ	ที่มีความรู้	
ความสามารถในการเก็บสิ่งส่งตรวจ	การตรวจทางห้องปฏิบัติ	และ/หรือ	
ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการอื่นสำหรับวัณโรคได้อย่างถูกต้อง	

0	คะแนน	

|		คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	ปีงบประมาณ	2559	226	  



ภาคผนวก 7 

หัวข้อการ
ประเมิน 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

1.5	บุคลากร	
อื่นๆ	ที่
เกี่ยวข้อง	

มีบุคลากรสาธารณสุขอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	เช่น	ผู้ให้คำปรึกษา	นักจิตวิทยา	
นักสังคมสงเคราะห์	ที่มีประสบการณ์เพียงพอในการให้คำปรึกษาแก่ผู้
ป่วย	ให้มีความรู้	 การปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง		

1	คะแนน	

ไม่มีบุคลากรสาธารณสุขอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	หรือไม่เข้าประเด็นข้างต้น		ใน
การให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค	
 

0	คะแนน	

2.		ด้านอาคารสถานที่	

2.1		ห้องตรวจ
ผู้ป่วยนอก	

เป็นห้องแยก	มีการแยกพื้นที่การใช้งานอย่างชัดเจน	มีระบบการถ่ายเท
อากาศดี	

1	คะแนน	

มีการแยกพื้นที่การใช้งานไม่ชัดเจน	หรือเป็นห้องรวมไม่แยกพื้นที่การใช้
งาน	

0	คะแนน	

2.2	ห้องให้คำ
ปรึกษา	

เป็นห้องแยก	มีการแยกพื้นที่การใช้งานอย่างชัดเจน	เป็นสัดส่วน		
เหมาะสม	รู้สึกผ่อนคลายในการเข้ารับคำปรึกษา	

1	คะแนน	

	มีการแยกพื้นที่การใช้งานไม่ชัดเจน	ไม่เป็นสัดส่วน	หรือ	เป็นห้องรวมไม่
แยกพื้นที่การใช้งาน	

0	คะแนน	

2.3	ห้องปฏิบัติ
การ	

เป็นห้องแยก	มีการแยกพื้นที่การใช้งานอย่างชัดเจน		มีเครื่องมืออุปกรณ์	
ในการเก็บสิ่งส่งตรวจ	ระบบบริการ	การตรวจหรือส่งตรวจได้มาตรฐาน	

1	คะแนน	

มีการแยกพื้นที่การใช้งานไม่ชัดเจน	ไม่เป็นสัดส่วน	หรือเป็นห้องรวมไม่
แยกพื้นที่การใช้งาน	หรือมีเครื่องมืออุปกรณ์ในการเก็บสิ่งส่งตรวจ	ระบบ
บริการ	การตรวจ	หรือการส่งตรวจเป็นบางส่วน	สภาพใช้งานได้	

0	คะแนน	

2.4	ห้องยา	 เป็นห้องแยก	มีการแยกพื้นที่การใช้งานอย่างชัดเจน		มีสถานที่เพียงพอ	
เหมาะสมในการให้คำปรึกษาเรื่องยา	การเบิก-จ่ายยา	สื่อ	เอกสารและ
อื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	

1	คะแนน	

มีการแยกพื้นที่การใช้งานไม่ชัดเจน	ในการให้คำปรึกษาเรื่องยา	การเบิก-
จ่ายยา	สื่อ	เอกสารและอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	

0	คะแนน	

3.	ระบบบริการ	

3.1		การให้
บริการดูแล
รักษา	

มีการซักประวัติ	บันทึกประวัติ	อาการ	อาการแสดง	และการตรวจ
ร่างกายในการตรวจติดตามทุกครั้ง ในกระดาษหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์
อย่างเหมาะสม	 สามารถประเมินความเปลี่ยนแปลง	ภาวะแทรกซ้อน	
หรือผลข้างเคียงจากยาของผู้ป่วยวัณโรคได้	

1	คะแนน	

มีการซักประวัติ	บันทึกประวัติ	อาการ	อาการแสดง	และการตรวจ
ร่างกายในการตรวจติดตามบางครั้ง ในกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส์อย่าง
เหมาะสม	สามารถประเมินความเปลี่ยนแปลง	ภาวะแทรกซ้อน	หรือผล
ข้างเคียงจากยาของผู้ป่วยวัณโรคได้	

0	คะแนน	
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หัวข้อการ
ประเมิน 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

3.2		ระบบการ
เคารพสิทธิผู้
ป่วย	

มีระบบการเคารพสิทธิผู้ป่วย	และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เหมาะสม	
โดยไม่เปิดเผยข้อมูลการรักษา	การให้บริการของผู้ป่วยกับบุคคลอื่นๆ	ที่
ไม่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางการแพทย์	

1	คะแนน	

ไม่มีระบบการเคารพสิทธิผู้ป่วย	และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เหมาะสม	
มีการเปิดเผยข้อมูลการรักษา	การให้บริการของผู้ป่วยกับบุคคลอื่นๆ	ที่
ไม่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางการแพทย์	

0	คะแนน	

3.3		การ
ชันสูตร	

มีการตรวจชันสูตร	ตามแนวทางการดูแลผู้ป่วยวัณโรค	โดยมีระบบการเต
รียมผู้ป่วย	ให้เก็บเสมหะ	นำส่งตรวจได้อย่างถูกต้อง		มีการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการพื้นฐานได้เองอย่างน้อย	AFB,	CBC,	UA,	FBS	Anti	HIV,	
CXR		เป็นต้น	

1	คะแนน	

มีการตรวจชันสูตร	ตามแนวทางการดูแลผู้ป่วยวัณโรค	โดยมีระบบการเต
รียมผู้ป่วย	ให้เก็บเสมหะ	นำส่งตรวจได้อย่างถูกต้อง		มีการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการพื้นฐานได้เองบางส่วน	เช่น		AFB,	CBC,	UA,	FBS	Anti	
HIV,	CXR		เป็นต้น	

0	คะแนน	

3.4		การรักษา
วัณโรค	

การรักษาด้วยยาวัณโรค	โดยมีระบบบริหารยาตามระบบที่	สปสช. 
กำหนด	ให้บริการยาวัณโรคที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน	มีการให้คำปรึกษา	
เตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อนให้ยา	มีระบบควบคุมกำกับการกินยาด้วย	
DOT	มีการติดตามประเมินการกำกับการกินยาอย่างต่อเนื่อง			

1	คะแนน	

การรักษาด้วยยาวัณโรค	โดยมีระบบบริหารยาตามระบบที่	สปสช. 
กำหนด	ให้บริการยาวัณโรคมีคุณภาพได้มาตรฐาน	มีการให้คำปรึกษา	
เตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อนให้ยา	แต่ไม่มีระบบควบคุมกำกับการกินยา
ด้วย	DOT	หรือการติดตามประเมินการกำกับการกินยาอย่างต่อเนื่อง			

0	คะแนน	

3.5	การให้คำ
ปรึกษาและ
ตรวจคัดกรอง
การติดเชื้อเอช
ไอวีแก่ผู้ป่วย
วัณโรค	

มีการให้คำปรึกษาและการตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวี	แก่ผู้ป่วย
วัณโรค	ทุกราย	

1	คะแนน	

มีการให้คำปรึกษา	และการตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวี	แก่ผู้ป่วย
วัณโรคในบางราย	หรือไม่มีการตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวีในผู้ป่วย
วัณโรค	

0	คะแนน	

3.6		กิจกรรม
สร้างความเข้ม
แข็งแก่ผู้ป่วย	

มีกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้ป่วย พี่เลี้ยง	ครอบครัวและชุมชน		 1	คะแนน	

ไม่มีกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้ป่วย พี่เลี้ยง	ครอบครัวและชุมชน		 0	คะแนน	
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หัวข้อการ
ประเมิน 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

3.7		ระบบการ
ส่งต่อและการ
ดูแลต่อเนื่อง	

มีระบบการส่งต่อและดูแลต่อเนื่องเพื่อการตรวจวินิจฉัย	และรักษา		และ
มีระบบส่งต่อเพื่อการดูแลต่อเนื่องด้านจิตใจ	สังคม	ไปยังหน่วยงานอื่นๆ	
หรือในชุมชน	

1	คะแนน	

มีระบบการส่งต่อและดูแลต่อเนื่องเพื่อการตรวจวินิจฉัย	และรักษา		
และ/หรือ				ไม่มีระบบส่งต่อเพื่อการดูแลต่อเนื่องด้านจิตใจ	สังคม	ไปยัง
หน่วยงานอื่นๆ	หรือในชุมชน	

0	คะแนน	

3.8	การป้องกัน	
ค้นหาและตรวจ
คัดกรอง										
ผู้สัมผัสโรคร่วม
บ้าน	

มีการป้องกัน	ค้นหา	และตรวจคัดรอง	ผู้ใกล้ชิดที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ	โดย
เฉพาะเด็กที่อาศัยร่วมบ้านเดียวกัน		

1	คะแนน	

ไม่มีการป้องกัน	ค้นหา	และตรวจคัดรอง	ผู้ใกล้ชิดที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ	
โดยเฉพาะเด็กที่อาศัยร่วมบ้านเดียวกัน	

0	คะแนน	

3.9	ระบบ
รายงานและ
สารสนเทศ	
ตามที่	สปสช.	
กำหนด	

สามารถรายงานข้อมูลการให้บริการวัณโรคเข้าในระบบสารสนเทศ
วัณโรค	ตามที่	สปสช. กำหนด	

1	คะแนน	

ไม่สามารถรายงานข้อมูลการให้บริการวัณโรคเข้าในระบบสารสนเทศ
วัณโรค	ตามที่	สปสช.	กำหนด	

0	คะแนน	

4.	ระบบพัฒนา
คุณภาพ	

มีโครงสร้าง	แผนการบริหารคุณภาพ	ประกอบด้วยทีมสหวิชาชีพ	และ
อาจมีผู้แทนผู้ป่วย	หน่วยงานภายนอกร่วมด้วย	และมีกิจกรรรมการ
ตรวจสอบ	ควบคุมติดตาม	พัฒนาคุณภาพ	และมีการประชุมวิชาการ	
หรือพัฒนาบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยวัณโรคอย่างต่อเนื่อง	

1	คะแนน	

ไม่มีโครงสร้าง	แผนการบริหารคุณภาพ	ประกอบด้วยทีมสหวิชาชีพ	และ
อาจมีผู้แทนผู้ป่วย	หน่วยงานภายนอกร่วมด้วย		หรือ	ไม่มีกิจกรรรมการ
ตรวจสอบ	ควบคุมติดตาม	พัฒนาคุณภาพ	หรือการประชุมวิชาการ	หรือ
พัฒนาบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยวัณโรคไม่ต่อเนื่อง	

0	คะแนน	

มาตรฐานหน่วยบริการที่รักษาการติดเชื้อวัณโรคดื้อยา 

1.	บุคลากรเพิ่มเติม	

1.1	อายุรแพทย์	
ผ่านการฝึก
อบรม	MDR	TB	

มีอายุรแพทย์	ที่ผ่านการฝึกอบรม	เรื่องการรักษาการติดเชื้อวัณโรคดื้อยา
หลายขนานปฏิบัติงานเป็นประจำ		

1	คะแนน	

ไม่มีอายุรแพทย์	ที่ผ่านการฝึกอบรม	เรื่องการรักษาการติดเชื้อวัณโรค
ดื้อยาหลายขนานปฏิบัติงานเป็นประจำ	

0	คะแนน	
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หัวข้อการ
ประเมิน 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

1.2	ผู้ประสาน
งานวัณโรค	

มีผู้ประสานงานวัณโรคปฏิบัติงานเป็นประจำ		มีความรู้ในการดูแลรักษา
การติดเชื้อวัณโรคดื้อยาหลายขนาน		ภาวะแทรกซ้อนจากการรักษา	
สามารถประเมินให้การดูแล ติดตามการรักษาการดื้อยา	และประสาน
งานกับแพทย์	บุคลากร	สหวิชาชีพที่เกี่ยวข้องได้	

1	คะแนน	

ไม่มีผู้ประสานงานวัณโรคปฏิบัติงานเป็นประจำ	หรือมีความรู้ในการดูแล
รักษาการติดเชื้อวัณโรคดื้อยาหลายขนาน		ภาวะแทรกซ้อนจากการ
รักษาน้อยหรือไม่เพียงพอต่อการดูแลรักษาผู้ป่วยดื้อยา	

0	คะแนน	

2.	การส่งตรวจ
เพาะเชื้อและ
การดื้อยา	

สามารถตรวจเพาะเชื้อวัณโรคและการดื้อยา	(Culture	&	Sensitivity	
for	TB)	หรือมีเครือข่ายที่สามารถส่งตรวจและติดตามผลได้ทันเวลา	
(Culture	Network)	

1	คะแนน	

ไม่สามารถตรวจเพาะเชื้อวัณโรคและการดื้อยา	(Culture	&	Sensitivity	
for	TB)	และ/หรือไม่มีเครือข่ายที่สามารถส่งตรวจและติดตามผลได้ทัน
เวลา	(Culture	Network)	

0	คะแนน	

3.	มีระบบรับ
และส่งต่อผู้ป่วย
ในเครือข่ายเพื่อ
การดูแลผู้ป่วยที่
ครบถ้วนและ
ต่อเนื่อง	

มีระบบการส่งและรับการส่งต่อผู้ป่วยในเครือข่าย	เพื่อให้ผู้ป่วยวัณโรค
ดื้อยาได้รับการดูแลที่ครบถ้วนต่อเนื่อง	(DOT	Network)	

1	คะแนน	

ไม่มีระบบการส่งและรับการส่งต่อผู้ป่วยในเครือข่ายเพื่อให้ผู้ป่วยวัณโรค
ดื้อยาได้รับการดูแลที่ครบถ้วนต่อเนื่อง	(DOT	Network)	

0	คะแนน	

 

ตารางที่ 4-7 [2] ผลการพิจารณาการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการรักษาการติดเชื้อวัณโรคดื้อยา 
 

ผลคะแนน ผลการพิจารณา 

1	ครบทุกข้อ	
(23	คะแนน)	
 

หน่วยบริการที่มีคุณลักษณะครบถ้วนเป็นไปตามเกณฑ์	ผ่านเกณฑ์หน่วย
บริการที่ให้บริการรักษาการติดเชื้อวัณโรคดื้อยา	(MDR	TB	treatment	
center)	

ได้คะแนนตามมาตรฐานหน่วย
บริการพื้นฐานอย่างน้อย	15	
คะแนน	และต้องได้คะแนน	1	
คะแนนครบทุกข้อตาม
มาตรฐานหน่วยบริการที่รักษา
การติดเชื้อวัณโรคดื้อยา	

หน่วยบริการที่มีคุณลักษณะใกล้เคียงตามเกณฑ์ที่กำหนด	ผ่านเกณฑ์
หน่วยบริการที่ให้บริการรักษาการติดเชื้อวัณโรคดื้อยา	(MDR	TB	
treatment	center)	
ข้อเสนอแนะ	:	มีโอกาสพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของหน่วยงาน	
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ผลคะแนน ผลการพิจารณา 

1	ครบทุกข้อ	
(23	คะแนน)	
 

หน่วยบริการที่มีคุณลักษณะครบถ้วนเป็นไปตามเกณฑ์	ผ่านเกณฑ์หน่วย
บริการที่ให้บริการรักษาการติดเชื้อวัณโรคดื้อยา	(MDR	TB	treatment	
center)	

ได้คะแนน	0	ในข้อใดข้อหนึ่งใน
มาตรฐานหน่วยบริการที่รักษา
การติดเชื้อวัณโรคดื้อยา	

หน่วยบริการมีคุณลักษณะต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด		ไม่ผ่านเกณฑ์หน่วย
บริการที่ให้บริการรักษาการติดเชื้อวัณโรคดื้อยา	(MDR	TB	treatment	
center)	
ข้อเสนอแนะ	:	มีโอกาสพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของหน่วยงาน	และ
ขอรับการตรวจประเมินครั้งต่อไป	

 

3. มาตรฐานทั่วไปสำหรับหน่วยตรวจทางห้องปฏิบัติการ
วัณโรค  

3.1  ด้านบุคลากร 

3.1.1		 นักเทคนิคการแพทย์	 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	 หรือเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์

การแพทย์ที่มีความรู้	 ความสามารถในการเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการวัณโรค	 และ/หรือส่ง

ตรวจห้องปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวข้อง	ได้อย่างถูกต้อง	

3.1.2		 ผู้ประสานงาน	ประสานกับผู้รับผิดชอบงานวัณโรค	หรือ	 TB	 Coordinator	 ใน

การลงข้อมูลในโปรแกรมวัณโรค	

หมายเหตุ:	ผู้ประสานงานจะเป็นผู้เดียวกับผู้ปฏิบัติงานการตรวจทางห้องปฏิบัติการก็ได้	

3.2  ด้านอาคารสถานที่ 

3.2.1		 มีห้องเก็บเสมหะ	หรือสถานที่สำหรับเก็บเสมหะ	ที่มีการถ่ายเทอากาศที่ดี	

3.2.2	 มีห้องปฏิบัติการที่เหมาะสม	 มีระบบการควบคุมป้องกันการติดเชื้อในสถาน

บริการและสิ่งแวดล้อม	ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ	

3.3 ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์ 

3.3.1		 มีการเก็บเสมหะด้วยอุปกรณ์ที่มีฝาปิด	 หากมีการเคลื่อนย้าย	 หรือส่งต่อต้อง

บรรจุในภาชนะ	และอุณหภูมิที่เหมาะสม		

3.3.2		 มีเครื่องมือ	และอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจครบถ้วน	พร้อมใช้งาน	และมีการบำรุง

รักษาเชิงป้องกันตามระยะเวลาที่กำหนด	

3.4 การดำเนินงานด้านคุณภาพ 

3.4.1		 มีการควบคุมคุณภาพภายใน	และการควบคุมคุณภาพภายนอก	อย่างสม่ำเสมอ	
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3.4.2		 สำหรับการทดสอบที่ไม่มีการควบคุมคุณภาพภายนอก	 ให้ใช้การเปรียบเทียบ

ระหว่างห้องปฏิบัติการไม่น้อยกว่า	3	แห่ง	(Interlab	comparison)	

3.5  การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

3.5.1		 มกีารพฒันาคณุภาพหอ้งปฏบิตักิารตามมาตรฐานสากล	(Laboratory	Accreditation) 

หรือการประเมินคุณภาพในระบบสากล	ISO	15189	หรือมาตรฐานราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์	

3.5.2		 มีการพัฒนาองค์ความรู้ของผู้ปฏิบัติงาน	 โดยให้สอดคล้องกับความรับผิดชอบ	

ทั้งนี้ควรเพิ่มในเรื่องทัศนคติ	และการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค	

 

4. แนวทางประเมนิหนว่ยตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารวณัโรค 
4.1 การจำแนกห้องปฏิบัติการวัณโรค สปสช. จำแนกห้องปฏิบัติการวัณโรค	 ในระบบหลัก

ประกันสุขภาพแห่งชาติ	ออกเป็น	4	กลุ่ม	ดังนี้																																																																																																											

4.1.1	 ห้องปฏิบัติการการตรวจเสมหะหาเชื้อ	 Acid-Fast	 Bacilli (AFB)	 ด้วย

กล้องจุลทรรศน์เป็นห้องแยกเฉพาะหรือแยกพื้นที่อย่างชัดเจน	 เหมาะสม	 และมีการควบคุมป้องกัน

การติดเชื้อที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ	

4.1.2		 ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเชื้อวัณโรค	 เป็นห้องแยกเฉพาะ	 มีเครื่องมือและ

อุปกรณ์ในการเพาะเลี้ยงเชื้อวัณโรค	 ครบถ้วน	 และพร้อมใช้งาน	 มีการควบคุมป้องกันการติดเชื้อที่	 

ถูกต้องตามหลักวิชาการ	

4.1.3		 ห้องปฏิบัติการทดสอบความไวต่อยาวัณโรค	 เป็นห้องแยกเฉพาะ	 มีเครื่องมือ

และอุปกรณ์ในการทดสอบความไวต่อยาวัณโรค	ครบถ้วน	และพร้อมใช้งาน	มีระบบควบคุมการไหล

เวียนของอากาศ	มีการควบคุมป้องกันการติดเชื้อที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ	

4.1.4		 ห้องปฏิบัติการตรวจ	 Molecular	 assay	 เป็นห้องแยกเฉพาะมีเครื่องมือและ

อุปกรณ์ในการตรวจทางอณูชีวิวิทยาของวัณโรค	ครบถ้วน	และพร้อมใช้งาน	

4.2 แนวทางการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการตรวจเสมหะหาเชื้อ Acid-Fast Bacilli 

(AFB) ด้วยกล้องจุลทรรศน์ 

 ห้องปฏิบัติการจะต้องมีคุณลักษณะตามมาตรฐานทั่วไปสำหรับห้องปฏิบัติการวัณโรคใน

ข้อ	8.2		และผ่านการประเมินสำหรับห้องปฏิบัติการตรวจเสมหะหาเชื้อ	AFB	ใน	5	มิติ	โดยต้องไม่มี

คะแนนเป็นศูนย์	และมีคะแนนรวมมากกว่า	60	%	ของคะแนนทั้งหมด	จึงจะถือว่าผ่านการประเมิน	

หากได้คะแนนต่ำกว่านี้	 ต้องดำเนินการแก้ไขใน	 3	 เดือน	 เกณฑ์การประเมินห้องปฏิบัติการตรวจ	

AFB	เป็นไปตามตารางที่	4-7[3] 
 

|		คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	ปีงบประมาณ	2559	232	  
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ตารางที่ 4-7[3] เกณฑ์การประเมินห้องปฏิบัติการตรวจเสมหะหาเชื้อ Acid-Fast Bacilli (AFB) 
 
หัวข้อการประเมิน	 คะแนน	 เกณฑ์การให้คะแนน	 ข้อสังเกต	

1.	บุคลากร	 2	 นักเทคนิคการแพทย์/จพง.วิทยาศาสตร์การแพทย์และผ่าน
หลักสูตรการอบรมหรืออบรมหน้างาน	(OJT)	ในด้านการ
ตรวจเสมหะหาเชื้อ	AFB	ด้วยกล้องจุลทรรศน์ 

 

1 นักเทคนิคการแพทย์/จพง.วิทยาศาสตร์การแพทย์	แต่ไม่ผ่าน
หลักสูตรการอบรมหรืออบรมหน้างาน	(OJT)	ในด้านการ
ตรวจเสมหะหาเชื้อ	AFB	ด้วยกล้องจุลทรรศน์ 

 

0 ผู้ปฏิบัติงานไม่เป็นผู้มีคุณวุฒิทางห้องปฏิบัติการ  

2.	อาคารสถานที่	 2	 มีพื้นที่ปฏิบัติการเป็นสัดส่วนและมีระบบการควบคุมป้องกัน
การติดเชื้อ 

 

1 ไมม่พีืน้ทีเ่ปน็สดัสว่น	แตม่รีะบบการควบคมุปอ้งกนัการตดิเชือ้  

0 พื้นที่ปฏิบัติการไม่เหมาะสมและมีผลกระทบต่อการตรวจ
วิเคราะห์และการควบคุมป้องกันการติดเชื้อ 

 

3.	เครื่องมือ/
อุปกรณ์	

2	 มีครบถ้วน	สภาพพร้อมใช้งาน  

1 มีบางส่วน	สภาพใช้งานได้  

0 ไม่มีเครื่องมือ/อุปกรณ์  

4.	การดำเนินงาน
ด้านคุณภาพ	

2	 มีบันทึก	IQC	และ	EQA	ครบถ้วน	สม่ำเสมอ  

1 มีบันทึก	IQC	และ/	หรือ	EQA	ไม่ครบถ้วนสม่ำเสมอ  

0 ไม่มีบันทึก	IQC	และ	EQA  

5.	การพัฒนา
คุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง	

2	 ISO	15189	การทดสอบ	AFB/LA/มาตรฐานราชวิทยาลัย
พยาธิแพทย์ 

 

1 อยู่ระหว่างการเตรียมการขอรับรองและมีเอกสารแสดง  

0 ยังไม่มีระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ  

 

4.3  แนวทางการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเชื้อวัณโรค 

 ห้องปฏิบัติการจะต้องมีคุณลักษณะตามมาตรฐานทั่วไปสำหรับห้องปฏิบัติการวัณโรคใน

ข้อ	 8.2	 	 และผ่านการประเมินสำหรับห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเชื้อวัณโรคใน	 5	 มิติ	 โดยต้องไม่มี

คะแนนเป็นศูนย์	 และมีคะแนนรวมมากกว่า	 60%	 ของคะแนนทั้งหมด	 จึงจะถือว่าผ่านการประเมิน	

หากได้คะแนนต่ำกว่านี้	ต้องดำเนินการแก้ไขใน	3	เดือน	เกณฑ์การประเมินห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยง

เชื้อวัณโรค	เป็นไปตามตารางที่	4-7[4]	
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ตารางที่ 4-7[4] แนวทางการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเชื้อวัณโรค 
 
หัวข้อการประเมิน	 คะแนน	 เกณฑ์การให้คะแนน	 ข้อสังเกต	

1.	บุคลากร	 2	 นักเทคนิคการแพทย์	หรือนักวิทยาศาสตร์การแพทย์	หรือจ
พง.วิทยาศาสตร์การแพทย์	มีประสบการณ์เพาะเชื้อวัณโรค
และผ่านการอบรมหลักสูตรด้านการเพาะเลี้ยงเชื้อวัณโรค	
หรืออบรมหน้างาน	(OJT) 

 

1 นักเทคนิคการแพทย์หรือ	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือ		
จพง.วิทยาศาสตร์การแพทย์	แต่ผ่านการอบรมหลักสูตรด้าน
การเพาะเลี้ยงเชื้อวัณโรค	หรืออบรมหน้างาน	(OJT) 

 

0 ผู้ปฏิบัติงานไม่เป็นผู้มีคุณวุฒิทางห้องปฏิบัติการ  

2.	อาคารสถานที่	 2	 มีห้องแยกถูกต้องตามหลักการเพาะเชื้อวัณโรคและมีระบบ
การควบคุมป้องกันการติดเชื้อ 

 

1 มีพื้นที่แยก	และมี	BSC	Class	II	พร้อมระบบการควบคุม
ป้องกันการติดเชื้อ	และไม่แพร่เชื้อสู่สภาพแวดล้อม 

 

0 มีห้องรวม	ไม่แยกพื้นที่การใช้งาน  

3.	เครื่องมือ/
อุปกรณ์	

2	 มีเครื่องมือและอุปกรณ์ครบตามมาตรฐานที่	WHO	แนะนำ	
และมี	สภาพพร้อมใช้งาน	มีการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง 

 

1 มีเครื่องมือและอุปกรณ์ไม่ครบตามมาตรฐานที่	WHO	
แนะนำ	แต่ต้องมี	BSC		Class	II		และมี	สภาพพร้อมใช้งาน	
มีการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง 

 

0 ไม่มีเครื่องมือ/อุปกรณ์  

4.	การดำเนินงาน
ด้านคุณภาพ	

2	 มีบันทึก	IQC	และ	EQA	ครบถ้วน	สม่ำเสมอ  

1 มีบันทึก	IQC	และ/	หรือ	EQA	ไม่ครบถ้วนสม่ำเสมอ  

0 ไม่มีบันทึก	IQC	และ	EQA  

5.	การพัฒนา
คุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง	

2	 ISO	15189	การทดสอบ	การเพาะเลี้ยงเชื้อวัณโรค/LA/
มาตรฐาน	ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์ 

 

1 อยู่ระหว่างการเตรียมการขอรับรองและมีเอกสารแสดง  

0 ยังไม่มีระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ  

 

4.4  แนวทางการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการทดสอบความไวต่อยาวัณโรค 

 ห้องปฏิบัติการจะต้องมีคุณลักษณะตามมาตรฐานทั่วไปสำหรับห้องปฏิบัติการวัณโรคใน

ข้อ	8.2		และผ่านการประเมินสำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบความไวต่อยาวัณโรคใน	5	มิติ	โดยต้อง

ไม่มีคะแนนเป็นศูนย์	 และมีคะแนนรวมมากกว่า	 60%	 ของคะแนนทั้งหมด	 จึงจะถือว่าผ่านการ

|		คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	ปีงบประมาณ	2559	234	  



ภาคผนวก 7 

ประเมิน	หากได้คะแนนต่ำกว่านี้	ต้องดำเนินการแก้ไขใน	3	เดือน	เกณฑ์การประเมินห้องปฏิบัติการ

ทดสอบความไวต่อยาวัณโรค	เป็นไปตามตารางที่	4-7[5]	
 

ตารางที่ 4-7[5] แนวทางการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการทดสอบความไวต่อยาวัณโรค 
 
หัวข้อการประเมิน	 คะแนน	 เกณฑ์การให้คะแนน	 ข้อสังเกต	

1.บุคลากร	 2	 มีนักเทคนิคการแพทย์	หรือนักวิทยาศาสตร์การแพทย์	หรือ	
จพง.วิทยาศาสตร์การแพทย์	มีประสบการณ์เพาะเลี้ยงเชื้อ
วัณโรค	และทดสอบความไว	และผ่านการอบรมหลักสูตรด้าน
ทดสอบความไวต่อยาวัณโรค	หรืออบรมหน้างาน	(OJT) 

 

1 มีนักเทคนิคการแพทย์หรือ	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือ		 
จพง.วิทยาศาสตร์การแพทย์	แต่ผ่านการอบรมหลักสูตรด้าน
ทดสอบความไวต่อยาวัณโรค	หรืออบรมหน้างาน	(OJT) 

 

0 มีบุคลากรสายงานอื่นๆ	หรือไม่เข้าประเด็นข้างต้น  

2.	อาคารสถานที่	 2	 มีห้องแยกถูกต้องตามหลักการเพาะเชื้อวัณโรคและมีระบบ
ควบคุมการไหลเวียนอากาศ 

 

1 -  

0 มีห้องรวม	ไม่แยกพื้นที่การใช้งาน  

3.	เครื่องมือ/
อุปกรณ์	

2	 มีเครื่องมือและอุปกรณ์ครบตามมาตรฐานที่	WHO	แนะนำ	
และมี	สภาพพร้อมใช้งาน	มีการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง 

 

1 มีเครื่องมือและอุปกรณ์ไม่ครบตามมาตรฐานที่	WHO	
แนะนำ	แต่ต้องมี	BSC		Class	II		และมีสภาพพร้อมใช้งาน		 
มีการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง 

 

0 ไม่มีเครื่องมือ/อุปกรณ์  

4.	การดำเนินงาน
ด้านคุณภาพ	

2	 มีระบบการตรวจสอบกับเชื้ออ้างอิง	เพื่อควบคุมคุณภาพ
สม่ำเสมอ 

 

1 มีระบบการตรวจสอบกับเชื้ออ้างอิง	เพื่อควบคุมคุณภาพไม่
สม่ำเสมอ 

 

0 ไม่มีระบบการตรวจสอบกับเชื้ออ้างอิง	เพื่อควบคุมคุณภาพ  

5.		การพัฒนา
คุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง	

2	 ISO	15189	การทดสอบความไวต่อยาวัณโรค/LA/มาตรฐาน												
ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์ 

 

1 อยู่ระหว่างการเตรียมการขอรับรองและมีเอกสารแสดง  

0 ยังไม่มีระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ  
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4.5  แนวทางการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการตรวจ Molecular assay 

 ห้องปฏิบัติการจะต้องมีคุณลักษณะตามมาตรฐานทั่วไปสำหรับห้องปฏิบัติการวัณโรคใน

ข้อ	3.	และผ่านการประเมินสำหรับห้องปฏิบัติการตรวจ	Molecular	assay	ใน	5	มิติ	 โดยต้องไม่มี

คะแนนเป็นศูนย์	 และมีคะแนนรวมมากกว่า	 60%	 ของคะแนนทั้งหมด	 จึงจะถือว่าผ่านการประเมิน	

หากได้คะแนนต่ำกว่านี้	 ต้องดำเนินการแก้ไขใน	 3	 เดือน	 เกณฑ์การประเมินห้องปฏิบัติการตรวจ 

Molecular	assay	เป็นไปตามตารางที่	4-7[6]	
 

ตารางที่ 4-7[6] แนวทางการตรวจประเมินการตรวจ Molecular assay 
 
หัวข้อการประเมิน	 คะแนน	 เกณฑ์การให้คะแนน	 ข้อสังเกต	

1.	บุคลากร	 2	 มีนักเทคนิคการแพทย์หรือนักวิทยาศาสตร์การแพทย์และ
ผ่านการอบรม	หรืออบรมหน้างาน	(OJT)	ในด้านการตรวจ	
Molecular	assay 

 

1 มีนักเทคนิคการแพทย์หรือ	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	แต่ไม่
ผ่านการอบรม	หรืออบรมหน้างาน	(OJT)	ในด้านการตรวจ	
Molecular	assay 

 

0 ผู้ปฏิบัติงานไม่เป็นผู้มีคุณวุฒิทางห้องปฏิบัติการ  

2.	อาคารสถานที่	 2	 มีห้องแยกถูกต้องตามหลักวิเคราะห์ด้วยการตรวจ	
Molecular	assay	และ	มีการควบคุมป้องกันการติดเชื้อ 

 

1 -  

0 พื้นที่ห้องปฏิบัติการไม่เหมาะสมและมีผลกระทบต่อการ
ตรวจวิเคราะห์และการควบคุมป้องกันการติดเชื้อ 

 

3.	เครื่องมือ/
อุปกรณ์	

2	 มีเครื่องมือและชุดตรวจตาม	WHO	แนะนำ	และมีการทวน
สอบก่อนใช้งาน	(Verify), การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน	

 

1 มีเครื่องมือและชุดตรวจตาม	WHO	แนะนำ	แต่ไม่มีการทวน
สอบก่อนใช้งาน	(Verify), การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน	

 

0 มีเครื่องมือและชุดตรวจที่ไม่ผ่านการขึ้นทะเบียนจากอย.  

4.	การดำเนินงาน
ด้านคุณภาพ	

2	 มีบันทึก	IQC	และ	EQA	ครบถ้วน	สม่ำเสมอ  

1 มีบันทึก	IQC	และ/	หรือ	EQA	ไม่ครบถ้วนสม่ำเสมอ  

0 ไม่มีบันทึก	IQC	และ	EQA  

5.	การพัฒนา
คุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง	

2	 ISO	15189	การทดสอบด้วยการตรวจ	Molecular	assay	/
LA/มาตรฐานราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์ 

 

1 อยู่ระหว่างการเตรียมการขอรับรองและมีเอกสารแสดง  

0 ยังไม่มีระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ  
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 รายชื่อหน่วยบริการที่รักษาการติดเชื้อวัณโรคดื้อยา 
(MDR TB treatment center) 8

ตารางที่ 4-8[1] รายชื่อหน่วยบริการที่รักษาการติดเชื้อวัณโรคดื้อยา

จังหวัด ชื่อโรงพยาบาล

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่

เชียงราย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

เชียงใหม่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

เชียงใหม่ โรงพยาบาลนครพิงค์

เชียงใหม่ โรงพยาบาลจอมทอง

เชียงใหม่ โรงพยาบาลฝาง

เชียงใหม่ โรงพยาบาลสันป่าตอง

เชียงใหม่ โรงพยาบาลสันทราย

น่าน โรงพยาบาลน่าน

พะเยา โรงพยาบาลพะเยา

พะเยา โรงพยาบาลเชียงคำ

แพร่ โรงพยาบาลแพร่

แม่ฮ่องสอน โรงพยาบาลศรีสังวาล

ลำปาง โรงพยาบาลลำปาง

ลำพูน โรงพยาบาลลำพูน

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2 พิษณุโลก

ตาก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ตาก โรงพยาบาลแม่สอด

พิษณุโลก โรงพยาบาลพุทธชินราช

เพชรบูรณ์ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

สุโขทัย โรงพยาบาลสุโขทัย

สุโขทัย โรงพยาบาลศรีสังวร

อุตรดิตถ์ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
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สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์

กำแพงเพชร โรงพยาบาลกำแพงเพชร

ชัยนาท โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

นครสวรรค์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

พิจิตร โรงพยาบาลพิจิตร

อุทัยธานี โรงพยาบาลอุทัยธานี

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี

นนทบุรี ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ	ชลประทาน

นนทบุรี สถาบันบำราศนราดูร

นนทบุรี โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

นครนายก โรงพยาบาลนครนายก

นครนายก โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ปทุมธานี โรงพยาบาลปทุมธานี

ปทุมธานี โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

พระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาลเสนา

พระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

ลพบุรี โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช

ลพบุรี โรงพยาบาลบ้านหมี่

สระบุรี โรงพยาบาลพระพุทธบาท

สระบุรี โรงพยาบาลสระบุรี

สิงห์บุรี โรงพยาบาลสิงห์บุรี

สิงห์บุรี โรงพยาบาลอินทร์บุรี

อ่างทอง โรงพยาบาลอ่างทอง

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี

กาญจนบุรี โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

กาญจนบุรี โรงพยาบาลมะการักษ์

นครปฐม โรงพยาบาลนครปฐม
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ประจวบคีรีขันธ์ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

ประจวบคีรีขันธ์ โรงพยาบาลหัวหิน

เพชรบุรี โรงพยาบาลพระจอมเกล้า

ราชบุรี โรงพยาบาลดำเนินสะดวก

ราชบุรี โรงพยาบาลบ้านโป่ง

ราชบุรี โรงพยาบาลโพธาราม

ราชบุรี โรงพยาบาลราชบุรี

ราชบุรี โรงพยาบาลบ้านแพ้ว

สมุทรสงคราม โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า

สมุทรสาคร โรงพยาบาลสมุทรสาคร

สมุทรสาคร โรงพยาบาลกระทุ่มแบน

สุพรรณบุรี โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช	องค์ที่	17

สุพรรณบุรี โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 6 ระยอง

จันทบุรี โรงพยาบาลพระปกเกล้า

ฉะเชิงเทรา โรงพยาบาลพุทธโสธร

ชลบุรี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี	ณ	ศรีราชา

ชลบุรี โรงพยาบาลชลบุรี

ชลบุรี โรงพยาบาลพนัสนิคม

ชลบุรี โรงพยาบาลบางละมุง

ตราด โรงพยาบาลตราด

ปราจีนบุรี โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์

ปราจีนบุรี โรงพยาบาลกบินทร์บุรี

ระยอง โรงพยาบาลระยอง

ระยอง โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี

ระยอง โรงพยาบาลแกลง

สมุทรปราการ โรงพยาบาลสมุทรปราการ
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สมุทรปราการ โรงพยาบาลบางพลี

สระแก้ว โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

สระแก้ว โรงพยาบาลอรัญประเทศ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 7 ขอนแก่น

กาฬสินธุ์ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์	

กาฬสินธุ์ โรงพยาบาลยางตลาด	

กาฬสินธุ์ โรงพยาบาลสมเด็จ	

ขอนแก่น โรงพยาบาลศรีนครินทร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอนแก่น โรงพยาบาลสิรินธร	(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ขอนแก่น โรงพยาบาลขอนแก่น

ขอนแก่น โรงพยาบาลชุมแพ

มหาสารคาม โรงพยาบาลมหาสารคาม

ร้อยเอ็ด โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด โรงพยาบาลเกษตรวิสัย

ร้อยเอ็ด โรงพยาบาลเสลภูมิ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 8 อุดรธานี

นครพนม โรงพยาบาลนครพนม

บึงกาฬ โรงพยาบาลบึงกาฬ

เลย โรงพยาบาลเลย

สกลนคร โรงพยาบาลสกลนคร

สกลนคร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช	สว่างแดนดิน

หนองคาย โรงพยาบาลหนองคาย

หนองบัวลำภู โรงพยาบาลหนองบัวลำภู

อุดรธานี โรงพยาบาลอุดรธานี

อุดรธานี โรงพยาบาลกุมภวาปี
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สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 9 นครราชสีมา

ชัยภูมิ โรงพยาบาลชัยภูมิ

ชัยภูมิ โรงพยาบาลภูเขียว	

นครราชสีมา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

นครราชสีมา โรงพยาบาลปากช่องนานา

นครราชสีมา โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา

นครราชสีมา โรงพยาบาลครบุรี	

นครราชสีมา โรงพยาบาลพิมาย	

บุรีรัมย์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์

บุรีรัมย์ โรงพยาบาลนางรอง

สุรินทร์ โรงพยาบาลสุรินทร์

สุรินทร์ โรงพยาบาลปราสาท

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  10 อุบลราชธานี

มุกดาหาร โรงพยาบาลมุกดาหาร

ยโสธร โรงพยาบาลยโสธร

ยโสธร โรงพยาบาลทรายมูล	

ศรีสะเกษ โรงพยาบาลศรีสะเกษ

อำนาจเจริญ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ

อุบลราชธานี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

อุบลราชธานี โรงพยาบาลวารินชำราบ

อุบลราชธานี โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช	เดชอุดม

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 11 สุราษฏร์ธานี

กระบี่ โรงพยาบาลกระบี่

ชุมพร โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุมศักดิ์

นครศรีธรรมราช โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช โรงพยาบาลท่าศาลา

นครศรีธรรมราช โรงพยาบาลสิชล
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นครศรีธรรมราช โรงพยาบาลทุ่งสง

พังงา โรงพยาบาลพังงา

พังงา โรงพยาบาลตะกั่วป่า

ภูเก็ต โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ระนอง โรงพยาบาลระนอง

สุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลเกาะสมุย

สุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 12 สงขลา

ตรัง โรงพยาบาลตรัง

นราธิวาส โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์

นราธิวาส โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

ปัตตานี โรงพยาบาลปัตตานี

พัทลุง โรงพยาบาลพัทลุง

ยะลา โรงพยาบาลเบตง

ยะลา โรงพยาบาลยะลา

สงขลา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์	

สงขลา โรงพยาบาลสงขลา

สงขลา โรงพยาบาลหาดใหญ่

สตูล โรงพยาบาลสตูล

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพฯ

กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลเลิดสิน

กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลราชวิถี

กรุงเทพมหานคร สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

กรุงเทพมหานคร คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล	มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

|		คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	ปีงบประมาณ	2559	242	  



จังหวัด ชื่อโรงพยาบาล

กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย

กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลรามาธิบดี	มหาวิทยาลัยมหิดล

กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน	มหาวิทยาลัยมหิดล

กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลศิริราชพยาบาล

กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลกลาง

กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลตำรวจ

กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลตากสิน

กรุงเทพมหานคร ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์

กรุงเทพมหานคร สำนักอนามัย	กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลเพชรเวช

กรุงเทพมหานคร สำนักวัณโรค	กรมควบคุมโรค

กรุงเทพมหานคร สถาบันโรคทรวงอก

กรุงเทพมหานคร ศูนย์บริการสาธารณสุข	3	บางซื่อ

กรุงเทพมหานคร ศูนย์บริการสาธารณสุข	4	ดินแดง

กรุงเทพมหานคร ศูนย์บริการสาธารณสุข	7	บุญมี	ปุรรุราชรังสรรค์

กรุงเทพมหานคร ศูนย์บริการสาธารณสุข	8	บุญรอด	รุ่งเรือง

กรุงเทพมหานคร ศูนย์บริการสาธารณสุข	15	ลาดพร้าว

กรุงเทพมหานคร ศูนย์บริการสาธารณสุข	16	ลุมพินี

กรุงเทพมหานคร ศูนย์บริการสาธารณสุข	19	วงศ์สว่าง

กรุงเทพมหานคร ศูนย์บริการสาธารณสุข	21	วัดธาตุทอง

กรุงเทพมหานคร ศูนย์บริการสาธารณสุข	22	วัดปากบ่อ

กรุงเทพมหานคร ศูนย์บริการสาธารณสุข	23	สี่พระยา

กรุงเทพมหานคร ศูนย์บริการสาธารณสุข	24	บางเขน

กรุงเทพมหานคร ศูนย์บริการสาธารณสุข	28	กรุงธนบุรี
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จังหวัด ชื่อโรงพยาบาล

กรุงเทพมหานคร ศูนย์บริการสาธารณสุข	29	ช่วงนุชเนตร

กรุงเทพมหานคร ศูนย์บริการสาธารณสุข	31	เอิบ-จิตร	ทังสุบุตร

กรุงเทพมหานคร ศูนย์บริการสาธารณสุข	33	วัดหงส์รัตนาราม

กรุงเทพมหานคร ศูนย์บริการสาธารณสุข	40	บางแค

กรุงเทพมหานคร ศูนย์บริการสาธารณสุข	41	คลองเตย

กรุงเทพมหานคร ศูนย์บริการสาธารณสุข	43	มีนบุรี

กรุงเทพมหานคร ศูนย์บริการสาธารณสุข	48	นาควัชระอุทิศ
 
หมายเหตุ:	 รายชื่อหน่วยบริการที่มีการเพิ่มเติมภายหลัง	 สปสช.	 จะเวียนหนังสือแจ้งให้หน่วยบริการทราบเป็น

ระยะ	
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ภาค
ผนวก


รายชื่อหน่วยบริการประจำเรือนจำ  

9

ตารางที่ 4-9[1] รายชื่อหน่วยบริการประจำเรือนจำ

สคร เขต   
ราชทัณฑ์ 

จังหวัด เรือนจำ/ทัณฑสถาน หน่วยบริการ 
ประจำเรือนจำ 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	เขต	1	เชียงใหม่		

10 เขต	5	 เชียงราย	 	เรือนจำกลางเชียงราย		 รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์	

10 เขต	5	 เชียงราย	 	เรือนจำอำเภอเทิง			 รพ.เทิง	

10 เขต	5	 เชียงใหม่	 	เรือนจำอำเภอฝาง		 รพ.ฝาง	

10 เขต	5	 เชียงใหม่	 	เรือนจำกลางเชียงใหม่		 รพ.นครพิงค์	

10 เขต	5	 เชียงใหม่	 ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่	 รพ.นครพิงค์ 

10 เขต	5	 น่าน	 	เรือนจำจังหวัดน่าน		 รพ.น่าน	

10 เขต	5	 พะเยา	 	เรือนจำจังหวัดพะเยา		 รพ.พะเยา	

10 เขต	5	 แพร่	 	เรือนจำจังหวัดแพร่		 รพ.แพร่	

10 เขต	5	 แม่ฮ่องสอน	 	เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน		 รพ.ศรีสังวาลย์	

10 เขต	5	 แม่ฮ่องสอน	 	เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง			 รพ.แม่สะเรียง	

10 เขต	5	 ลำปาง	 	เรือนจำกลางลำปาง		 รพ.ลำปาง	

10 เขต	5	 ลำปาง	 	ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง		 รพ.ห้างฉัตร	

10 เขต	5	 ลำปาง	 	สถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง		 รพ.ลำปาง	

10 เขต	5	 ลำพูน	 	เรือนจำจังหวัดลำพูน		 รพ.ลำพูน	

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	เขต	2	พิษณุโลก		

9 เขต	6	 ตาก	 	เรือนจำกลางตาก		 รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช	

9 เขต	6	 ตาก	 	เรือนจำอำเภอแม่สอด			 รพ.แม่สอด	

9 เขต	6	 พิษณุโลก	 	เรือนจำกลางพิษณุโลก		 รพ.วังทอง	

9 เขต	6	 พิษณุโลก	 	เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก		 รพ.วังทอง	

9 เขต	6	 พิษณุโลก	 	ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก		 รพ.วังทอง	

9 เขต	6	 เพชรบูรณ์	 	เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์		 รพ.เพชรบูรณ์	
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สคร เขต   
ราชทัณฑ์ 

จังหวัด เรือนจำ/ทัณฑสถาน หน่วยบริการ 
ประจำเรือนจำ 

9 เขต	6	 เพชรบูรณ์	 	เรือนจำอำเภอหล่มสัก			 รพ.หล่มสัก	

9 เขต	6	 สุโขทัย	 	เรือนจำจังหวัดสุโขทัย		 รพ.สุโขทัย	

9 เขต	6	 สุโขทัย	 	เรือนจำอำเภอสวรรคโลก			 รพ.สวรรคโลก	

9 เขต	6	 อุตรดิตถ์	 	เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์		 รพ.อุตรดิตถ์	

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	เขต	3	นครสวรรค์		

8 เขต	1	 ชัยนาท	 	เรือนจำจังหวัดชัยนาท		 รพ.ชัยนาทนเรนทร	

8 เขต	6	 กำแพงเพชร	 	เรือนจำกลางกำแพงเพชร		 รพ.กำแพงเพชร	

8 เขต	6	 นครสวรรค์	 	ทัณฑสถานเปิดหนองน้ำขุ่น			 รพ.บรรพตพิสัย	

8 เขตอิสระ	 นครสวรรค์	 	เรือนจำกลางนครสวรรค์		 รพ.สวรรค์ประชารักษ์	

8 เขต	6	 พิจิตร	 	เรือนจำจังหวัดพิจิตร		 รพ.พิจิตร	

8 เขต	6	 อุทัยธานี	 	เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี		 รพ.อุทัยธานี	

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	เขต	4	สระบุรี		

1 เขต	1	 นนทบุรี	 	เรือนจำจังหวัดนนทบุรี		 รพ.พระนั่งเกล้า	

1 เขตอิสระ	 นนทบุรี	 	เรือนจำกลางบางขวาง		 รพ.พระนั่งเกล้า	

1 เขต	1	 ปทุมธานี	 	เรือนจำอำเภอธัญบุรี			 รพ.ธัญบุรี	

1 เขตอิสระ	 ปทุมธานี	 	ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง			 รพ.คลองหลวง	

1 เขต	1	 ปทุมธานี	 	ทัณฑสถานบำบัดพิเศษ		
	จังหวัดปทุมธานี		

รพ.ธัญญบุรี	

1 เขตอิสระ	 ปทุมธานี	 	ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง		 รพ.ธัญบุรี	

1 เขต	1	 ปทุมธานี	 	เรือนจำจังหวัดปทุมธานี		 รพ.ปทุมธานี	

1 เขต	1	 ปทุมธานี	 	สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี		 รพ.ธัญบุรี	

1 เขต	1	 พระนครศรีอยุธยา	 	เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา		 รพ.พระนครศรีอยุธยา	

1 เขต	1	 พระนครศรีอยุธยา	 	เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา		 รพ.พระนครศรีอยุธยา	

1 เขต	1	 พระนครศรีอยุธยา	 	ทัณฑสถานวัยหนุ่ม	 
	พระนครศรีอยุธยา		

รพ.พระนครศรีอยุธยา	

1 เขต	1	 พระนครศรีอยุธยา	 	ทัณฑสถานบำบัดพิเศษ					
	พระนครศรีอยุธยา		

รพ.พระนครศรีอยุธยา	
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ราชทัณฑ์ 

จังหวัด เรือนจำ/ทัณฑสถาน หน่วยบริการ 
ประจำเรือนจำ 

2	 เขต	1	 ลพบุรี	 	เรือนจำกลางลพบุรี		 รพ.พระนารายณ์มหาราช	

2	 เขต	1	 ลพบุรี	 	เรือนจำอำเภอชัยบาดาล			 รพ.ชัยบาดาล	

2	 เขต	1	 สระบุรี	 	เรือนจำจังหวัดสระบุรี		 รพ.ศูนย์สระบุรี	

2	 เขต	1	 สิงห์บุรี	 	เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี		 รพ.สิงห์บุรี	

2	 เขต	1	 อ่างทอง	 	เรือนจำจังหวัดอ่างทอง		 รพ.อ่างทอง	

2	 เขต	2	 นครนายก	 	เรือนจำจังหวัดนครนายก		 รพ.นครนายก	

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	เขต	5	ราชบุรี		

4 เขต	7	 กาญจนบุรี	 	เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี		 รพ.พหลพลพยุหเสนา	

4 เขต	7	 กาญจนบุรี	 	เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ		 รพ.ทองผาภูมิ	

4 เขต	7	 นครปฐม	 	เรือนจำกลางนครปฐม		 รพ.นครปฐม	

4 เขต	7	 ประจวบคีรีขันธ์	 	เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์		 รพ.ประจวบคีรีขันธ์	

4 เขต	7	 เพชรบุรี	 	เรือนจำกลางเพชรบุรี		 รพ.พระจอมเกล้า	

4 เขต	7	 สมุทรสงคราม	 	เรือนจำกลางสมุทรสงคราม		 รพ.พระพุทธเลิศหล้านภาลัย	

4 เขต	7	 สมุทรสาคร	 	เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร		 รพ.สมุทรสาคร	

4 เขต	7	 สุพรรณบุรี	 	เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี		 รพ.เจ้าพระยายมราช	

4 เขตอิสระ	 ราชบุรี	 เรือนจำกลางเขาบิน	 รพ.ศูนย์ราชบุรี	

4 เขตอิสระ	 ราชบุรี	 	เรือนจำกลางราชบุรี		 รพ.ราชบุรี	

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	เขต	6	ระยอง		

3	 เขต	1	 สมุทรปราการ	 	เรือนจำกลางสมุทรปราการ		 รพ.สมุทรปราการ	

3	 เขต	2	 จันทบุรี	 	เรือนจำจังหวัดจันทบุรี		 รพ.พระปกเกล้า	

3	 เขต	2	 จันทบุรี	 	ทัณฑสถานเปิดทุงเบญจา			 รพ.เขาสุกิม	

3	 เขต	2	 ฉะเชิงเทรา	 	เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา		 รพ.เมืองฉะเชิงเทรา	

3	 เขต	2	 ชลบุรี	 เรือนจำกลางชลบุรี	 รพ.ชลบุรี	

3	 เขต	2	 ชลบุรี	 	เรือนจำพิเศษพัทยา		 รพ.บางละมุง	

3	 เขต	2	 ชลบุรี	 	ทัณฑสถานหญิงชลบุรี		 รพ.ชลบุรี	

3	 เขต	2	 ตราด	 	เรือนจำจังหวัดตราด		 รพ.ตราด	
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ราชทัณฑ์ 

จังหวัด เรือนจำ/ทัณฑสถาน หน่วยบริการ 
ประจำเรือนจำ 

3	 เขต	2	 ตราด	 	สถานกักขังกลางจังหวัดตราด		 รพ.ตราด	

3	 เขต	2	 ปราจีนบุรี	 	เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี		 รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร	

3	 เขต	2	 ปราจีนบุรี	 	เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี			 รพ.กบินทร์บุรี	

3	 เขต	2	 ปราจีนบุรี	 	ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง			 รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์	

3	 เขต	2	 ระยอง	 	ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง		 รพ.มาบตาพุด	

3	 เขตอิสระ	 ระยอง	 	เรือนจำกลางระยอง		 รพ.บ้านค่าย	

3	 เขต	2	 สระแก้ว	 	เรือนจำจังหวัดสระแก้ว		 รพ.สมเด็จพระยุพราช
สระแก้ว	

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	เขต	7	ขอนแก่น		

6 เขต	4	 ร้อยเอ็ด	 	เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด		 รพ.ร้อยเอ็ด	

6 เขต	4	 กาฬสินธุ์	 	เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์		 รพ.กาฬสินธุ์	

6 เขต	4	 ขอนแก่น	 	เรือนจำกลางขอนแก่น		 รพ.ศูนย์ขอนแก่น	

6 เขต	4	 ขอนแก่น	 	เรือนจำอำเภอพล			 รพ.พล	

6 เขต	4	 ขอนแก่น	 	ทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น		 รพ.ขอนแก่น	

6 เขต	4	 มหาสารคาม	 	เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม		 รพ.มหาสารคาม	

6 เขต	4	 ร้อยเอ็ด	 	สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด		 รพ.ร้อยเอ็ด	

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	เขต	8	อุดรธานี		

6 เขต	4	 บึงกาฬ	 	เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ		 รพ.บึงกาฬ	

6 เขต	4	 เลย	 	เรือนจำจังหวัดเลย		 รพ.เลย	

6 เขต	4	 หนองคาย	 	เรือนจำจังหวัดหนองคาย		 รพ.หนองคาย	

6 เขต	4	 หนองบัวลำภู	 	เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู		 รพ.หนองบัวลำภู	

6 เขต	4	 อุดรธานี	 	เรือนจำกลางอุดรธานี		 รพ.อุดรธานี	

7 เขต	4	 นครพนม	 	เรือนจำกลางนครพนม		 รพ.นครพนม	

7 เขต	4	 สกลนคร	 	เรือนจำจังหวัดสกลนคร		 รพ.ศูนย์สกลนคร	

7 เขต	4	 สกลนคร	 	เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน			 รพ.สมเด็จพระยุพราช
สว่างแดนดิน	
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ภาคผนวก 9 

สคร เขต   
ราชทัณฑ์ 

จังหวัด เรือนจำ/ทัณฑสถาน หน่วยบริการ 
ประจำเรือนจำ 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	เขต	9	นครราชสีมา	

5 เขต	3	 ชัยภูมิ	 	เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ		 รพ.ชัยภูมิ	

5 เขต	3	 ชัยภูมิ	 	เรือนจำอำเภอภูเขียว			 รพ.ภูเขียว	

5 เขต	3	 นครราชสีมา	 	เรือนจำอำเภอบัวใหญ่			 รพ.บัวใหญ่	

5 เขตอิสระ	 นครราชสีมา	 	เรือนจำกลางคลองไผ่		 รพ.ปากช่องนานา	

5 เขต	3	 นครราชสีมา	 	ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขา
พริก			

รพ.ปากช่องนานา	

5 เขต	3	 นครราชสีมา	 	ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา		 รพ.ปากช่องนานา	

5 เขต	3	 นครราชสีมา	 	เรือนจำกลางนครราชสีมา		 เดอะโกลเดลเกต(เอกชน)	

5 เขต	3	 นครราชสีมา	 	เรือนจำอำเภอสีคิ้ว			 รพ.สีคิ้ว	

5 เขต	3	 บุรีรัมย์	 	เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์		 รพ.บุรีรัมย์	

5 เขต	3	 บุรีรัมย์	 	เรือนจำอำเภอนางรอง			 รพ.นางรอง	

5 เขต	3	 สุรินทร์	 	เรือนจำกลางสุรินทร์		 รพ.สุรินทร์	

5 เขต	3	 สุรินทร์	 	เรือนจำอำเภอรัตนบุรี		 รพ.รัตนบุรี	

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	เขต	10	อุบลราชธานี	

7 เขต	3	 ยโสธร	 	เรือนจำจังหวัดยโสธร		 รพ.ยโสธร	

7 เขต	3	 ศรีษะเกษ	 	เรือนจำจังหวัดศรีษะเกษ		 รพ.ศรีสะเกษ	

7 เขต	3	 ศรีษะเกษ	 	เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์			 รพ.กันทรลักษ์	

7 เขต	3	 อำนาจเจริญ	 	เรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญ		 รพ.อำนาจเจริญ	

7 เขต	3	 อุบลราชธานี	 	เรือนจำกลางอุบลราชธานี		 รพ.สรรพสิทธิประสงค์	

7 เขต	4	 มุกดาหาร	 	เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร		 รพ.มุกดาหาร	

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	เขต	11	สุราษฎร์ธานี	

11 เขต	8	 กระบี่	 	เรือนจำจังหวัดกระบี่		 รพ.กระบี่	

11 เขต	8	 ชุมพร	 	เรือนจำจังหวัดชุมพร		 รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์	

11 เขต	8	 ชุมพร	 	เรือนจำอำเภอหลังสวน			 รพ.หลังสวน	

11 เขต	8	 นครศรีธรรมราช	 	เรือนจำอำเภอปากพนัง			 รพ.ปากพนัง	
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สคร เขต   
ราชทัณฑ์ 

จังหวัด เรือนจำ/ทัณฑสถาน หน่วยบริการ 
ประจำเรือนจำ 

11 เขต	8	 นครศรีธรรมราช	 	ทัณฑสถานวัยหนุ่ม
นครศรีธรรมราช		

รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช	

11 เขต	8	 นครศรีธรรมราช	 	สถานกักขังกลางจังหวัด
นครศรีธรรมราช		

รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช	

11 เขตอิสระ	 นครศรีธรรมราช	 	เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช		 รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช	

11 เขต	8	 นครศรีธรรมราช	 	เรือนจำอำเภอทุ่งสง			 รพ.ทุ่งสง	

11 เขต	8	 พังงา	 	เรือนจำจังหวัดพังงา		 รพ.พังงา	

11 เขต	8	 พังงา	 	เรือนจำอำเภอตะกั่วป่า			 รพ.ตะกั่วป่า	

11 เขต	8	 ภูเก็ต	 	เรือนจำจังหวัดภูเก็ต		 รพ.วชิระภูเก็ต	

11 เขต	8	 ระนอง	 	เรือนจำจังหวัดระนอง		 รพ.ระนอง	

11 เขต	8	 สุราษฎร์ธานี	 	เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี		 รพ.สุราฎร์ธานี	

11 เขต	8	 สุราษฎร์ธานี	 	เรือนจำอำเภอเกาะสมุย			 รพ.เกาะสมุย	

11 เขต	8	 สุราษฎร์ธานี	 	เรือนจำอำเภอไชยา			 รพ.ไชยา	

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	เขต	12	สงขลา 

12	 เขต	9	 ตรัง	 	เรือนจำจังหวัดตรัง		 รพ.ตรัง	

12	 เขต	9	 นราธิวาส	 	เรือนจำจังหวัดนราธิวาส		 นราธิวาสราชนครินทร์	

12	 เขต	9	 ปัตตานี	 	เรือนจำกลางปัตตานี		 รพ.ปัตตานี	

12 เขต	9	 พัทลุง	 	เรือนจำกลางพัทลุง		 รพ.พัทลุง	

12	 เขต	9	 พัทลุง	 	ทัณฑสถานเปิดบ้านนาวง			 รพ.พัทลุง	

12	 เขต	9	 ยะลา	 	เรือนจำกลางยะลา		 รพ.ศูนย์ยะลา	

12	 เขต	9	 ยะลา	 	เรือนจำอำเภอเบตง			 รพ.เบตง	

12	 เขต	9	 สงขลา	 	เรือนจำอำเภอนาทวี		 รพ.สมเด็จพระบรมราชินีนาถ	
อ.นาทวี	

12	 เขต	9	 สงขลา	 	เรือนจำกลางสงขลา		 รพ.สงขลา	

12	 เขต	9	 สงขลา	 	เรือนจำจังหวัดสงขลา		 รพ.สงขลา	

12	 เขต	9	 สงขลา	 	ทัณฑสถานหญิงสงขลา		 รพ.สงขลา	

12	 เขต	9	 สงขลา	 	ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา		 รพ.สงขลา	

12	 เขต	9	 สตูล	 	เรือนจำจังหวัดสตูล		 รพ.สตูล	
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จังหวัด เรือนจำ/ทัณฑสถาน หน่วยบริการ 
ประจำเรือนจำ 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	เขต	13	กรุงเทพมหานคร 

กทม.	 เขต	1	 กทม.	 	ทัณฑสถานหญิงธนบุรี		 ทัณฑสถานโรงพยาบาล
ราชทัณฑ์		

กทม.	 เขต	1	 กทม.	 	เรือนจำพิเศษมีนบุรี		 ทัณฑสถานโรงพยาบาล
ราชทัณฑ์		

กทม.	 เขตอิสระ	 กทม.	 	เรือนจำกลางคลองเปรม		 ทัณฑสถานโรงพยาบาล
ราชทัณฑ์		

กทม. เขตอิสระ	 กทม.	 	เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร		 ทัณฑสถานโรงพยาบาล
ราชทัณฑ์		

กทม.	 เขตอิสระ	 กทม.	 	ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง		 ทัณฑสถานโรงพยาบาล
ราชทัณฑ์		

กทม.	 เขตอิสระ	 กทม.	 	เรือนจำพิเศษธนบุรี		 ทัณฑสถานโรงพยาบาล
ราชทัณฑ์		

กทม.	 เขตอิสระ	 กทม.	 	ทัณฑสถานหญิงกลาง		 ทัณฑสถานโรงพยาบาล
ราชทัณฑ์		

กทม.	 เขตอิสระ	 กทม.	 	ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์		 	ทัณฑสถานโรงพยาบาล
ราชทัณฑ์		
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ภาค
ผนวก


รายนามคณะทำงานวิชาการด้านเอดส์ และวัณโรค  
ระดับเขต (RAC) 10

ตารางที่ 4-10[1] รายนามคณะทำงานวิชาการด้านเอดส์ และวัณโรค ระดับเขต (RAC)  

รายชื่อ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ 

นางปาณิตา		 ปทีปวณิช	 ผู้ทรงคุณวุฒิ	 ประธานคณะ
ทำงาน	

นางพัชรี	 ขันติพงษ์	 ผู้ทรงคุณวุฒิ	 คณะทำงาน	

นางเสาวนีย์	 วิบุลสันติ	 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่	10	เชียงใหม่	 คณะทำงาน	

นายสุรเชษฐ์	 อรุโณทอง	 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่	10	เชียงใหม่	 คณะทำงาน	

นางอัจฉรา	 ธีรรัตน์กุล	 ศูนย์ประสานความร่วมมือไทย-สหรัฐ	 คณะทำงาน	

นายวิสิตศักดิ์			 สุขสะอาดพสุ	 ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์	มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	

คณะทำงาน	

นางเดือนกาญจน์	 สุทธิเวทย์	 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 คณะทำงาน	

นางรวิวรรณ	 หาญสุทธิเวชกุล	 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์	 คณะทำงาน	

นางปรารถนา			 ลีนะศิริมากุล	 โรงพยาบาลนครพิงค์	 คณะทำงาน	

นายวิรัช	 กลิ่นบัวแย้ม	 โรงพยาบาลสันป่าตอง	 คณะทำงาน	

นางลำดวน	 มหาวัน	 มูลนิธิ	AIDSNET	 คณะทำงาน	

นายนิวัตร	 สุวรรณพัฒนา	 นักพัฒนาอิสระ	 คณะทำงาน	

นางรัชนีกร									 คำหล้า	 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่	10	เชียงใหม่	 คณะทำงาน	

นางมัทนา	 แอร์แบร์	 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่	10	เชียงใหม่	 คณะทำงาน	

นางชลลิสา	 จริยาเลิศศักดิ์	 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่	 คณะทำงาน	

นางกุลวดี	 สวัสดี	 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่	 คณะทำงาน	

นายยงยุทธ	 วงค์วิชัย	 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง	 คณะทำงาน	

นางสุภาวดี	 พงษ์ประภาส	 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์	 คณะทำงาน	

นางวารุณี	 ปริยะ	 โรงพยาบาลจอมทอง	 คณะทำงาน	

รอง/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ	สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต	1	เชียงใหม่	ที่ได้รับ
มอบหมาย	

คณะทำงาน
และเลขานุการ	

นายศตกร	 ธนูสนธิ์	 สำนกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต	ิเขต	1	 คณะทำงาน
และผู้ช่วย
เลขานุการ	

|		คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	ปีงบประมาณ	2559	252	  



รายชื่อ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 2 พิษณุโลก 

นายสมบูรณ์				 ตันสุภสวัสดิกุล	 ข้าราชการบำนาญ	 ประธานคณะ
ทำงาน	

นางสาวพรพิศ				 ตรีบุพชาติสกุล	 โรงพยาบาลพุทธชินราช	พิษณุโลก	 รองประธาน	

นายณรงค์				 เลิศเพียรธรรม	 โรงพยาบาลพุทธชินราช	พิษณุโลก	 คณะทำงาน	

นายศักดิ์ชัย				 ไชยมหาพฤกษ์	 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่	9	พิษณุโลก	 คณะทำงาน	

นายทรงเกียรติ	 อุดมพรวัฒนะ	 โรงพยาบาลพุทธชินราช	พิษณุโลก	 คณะทำงาน	

นายอภิรัตน์								 หวังธีระ
ประเสริฐ	

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร	 คณะทำงาน	

นายสุรัตน์										 วรรณเลิศสกุล	 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร	 คณะทำงาน	

นายสุพัฒน์	 ปัญญานุกูล	 โรงพยาบาลสุโขทัย	 คณะทำงาน	

นางสาววิชุตา						 แก่งศิริ	 โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย	 คณะทำงาน	

นางสาวปอแก้ว	 เพชรคำ	 โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	 คณะทำงาน	

นางสาวณัฐกานต์			 ชื่นชม	 โรงพยาบาลแม่สอด	 คณะทำงาน	

นายยุทธศักดิ์	 โอสถธนากร	 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์	 คณะทำงาน	

นางสาวอภิญญา			 ฟักทองอยู่	 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์	 คณะทำงาน	

นางสาวนันทกร	 บุญปาน	 โรงพยาบาลเพชรบูรณ์	 คณะทำงาน	

นางสาวประพาฬรัตน์			แก้วชมพู	 โรงพยาบาลพระพุทธชินราช	พิษณุโลก	 คณะทำงาน	

นายเชิดเกียรติ	 แกล้วกสิกิจ	 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่	9	พิษณุโลก	 คณะทำงาน	

นางนิรมล	 พิมน้ำเย็น	 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่	9	พิษณุโลก	 คณะทำงาน	

ผู้รับผิดชอบงานเอดส์	 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก	 คณะทำงาน	

ผู้รับผิดชอบงานวัณโรค	 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก	 คณะทำงาน	

ผู้รับผิดชอบงานเอดส์	 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย	 คณะทำงาน	

ผู้รับผิดชอบงานวัณโรค	 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย	 คณะทำงาน	

ผู้รับผิดชอบงานเอดส์	 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก	 คณะทำงาน	

ผู้รับผิดชอบงานวัณโรค	 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก	 คณะทำงาน	

ผู้รับผิดชอบงานเอดส์	 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์	 คณะทำงาน	

ผู้รับผิดชอบงานวัณโรค	 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์	 คณะทำงาน	

ผู้รับผิดชอบงานเอดส์	 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์	 คณะทำงาน	

ผู้รับผิดชอบงานวัณโรค	 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์	 คณะทำงาน	

ประธานเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์	ภาคเหนือตอนล่าง	 คณะทำงาน	

นพ.พรเทพ	 โชติชัยสุวัฒน	 สำนกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต	ิเขต	2  คณะทำงาน
และเลขานุการ	
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นางเปรมฤดี		 รักพันธุ์	 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	เขต	2	 คณะทำงาน
และผู้ช่วย
เลขานุการ	

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์ 

นายวิทยา	 หวังสมบูรณ์ศิริ	 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์	 ประธานคณะ
ทำงาน	

นางเพ็ญศรี										 มโนวชิรสรรค์	 โรงพยาบาลพิจิตร	 คณะทำงาน	

นางสาววนันธร					 ทองทรงกฤษณ์	 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์	 คณะทำงาน	

นางสาวสุภา	 หมดทุกข์	 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์	 คณะทำงาน	

นางสาวภาวสุทธิ์	 ฉัตรจันทรวงค์	 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่	8	นครสวรรค์	 คณะทำงาน	

นางสายรุ้ง	 จันทรปราสาท	 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่	8	นครสวรรค์	 คณะทำงาน	

ผู้แทนศูนย์อนามัยที่	8	นครสวรรค์/รพ.ส่งเสริมสุขภาพ	ศูนย์อนามัยที่	8	นครสวรรค์	 คณะทำงาน	

ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์	 คณะทำงาน	

ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร	 คณะทำงาน	

ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร	 คณะทำงาน	

ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี	 คณะทำงาน	

ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท	 คณะทำงาน	

นางสาวเสาวคนธ์	 พรมพิทักษ์	 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์	 คณะทำงาน	

นางเบญจมาศ	 พรน้อย	 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์	  

นางนันทา	 ดีดิษฐ์	 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร	 คณะทำงาน	

นางสาวกชกร	 สุรังคมณีสิน	 โรงพยาบาลกำแพงเพชร	 คณะทำงาน	

นางวสุชา	 ยุติธรรมสถิต	 โรงพยาบาลกำแพงเพชร	 คณะทำงาน	

น.ส.วนิยดา	 ระบอบ	 โรงพยาบาลอุทัยธานี	 คณะทำงาน	

นางลำพอง	 สุขแจ่ม	 โรงพยาบาลพิจิตร	 คณะทำงาน	

น.ส.สุธารัตน์	 บุตรลพ	 ผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ 
ภาคเหนือ	

คณะทำงาน	

นายคณิตศักดิ์						 จันทราพิพัฒน์	 สำนกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต	ิเขต	3	 คณะทำงาน
และเลขานุการ	

นางนิภาภัทร	 คงโต	 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	เขต	3	 คณะทำงาน
และผู้ช่วย
เลขานุการ	
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สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี 

นายเจริญ										 ชูโชติถาวร	 สถาบันโรคทรวงอก	 ประธานคณะ
ทำงาน	

นายชลอ	 ศานติวรางคณา	 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต	4	 คณะทำงาน 

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่	1	กรุงเทพมหานคร	 คณะทำงาน	

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่	2	สระบุรี	 คณะทำงาน	

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่	2	สระบุรี	 คณะทำงาน	

นายวิศิษฏ์	 ประสิทธิสิริกุล	 สถาบันบำราศนราดูร	 คณะทำงาน	

นางสาวจุไร	 วงศ์สวัสดิ์	 สถาบันบำราศนราดูร	 คณะทำงาน 

นางสาวนาฏพธู	 สงวนวงค์	 สถาบันบำราศนราดูร	 คณะทำงาน	

นายวีรวัฒน์				 มโนสุทธิ	 สถาบันบำราศนราดูร	 คณะทำงาน	

นายวรพจน์	 ตันติศิริวัฒน์	 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ	ฯ	 คณะทำงาน	

นายพลากร	 ศรีนิธิวัฒน์	 โรงพยาบาลชลประทาน	 คณะทำงาน	

นายอนุชา	 อภิศาลธนรักษ์	 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ	 คณะทำงาน 

นายธนา	 ขอเจริญพร	 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ	 คณะทำงาน	

นายบุญธร	 ตันวรเศรษฐี	 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา	 คณะทำงาน	

นางศิริรัตน์	 ลิกานนทสกุล	 สถาบันบำราศนราดูร	 คณะทำงาน	

นางกรุณา	 ลิ้มเจริญ	 สถาบันบำราศนราดูร	 คณะทำงาน	

นางสาวสุมนมาลย์	 อุทยมกุล	 สถาบันบำราศนราดูร	 คณะทำงาน 

นางสายหยุด	 วิธีเจริญ	 โรงพยาบาลสระบุรี	 คณะทำงาน	

นางเสาวลักษณ์	 ยังดำรง	 โรงพยาบาลสระบุรี	 คณะทำงาน	

นางสาวกิตติยา	 เจริญกุล	 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา	 คณะทำงาน	

หัวหน้างานควบคุมโรคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี	 คณะทำงาน	

หัวหน้างานควบคุมโรคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี	 คณะทำงาน	

หัวหน้างานควบคุมโรคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 คณะทำงาน	

หัวหน้างานควบคุมโรคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี	 คณะทำงาน	

หัวหน้างานควบคุมโรคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี	 คณะทำงาน	

หัวหน้างานควบคุมโรคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี	 คณะทำงาน	

หัวหน้างานควบคุมโรคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง	 คณะทำงาน	

หัวหน้างานควบคุมโรคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก	 คณะทำงาน	

นางธัญญาภรณ์	 คุณสมบัติ	ดูบูโลวซ์	 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี	 คณะทำงาน	

นางสุวิมล											 สุขเกษม	 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต	4	 คณะทำงาน
และเลขานุการ	

นายเจริญ										 ชูโชติถาวร 

ภาคผนวก   	|			255

ภาคผนวก 10 



รายชื่อ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี 

นายวิทยา										 เพ็ชรดาชัย	 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า	 ประธานคณะ
ทำงาน	

นายอนุสรณ์								 ศิริโชติ	 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต	5		 รองประธาน
คณะทำงาน	

นายพงศ์ธร									 ชาติพิทักษ์	 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่	4	ราชบุรี	 คณะทำงาน	

นายสุเทพ											 แสวงโชคพาหะ	 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า	 คณะทำงาน	

นายวรพัฒน์								 ชัยวัฒน์	 โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา	 คณะทำงาน	

นางสาวสิรีธร						 นิมิตวิไล	 โรงพยาบาลนครปฐม	 คณะทำงาน	

นางสาวลัลธริตา			 เจริญพงษ์	 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช	 คณะทำงาน	

นายอรรณพ								 หิรัญดิษฐ์	 โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์	 คณะทำงาน	

นายไกรฤกษ์							 สุธรรม	 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่	4	ราชบุรี	 คณะทำงาน	

ผู้รับผิดชอบงานเอดส์สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่	4	ราชบุรี	 คณะทำงาน	

ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี	 คณะทำงาน	

ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี	 คณะทำงาน	

ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม	 คณะทำงาน	

ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี	 คณะทำงาน	

ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี	 คณะทำงาน	

ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 คณะทำงาน	

ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร	 คณะทำงาน	

ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม	 คณะทำงาน	

ผู้แทนจากโรงพยาบาลศูนย์	 คณะทำงาน	

ผู้แทนจากโรงพยาบาลทั่วไป	 คณะทำงาน	

ผู้แทนจากโรงพยาบาลชุมชน	 คณะทำงาน	

ประธานเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์	ภาคตะวันตก	 คณะทำงาน	

ผู้รับผิดชอบงานเอดส์	สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต	5	ราชบุรี	 คณะทำงาน
และเลขานุการ	

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 ระยอง 

นางแก้วใจ									 ทิพยรัตน์สุนทร	 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต	6		 ประธานคณะ
ทำงาน	

นายกสิวัฒน์				 ศรีประดิษฐ์	 โรงพยาบาลบ้านโพธิ์		 รองประธาน
คณะทำงาน	
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นางสาวจุรีรัตน์				 บวรวัฒนุวงศ์	 ผู้ทรงคุณวุฒิ	 คณะทำงาน	

นายยุทธิชัย	 เกษตรเจริญ	 ผู้ทรงคุณวุฒิ	 คณะทำงาน	

นายประกิตย์	 โยธีพิทักษ์	 ผู้ทรงคุณวุฒิ	 คณะทำงาน	

นางศรีประภา	 เนตรนิยม	 กรมควบคุมโรค	 คณะทำงาน	

นางธีวรา	 คุณาวุฒิ	 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง	 คณะทำงาน	

นายต่อศักดิ์	 เกษนาค	 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ	 คณะทำงาน	

นางนิรมล	 ศรชำนิ	 โรงพยาบาลพุทธโสธร	 คณะทำงาน	

นางพรเพ็ญ	 เมธาจิตติพันธ์	 โรงพยาบาลสมเดจ็พระบรมราชเทว	ีณ	ศรรีาชา	 คณะทำงาน	

นางสาวภัทราทิพย์	 แสงดี	 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร	 คณะทำงาน	

ผู้แทนสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่	3	ชลบุรี	 คณะทำงาน	

ผู้แทนสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่	3	ชลบุรี	 คณะทำงาน	

ผู้แทนเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์	ภาคตะวันออก	 คณะทำงาน	

นางสาวฐิติพร						 ตันรัตนาวงศ์	 สำนกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต	ิเขต	6	 คณะทำงาน
และเลขานุการ	

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น 

นางสาวเพลินจันทร์	 เชษฐโชติศักดิ์	 โรงพยาบาลศรีนครินทร์		 ประธานคณะ
ทำงาน	

นายภพ				 โกศลารักษ์	 โรงพยาบาลศรีนครินทร์	 คณะทำงาน	

นายภิรุญ				 มุตสิกพันธ์	 โรงพยาบาลศรีนครินทร์	 คณะทำงาน	

นางวิภา	 รีชัยพิชิตกุล	 โรงพยาบาลศรีนครินทร์	 คณะทำงาน	

นางศศิธร	 ตั้งสวัสดิ์	 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่	6	ขอนแก่น	 คณะทำงาน	

นายวัฒนชัย	 สุแสงรัตน์	 โรงพยาบาลขอนแก่น	 คณะทำงาน	

นางนิรมล	 ลี้รัตน์เพชร	 โรงพยาบาลขอนแก่น	 คณะทำงาน	

นางอุษณีย์	 ศรีร่มโพธิ์ทอง	 โรงพยาบาลขอนแก่น	 คณะทำงาน	

นางทวารัตน์	 โคตรภูเวียง	 โรงพยาบาลขอนแก่น	 คณะทำงาน	

นางดวงกมล	 เอกสมทราเมษฐ์	 โรงพยาบาลขอนแก่น	 คณะทำงาน	

นายสุชาติ	 ทองแป้น	 โรงพยาบาลมหาสารคาม	 คณะทำงาน	

นายสถาพร	 ณ	ราชสีมา	 โรงพยาบาลมหาสารคาม	 คณะทำงาน	

นางเกศมุกดา	 ไตรรัตน์	 โรงพยาบาลมหาสารคาม	 คณะทำงาน	

นางสาวกาญจนาภรณ์			ตาราไต	 โรงพยาบาลมหาสารคาม	 คณะทำงาน	

นายประมวล	 ไทยงามศิลป์	 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์	 คณะทำงาน	

นางสาวนฎา	 กมลชัย	 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์	 คณะทำงาน	
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นางดวงใจ	 ดอนเงิน	 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์	 คณะทำงาน	

นายบุญยงค์	 จิรสุวรรณกุล	 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด	 คณะทำงาน	

นางสาววีณา	 ตันวัฒนานนท์	 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด	 คณะทำงาน	

นางสุจิตรา	 บุญศรี	 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด	 คณะทำงาน	

นายมานะ	 ลอศิริกุล	 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น	 คณะทำงาน	

นางสาวสุริยันต์	 ช่อประพันธ์	 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม	 คณะทำงาน	

นางสุพัตรา	 ไชยยา	 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์	 คณะทำงาน	

นางสาวนงนุช	 โนนศรีชัย	 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์	 คณะทำงาน	

นายประดิษฐ์	 ศิริสอน	 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด	 คณะทำงาน	

นางวิลาวัลย์	 ปากวิเศษ	 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด	 คณะทำงาน	

นางกิ่งกาญจน์	 จงใจหาญ	 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่	6	ขอนแก่น	 คณะทำงาน	

นายวิวรรธน์	 มุ่งเขตกลาง	 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่	6	ขอนแก่น	 คณะทำงาน	

นางสาวกมลทิพย์	 กฤษฎารักษ์	 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่	6	ขอนแก่น	 คณะทำงาน	

นายสุดใจ	 หอธรรมกุล	 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่	6	ขอนแก่น	 คณะทำงาน	

ผู้แทนเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์	ภาคอีสาน	เขต	7	ขอนแก่น	 คณะทำงาน	

นางสาววิไลพร	 ใหญ่สูงเนิน	 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่ง	เขต	7	 คณะทำงาน
และเลขานุการ	

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี 

นายเอกชัย	 เทียนสุคนธ์	 โรงพยาบาลอุดรธานี	 ประธานคณะ
ทำงาน	

นางประภาภรณ์						 กิจวัฒนาชัย	 โรงพยาบาลอุดรธานี	 คณะทำงาน	

 โรงพยาบาลอุดรธานี	 คณะทำงาน	

ผู้แทนนักเทคนิคการแพทย์	 โรงพยาบาลอุดรธานี	 คณะทำงาน	

นางอรวรรณ									 แสนนามวงษ์	 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี	 คณะทำงาน	

นายประกิจ										 เล็กวรกุล	 โรงพยาบาลสกลนคร	 คณะทำงาน	

นางจุรีรัตน์									 ประวาลลัญฉกร	 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย	 คณะทำงาน	

นายศุภโชค											 เข็มลา	 โรงพยาบาลนครพนม	 คณะทำงาน	

นางนันทา												 หล้าดี	 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม	 คณะทำงาน	

นายวุฒิศักดิ์								 อรีย์วัฒนานนท์		 โรงพยาบาลหนองคาย	 คณะทำงาน	

นางสาวสุพัตรา						 แข็งกลาง	 โรงพยาบาลหนองคาย	 คณะทำงาน	

นายพรเทพ										 ทิพยสุทธิ์	 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย	 คณะทำงาน	

นางสาวรื่นฤดี								 ศรีบุญไทย	 โรงพยาบาลหนองบัวลำภู	 คณะทำงาน	
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นายชาญยุทธ								 ผ่องแผ้ว	 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู	 คณะทำงาน	

นายไพบูรณ์										 จัตกุล	 โรงพยาบาลบึงกาฬ	 คณะทำงาน	

นายประเสริฐ	 ด้วงพันลำ	 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ	 คณะทำงาน	

นางสาวสุนันทา						 เส็งเม็งสา	 โรงพยาบาลกุมภวาปี	 คณะทำงาน	

นางทิพพาวดี									 สืบนุการณ์	 โรงพยาบาลด่านซ้าย	 คณะทำงาน	

นางกิ่งกาญจน์								 จงใจหาญ	 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่	6	ขอนแก่น	 คณะทำงาน	

นางวิภาวี													 แสนวงษา	 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่	7	อุบลราชธานี	 คณะทำงาน	

นายอุดม														 อรุณรุ่งศรี	 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต	8	 คณะทำงาน
และเลขานุการ	

นายรัฐพงศ์											 ขันเดช	 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต	8		 คณะทำงาน
และผู้ช่วย	
เลขานุการ	

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 

นายทรงศักดิ์	 มยุระสาคร	  ประธานคณะ
ทำงาน	

ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	เขต	9	นครราชสีมา	 รองประธาน
คณะทำงาน	

ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา	 คณะทำงาน	

ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์	 คณะทำงาน	

ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์	 คณะทำงาน	

ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ	 คณะทำงาน	

ผู้แทนองค์กรแพทย์จากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา	 คณะทำงาน	

ผู้แทนองค์กรแพทย์จากโรงพยาบาลบุรีรัมย์	 คณะทำงาน	

ผู้แทนองค์กรแพทย์จากโรงพยาบาลสุรินทร์	 คณะทำงาน	

ผู้แทนองค์กรแพทย์จากโรงพยาบาลชัยภูมิ	 คณะทำงาน	

นายวิชาญ		 ปลื้มชัยภูมิ	 โรงพยาบาลชัยภูมิ	 คณะทำงาน	

นางสาวธัญนันท์	 รุ่งเรือง	 โรงพยาบาลจอมพระ	 คณะทำงาน	

นายประยุทธ์	 แก้วมะลัง	 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา	 คณะทำงาน 

นางสุภาภรณ์	 อยู่เจริญ	 โรงพยาบาลชัยภูมิ	 คณะทำงาน	

นางสาวศรียุดา	 มานุจำ	 โรงพยาบาลปราสาท	 คณะทำงาน	

นางธินีนารถ	 ศรีสุริยชัย	 โรงพยาบาลพลับพลาชัย	 คณะทำงาน	

นายประเสริฐ	 เพ็ชรไทย	 โรงพยาบาลกระสัง	 คณะทำงาน	
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ผู้แทนสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่	5	นครราชสีมา	(ด้านการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและ	 
ผู้ป่วยเอดส์)	

คณะทำงาน	

ผู้แทนสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่	5	นครราชสีมา	(ด้านการดูแลผู้ป่วยวัณโรค)	 คณะทำงาน	

ผู้แทนศูนย์อนามัยที่	5	นครราชสีมา	 คณะทำงาน	

ผู้แทนศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่	5	นครราชสีมา	 คณะทำงาน	

นายสนอง	 สุขแสวง	 สำนักวิชาแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี	

คณะทำงาน	

นางสาวนรีลักษณ์	 สุวรรณโนบล	 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี	

คณะทำงาน	

ผู้แทนเครือข่ายผู้ติดเชื้อเขต	5	นครราชสีมา	 คณะทำงาน	

ผู้แทนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	เขต	9	นครราชสีมา	 คณะทำงาน
และเลขานุการ	

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10  อุบลราชธานี 

นายจิณณพิภัทร	 ชูปัญญา	 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร	 ประธานคณะ
ทำงาน	

นายศรายุธ				 อุตตมางคพงศ์	 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่	7	อุบลราธานี	 รองประธาน
คณะทำงาน	

นายวุฒิชัย									 ลำดวน	 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	เขต	10	 รองประธาน
คณะทำงาน	

นายปราโมทย์				 ศรีสำอางค์	 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์	 คณะทำงาน	

 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์	 คณะทำงาน	

นายนพพล				 บัวสี	 โรงพยาบาลศรีสะเกษ	 คณะทำงาน	

นายสุรศักดิ์	 เกษมศิริ	 โรงพยาบาลสำโรง	 คณะทำงาน	

นายปริญญา							 นพเก้า	 โรงพยาบาลอำนาจ	 คณะทำงาน	

นายอุดร				 ศรีสุวรรณ	 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่	7	อุบลราชธานี	 คณะทำงาน	

นายเสถียร	 เชื้อลี	 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่	7	อุบลราชธานี	 คณะทำงาน	

นางวิภาวี											 แสนวงษา	 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่	7	อุบลราชธานี	 คณะทำงาน	

นางรัตติยา									 จันดารักษ์	 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร	 คณะทำงาน	

นางพรรณธิดา					 มูลประดับ	 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	 คณะทำงาน	

นายเกียรติศักดิ์				 พงประเสริฐ	 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร	 คณะทำงาน	

 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีษะเกษ	 คณะทำงาน	

นางเกษสุมา	 วงษ์ไกร	 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีษะเกษ	 คณะทำงาน	
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นางสมสมัย								 โคตรชุม	 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ	 คณะทำงาน	

นายธีระยุทธ์	 มุจรินทร์	 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ	 คณะทำงาน	

นางเจียระไน	 กิตติพัศคุณากร	 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี	 คณะทำงาน	

นางนฤภัค	 พิชญะธนกร	 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์	 คณะทำงาน	

นางสาวนิตยา			 ดาววงศ์ญาติ	 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์	 คณะทำงาน	

นายสชุยั				 เจรญิมขุยอนนัท	 สื่อสร้างสุขอุบลราชธานี	 คณะทำงาน	

ประธานเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์	 คณะทำงาน	

นางสาวประยูรศรี				 สายพิมพ์	 สำนกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต	ิเขต	10	 คณะทำงาน	

นางสาวจันทร์ฉาย			 ประมุขกุล	 สำนกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต	ิเขต	10	 เลขานุการ	

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี 

นายปิยะ				 มงคลวงค์โรจน์	 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช	 ประธาน	 
คณะทำงาน	

นางสาวดลพร	 เขียวบรรจง	 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช	 คณะทำงาน	

นางสมศร	 คชเวช	 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช	 คณะทำงาน	

นางภัทราภรณ์	 วิชัยดิษฐ	 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี	 คณะทำงาน	

นางกาญจนี				 เจนวณิชสถาพร	 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี	 คณะทำงาน	

นายทรงศักดิ์							 เสรีโรดม	 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี	 คณะทำงาน	

นางกนกรัตน์	 เพชรศรีจันทร์	 โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์	 คณะทำงาน	

นายวุฒิ	 วิโนทัย	 โรงพยาบาลตะกั่วป่า	 คณะทำงาน	

นางสาวเพ็ญวดี	 สกลกิติวัฒน์	 โรงพยาบาลกระบี่	 คณะทำงาน	

นายนรเทพ	 อัศวพัชระ	 โรงพยาบาลระนอง	 คณะทำงาน	

นายบุรฉัตร	 สังข์ทอง	 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต	 คณะทำงาน	

นายบัญชา										 คันฉ่อง	 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต	 คณะทำงาน	

นายศิริวิทย์	 อัศวัฒิวงศ์	 โรงพยาบาลกระบี่	 คณะทำงาน	

นายพีระพัชร	 ไทยสยาม	 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช	 คณะทำงาน	

นางสาวสุทธภา	 ไพนุจิตต์	 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช	 คณะทำงาน	

นางอารี	 สุภาวงค์	 โรงพยาบาลทุ่งสง	 คณะทำงาน	

นางธีรดา	 สมบัติทอง	 โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์	 คณะทำงาน	

นางสาวนวลพรรณ	 ไมพานิช	 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต	 คณะทำงาน	

นางจารุวรรณ	 พันธ์ประทุม	 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี	 คณะทำงาน	

นางอุดม	 กรมโยธา	 โรงพยาบาลระนอง	 คณะทำงาน	

นายดำรงศักดิ์	 กิมิล	 กลุ่ม	Mmoon	จังหวัดนครศรีธรรมราช	 คณะทำงาน	

 

นางสาวประยูรศรี				 สายพิมพ์ 
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นางผ่องศรี	 สืบท้วม	 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่	11	
นครศรีธรรมราช	

คณะทำงาน	

นายปฐม	 การัยภูมิ	 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่	11	
นครศรีธรรมราช	

คณะทำงาน	

ผู้แทนจาก	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่	11	นครศรีธรรมราช	 คณะทำงาน	

ผู้แทนจาก	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช	 คณะทำงาน	

ผู้แทนจาก	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี	 คณะทำงาน	

ผู้แทนจาก	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร	 คณะทำงาน	

ผู้แทนจาก	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง	 คณะทำงาน	

ผู้แทนจาก	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่	 คณะทำงาน	

ผู้แทนจาก	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา	 คณะทำงาน	

ผู้แทนจาก	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต	 คณะทำงาน	

ผู้แทนจาก	สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	เขต	11		 คณะทำงาน	
และเลขานุการ	

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา 

นางบุญรัตน์	 วราชิต	 โรงพยาบาลหาดใหญ่	 ประธานคณะ
ทำงาน	

นายวีระพันธ์									 ลีธนะกุล	 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	เขต	12	 รองประธาน	

นางสาวอำไพพิชญ์	 นิลมานัต	 โรงพยาบาลหาดใหญ่	 คณะทำงาน	

นางฐิติพร	 บ่อเกิด	 โรงพยาบาลหาดใหญ่	 คณะทำงาน	

นางรัชนี	 ศักดิ์สวัสดิ์	 โรงพยาบาลหาดใหญ่	 คณะทำงาน 

ผู้แทน	(นายแพทย์)	 สาขาวิชาโรคติดเชื้อ	ภาควิชาอายุรศาสตร์		 
คณะแพทยศาสตร์	โรงพยาบาลสงขลา
นครินทร์	

คณะทำงาน	

นางกมลวชิ						 เลาประสพวฒันา	 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์	 คณะทำงาน	

นายภูโมกข์										 อัมพวา	 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่	12	สงขลา	 คณะทำงาน	

นายอีระฟาน									 หะยีอีแต	 โรงพยาบาลบาเจาะ	 คณะทำงาน	

นายเลิศวุฒิ											 บัวเลิศ	 โรงพยาบาลตรัง	 คณะทำงาน 

นางเสาวลักษณ์						 ศิลาลาย	 โรงพยาบาลปัตตานี	 คณะทำงาน	

นางสาวชลธิชา							 จันทร์แดง	 โรงพยาบาลสตูล	 คณะทำงาน	

นายเล็ก														 สุพันธุชัยกุล	 โรงพยาบาลพัทลุง	 คณะทำงาน	

นางระวิวรรณ							 ซอวีระศักดิ์ศรี	 โรงพยาบาลสตูล	 คณะทำงาน	
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นางสิริลักษณ์			 จันเทร์มะ	 โรงพยาบาลหาดใหญ่	 คณะทำงาน 

ผู้แทนจาก	โรงพยาบาลสงขลา	 คณะทำงาน	

ผู้แทนจาก	โรงพยาบาลสงขลานครินทร์	 คณะทำงาน	

ผู้แทนจาก	โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์	 คณะทำงาน	

ผู้แทนจาก	โรงพยาบาลยะลา	 คณะทำงาน	

ผู้รับผิดชอบงานเภสัชกรรม	 โรงพยาบาลตรัง	 คณะทำงาน 

ผู้รับผิดชอบงานวิเคราะห์ทางห้อง	 
ปฏิบัติการ	

โรงพยาบาลหาดใหญ่	 คณะทำงาน	

ผู้แทนจาก	ศูนย์วัณโรคที่	12	จังหวัดยะลา	 คณะทำงาน	

ผู้แทนจาก	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่	12	สงขลา	 คณะทำงาน	

ผู้แทนจาก	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา	 คณะทำงาน	

ผู้แทนจาก	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง	 คณะทำงาน	

ผู้แทนจาก	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง	 คณะทำงาน	

ผู้แทนจาก	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล	 คณะทำงาน	

ผู้แทนจาก	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี	 คณะทำงาน	

ผู้แทนจาก	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา	 คณะทำงาน	

ผู้แทนจาก	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส	 คณะทำงาน	

ผู้แทนจาก	เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี	 เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวีภาคใต้	 คณะทำงาน	

ผู้แทนจาก	ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่	12	สงขลา	 คณะทำงาน	

ผู้แทนจาก	สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต	12	 คณะทำงาน
และเลขานุการ	

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร 

นายเกียรติ	 รักษ์รุ่งธรรม	 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 ประธานคณะ
ทำงาน	

นางสาวกุลกัญญา	 โชคไพบูลย์กิจ	 โรงพยาบาลศิริราช	 รองประธาน
คณะทำงาน	

นายสุเมธ											 องค์วรรณดี	 สำนักโรคเอดส์	วัณโรค	และโรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์	

คณะทำงาน	

นายเฉวตสรร						 นามวาท	 สำนักวัณโรค	 คณะทำงาน	

นายโอภาส	 พุทธเจริญ	 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 คณะทำงาน	

พล.ต.ต.หญิงนาเรศ	 วงศ์ไพฑูรย์	 โรงพยาบาลตำรวจ	 คณะทำงาน	

พ.ต.ท.จิรายุ	 วิสูตรานุกูล	 โรงพยาบาลตำรวจ	 คณะทำงาน	
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นายวินัย	 รัตนสุวรรณ	 โรงพยาบาลศิริราช	 คณะทำงาน	

นางสาวศศิโสภิณ	 เกียรติบูรณกุล	 โรงพยาบาลรามาธิบดี	 คณะทำงาน	

นายชนเมธ	 เตชะแสนศิริ	 โรงพยาบาลรามาธิบดี	 คณะทำงาน	

น.อ.ธนาสนธิ์	 ธรรมกุล	 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช	 คณะทำงาน	

น.ท.หญิงจุฑารัตน์	 เมฆมัลลิกา	 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช	 คณะทำงาน	

นางอัญชลี	 อวิหิงสานนท์	 ศูนย์วิจัยโรคเอดส์	สภากาชาดไทย	 คณะทำงาน	

นางนิตยา	ภานุภาค				 พึ่งพาพงศ์	 ศูนย์วิจัยโรคเอดส์	สภากาชาดไทย	 คณะทำงาน	

นางสาวสุพรรณี	 จิรจริยาเวช	 โรงพยาบาลตากสิน	 คณะทำงาน	

พ.อ.กิตติ	 ตระกูลฮุน	 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า	 คณะทำงาน	

พ.อ.วีระชัย	 วัฒนวีรเดช	 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า	 คณะทำงาน	

ร.ท.รัตนศักดิ์	 ศรีบุญเพ็ง	 โรงพยาบาลภูมิพล	 คณะทำงาน	

นายธวชัชยั								 จรยิะเศรษฐพงศ์	 โรงพยาบาลราชวิถี	 คณะทำงาน	

นายพจน์	 อินทสถาพร	 โรงพยาบาลราชวิถี	 คณะทำงาน	

นางสาวอนงนาฏ	 ชินะผา	 โรงพยาบาลราชวิถี	 คณะทำงาน	

นางปิยรัชต์	 สันตะรัตติวงศ์	 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี	 คณะทำงาน	

นางสาวพักต์เพ็ญ	 สิริคุตต์	 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งขาติมหาราชินี	 คณะทำงาน	

นางวรางคณา	 มั่นสกุล	 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล		
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช	

คณะทำงาน	

นางอัจฉรา	 ธีรรัตน์กุล	 ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ	ด้านสาธารณสุข	 คณะทำงาน	

นายนาวิน	 ห่อทองคำ	 คณะแพทยศาสตร์	ศิริราชพยาบาล	 คณะทำงาน	

นางสาวปาลนี	 อัมรานันท์	 คณะสหเวชศาสตร์	จุฬาลงกรณ์	 คณะทำงาน	

ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคเอดส์	วัณโรค	และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	สำนักอนามัย	
กรุงเทพมหานคร	

คณะทำงาน	

ผู้อำนวยการทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์	 คณะทำงาน	

นายปริญญา	 ชมวงษ์	 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	เขต	13	 คณะทำงาน
และเลขานุการ	

นางบุญสิงห์	 มีมะโน	 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	เขต	13	 คณะทำงาน
และผู้ช่วย
เลขานุการ	
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