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ค�าน�า

แนวทางการให้การปรึกษาและตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี แบบทราบผล

ในวันเดียว (Guideline on HIV Counseling & Testing for Same day result) นี ้จดัท�า

เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานส�าหรับหน่วยงานบริการสุขภาพที่จัดบริการปรึกษาและ  

ตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอว ีสามารถเข้าใจหลกัการความจ�าเป็นของการตรวจ และรบัทราบ

ผลการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีของผู้รับบริการ รูปแบบการจัดบริการแบบทราบผลใน       

วันเดียว ผลกระทบจากการไม่ทราบผลการตรวจ การเลือกวิธีการตรวจที่เหมาะสมกับ  

บริบทของหน่วยงาน รวมทั้งการติดตามผลการด�าเนินงาน จากนั้นน�าองค์ความรู้นี้ไป       

ปรับระบบบริการให้เกิดความคล่องตัวในการจัดบริการ เน้นความสะดวกของผู้รับบริการ 

เพื่อลดอัตราการไม่กลับมารับทราบผลการตรวจ ซึ่งผู้รับบริการหากไม่ทราบผลการตรวจ

จะเสียโอกาสได้รับบริการป้องกันและดูแลรักษาที่เหมาะสม ทั้งนี้ กลยุทธ์และมาตรการ    

ส่งเสริมการเข้าถึงบริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีในประชากรกลุ่มต่างๆ นี้ เป็นส่วน  

ส�าคญัของการด�าเนินงานโดยมุ่งถงึการปอ้งกันแก้ไขปญัหาเอดส ์เปา้หมายสู่ความเป็นศูนย์ 

(Getting to Zero) 

การจัดบริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี แบบทราบผลการ      

ตรวจในวันเดียว จ�าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากแผนกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง             

ทั้งในหน่วยงานและหน่วยงานเครือข่าย อีกทั้งข้อมูลองค์ความรู้ที่ทันสมัย โดยเฉพาะ

เทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัย ที่ปัจจุบันมีความก้าวหน้ามากขึ้น จะช่วยปรับทัศนคติของ      

ทั้งผู ้ให้บริการและผู ้รับบริการให้เชื่อมั่นในกระบวนการและวิธีการตรวจวินิจฉัยที่มี

ประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นปัจจัยส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการปรับระบบการให้บริการ  

ที่เกิดประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการมากขึ้น  
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คณะผู ้จัดท�าขอขอบคุณคณะผู ้ เชี่ยวชาญจากหลายสาขาวิชาชีพที่ ได ้                     

ร่วมมือร่วมใจในการจัดท�าเนื้อหาแนวทางการให้การปรึกษาและตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ

เอชไอวี แบบทราบผลในวันเดียว (Guideline on HIV Counseling & Testing for Same 

day result) นี้ และมุ่งหวังว่าบุคลากรสุขภาพและหน่วยงานเครือข่ายจะใช้เป็นแนวทาง  

การด�าเนินงานและปรับระบบบริการที่เหมาะสมต่อไป

                                                              คณะผู้จัดท�า

                                                             กันยายน 2556
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ความส�าคัญของการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี

จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยโีดยเฉพาะการรกัษาพยาบาลและยาต้านไวรสั 

ท�าให้ปัจจุบันโรคเอดส์จัดเป็นโรคติดต่อเรื้อรังที่สามารถรักษาได้ แม้จะไม่หายขาด ที่ส�าคัญ 

ผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวีควรได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสแต่เนิ่นๆ เพราะมีประโยชน์ทั้งต่อ      

ผูป่้วยในแง่ประสทิธผิลการรกัษาทีด่กีว่า และยงัช่วยลดโอกาสการแพร่ระบาดด้วย เนือ่งจาก

ผู้ที่ได้รับการรักษาอย่างดีแล้วจะมีโอกาสถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีต่อไปน้อยมาก 

การตรวจวินิจฉัยหาการติดเชื้อเอชไอวีจึงเป็นเรื่องที่มีความจ�าเป็นและมี

ประโยชน์ต่อผู้รับบริการทุกคน ประชาชนจึงควรที่จะทราบสถานะการติดเชื้อของตนเอง 

เพราะว่าไม่ว่าผลการตรวจจะออกมาเป็นลบหรือบวก ก็ล้วนมีประโยชน์มากทั้งต่อผู้ขอรับ

บริการเพื่อการวางแผนด�าเนินชีวิตที่มีคุณภาพ และต่อบุคลากรการแพทย์ผู้ให้บริการเพื่อ

การให้ข้อมูล การปรึกษา และการวางแผนดูแลรักษาต่อไป 

นอกจากนี้ บริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวียังมีบทบาทที่ส�าคัญ

ในด้านการป้องกนัและการน�าผูต้ดิเชือ้เข้าสูร่ะบบดแูลรกัษา การรูส้ถานะการตดิเชือ้เอชไอวี

มคีวามส�าคญัอย่างมากต่อการเข้าถงึบรกิารดแูลรกัษาทีท่นัท่วงท ีและเปิดโอกาสให้ผูต้ดิเชือ้

เอชไอวีสามารถรับข้อมูลข่าวสารประกอบการตัดสินใจในการดูแลสุขภาพตนเอง รวมทั้ง

ทราบทางเลอืกในการป้องกนัการตดิเชือ้เพิม่ และป้องกนัการถ่ายทอดเชือ้สูบ่คุคลอืน่ ในส่วน

ของผูท้ีไ่ม่มกีารตดิเชือ้ การทราบสถานะของตนเองเป็นการเปิดโอกาสให้ดแูลป้องกนัตนเอง

ให้คงสถานะไม่ติดเชื้อไว้ต่อไป

ความส�าคัญ

บทที่

1
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แม้ว่า ประเทศไทยจะได้ให้บรกิารตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอวมีานานกว่า 20 ปี 

อีกทั้งเทคโนโลยีการตรวจทางห้องปฏิบัติการก็มีความก้าวหน้ามาก แต่ทว่า ประชาชนไทย

จ�านวนมากยงัไม่เคยและไม่กล้าตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอว ีจากข้อมลูการส�ารวจพฤตกิรรม

ทางเพศระดับประเทศเมื่อปี 2549 พบว่า ร้อยละ 48 ของผู้ที่มีอายุระหว่าง 18 - 59 ปี   

เคยตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี และร้อยละ 10 เป็นการตรวจในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา  

ทั้งนี้หากเป็นเพศหญิง จะได้รับการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีอันเนื่องจากการฝากครรภ์

เป็นส่วนใหญ่ ส่วนเพศชายรบัการตรวจเนือ่งจากต้องไปตรวจเชค็สขุภาพ หรอืรบัการผ่าตดั 

หรือเพื่อการบริจาคโลหิต (1)

รูปแบบบริการการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี

โดยทัว่ไป การบรกิารการตรวจวนิจิฉยัเอชไอว ีมรีปูแบบ วธิกีาร และการเข้าถงึ 

การบริการได้หลากหลาย แต่สามารถจ�าแนกใหญ่ๆ ออกเป็น 2 กลุ่ม(2) คือ การจัดบริการ 

ที่ชุมชน และการจัดบริการที่สถานบริการ

1. การให้บริการการปรึกษาและตรวจเอชไอวีที่ชุมชน (Community based 

HIV Counseling and Testing) มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะสามารถเข้าถึงประชากรเป้าหมาย

ได้ตรงจดุ และลดเงือ่นไขหรอือปุสรรคของประชากรเป้าหมายเพือ่ให้ได้รบับรกิารทีส่ะดวก 

ไว้วางใจ และยงัคงความเป็นส่วนตวัได้ รปูแบบการด�าเนนิงานมทีัง้แบบ Outreach ออกไป

ที่ชุมชนเป้าหมาย ออกไปให้บริการที่สถานประกอบการ ที่ท�างาน สถานศึกษา หรือออกไป

ถึงบ้าน บางครั้งอาจมีกระบวนการรณรงค์ในพื้นที่สาธารณะ เช่น ศูนย์การค้า สนามกีฬา 

เป็นต้น

2. การให้บริการการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีที่สถานบริการ 

(Facility based HIV Counseling and Testing) ไม่ว่าจะเป็นสถานบริการสุขภาพ ซึ่งใช้

กระบวนการ Provider initiated เช่น คลินิกฝากครรภ์ คลินิกวัณโรค คลินิกโรคติดต่อ   

ทางเพศสัมพันธ์ คลินิกวางแผนครอบครัว หรือคลินิกอื่นๆ และสถานบริการอื่นๆ นอก    

สถานพยาบาล เช่น คลินิกนิรนาม ศูนย์บริการ Drop in ศูนย์บริการที่เป็นมิตรส�าหรับ

ประชากรเป้าหมาย 
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หลักการให้บริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี ไม่ว่าการให้บริการ

จะท�าในสถานที่ใด หรือกลวิธีใด หลักการ 5 C เป็นสิ่งที่ต้องยึดถือเป็นหลัก เพิ่มเติมจาก    

3 C เดิมที่เคยปฏิบัติ คือ 

1. Consent ต้องเป็นไปด้วยความยินยอมพร้อมใจของผู้รับบริการ

2. Counseling มีการให้การปรึกษาที่เพียงพอต่อผู้รับบริการ

3. Confidential มีการรักษาความลับ

4. Correct result มีผลการตรวจวินิฉัยที่ถูกต้อง และ

5. Connection to care มีระบบที่สามารถส่งต่อผู้รับบริการเข้าสู่การรักษา 

      พยาบาลที่เหมาะสม

นอกจากประเด็นดังกล่าว การกลับไปฟังผลการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี     

ยังมีข้อจ�ากัดอยู่มาก จากการส�ารวจของส�านักระบาดวิทยา ปี พ.ศ. 2548 ในกลุ่มชายที่มี

เพศสมัพนัธ์กบัชาย พบว่ามเีพยีงร้อยละ 50 ทีร่ายงานว่าเคยตรวจ ในจ�านวนนัน้ร้อยละ 75 

ไม่กลับมาฟังผลการตรวจ และในจ�านวนผู้ที่ไม่กลับมาฟังผลร้อยละ 18 เป็นผู้มีเชื้อ             

เอชไอวี(3) ข้อมูลจากการบริการให้การปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชาย  

ที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย จากโรงพยาบาลบางรัก โรงพยาบาลป่าตอง จังหวัดภูเก็ต และ        

โรงพยาบาลอุดรธานี ในระหว่าง พ.ศ. 2552 - 2553 พบว่าร้อยละ 13 - 32 ของผู้ที่มาตรวจ 

ไม่กลับมาฟังผลการตรวจ และในจ�านวนนี้เป็นผู้ที่มีเชื้อเอชไอวี ร้อยละ 16 - 24 ในการ

ส�ารวจความชุกการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มหญิงบริการในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550 มีถึง

ร้อยละ 73 ของผู้เข้าร่วมการส�ารวจที่ไม่กลับมาฟังผลการตรวจ(4) นอกจากนั้นข้อมูลจาก 

ผลการประเมินโครงการการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มหญิงบริการทางเพศ ปี พ.ศ. 

2551 ของส�านกัโรคเอดส์ วณัโรค และโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์ กรมควบคมุโรค กระทรวง

สาธารณสุข ยังแสดงให้เห็นว่าในจ�านวนผู้รับการตรวจเอชไอวี 249 ราย มีผู้ที่ไม่กลับมาฟัง

ผลการตรวจ 58 ราย หรือร้อยละ 23 (5)
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ฐานข้อมูลของส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ปี พ.ศ. 2553 

แม้จะไม่มีข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวกับการกลับมาฟังผล แต่ข้อมูลได้แสดงให้เห็นว่าจ�านวน         

ผู้ติดเชื้อที่เข้าระบบบริการรักษาด้วยยาต้านไวรัส ยังมีค่าเฉลี่ย CD4 ในระดับต�่ากว่าเกณฑ์ 

โดยข้อมูลของ สปสช. แสดงให้เห็นว่าค่าเฉลี่ย CD4 ของผู้ได้รับยาต้านไวรัสเมื่อแรกเข้า     

อยู่ที่ 115 cells/ul เท่านั้น(6) โดยในบางจังหวัดค่า CD4 ผู้เข้ารับยาต้านไวรัสอยู่ที่ระดับ   

88 - 95 cells/ul ซึ่งในกลุ่มที่ติดเชื้อและไม่มารับบริการดูแลรักษาตามเกณฑ์ที่ควรจะได้

รบัยาต้านไวรสันี ้ส่วนหนึง่อาจเป็นกลุม่ทีไ่ม่ได้กลบัมาฟังผลการตรวจ และออกไปจากระบบ

จนกระทัง่มอีาการป่วยจงึได้กลบัเข้ามา หากพวกเขาเหล่านีส้ามารถทราบผลการตรวจทนัที 

และได้รับการปรึกษาอย่างต่อเนื่องในการดูแลสุขภาพตนเองอย่างถูกวิธี จะท�าให้จ�านวน    

ผู้เข้าสู่ระบบบริการเพื่อรับการรักษาอย่างทันท่วงทีเพิ่มมากขึ้นได้

จะเหน็ได้ว่าทัง้จากข้อมลูการให้บรกิาร และจากการส�ารวจความชกุการตดิเชือ้

เอชไอวี ประเทศไทยยังมีผู้ที่ไม่ทราบสถานะการติดเชื้อปริมาณค่อนข้างสูง และเห็นได้ 

ชดัเจนในประชากรกลุม่ทีม่พีฤตกิรรมเสีย่งสงู ซึง่ท�าให้ผูท้ีต่รวจพบผลเลอืดบวกต้องสญูเสยี

โอกาสในการรับบริการดูแลรักษาที่ทันท่วงที รวมทั้งการได้รับข้อมูลข่าวสาร และการ

สนับสนุนทางด้านจิตใจที่เหมาะสม ส่วนผู้ที่พบว่ามีผลเป็นลบ ก็จะเสียโอกาสในการได้รับ

ข้อมูลข่าวสารที่จะเป็นประโยชน์ในการป้องกันตัวให้ปลอดจากการติดเชื้อต่อไปในอนาคต

ได้ตลอดไป

ประเทศต่างๆ ได้ให้ความส�าคัญในการสนับสนุนการให้บริการตรวจวินิจฉัย  

การตดิเชือ้เอชไอว ีแต่ปัญหาของการได้รบัการวนิจิฉยัล่าช้าหรอืการไม่กลบัมาฟังผลยงัเป็น

ปัญหาหลักของหลายๆ ประเทศ การได้รับการวินิจฉัยที่เร็วขึ้นโดยการตรวจแบบทราบผล

การตรวจภายในวนัเดยีว อาจเป็นช่องทางหนึง่ในการช่วยให้ผูท้ีต่รวจได้รบัทราบผลในทนัที 

และสามารถรับการปรึกษาเพื่อวางแผนการดูแลรักษาได้ทันท่วงที และเข้ามารับบริการกัน

ได้มากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มีแนวโน้มที่จะไม่กลับมาฟังผล กลุ่มประชากรที่    

เข้าถึงยาก หรือกลุ่มที่มีความต้องการตรวจแต่ไม่ต้องการเสียเวลารอผล โดยผลการตรวจ  

ที่ทราบผลเร็วขึ้นนี้ จะส่งผลให้นโยบายการป้องกันการติดเชื้อหรือการลดการแพร่กระจาย

เชื้อในกลุ่มประชากรเหล่านี้ด�าเนินการได้ผลดียิ่งขึ้น รวมทั้งช่วยส่งเสริมนโยบายการดูแล

รักษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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ความหมายของการตรวจและให้การปรกึษา แบบทราบผลในวนัเดยีว

การตรวจและให้การปรกึษาเพือ่หาการตดิเชือ้เอชไอวแีบบทราบผลในวนัเดยีว 

เป็นการตรวจหาแอนตบิอดต่ีอเชือ้เอชไอว ีและรายงานผลให้ผูร้บับรกิารทราบผลการตรวจ

ได้ภายในวันที่มารับบริการนั้น โดยการตรวจทางห้องปฏิบัติการนั้น ยังปฏิบัติตามแนวทาง

การตรวจเลอืดหาการตดิเชือ้เอชไอวขีองประเทศไทยฉบบั พ.ศ. 2553 ซึง่ปัจจบุนัใช้ชดุตรวจ 

3 วธิทีีม่หีลกัการต่างกนัในการรายงานผลบวก และมขีัน้ตอนการให้การปรกึษาทัง้ก่อนและ

หลังการตรวจเลือด (pre - test counseling และ post - test counseling)

การตรวจแบบทราบผลในวันเดียวเป็นวิธีการที่ใช้กันในหลายประเทศ และมี 

ขั้นตอนแนวทางการให้บริการและการควบคุมคุณภาพชัดเจน การเลือกใช้ชุดตรวจเพื่อ 

ทราบผลในวันเดียวต้องค�านึงถึงระยะเวลาในการรายงานผลการตรวจเลือด ความสะดวก

ของขัน้ตอนการท�า ซึง่ระยะเวลาไม่ควรเกนิ 1 - 2 ชัว่โมง โดยอาจใช้เทคโนโลยขีองชดุตรวจ

ชนิดเร็วคู่กับการตรวจชนิดเร็วชุดอื่น หรือการตรวจแบบ immuno - assay ในการตรวจ

สนับสนุนยืนยันได้ (5) 

ในประเทศไทยมีการริเริ่มให้บริการตรวจแบบทราบผลในวันเดียวกันอยู่หลาย

แห่ง เช่น คลินิกวิจัยชุมชนสีลม กรุงเทพ มีคลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อีกหลายแห่ง   

ที่ให้บริการการตรวจแบบทราบผลในวันเดียวกันเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้รับบริการ เช่น 

คลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โรงพยาบาลบางรัก โรงพยาบาลอุดร และโรงพยาบาล       

ป่าตอง และอีกหลายแห่งที่เริ่มโครงการน�าร่องการตรวจแบบทราบผลในวันเดียว เช่น    

คลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในจังหวัดเชียงใหม่ และชลบุรี โดยเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

ผ่านการอบรมเรื่องการให้การปรึกษา และการใช้เทคโนโลยีของชุดตรวจชนิดเร็ว รวมทั้ง

กระบวนการควบคุณคุณภาพของการใช้ชุดตรวจชนิดเร็ว ซึ่งเพิ่มความมั่นใจในความ       

เที่ยงตรงและความแม่นย�าของชุดตรวจ เพื่อน�ามาใช้ในการให้บริการตรวจแบบทราบผล     

ในวันเดียว 
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ในด้านการยอมรับจากผู้รับบริการ เรื่องการตรวจแบบทราบผลในวันเดียว      

ยังไม่มีข้อมูลที่ศึกษาไว้อย่างเป็นระบบ มีเพียงข้อมูลจากงานวิจัยเรื่องการยอมรับการ     

ตรวจแบบทราบผลในวันเดียวในกลุ่มหญิงแม่บ้านในจังหวัดเชียงราย ปี พ.ศ. 2542 ที่     

แสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 ต้องการการตรวจที่สามารถทราบผลได้ใน     

วันเดียวกัน(6) ข้อมูลจากคลินิกบริการ เช่นที่ โรงพยาบาลบางรัก สัดส่วนผู้รับบริการที่เลือก

การตรวจแบบทราบผลในวันเดียวก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยในเดือนมกราคม ปี 2554 จ�านวน

ผู้รับบริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี 22 ราย และพร้อมตรวจหลังได้รับการปรึกษา 20 

ราย หรือร้อยละ 91 เลือกตรวจแบบทราบผลในวันเดียว ข้อมูลเบื้องต้นเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่า 

การตรวจแบบทราบผลในวันเดียวกันน่าจะเป็นการให้บริการที่ยอมรับได้ทั้งในส่วนของ   

ผู้รับบริการและผู้ให้บริการ

วัตถุประสงค์ของแนวทางฉบับนี้

แนวทางฉบบันีไ้ด้รบัการจดัท�าขึน้ ด้วยเลง็เหน็คณุประโยชน์ของการจดับรกิาร

การตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอวแีบบทราบผลในวนัเดยีวทีเ่พิม่ความสะดวกให้กบัผูร้บับรกิาร 

และเป็นการลดจ�านวนผู้รับบริการที่ไม่กลับมาฟังผลหลังการตรวจได้ โดยเฉพาะในกลุ่ม

ประชากรเข้าถึงยากที่มีแนวโน้มจะไม่กลับมาฟังผลการตรวจสูง รวมทั้งยังมุ ่งหวังว่า          

การให้บริการตรวจแบบทราบผลในวันเดียวจะส่งผลให้ผู้รับบริการได้ทราบสถานะการ      

ติดเชื้อเอชไอวีของตนเอง โดยเฉพาะผู้ที่ติดเชื้อ จะได้ไม่สูญเสียโอกาสในการเข้าถึงการ    

ดูแลรักษา ช่วยป้องกันการติดเชื้อเพิ่ม และการแพร่กระจายของเชื้อได้ต่อไป

แนวทางฉบับนี้ เหมาะสมส�าหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่มีบทบาทหน้าที่

ในการให้บรกิารปรกึษาและการตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอว ีโดยมแีนวทางน�าเสนอวธิกีาร

ให้บริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีแบบทราบผลในวันเดียว และครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่

ในส่วนของการให้บริการปรึกษา ขั้นตอนการตรวจตามวิธีทางห้องปฏิบัติการ การควบคุม

คุณภาพทางห้องปฏิบัติการ การประสานงานระหว่างผู้ให้บริการภาครัฐและเจ้าหน้าที่

สาธารณสุขในชุมชน เพื่อให้ช่วยกระตุ้นการเข้าถึงบริการตรวจเอชไอวีในกลุ่มประชากร   

เป้าหมาย รวมทั้งกรอบแนวคิดในการประเมินผล
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ความส�าคัญของบริการปรึกษาเพื่อตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี    
แบบทราบผลในวันเดียว

การให้บรกิารตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอว ีแบบทราบผลในวนัเดยีว เป็นทางเลอืก

รูปแบบหนึ่งของการให้บริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี มิได้เป็นวิธีที่มา

ทดแทนระบบการให้บริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีที่ด�าเนินงานอยู่ใน 

ปัจจุบัน แต่สามารถจัดเป็นบริการเพิ่มเติม เพื่อขยายการให้บริการให้ครอบคลุมกลุ่ม            

เป้าหมายมากขึ้น นอกจากนี้ ยังสามารถใช้เพื่อแก้ไขปัญหาในกลุ่มประชากรที่มีแนวโน้ม   

ไม่กลับมาฟังผลการตรวจ (Post test counseling) ซึ่งอาจเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เข้าถึงยาก 

เคลื่อนย้ายบ่อย และเป็นกลุ่มที่มีความชุกการติดเชื้อเอชไอวีค่อนข้างสูง ได้แก่ ชายที่มี    

เพศสัมพันธ์กับชาย พนักงานบริการทางเพศทั้งชายและหญิง แรงงานย้ายถิ่น หรือผู้ใช้     

สารเสพตดิ นอกจากนัน้ ยงัอาจพจิารณาให้บรกิารตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอว ีแบบทราบผล

ในวันเดียว ในกลุ่มที่มีความจ�าเป็นต้องทราบผลเอชไอวีในทันทีได้เช่นกัน

   

การวางแผนการจัดบริการปรึกษาและการตรวจหา
การติดเชื้อเอชไอวี แบบทราบผลในวันเดียว

(Same day result)

บทที่

2
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กลุ่มผู้รับบริการเป้าหมาย ในการจัดบริการตรวจหาการติดเชื้อ    
เอชไอวี แบบทราบผลในวันเดียว  

 1. กลุ่มที่มีแนวโน้มไม่กลับมาฟังผลการตรวจสูง

ซึ่งเป็นกลุ่มเข้าถึงยาก มีการเคลื่อนย้ายที่บ่อย มีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติด 

เชื้อเอชไอวี และมีความชุกของการติดเชื้อเอชไอวีสูง ควรส่งเสริมให้เข้าถึงบริการตรวจหา

การตดิเชือ้เอชไอวโีดยสมคัรใจ เพือ่ให้กลุม่นีม้คีวามรูแ้ละทกัษะการป้องกนัโรค ได้รบัรูเ้รือ่ง

การรักษาสุขภาพ และมีความเข้าใจในเรื่องสุขภาพทางเพศมากขึ้น รวมทั้งเห็นความส�าคัญ

ของการตรวจคัดกรองโรค ตัวอย่างกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่

• กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย

• กลุ่มพนักงานบริการ ทั้งหญิงและชาย

• กลุ่มใช้สารเสพติดฉีดเข้าเส้น (People who injecting drugs) 

• กลุ่มที่ผู้ให้การปรึกษาประเมินได้ว่าผู้รับบริการมีความเสี่ยงที่จะไม่กลับมา

รับทราบผลเลือด เช่น เป็นแรงงานย้ายถิ่น

การน�าบริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี แบบทราบผลในวันเดียวมาใช้ จึง  

เป็นรูปแบบหนึ่งของการให้บริการที่จะช่วยให้กลุ่มนี้เข้าถึงบริการเพิ่มขึ้น และได้รับฟัง      

ผลการตรวจ รวมทั้งได้เข้ารับการดูแลรักษาในกรณีที่ได้รับเชื้อ การจัดบริการอาจท�าได้  

หลายรูปแบบ เช่น การออกหน่วยให้บริการเชิงรุกเคลื่อนที่ไปในชุมชน สถานบริการหรือ

สถานที่ท�างานของกลุ่มเป้าหมาย หรือให้บริการที่ศูนย์สุขภาพชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้กับกลุ่ม   

เป้าหมาย 

ส�าหรับกลุ่มประชากรทั่วไปที่มารับบริการสุขภาพ และต้องการทราบผลการ

ตรวจภายในวันเดียว ควรส่งเสริมให้มีการให้บริการนี้เพิ่มขึ้นเป็นทางเลือก ขึ้นอยู่กับ

สถานการณ์และความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่  
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 2. กลุ่มผู้รับบริการสุขภาพ

กลุ่มผู้รับบริการสุขภาพที่ได้รับการเสนอให้รับการปรึกษาและตรวจหาการติด

เชื้อเอชไอวี ได้แก่ ผู้ที่มีอาการสัมพันธ์กับเอดส์ ผู้ที่มีข้อบ่งชี้ในการได้รับการปรึกษาและ

ตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี และผู้ที่มาขอรับบริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีจากการที่มี

พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการรับเชื้อเอชไอวี ฯลฯ กลุ่มนี้ในหลายกรณีควรได้รับการตรวจแบบ

ทราบผลในวันเดียวเช่นกัน เนื่องจากพบว่า หากนัดหมายให้ทราบผลการตรวจในวันอื่น  

ส่วนหนึ่งอาจไม่กลับมารับทราบผลการตรวจ 

 3. กลุ่มที่ ให้การปรึกษาแบบเป็นคู่ 

การทราบผลตรวจในวันเดียวในกลุ่มที่ให้การปรึกษาแบบคู่ เช่น หญิงตั้งครรภ์ 

มารบัการตรวจเลอืดพร้อมสาม ีหรอืคูข่องชายทีม่เีพศสมัพนัธ์กบัชาย มารบับรกิารขอตรวจ

หาการติดเชื้อเอชไอวีร่วมกัน ควรพิจารณาให้ใช้การตรวจเลือดแบบทราบผลในวันเดียว 

เนื่องจากการให้การปรึกษาแบบคู่ สามารถช่วยลดปัญหาการไม่เปิดเผยผลเลือดระหว่างคู่ 

ปัญหาการไม่มาตรวจเลือดของสามี รวมถึงการไม่กลับมาฟังผลเลือดของฝ่ายชาย 

ประเทศไทยได้ประกาศนโยบายทีใ่ห้การปรกึษาแก่หญงิตัง้ครรภ์พร้อมคู ่(สาม)ี 

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2553 เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมเรื่องการตั้งครรภ์ และเพิ่มการเข้าถึง       

การตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีของสามี อันจะน�าไปสู่การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวี 

ระหว่างคู่เพศสัมพันธ์ และการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีไปสู่ลูก การตรวจเลือดแบบทราบผล  

ในวันเดียวยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และภาระงานของเจ้าหน้าที่ที่ต้องติดตาม   

การให้บริการแจ้งผลเลือดและการปรึกษาหลังตรวจเลือดหากผู้รับบริการไม่มาตามนัด ซึ่ง

พบได้บ่อย เช่น กรณีสามีต้องไปท�างานต่างถิ่น ลางานไม่ได้บ่อย เป็นต้น



แนวทางการให้บรกิารปรกึษาและตรวจวนิจิฉยัการตดิเชือ้เอชไอวแีบบทราบผลการตรวจในวนัเดยีว Guideline on HIV Counseling & Testing for Same day result

Same day 19

ลักษณะบริการการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี แบบทราบผลใน    
วันเดียวที่เหมาะสมในระบบบริการปกติ

 1. คลนิกิที่ให้บรกิารเฉพาะจดุเดยีวเบด็เสรจ็ (One stop service) หรือ
แยกส่วนออกมาต่างหากจากบริการทั่วไป และกรณีผู้รับบริการต้องการ
ความเป็นส่วนตัวสูง 

ตัวอย่างเช่น คลินิกที่ให้บริการตรวจรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ซึ่งผู้มา  

รับบริการอาจไม่พร้อมในการไปตรวจในที่คลินิกอื่น เนื่องจากไม่ต้องการเปิดเผยตัวและ  

เขินอาย และยังต้องการทราบผลการตรวจรวดเร็ว ผู้ให้การปรึกษาสามารถเสนอบริการนี้

ท�าให้ผู้รับบริการไม่ต้องไปใช้บริการในส่วนอื่นนอกคลินิก 

 2. หน่วยบริการที่ ไม่สามารถตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีในระบบปกติ
ได้ เช่น

หน่วยบริการที่มีข้อจ�ากัดไม่สามารถตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีเองได้ด้วยวิธี 

ELISA ต้องส่งเลอืดเพือ่ไปตรวจในห้องปฏบิตักิารอืน่ ท�าให้เสยีเวลารอคอยผลและค่าใช้จ่าย

ในการขนส่ง หากน�าเอาวิธีการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี แบบทราบผลในวันเดียว ด้วย 

ชุดตรวจชนิดเร็ว (Rapid test) 3 ชนิดมาใช้ ก็จะสามารถตรวจและรายงานผลได้ภายใน  

วันเดียวในสถานบริการนั้นๆ เลย หรือในหน่วยบริการในระบบปกติ หากประเมินแล้วว่า  

การตรวจแบบทราบผลในวนัเดยีว มคีวามเหมาะสมต่อกลุม่ผูม้ารบับรกิาร และหน่วยบรกิาร

มคีวามพร้อมทีจ่ะแนะน�าบรกิารแบบทราบผลในวนัเดยีว กอ็าจพจิารณาเสนอบรกิารตรวจ

ดังกล่าวได้
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ข้อดแีละข้อจ�ากดัของการตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอว ีแบบทราบผล
ในวันเดียว

ข้อดี ข้อจ�ากัด

ผู้รับบริการ - ลดระยะเวลาวิตกกังวลเกี่ยวกับ

ผลเลือด การคาดเดาผลที่ไม่ตรง

กับผลจริง และพฤติกรรมเสี่ยง

ช่วงระหว่างการรอผลการตรวจ

เลือด

- ได้รับการช่วยเหลือ ดูแลต่อจาก   

ผู้ให้การปรึกษาในทันที เมื่อรับ

ทราบผลการตรวจไม่ว่ากรณีผล

ลบหรือผลบวก

- เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการรักษา

ได้ทันทีในกรณีผลเลือดบวก

- รับบริการปรึกษาก่อนและหลัง

การตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี 

(pre and post test counseling) 

จากผู ้ให้การปรึกษาคนเดิมได้   

ทุกคน

- ผู ้มารับบริการอาจจะไม่มีเวลา

เตรียมตัวเตรียมใจส�าหรับผล 

เลอืดบวก แต่อย่างไรกต็าม ไม่ควร

แจ้งผลการตรวจเลอืด หากผูม้ารบั

บริการมีแนวโน้มไม่พร้อมในการ

รับฟังผลเลือด

ผู้ให้บริการ - สามารถตรวจได้ ณ จดุทีใ่ห้บรกิาร 

ลดเวลา และ ขั้นตอนของการส่ง

ต่อเพื่อตรวจ

- สามารถดูแลผู ้มารับบริการได้

เบ็ดเสร็จในครั้งเดียว ลดจ�านวน

ทีมผู้ให้บริการ ถ้าผู้ให้การปรึกษา

เป็นผู้ตรวจเลือดได้เอง

- ผู้ให้การปรึกษาที่ยังไม่มี

  ประสบการณ์อาจมีความกังวลใน

การแจ้งผลเลือด โดยเฉพาะใน

กรณีผลเลือดบวก

- ผู ้ให้การปรึกษามีความกังวลใจ 

หรือไม่เชื่อมั่นเรื่องความถูกต้อง

เที่ยงตรงของผลตรวจ
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ข้อดี ข้อจ�ากัด

- กระบวนการให้การปรกึษาง่ายและ

สะดวกเนื่องจากผู้ให้การปรึกษา

เป็นคนเดียวทั้งก่อนและหลังการ

ตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี เช่น 

ข้อมลูผูร้บับรกิารจากการประเมนิ

ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ

- ภาระงานของผู ้ให ้การปรึกษา 

หากมีผู้รับบริการหลายคน และ

ผลเลอืดเป็นบวกหลายคน อาจส่ง

ผลให้เกิดความเครียด ซึ่งควรเพิ่ม

ช่วงเวลาและให้ความส�าคัญใน

การให้การปรกึษาก่อนตรวจเลอืด

มากขึ้น

ระบบบริการ

- สถานที่ - สามารถใช ้ ได ้ ในสถานที่ ไม ่มี       

ห้องปฏิบัติการ เช่น หน่วยนอก 

โรงพยาบาล ซึ่งสะดวกส�าหรับ

ผู้รับบริการ

- ต้องอาศัยการประสานงานกับ

ชุมชน ในการจัดบริการนอก      

โรงพยาบาล

- ถ้าต้องการใช้ห้องปฏิบัติการปกติ

ในการตรวจและรายงานผลแบบ 

same day result อาจต้องปรับ

ระบบบริหารจัดการเกี่ยวกับการ

ตรวจ โดยเฉพาะให้หน่วยขนาด

กลางและขนาดเลก็ทีไ่ม่มบีคุลากร

ดูแลเฉพาะเรื่อง และมีจ�านวน

ตวัอย่างตรวจในแต่ละวนัมาก การ

ตรวจแบบ same day result จะ

ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบ

บริการทางห้องปฏิบัติการอื่นๆ

ทั้งหมด และการจัดการด ้าน

บุคลากรด้วย
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ข้อดี ข้อจ�ากัด

- เวลา - รวดเร็ว

- เหมาะสมกบัปรมิาณงานทีไ่ม่มาก

จนเกินไป

- หากมีผู้มารับบริการจ�านวนมาก 

อาจท�าไม่ทัน และเกิดความผิด

พลาดได้ง่ายเมื่อใช้ rapid test

- ต้นทุน - ลดค ่าใช ้จ ่ายและเวลาในการ     

เดินทางของผู้รับบริการ

หมายเหต ุการลดระยะเวลา มผีลกบั

ต้นทุนของผู้ใช้บริการโดยตรง

- ค่าใช้จ่ายต่อชุดตรวจอาจเพิ่มขึ้น

- ต้องฝึกเจ้าหน้าทีใ่ห้การปรกึษาให้

มคีวามรูค้วามช�านาญในการตรวจ

เลือดเพิ่มเติม ตามแนวทางการ

ให้การปรึกษาและตรวจวินิจฉัย

การติดเชื้อเอชไอวี แบบทราบผล

ในวันเดียว
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ประเด็นที่ควรค�านึงในการจัดบริการให้การปรึกษาและตรวจหา     
การติดเชื้อเอชไอวี แบบทราบผลในวันเดียว

 1. นโยบายของหน่วยบริการ และ แผนงาน

การประสบความส�าเร็จของการให้บริการแบบนี้เน้นการประสานงานที่ดี 

สามารถเชื่อมต่อการบริการ เพราะลักษณะการท�างานต้องการความสะดวก รวดเร็ว            

ดังตัวอย่าง การจัดบริการเชิงรุก หรือหน่วยบริการเคลื่อนที่ ที่เน้นความร่วมมือและให้      

การสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายต่างๆ มีการเชื่อมโยงงานในระดับชุมชน หน่วยบริการ      

ห้องปฏิบัติการ จนถึงโรงพยาบาลอย่างเข้มแข็ง

ระดับโรงพยาบาลและหน่วยบริการ มีการมอบหมายงานจากผู ้บริหาร          

โรงพยาบาล มีคณะท�างานที่ประกอบด้วยสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง มีการมอบหมายบทบาท

หน้าที่ที่ชัดเจน มีการชี้แจงท�าความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดการยอมรับจาก

บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เช่น งานดูแลรักษา งานป้องกันโรค โดยเฉพาะงานที่ดูแล

ประชากรกลุ่มเสี่ยง งานห้องปฏิบัติการ และงานให้บริการปรึกษา เป็นต้น เพื่อที่จะมี        

การวางแผนปฏิบัติการต่อไป

ระดับผู้ปฏิบัติงาน ต้องมีการอบรมเตรียมความพร้อม ก�าหนดบทบาทและ

หน้าที่รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ มีการวางแผนต่อเนื่องเพื่อติดตามประเมินผลการท�างาน

และพัฒนาคุณภาพของงานต่อไป เน้นการน�าบริการการให้การปรึกษาและตรวจวินิจฉัย 

การติดเชื้อเอชไอวี แบบทราบผลในวันเดียวนี้เข้าสู่งานประจ�า เชื่อมโยงให้เป็นเนื้องาน

เดียวกัน
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การเตรียมบุคลากรสหวิชาชีพ การฝึกอบรม โดยทีมของผู้ให้บริการควร

ประกอบด้วย

• เจ้าหน้าที่ผู้ให้การปรึกษา

• เจ้าหน้าทีต่รวจ และรายงานผลการตรวจเป็นเจ้าหน้าทีห้่องปฏบิตักิาร ได้แก่ 

นักเทคนิคการแพทย์ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักวิทยาศาสตร์

การแพทย์ (เวชศาสตร์การธนาคารเลือด) หรือในโครงการพิเศษอาจจะ    

เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ให้การปรึกษาที่ได้รับการฝึกอบรมการตรวจหาการติดเชื้อ

เอชไอวีด้วยชุดตรวจชนิดเร็ว (Rapid test) ทั้งนี้ ต้องมีการมอบหมาย         

ให้ชัดเจน และมีหลักฐานเก็บไว้

• พยาบาลผู้ให้การดูแลรักษาเอชไอวี (HIV coordinator) ในหน่วยบริการ 

หรือโรงพยาบาลที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน เพื่อการส่งต่อดูแลรักษา   

ต่อได้ทันที หากพบผลตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีเป็นบวก

• เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการเชิงรุก หรือออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ หรือตัวแทน

ชุมชนในภาคประชาขน เพื่อการช่วยเหลือเชื่อมโยงการท�างานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพสูงสุด เริ่มต้นตั้งแต่การประชาสัมพันธ์รูปแบบการให้บริการ 

ท�าความเข้าใจกับผู้มารับบริการและชุมชน  เป็นต้น

  หลักสูตรการอบรม

การคัดเลือกเพื่อรับการฝึกอบรม ควรระบุคุณสมบัติและเกณฑ์ในการคัดเลือก 

โดยบุคคลากรที่มาปฏิบัติหน้าที่ควรมีความรู้เกี่ยวข้องในการท�างานป้องกันและดูแลรักษา    

การติดเชื้อเอชไอวี มีความรู้ ศักยภาพ และประสบการณ์การท�างานมาก่อน
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   ก. การให้การปรึกษาก่อนและหลังการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี แบบ     
ทราบผลในวันเดียว

เป็นการอบรมเพิ่มเติมส�าหรับผู้ที่ผ่านการอบรมการให้การปรึกษาพื้นฐาน  

(Basic counseling) และการปรึกษาเพื่อตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี (HIV Counseling 

and Testing) แล้ว โดยประเดน็เพิม่เตมิทีส่�าคญั คอื การประเมนิความพร้อมของผูร้บับรกิาร

ในการทราบผลการตรวจในวันเดียว และการแจ้งผลเลือด (post - test counseling)      

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีผลเลือดเป็นบวก

   ข. วิธีการตรวจเลือดโดยใช้ชุดตรวจชนิดเร็ว (Rapid test)

ผู้ให้บริการควรมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาการด้านไวรัสวิทยา (Virology) 

ภมูคิุม้กนัวทิยา (Immunology) ของเชือ้เอชไอว ีการควบคมุคณุภาพ (Quality assurance) 

ของการตรวจ และความปลอดภัยในการปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับ 

ชุดตรวจ Rapid test ขั้นตอนต่างๆ ในการตรวจหรือวิธีการ ดังนั้น จึงต้องมีการอบรม    

ฟื้นฟูทั้งด้านวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการ

 2. การจัดสถานที่บริการ

ขึน้กบับรบิทของสถานพยาบาล และรปูแบบการให้บรกิาร การให้บรกิารตรวจ

แบบทราบผลในวันเดียว โดยเฉพาะหากใช้ชุดตรวจชนิดเร็ว (Rapid test) สามารถ       

ด�าเนินการได้ทั้งในและนอกหน่วยบริการ

  กรณีที่ ให้บริการในสถานพยาบาล

ลักษณะสถานที่ : แยกเป็นสัดส่วน ระหว่างห้องให้การปรึกษาและห้อง       

ปฏิบัติการ 

• ห้องให้การปรกึษา และห้องรอให้การปรกึษา ใช้ระบบเดมิของสถานพยาบาล 

แต่อาจพิจารณาสถานที่ให้กว้างขวางขึ้นหากให้การปรึกษาแบบเป็นคู่ 
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• ทางเดนิเข้า - ออกห้องให้การปรกึษา หากเป็นไปได้ควรให้ผูม้ารบัการปรกึษา

เข้าและออกคนละทางกัน ไม่ควรเดินย้อนทางเดิม และทางออกไม่ควรผ่าน

ห้องหรอืบรเิวณทีผู่ร้บับรกิารคนอืน่รอเข้ารบัการปรกึษาอยู ่ผูใ้ห้การปรกึษา

ควรชี้แจงให้ทุกคนรับทราบก่อนเข้ารับบริการถึงรูปแบบการให้บริการ

• ห้องปฏิบัติการ ใช้ระบบเดิมของสถานพยาบาล 

• การรอผลการตรวจ เนื่องจากต้องรอรับผลการตรวจภายในวันนั้น ควร        

มีแผนการท�างานที่ชัดเจนว่าหลังการเจาะเลือดแล้ว จะให้ผู้รับบริการท�า

อย่างไรต่อไป เช่น จะให้กลับไปนั่งคอยที่ห้องรอให้การปรึกษา หรือรอ       

ผลเลือดที่หน้าห้องปฏิบัติการ หรือกลับไปพูดคุยต่อที่ห้องให้การปรึกษา  

เพิ่มเติมในห้วข้ออื่น ฯลฯ

  กรณีที่ ให้บริการนอกสถานพยาบาล

สถานที่ให้บริการปรึกษาและบริเวณการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ควรอยู่ใน

บริเวณใกล้เคียงกันในสถานที่เดียวกัน

• ห้องหรือมุมรอตรวจ มีความส�าคัญมาก เพราะว่าเป็นส่วนที่ผู้มารับบริการ

จะนั่งรอกันหลายคน อาจมีการสังเกตการณ์เพื่อนที่เข้าไปรับบริการก่อน    

มีการพูดคุยกัน ดังนั้น ควรห่างจากบริเวณที่ให้การปรึกษา และบริเวณที่

ตรวจเลือดพอสมควร หรืออยู่คนละชั้น หากพื้นที่เหมาะสม

• ทางเดินเข้า - ออกห้องหรือมุมให้การปรึกษา หากเป็นไปได้ ควรให้ผู้มารับ

การปรกึษาเข้าและออกคนละทางกนั ไม่ควรเดนิย้อนทางเดมิ และทางออก

ไม่ควรผ่านห้องหรือบริเวณที่ผู ้รับบริการคนอื่นรอเข้ารับการปรึกษาอยู่         

ผูใ้ห้การปรกึษาควรชีแ้จงให้ทกุคนรบัทราบก่อนเข้ารบับรกิารถงึรปูแบบการ

ให้บริการ
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• ห้องหรือมุมให้การปรึกษา ควรเป็นห้องมิดชิด หรือเป็นมุมที่แยกออกมา

จ�าเพาะ ห่างกันพอประมาณ มีความเป็นส่วนตัว ไม่ควรได้ยินเสียงทะลุถึง

ภายนอกห้อง เพือ่ให้ผูม้ารบับรกิาร เกดิความสบายใจ มัน่ใจว่าไม่มใีครได้ยนิ

เรื่องที่จะพูดคุย กรณีที่มีผู้ให้การปรึกษามากกว่าหนึ่งคน ควรจัดให้มีห้อง

มากกว่าหนึ่งห้องแยกกัน เพื่อความมั่นใจในการแจ้งผลเลือด ถึงแม้จะอยู่

ห่างกันไม่ได้ยินเสียง แต่อาจจะสังเกตเห็นท่าที สีหน้าของผู้รับบริการได้

• บริเวณเจาะเลือด และตรวจเลือดทดสอบเอชไอวี

1. ควรเป็นส่วนที่แยกต่างหาก ไม่ห่างกับส่วนให้การปรึกษามากนัก เป็น 

ส่วนตัว ไม่เปิดเผย

2. ควรมิดชิดหรือมีม่านกั้น ไม่มีฝุ่นละออง หรือลมพัดแรง เพื่อสะดวกใน

การท�างาน ไม่เกิดผลกระทบต่อการตรวจเลือดได้ หากเป็นไปได้ควรมี

ฉากกัน้ระหว่างจดุเจาะเลอืด และจดุตรวจเลอืด เพือ่ไม่ให้ผูม้ารบับรกิาร

ที่มาเจาะเลือดเห็นบริเวณที่ท�าการตรวจเลือด 

3. เป็นสถานที่ที่มีปลั๊กไฟ เนื่องจากต้องมีการปั่นแยกเม็ดเลือดและซีรั่ม

4. มีแสงสว่างพอเพียงในการอ่านผล

5. มีภาชนะส�าหรับทิ้งอุปกรณ์ติดเชื้อและขยะทั่วไป

 3. การประสานงาน 

  ในสถานพยาบาล

ต้องมีการอธิบายและประสานงานระหว่างหน่วยงานให้เกิดความเข้าใจกัน    

เป็นอย่างดี ถึงความส�าคัญและรูบแบบการให้บริการแบบนี้ ที่ไม่ได้มาทดแทนการให้    

บริการแบบปกติ หากแต่เป็นเพียงการเสริมบริการในบางกลุ่มที่มีความเหมาะสมมากกว่า

รูปแบบปกติ ทั้งนี้ เพื่อลดจ�านวนผู้ไม่กลับมาฟังผลตรวจและไม่ได้เข้าสู่บริการการรักษา   

ในการน�าเสนอบริการตรวจแบบทราบผลในวันเดียว ต้องมีแนวทางการท�างานของแต่ละ

สถานพยาบาลอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมว่า แต่ละแผนก แต่ละฝ่ายมีหน้าที่ให้การสนับสนุน

อย่างไร ในการเสนอบรกิารการปรกึษาและตรวจเลอืดแบบทราบผลในวนัเดยีว ตวัอย่างเช่น 
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• แผนกท�าบัตรผู้ป่วยนอก มีหน้าที่ช่วยเหลือในกรณีที่มีผู้ประสงค์จะมารับ

บรกิารฝากครรภ์รายใหม่ ควรซกัถามประวตัว่ิามาเป็นคูก่บัสามหีรอืไม่ หาก

มาควรแนะน�าให้ท�าบัตรสามีด้วย เพื่อการให้การปรึกษาแบบคู่ และรับ

บริการการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี แบบทราบผลในวันเดียว เพื่อเพิ่ม

ความสะดวกในการรับบริการ และลดอัตราการไม่กลับมาของคู่

• ผู้ให้การปรึกษาเพื่อตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีในหน่วยงานต่างๆ มีการ    

น�าเสนอบริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี แบบทราบผลในวันเดียว         

เพิ่มเติมขึ้นเป็นทางเลือก ส�าหรับประชากรกลุ่มเป้าหมาย และแม้แต่ใน   

กลุม่ประชากรทัว่ไปทีม่ารบับรกิาร ขึน้อยูก่บัสถานการณ์และความเหมาะสม

ของแต่ละพื้นที่

• บริการการตรวจรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ทราบกัน

ดีว่าการรักษาและป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นหนึ่งในวิธีการ     

ป้องกันเอชไอวี (HIV prevention) ดังนั้น เมื่อมีผู้ป่วยที่มาด้วยโรคติดต่อ

ทางเพศสัมพันธ์ จึงควรเสนอบริการการปรึกษาและแนะน�าให้ตรวจหา     

การติดเชื้อเอชไอวี แบบทราบผลในวันเดียว ควบคู่กันกับการตรวจรักษา 

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การจัดบริการ และการส่งต่อบริการ

• หน่วยงานทีใ่ห้บรกิารเชงิรกุหรอืหน่วยบรกิารเคลือ่นที ่สามารถเสนอบรกิาร

ตรวจแบบทราบผลในวันเดียวได้ โดยมีการวางแผนบริการ จัดทีมบริการ 

และประสานงานกับงานอื่นๆ รวมทั้งเครือข่ายในชุมชน และบริการส่งต่อ

ในกรณีพบการติดเชื้อเอชไอวี
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• ห้องปฏิบัติการ อาจจัดระบบการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี แบบทราบผล

ในวันเดียวขึ้นภายในสถานพยาบาลของตน โดยใช้วิธีการตรวจตามแนว

มาตรฐานของโรงพยาบาล เช่น ปกติอาจจะมีบริการตรวจเลือดหาการ       

ติดเชื้อเอชไอวีสัปดาห์ละ 1 - 2 วัน ก็สามารถจัดวันที่มีการตรวจเลือดนั้น 

เป็นวันของการให้บริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี แบบทราบผลใน         

วันเดียวขึ้นมาในสถานพยาบาล หากมีผู้มารับบริการขอตรวจเลือดในวันที่

มีการบริการ ก็ให้จัดรูปแบบบริการให้ทราบผลภายในวันนั้นเลย นับว่าเป็น

บริการตรวจเอชไอวีแบบทราบผลในวันเดียวได้ ควรมีการประชาสัมพันธ์  

ให้หน่วยงานต่างๆ ที่ให้บริการปรึกษาทราบ เพื่อนัดหมายผู้มารับบริการ    

ที่ต้องการหรือควรที่จะตรวจเลือดและทราบผลในวันเดียว นอกจากนี้         

ในกรณีที่มีความจ�าเป็นและมีการมอบหมายการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

ให้บุคลากรนอกห้องปฏิบัติการที่ผ่านการอบรมแล้ว นักเทคนิคการแพทย์ 

ต้องท�าหน้าที่ด้านควบคุมคุณภาพให้ด้วย

• คลินิกเอชไอวี และคลินิกยาต้านไวรัส (HIV/ARV) มีการประสานงานกับ

หน่วยที่ให้บริการปรึกษา จัดระบบการส่งต่อ และติดตามผู้ที่มีผลเลือดบวก

เข้าสู่บริการดูแลรักษาได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

  นอกสถานพยาบาล

การจัดบริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีโดยทั่วไปจะจัดบริการ   

ในสถานพยาบาล เนื่องจากมีระบบบริการหลักที่ส�าคัญรองรับ ได้แก่ ระบบบริการตรวจ

รักษาพยาบาล ระบบบริการปรึกษา ระบบการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ ระบบการ

รายงาน และระบบส่งต่อ แต่ทั้งนี้ การที่จะส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไป และกลุ่มเป้าหมาย

ต่างๆ สามารถรับบริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีได้อย่างสะดวก คล่องตัว 

และกว้างขวางมากขึ้น ควรยอมรับการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน ทั้งที่เข้ามามีส่วนร่วม

กับหน่วยบริการสุขภาพในการส่งเสริมการเข้าถึงบริการ และจัดให้มีการบริการในชุมชน 
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  ส�าหรับประชากรกลุ่มเป้าหมาย

• การประสานงานกบัภาคประชาชนทีท่�างานกบัประชากรกลุม่เข้าถงึยากและ

อยู่ในภาวะเสี่ยงสูงต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์บริการปรึกษาและตรวจหา   

การตดิเชือ้เอชไอว ีแบบทราบผลในวนัเดยีว และควรมกีารจดัประชมุตดิตาม 

และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท�างานอย่างสม�่าเสมอ 

• สนับสนุนให้ศูนย์องค์รวมมีส่วนร่วมในการให้บริการเตรียมความพร้อม    

ผูร้บับรกิารกลุม่เป้าหมายต่างๆ ให้บรกิารปรกึษาต่อเนือ่ง ประสานการส่งต่อ

เพื่อรับบริการด้านต่างๆ และจัดการเยี่ยมบ้านเพื่อรับบริการต่อเนื่องที่บ้าน 

เนื่องจากองค์กรภาคประชาชน ได้แก่ แกนน�าเครือข่ายผู้ติดเชื้อ หรือผู้น�า

ชุมชนจะมีศักยภาพในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในชุมชนได้มากกว่า มีความ

เข้าใจบริบทและความต้องการของคนในชุมชน จึงสามารถช่วยเหลือให้

บริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งมีความละเอียดอ่อนในการสื่อสาร   

โดยจัดให้มีบรรยากาศที่เป็นมิตรได้มากขึ้น

• รณรงค์และประชาสมัพนัธ์ทัว่ไป เพิม่การมาตรวจแบบเป็นคูใ่นหญงิตัง้ครรภ์

พร้อมสาม ีมกีารให้บรกิารแบบทราบผลในวนัเดยีว จงูใจให้มาตรวจเพิม่ขึน้

  ส�าหรับประชาชนทั่วไป

• สนับสนุนให้ชุมชนสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการประเมินตนเองเกีย่วกบั

ความเสี่ยงต่อการรับและถ่ายทอดเชื้อเอชไอวี และการประชาสัมพันธ์    

รณรงค์ส่งเสริมให้เข้ารับบริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี        

ในสถานบริการสุขภาพ และ/หรือหน่วยงานที่ให้บริการในชุมชน อาจมี    

การชี้แจงและจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้น�าในชุมชน เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร

สาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน (อสม.) เจ้าหน้าที่องค์การบริหารท้องถิ่น ครู   

พระสงฆ์ และคนในชุมชนเอง ถึงการให้บริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี 

แบบทราบผลในวนัเดยีว มกีารประชาสมัพนัธ์เพิม่ความน่าเชือ่ถอืของการตรวจ

ให้ประชาชนทั่วไปรับรู้ เพื่อเพิ่มปริมาณผู้มารับบริการให้มากขึ้นในชุมชน 
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ตัวอย่างเช่น การบริการคลินิกเคลื่อนที่ในโรงงาน หรือโรงเรียน หากมี       

การประชาสัมพันธ์กับผู้บริหารโรงงาน หรือโรงเรียน ให้ความรู้ความเข้าใจ

กบัพนกังาน หรอืนกัเรยีน เพือ่เพิม่การเข้าถงึการตรวจเลอืดเพิม่ขึน้ เนือ่งจาก

ไม่ต้องกลบัมาฟังผลทีส่ถานพยาบาล ลดความยุง่ยาก ขัน้ตอนการรบับรกิาร 

และสะดวกรวดเร็ว น่าจะเพิ่มปริมาณผู้ขอรับการตรวจเลือดเพิ่มขึ้น

  การประสานงานในส่วนของการจัดบริการคลินิกเคลื่อนที่ ในชุมชน

สถานบริการสุขภาพสามารถจัดบริการคลินิกเคลื่อนที่เพื่อให้บริการตรวจหา

การติดเชื้อเอชไอวีในชุมชน เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไปสามารถ       

เข้าถึงบริการได้มากขึ้น ในการจัดบริการคลินิกเคลื่อนที่ มีข้อพิจารณาดังต่อไปนี้

• การเตรียมชุมชน ประสานผู้น�าชุมชน และผู้รับผิดชอบด้านสาธารณสุขใน

ชุมชน ได้แก่ ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด เทศบาล ส�านักงานสาธารณสุข

อ�าเภอ ฯลฯ ให้ร่วมรับทราบและประสานงานเพื่ออ�านวยความสะดวก     

รวมทัง้การประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนทัว่ไป และกลุม่เป้าหมายได้รบัทราบ

ข้อมลูและเข้ารบับรกิาร  โดยชมุชนทีจ่ะเข้าไปให้บรกิารได้ผ่านการพจิารณา

แล้วว่ามีความเหมาะสมกับการจัดบริการ ทั้งในด้านความสะดวกของกลุ่ม

เป้าหมาย การรักษาความลับและความเป็นส่วนตัว ความสะดวกในการ     

รับบริการต่อเนื่อง และระบบส่งต่อ

• ก่อนการจัดบริการเคลื่อนที่อาจประสานงานประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูล

เกีย่วกบับรกิารตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอว ีบรกิารสขุภาพ และกจิกรรมต่างๆ

ของคลนิกิ เพือ่สร้างความเข้าใจและสร้างความตระหนกัเกีย่วกบัการตรวจหา 

การตดิเชือ้เอชไอว ีผ่านกจิกรรมการรณรงค์ การให้ความรูด้้านสขุภาพโดยรวม 

หรือกิจกรรมของภาคประชาชนเป็นระยะ  
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• การประสานงานในระหว่างหน่วยงานที่ให้บริการเพื่อเตรียมคลินิกบริการ 

ได้แก่ 

1) บุคลากร โดยเตรียมบุคลากรด้านต่างๆ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล ผู้ให้การ

ปรึกษา นักเทคนิคการแพทย์ อาสาสมัคร และบุคลากรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ซึ่งได้รับการอบรมการจัดบริการ

2) วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เวชภัณฑ์ ที่เพียงพอและมีคุณภาพ ได้รับการ 

ตรวจสอบและทดสอบตามมาตรฐาน 

3) ควรมกีารก�ากบัและประสานงานใกล้ชดิจากหน่วยบรกิารสขุภาพในพืน้ที่ 

ได้แก่ โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ หรือ 

ส�านักงานป้องกันควบคุมโรค ฯลฯ เพื่อให้หน่วยบริการนอกสถานที่

สามารถรับการปรึกษาทางเทคนิค และจัดบริการที่มีมาตรฐานได้

• ควรมีผู้ประสานงานรับผิดชอบ ในด้านระบบบันทึกและรายงานผลการ

ด�าเนนิงานให้ผูเ้กีย่วข้องทกุฝ่ายทราบ เพือ่ประเมนิผลการจดับรกิาร การให้

บรกิาร และข้อมลูทางระบาดวทิยา รวมทัง้ ปัญหา อปุสรรคในการจดับรกิาร 

เพื่อการปรับปรุงให้มีความเหมาะสม และการประสานงานครั้งต่อไป 

• การประสานส่งต่อ หน่วยบรกิารสขุภาพเคลือ่นทีค่วรจดัระบบส่งต่อ ทัง้การ

ส่งต่อสิ่งส่งตรวจในกรณีของการตรวจยืนยัน หรือการส่งต่อผู้รับบริการไป

รบับรกิารทีห่น่วยบรกิารสขุภาพกรณทีีม่คีวามจ�าเป็น กรณทีีท่ัง้ผูท้ีต่รวจพบ

การตดิเชือ้เอชไอวหีรอืไม่กต็าม หากมคีวามจ�าเป็นได้รบัการส่งต่อไปรบับรกิาร

สขุภาพ หรอืบรกิารด้านอืน่ๆ เพิม่เตมิ ผูจ้ดับรกิารนอกสถานทีห่รอืในชมุชน 

ควรวางระบบส่งต่อให้ผูร้บับรกิารมคีวามสะดวกในการไปตดิต่อขอรบับรกิาร

ต่อเนื่องในสถานบริการสุขภาพ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่จ�าเป็น เช่น บริการ

สวัสดิการสังคม หรือให้ข้อมูลที่เพียงพอเพื่อการตัดสินใจไปรับบริการเมื่อ  

มีความพร้อมหรือมีความจ�าเป็นต่อไป  
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 4. การชดเชยค่าตรวจ

ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดชุดสิทธิประโยชน์ส�าหรับ

การดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพิ่มเติม 

จากสิทธิประโยชน์เดิมจากกองทุนเหมาจ่ายรายหัว (per capitation) โดย สปสช. จ่ายค่า

ตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี และค่าการให้การปรึกษา VCT (HIV Testing and HIV       

Counseling) ให้แก่โรงพยาบาลในโครงการระบบหลักประกันสขุภาพถ้วนหน้าทั่วประเทศ 

โดยไม่จ�าเป็นต้องเป็นสถานพยาบาลหลกัตามสทิธใินบตัรของผูร้บับรกิาร โดยมเีงือ่นไขและ

สทิธปิระโยชน์อ้างองิตามคูม่อืบรหิารงบกองทนุหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิปีงบประมาณ 

2556 เล่มที่ 2 (พิมพ์ ตุลาคม 2555) สามารถตรวจเลือดเพื่อหาการติดเชื้อเอชไอวีได้ไม่เกิน 

2 ครั้งต่อปี ซึ่งครอบคลุมชนิดของชุดตรวจเอชไอวีแบบใดก็ได้ 

  เงื่อนไขการได้รับสิทธิประโยชน์ครอบคลุมบริการ

1) สัญชาติไทย และมีเลขประจ�าตัวประชาชน 13 หลัก

2) ครอบคลุมทุกสิทธิ (หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า, สวัสดิการรักษาพยาบาล 

ข้าราชการ ประกันสังคม)

3) ลงทะเบียนในโปรแกรม NAP (Module การให้การปรึกษา (VCT)) โดยมี

เงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

• ผู ้ที่สงสัยว่าตนเองมีพฤติกรรมเสี่ยงและขอรับบริการที่คลินิกให้การ

ปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อโดยสมัครใจ 

• ผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อเอชไอวี อย่างชัดเจน เช่น การมี 

เพศสัมพันธ์ไม่ปลอดภัย ใช้ยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น มีอาชีพบริการ     

ทางเพศ ถูกข่มขืน เป็นต้น

• คู่สมรสที่มีผลตรวจเลือดเอชไอวีของอีกฝ่ายเป็นบวก

• คู่สมรสที่ต้องการตรวจเลือดก่อนแต่งงาน

• คู่สมรส/คู่นอน ของหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ 
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• ผู้ที่มีข้อบ่งชี้ทางแพทย์ เช่น วัณโรค, Cryptococcosis, Pneumocystis 

carinii pneumonia (PCP)

หมายเหตุ :  การขอรับบริการปรึกษาอย่างเดียว สามารถใช้ VCT ID ในการบันทึกข้อมูล 

        แทนเลข 13 หลักได้ แต่การตรวจเลือด Anti - HIV ต้องใช้เลข 13 หลักเท่านั้น

  เงื่อนไขที่ ไม่ครอบคลุมในบริการ

ผู้รับบริการที่แสดงความจ�านงขอรับการตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวีใน 

กรณีต่อไปนี้ ไม่สามารถใช้สิทธิได้ ค่าใช้จ่ายเป็นของโรงพยาบาลตามสิทธิประโยชน์ ซึ่ง    

รวมอยู่ในค่าเหมาจ่ายรายหัว

• เคยตรวจเลือด Anti HIV มีผลบวกหรือเป็นผู้ป่วยเอดส์** 

• การตรวจคัดกรองก่อนการผ่าตัด

• เพื่อน�าไปประกอบการท�าธุรกรรม

• การสมัครเข้าท�างาน

• การสมัครเข้ารับการศึกษา

• การบวชพระ

• การตรวจสุขภาพประจ�าปี

• หญิงที่มารับบริการดูแลก่อนคลอด (ANC Clinic) ***

• การตรวจเลือดเพื่อท�าประกันชีวิต

หมายเหตุ ** หากเคยเจาะเลอืดมผีลบวกบนัทกึไว้ในฐานข้อมลู โปรแกรมจะท�าการลอ็ค

    ไม่ให้ใช้สิทธิ

   *** หญิงตั้งครรภ์สามารถรับบริการตามสิทธิประโยชน์ รวมอยู่ในค่าเหมาจ่าย

    รายหัว
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  การสนับสนุนชุดการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

ปัจจุบัน สปสช. จ่ายเงินเพิ่มชดเชยค่าตรวจเอชไอวีให้ตามการรายงานผล       

โดยชดเชยให้ 140 บาท ต่อหนึ่งการรายงานผล โดยการจ่ายชดเชยค่าตรวจนี้ไม่ได้ก�าหนด

ว่าจะต้องเป็นชุดตรวจชนิดใด อย่างไรก็ดี ราคาชุดตรวจแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันมาก 

ชุดตรวจชนิดเร็ว หรือ Rapid test อาจมีราคาสูงกว่าชุดตรวจ ELISA ทั่วไป ดังนั้น           

สถานบริการสุขภาพจึงมักเลือกใช้ชุดตรวจ Rapid test ในกรณีเฉพาะเท่านั้น โดยเฉพาะ

ในกรณีที่ต้องการทราบผลเร็วหรือกรณีที่มีผู้รับบริการไม่มาก ซึ่งไม่สะดวกในการตรวจ    

ด้วยวิธี ELISA การเลือกใช้ชุดตรวจชนิดเร็วจึงมีความเหมาะสมมากกว่า อย่างไรก็ตาม

เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าไปมาก การตรวจด้วยวิธี ELISA มีการใช้น้อยลง ปัจจุบันมักใช้

เครื่องตรวจอัตโนมัติที่พัฒนาต่อยอดมาจาก ELISA แทน หลักการจะเป็นไปตามชนิด     

เครื่องมือ (Machine Base Assay หรือ MBA) เนื่องจากได้ผลรวดเร็วกว่าและนักเทคนิค

การแพทย์สามารถตรวจได้พร้อมกันหลายรายการทดสอบ และเป็นเครื่องที่ใส่ตัวอย่าง    

แบบครั้งละ 1 รายหรือเป็นจ�านวนมากรายต่อรอบ รวมทั้งยังรายงานผลได้ภายใน 1 ชั่วโมง 

ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่จงึนยิมใช้เป็นชดุทดสอบแรก บางเครือ่งมอืสามารถตรวจแอนตเิจน

ได้ในคราวเดียวกันกับที่ตรวจแอนติบอดี้ ท�าให้ตรวจวัดการติดเชื้อได้เร็วขึ้น

  ระบบเอกสาร/เวชระเบียน

ควรประกอบไปด้วยข้อมูลทั้งด้านบริการให้การปรึกษา การตรวจทาง            

ห้องปฏิบัติการ และการส่งต่อบริการ เพื่อใช้ส�าหรับการติดตามประเมินผลการด�าเนินงาน     

และเพื่อพัฒนาปรับปรุงกระบวนการท�างาน ข้อมูลที่บันทึกในเวชระเบียนควรประกอบ     

ไปด้วย

   ข้อมูลทั่วไป

• ชื่อสถานบริการ หน่วยที่ให้บริการ

• Hospital number

• ประเภทผู้มารับบริการ (จ�าแนกตามกลุ่มเป้าหมาย) 
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• วันที่รับบริการ 

• เพศและอายุของผู้รับบริการ 

   ข้อมูลที่ควรบันทึกในบริการให้การปรึกษา

• ประเภทของบริการให้การปรึกษา 

• เสนอบรกิารโดยผูใ้ห้บรกิาร (PITC) หรอืผูร้บับรกิารขอตรวจเลอืดเอง (CITC)

• บริการปรึกษาแบบรายเดี่ยว (individual counseling) แบบคู่ (couple 

counseling) แบบกลุ่ม (group counseling)

• การให้การปรกึษาก่อนตรวจเลอืด เช่น การประเมนิพฤตกิรรมเสีย่ง window 

period ประโยชน์และช่องทางการดูแลรักษากรณีผลบวก การยินยอม   

ตรวจเลือดโดยสมัครใจ

• การให้การปรึกษาหลังตรวจเลือด ทั้งกรณีผลลบและผลบวก เช่น การลด

พฤตกิรรมเสีย่ง การสนบัสนนุทางด้านจติใจ การส่งต่อเพือ่รบัการดแูลรกัษา 

การนัดติดตามหลังให้การปรึกษาหลังการตรวจเลือด

   ข้อมูลที่ควรบันทึกในการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

• วันที่และเวลาที่ตรวจเลือด 

• ชื่อผู้รับบริการ และล�าดับหมายเลขที่ตรวจ

• วิธีการตรวจเลือด ชื่อชุดตรวจ วันหมดอายุ 

• ผลการตรวจเลือด และการแปลผล ชื่อผู้ตรวจ

• การควบคุมคุณภาพและผู้ตรวจสอบ
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   ข้อมูลที่ควรบันทึกในการส่งต่อบริการ (ระหว่างสถานบริการ)

• หน่วยงานที่ส่งและหน่วยงานรับการส่งต่อ

• วันที่ส่งต่อ

• สาเหตุการส่งต่อ

 5. แนวทางการแก้ ไข/ป้องกันปัญหาหรืออุปสรรค 

เนื่องจากการให้บริการการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี แบบ     

ทราบผลในวันเดียว เป็นการจัดบริการที่ต้องอาศัยการประสานงานกับหลายหน่วยงาน    

และหลายภาคส่วน ทั้งในหน่วยบริการและนอกหน่วยบริการ อีกทั้งต้องมีการปรับรูปแบบ    

การให้บริการทั้งผู้ให้การปรึกษาและการตรวจเลือด ดังนั้น เพื่อให้การด�าเนินงานเกิดขึ้น

อย่างมีประสิทธิภาพตามแผนงาน จึงควรก�าหนดปัจจัยที่เอื้ออ�านวยต่อการด�าเนินงาน     

ดังนี้

• การก�าหนดนโยบายและแผนงาน รวมทั้งการชี้แจงนโยบายจากส่วนกลาง

ให้กับผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

• การจัดท�าคู ่มือปฏิบัติการทั้งในหน่วยบริการ และการส่งต่อระหว่าง        

หน่วยบริการ

• สร้างระบบเครือข่ายการปรึกษาให้กับผู้ให้บริการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

• สร้างระบบการควบคุมคุณภาพการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีแบบ Rapid 

test

• ก�าหนดการประชุมติดตามการด�าเนินงานอย่างสม�่าเสมอ

• การสนับสนุนงบประมาณที่ชัดเจน และต่อเนื่อง

• การวางแผนการติดตามและประเมินผลเพื่อปรับปรุงคุณภาพบริการ
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แผนภูมิแสดงการด�าเนินงานให้บริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี
แบบเดิม และแบบทราบผลในวันเดียว  
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การให้การปรึกษาเพื่อตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี แบบทราบผลในวันเดียว    

จะใช้หลักการ กระบวนการ ขั้นตอน และทักษะต่างๆ เช่นเดียวกันกับการให้การปรึกษา 

เพื่อตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีรูปแบบอื่นๆ เนื่องจากผู้รับบริการตรวจหาการติดเชื้อ        

เอชไอวีควรได้รับบริการปรึกษาที่มีเนื้อหาที่ครบถ้วนเช่นเดียวกัน เพียงแต่ระยะเวลา         

การรอรับทราบผลการตรวจจะเร็วกว่า ซึ่งอาจต้องพิจารณาระบบบริการ ขั้นตอนการส่ง

ตรวจ และการใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นเท่านั้น

    

1. หลกัการให้การปรกึษาเพือ่ตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอว ีโดยทัว่ไป
ยึดหลักส�าคัญ ดังนี้

 1.1 หลักการ 5 C 

การจัดบริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีในหน่วยบริการสุขภาพ 

จ�าเป็นต้องยึดหลักส�าคัญในการให้บริการ คือ หลักการ 5 C เพื่อใช้เป็นหลักการพื้นฐาน   

ในการส่งเสริมให้ผู้รับบริการเข้าสู่กระบวนการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีที่เหมาะสม      

หลักการ 5 C ได้แก่

  1.  C - Confidential การรักษาความลับ

ข้อมูลในเรื่องการให้การปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี เป็นข้อมูล       

ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพฤติกรรมเสี่ยงส่วนบุคคล สถานการณ์ และบุคคลแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง

กับความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี และความลับในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึง          

การให้การปรึกษาเพื่อตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี
แบบทราบผลในวันเดียว (Same day result)

บทที่

3
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ผลการตรวจเลือด แนวทางในการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลโดยเฉพาะ

ข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนเปราะบาง จึงมีความส�าคัญที่จะป้องกันไม่ให้ข้อมูลดังกล่าว   

ถูกเปิดเผยต่อบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นการละเมิดสิทธิผู้รับบริการ ส่งผลให้เกิดความ

เสยีหายทัง้ต่อผูร้บับรกิารและหน่วยบรกิาร การรกัษาความลบัควรมุง่เน้นตัง้แต่กระบวนการ

เข้ารับบริการการตรวจรักษา การเก็บรักษาข้อมูล จนกระทั่งการส่งต่อผู้รับบริการ 

  2.  C - Consent การยินยอมรับการตรวจ

การตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี รวมถึงการรับทราบผลการตรวจเป็นสิทธิ     

ส่วนบุคคล ซึ่งมีความส�าคัญต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรสุขภาพ ดังนั้น การจัดบริการ

ตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี ต้องไม่เป็นการบังคับตรวจ ผู้ให้บริการหรือผู้ให้การปรึกษา    

ควรค�านึงถึงจริยธรรม และสิทธิมนุษยชนของผู้รับบริการควบคู่ไปด้วย ผู้รับบริการทั้งที่    

เข้ามาขอรับบริการโดยสมัครใจหรือได้รับการเสนอบริการโดยบุคลากรทางการแพทย์      

ต้องได้รับข้อมูลความรู้ การประเมินพฤติกรรมเสี่ยง ได้รับข้อมูล ทั้งข้อดี และผลกระทบ   

ที่อาจเกิดขึ้นอย่างชัดเจนจากการรู้สถานะการติดเชื้อ และผู้รับบริการต้องให้การยินยอม

เพื่อรับการตรวจ ซึ่งบ่งบอกว่าการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีของผู้รับบริการนั้นเกิดจาก

ความต้องการและความสมัครใจของผู้รับบริการเอง

  3.  C - Counseling การให้การปรึกษา

ผู้ให้การปรึกษาจะใช้กระบวนการให้การปรึกษา (Counseling Process) และ

ทักษะการให้การปรึกษา (Counseling Skills) ในการพูดคุยกับผู้รับการตรวจหาการติด  

เชื้อเอชไอวี ทั้งก่อนและหลังการตรวจ ซึ่งจะท�าให้ผู้รับบริการเกิดความเข้าใจ ตระหนัก  

เกี่ยวกับปัญหาพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการรับและถ่ายทอดเชื้อเอชไอวี มีข้อมูลเพียงพอที่จะ

สามารถตัดสินใจรับการตรวจ รวมทั้งการปรับพฤติกรรม มีแนวทางการป้องกัน และการ

ดูแลรักษาที่เหมาะสม 
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  4. C - Correct Result ผลการตรวจที่ถูกต้อง

ผู้ให้การปรึกษาต้องท�าความเข้าใจและให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้รับบริการถึง       

ผลการตรวจ ไม่ว่าจะเป็นผลลบหรือบวก ท�าความเข้าใจเรื่องของ window period และ

ความแม่นย�าของชุดการตรวจ รวมทั้งความจ�าเป็นของการตรวจเลือดซ�้า

  5. C - Connection to care 

โรคเอดส์รักษาได้แม้ไม่หายขาด โดยเฉพาะหากการรักษาด้วยยาต้านไวรัส

สามารถให้ได้แต่เนิ่นๆ ขณะที่ภูมิต้านทาน และระดับ CD 4 ยังไม่ต�่ามาก (เกณฑ์องค์การ

อนามยัโลก 2013 ก�าหนดเริม่ยาที ่CD4 500 cell/cumm3) บทบาทของผูใ้ห้บรกิารปรกึษา

ควรจะท�าความเข้าใจกับผู้รับบริการถึงประโยชน์ที่จะได้รับ และอ�านวยความสะดวก         

รวมทั้งให้ความมั่นใจว่า ผู้ที่มีผลเลือดบวก จะได้รับการคัดกรองเม็ดเลือดขาวรวมทั้งเข้าสู่

ระบบการรักษาพยาบาลอย่างเหมาะสม

 1.2 การให้การปรึกษาก่อน หลังการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี  และ
การปรึกษาต่อเนื่อง

การตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี เป็นการตรวจวินิจฉัยที่มีความส�าคัญและมี 

ความละเอยีดอ่อน ผลการตรวจส่งผลกระทบต่อการปรบัตวัและด�าเนนิชวีติของผูร้บับรกิาร

และครอบครัวค่อนข้างมาก แตกต่างจากการตรวจวินิจฉัยพื้นฐานเพื่อประเมินสภาวะ        

สุขภาพอื่นๆ การที่ผู ้รับบริการทราบเพียงเหตุผลความจ�าเป็นที่ต้องรับการตรวจนั้น             

ไม่เพียงพอ การพูดคุยในกระบวนการให้การปรึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้เกิดความ 

เข้าใจอย่างรอบด้าน ซึ่งจะท�าให้การตรวจมีประโยชน์อย่างแท้จริง ทั้งในด้านการยอมรับ   

ผลการตรวจ การปรับตัวทางสังคมจิตใจ การรักษาสุขภาพและความร่วมมือในการรักษา

ด้วยยาต้านไวรสัในกรณตีดิเชือ้ การปรบัพฤตกิรรมสขุภาพ การป้องกนัการรบัและถ่ายทอด

เชื้อเอชไอวีแก่ครอบครัวและบุคคลอื่น การตรวจโดยไม่มีความเข้าใจ ไม่สมัครใจหรือ           

ไม่ต้องการตรวจอย่างแท้จริง จะเกิดปัญหาด้านต่างๆ ตามมามากมาย ผู้รับบริการจะไม่ได้

รับประโยชน์ และจะเกิดผลกระทบทางจิตใจ เกิดความเข้าใจที่ผิด การตัดสินใจที่ไม่ถูกต้อง

เหมาะสม และไม่สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพตามที่ควรได้รับ 
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ดงันัน้ การตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอว ีไม่ว่าจะเป็นความต้องการของผูร้บับรกิาร

เอง (CITC) หรือการตรวจโดยผู้ให้บริการเป็นผู้เสนอบริการ (PITC) นอกจากจ�าเป็นต้องได้

รบับรกิารบนหลกัการ 5 C แล้ว ยงัจ�าเป็นจะต้องได้รบัการปรกึษาก่อนการตรวจ (Pre - test 

counseling) การปรึกษาหลังการตรวจ (Post - test counseling) และการปรึกษา          

ต่อเนื่อง (Ongoing counseling) ตามบริบทของผู้รับบริการแต่ละราย

ส�าหรับการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี แบบทราบผลในวันเดียว (Same day 

result) ซึ่งเป็นการจัดบริการที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้รับบริการสามารถ

ทราบผลการตรวจในวันที่ตรวจ และเป็นทางออกหนึ่งในการลดจ�านวนผู้ที่ไม่กลับมาฟัง    

ผลการตรวจ โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรเข้าถึงยาก และผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงสูงซึ่งมี         

แนวโน้มจะไม่กลับมาฟังผลการตรวจ ในกรณีนี้ผู้ให้การปรึกษาควรให้ข้อมูลเพื่อให้ผู้รับ

บรกิารมคีวามเข้าใจในวธิกีารตรวจ ขัน้ตอนการตรวจ พจิารณาถงึประโยชน์และผลกระทบ

ทีอ่าจเกดิขึน้จากการตรวจและฟังผล ผูร้บับรกิารมคีวามสมคัรใจและพร้อมทีจ่ะท�าการตรวจ

และรับฟังผลการตรวจซึ่งจะทราบผลภายในวันเดียวกัน 

ดังนั้นรูปแบบบริการอาจแตกต่างจากการบริการในระบบปกติอยู่บ้าง แต่

กระบวนการให้การปรึกษาทั้งก่อนและหลังควรมีความครบถ้วนเพียงพอ โดยสามารถปรับ

ระบบบรกิาร และกระบวนการบางอย่างให้เหมาะสม  แต่คงการจดับรกิารโดยมวีตัถปุระสงค์

และหลักการดังนี้
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แนวทางการให้การปรึกษาและการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี     
แบบทราบผลในวันเดียว (Same day result) ประกอบด้วย 

• การให้การปรึกษาก่อนการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี

 (Pre - test counseling)

• การให้การปรึกษาหลังการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี

 (Post - test counseling)

• การให้การปรึกษาต่อเนื่อง (Ongoing counseling)

 1.  การให้การปรึกษาก่อนการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี
   (Pre - test counseling)

การให้การปรึกษาก่อนการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี เป็นการเตรียมความ

พร้อมของผู้รับการปรึกษาให้เข้าใจอย่างรอบด้านเกี่ยวกับการตรวจหาเชื้อเอชไอวี  

  วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้รับบริการมีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการติดเชื้อ     

เอชไอวีและโรคเอดส์

2. เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถประเมินพฤติกรรมเสี่ยง ระดับความเสี่ยงต่อ    

การติดเชื้อเอชไอวีของตนเองได้อย่างเหมาะสม 

3. เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้รับบริการในการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี    

ให้เข้าใจผลดีและผลกระทบที่อาจเกิดจากการตรวจ และการรับทราบผล

การตรวจ 
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  ขั้นตอนการให้การปรึกษา 

   1. สร้างสัมพันธภาพ และตกลงบริการ 

ผู้ให้การปรึกษาต้องสร้างสัมพันธภาพโดยการแนะน�าตัว สร้างความคุ้นเคย   

และบรรยากาศให้ผู้รับบริการรู้สึกเป็นกันเองและสะดวกใจที่จะพูดถึงเรื่องราวต่างๆ ที่เป็น

ส่วนตัว จากนั้นจึงตกลงประเด็นการปรึกษา เวลาที่ใช้ และการรักษาความลับ 

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีแบบทราบผลในวันเดียว 

ผู้รับบริการควรรับรู้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น วิธีการตรวจแบบทราบผลในวันเดียวที่มีใน    

หน่วยบริการ ความเชื่อมั่นของผลการตรวจ ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจและรอผลตรวจ    

เพื่อการตัดสินใจด้วยความสมัครใจ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ขึ้นอยู่กับระบบและขั้นตอนของแต่ละ

หน่วยบริการ 

ส�าหรับการประเมินความพร้อมของผู้รับบริการในการรับฟังผลการตรวจแบบ

ทราบผลในวันเดียวก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ส�าคัญ การซักถามพูดคุยถึงความสะดวกในการ      

รอผล หลังรับฟังผลมีแผนท�าอะไรหรือไปไหนต่อ มีเพื่อน แฟนหรือใครมาด้วยหรือไม่ 

เป็นการช่วยให้ผูร้บับรกิารได้ตระหนกัถงึความพร้อมในการตรวจและรอทราบผลในวนัเดยีว 

น�าสู่การตกลงบริการในทิศทางเดียวกันและโดยความสมัครใจ  

   2. ส�ารวจเหตุผลที่มารับการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี รวมทั้งพฤติกรรม
เสี่ยงต่างๆ 

โดยการสอบถามเหตุผลของการมารับการตรวจว่าผู้รับบริการต้องการมาด้วย

ความสมัครใจ หรือได้รับการส่งต่อ เพื่อส�ารวจแรงจูงใจ และให้ผู้รับบริการประเมินตนเอง

ว่ามีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีมากน้อยเพียงใด เพราะเหตุใด โดยพยายามเชื่อมโยง

กับการประเมินพฤติกรรมเสี่ยงของผู้รับบริการ ซึ่งได้แก่การประเมินพฤติกรรมทางเพศ   

หรือพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆ ครั้งสุดท้ายเมื่อใด รูปแบบของพฤติกรรมเสี่ยงเป็นอย่างไร ทั้งนี้ 

ผู้รับบริการส่วนหนึ่งอาจประเมินพฤติกรรมเสี่ยงไม่ถูกต้อง หรือไม่ทราบว่าพฤติกรรม      

แบบใดของตนหรือของคู่ที่เข้าข่ายเป็นพฤติกรรมเสี่ยง ดังนั้น ผู้ให้การปรึกษาควรช่วยให้



แนวทางการให้บรกิารปรกึษาและตรวจวนิจิฉยัการตดิเชือ้เอชไอวแีบบทราบผลการตรวจในวนัเดยีว

Same day46

Guideline on HIV Counseling & Testing for Same day result

ผู้รับบริการเข้าใจพฤติกรรมเสี่ยงของตนเองอย่างถูกต้องโดยการประเมินพฤติกรรมเสี่ยง

อย่างละเอียด พิจารณาถึงระยะที่ตรวจไม่พบการติดเชื้อ (window period) และระยะ    

ติดเชื้อเฉียบพลัน (Acute Infection) เช่น มีอาการไม่สบาย ผิดปกติอะไรบ้างหรือไม่ เพื่อ

วางแผนในการระบุระยะเวลาการตรวจซ�้า หรือวันนัดตรวจที่เหมาะสมในกรณีผลเลือดลบ

การส�ารวจเหตุผลที่มารับการตรวจ รวมทั้งพฤติกรรมเสี่ยงของผู้รับบริการใน

การตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีแบบทราบผลในวันเดียว นอกจากสอบถามถึงเหตุผลที่

ต้องการตรวจและการประเมินพฤติกรรมเสี่ยงอย่างละเอียดแล้ว ประเด็นส�าคัญอีกเรื่องคือ 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจตรวจแบบทราบผลในวันเดียว ได้แก่ เคยตรวจแบบนี้มาก่อน

หรือไม่ ครั้งสุดท้ายเมื่อไร และผลเป็นอย่างไร เพื่อประเมินความเข้าใจของผู้รับบริการเรื่อง

การตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีแบบทราบผลในวันเดียว ซึ่งช่วยวางแผนในการอธิบายเพื่อ

ให้การปรึกษาเพื่อแจ้งผลได้ง่ายขึ้น  

   3. ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการติดเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์

ผู้ให้การปรึกษาตรวจสอบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์ การติดเชื้อ    

เอชไอว ีการรบัและถ่ายทอดเชือ้ รวมทัง้ประเมนิความคดิ ความเชือ่ ความเข้าใจอะไรทีผ่ดิๆ 

เกี่ยวกับการติดเชื้อเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของผู้รับบริการโดยเฉพาะด้าน

การป้องกัน ผู้ให้การปรึกษาควรอธิบายเพิ่มเติมและแก้ไขความเข้าใจที่อาจไม่ถูกต้อง

การอธิบายโดยสรุปถึงเรื่อง การตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีมีประโยชน์อย่างไร 

โดยเฉพาะเมื่อพบการติดเชื้อเอชไอวีหรือผลเลือดเป็นบวก สามารถช่วยให้ผู้รับบริการได้

วางแผน และตัดสินใจเรื่องการเข้าสู่การดูแลรักษาอย่างรวดเร็ว รวมทั้งยังเป็นการช่วย

ป้องกนัคูแ่ละลกูในกรณตีัง้ครรภ์ การเข้าใจเรือ่งการดแูลรกัษาทีม่อียูใ่นปัจจบุนัอย่างถกูต้อง

ก็เป็นเรื่องส�าคัญในการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีแบบทราบผลในวันเดียว เพื่อช่วยให้   

ผู้รับบริการเห็นประโยชน์ด้านสุขภาพของตนเอง รวมทั้งสามารถแก้ไขความเข้าใจผิดเรื่อง

การดูแลรักษาก่อนที่จะรับทราบผลในเดียวกันนั้น 
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   4. อธิบายเกี่ยวกับการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี

ผู้ให้การปรึกษาพูดคุยรายละเอียดของการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี ใน 3 

ประเด็น

4.1 ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี โดยอธิบาย 

สอบถาม และให้ผู้รับการตรวจประเมินตนเองเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงครั้งสุดท้าย ได้แก่  

การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกัน การใช้เข็มหรือกระบอกฉีดยาร่วมกับผู้อื่น การรับเลือด  

การสักตามร่างกาย ฯลฯ โดยอธิบายความหมายของระยะที่ตรวจไม่พบการติดเชื้อ          

(window period) เพือ่ให้ผูร้บับรกิารรบัทราบผลการตรวจอย่างเข้าใจ เชือ่มัน่ในผลการตรวจ

มากน้อยเพียงใดถ้าอยู่ในระยะตรวจไม่พบการติดเชื้อ และต้องตรวจซ�้าอีกครั้งเมื่อใด

ตวัอย่างการอธบิายเกีย่วกบัระยะทีต่รวจไม่พบการตดิเชือ้ (Window period) 

“โดยปกติเมื่อเชื้อเอชไอวีเข้าสู่ร่างกายของคน ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายจะเริ่มสร้าง

แอนติบอดี้เพื่อพยายามสู้กับเชื้อ ซึ่งการสร้างแอนติบอดี้ใช้เวลาตั้งแต่ 2 - 12 สัปดาห์      

ระยะเวลานี้เราเรียกว่าระยะที่ตรวจไม่พบการติดเชื้อ ดังนั้น หากตรวจหาการติดเชื้อ          

เอชไอว ี(แบบตรวจหาแอนตบิอดี)้ เรว็เกนิไปหลงัจากมพีฤตกิรรมเสีย่งหรอืรบัเชือ้ การตรวจ

ก็ไม่สามารถบอกได้ว่าไม่ติดเชื้อแม้ว่าผลการตรวจเป็นลบ ในบางรายก็ยังมีความเป็นไปได้

ว่าอาจติดเชื้อไปแล้ว เราจึงควรตรวจในช่วงเวลาที่เหมาะสม”

4.2 การตรวจและวิธีการตรวจ ในกรณีที่เป็นการตรวจแบบทราบผลใน         

วันเดียว (Same day result) ควรอธิบายให้เข้าใจถึงวิธีการตรวจ ชนิดการตรวจ การ      

แปลผลการตรวจ ระยะเวลารอผล และการแจ้งผล ความแตกต่างหรือเหมือนกันกับ          

การตรวจโดยวิธีทั่วไปที่ต้องกลับมาฟังผลตรวจ และข้อจ�ากัดเกี่ยวกับระยะที่ตรวจไม่พบ

การติดเชื้อ (Window period) รวมทั้งมาตรฐานการเก็บตัวอย่างเลือดส่งตรวจ และ          

การตรวจของห้องปฏิบัติการเพื่อรับประกันให้ผู้รับบริการเกิดความมั่นใจว่าผลการตรวจ    

ที่ได้รับถูกต้อง ไม่มีการสลับคนหรือตรวจผิดคน และเน้นเรื่องการรักษาความลับใน             

ผลการตรวจที่ได้รับ 
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ทัง้นี ้ผูใ้ห้การปรกึษาควรศกึษารายละเอยีดวธิกีารตรวจแบบทราบผลในวนัเดยีว 

เพื่อสามารถอธิบายให้ผู้รับบริการฟังด้วยความมั่นใจ โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย และชัดเจน 

(สามารถดูรายละเอียดวิธีการตรวจแบบทราบผลในวันเดียว ในบทที่ 4)

4.3 อธิบายความหมายของผลการตรวจและการติดเชื้อเอชไอวี ผู้ให้          

การปรึกษาประเมินความเข้าใจของผู้รับบริการ และให้ข้อมูลเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง     

เกี่ยวกับความหมายของผลการตรวจและการติดเชื้อเอชไอวี ได้แก่ ผลการตรวจเป็นลบ    

ผลการตรวจเป็นบวก หมายความว่าอย่างไร 

   5. เตรียมความพร้อมที่จะรับทราบผลการตรวจ

ให้ผู้รับบริการประเมินความคาดหมายต่อผลการตรวจ จะท�าอย่างไรหาก        

ผลการตรวจเป็นบวกหรือลบ และประเมินการสนับสนุนต่างๆ ที่ผู้รับบริการมีอยู่ เช่น        

เมื่อมีภาวะวิกฤติในชีวิตหรือไม่สบายใจอย่างรุนแรงปรึกษาใครได้บ้าง หรือท�าอย่างไร          

มีใครที่เป็นก�าลังใจให้เมื่อมีปัญหา รวมถึงประเมินแนวโน้มการคิดท�าร้ายตนเองหรือผู้อื่น  

ภาวะซึมเศร้าหรือวิตกกังวลอย่างมากในอดีต การใช้สารเสพติดหรือการดื่มเหล้า ซึ่ง            

สิ่งเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อการปรับเปลี่ยนหรือลดพฤติกรรมเสี่ยง และความพร้อมใน    

การรับมือกับผลตรวจถ้าพบว่ามีการติดเชื้อเอชไอวี 

กรณีผู้รับบริการไม่พร้อมรับทราบผลการตรวจในวันเดียว

ผู้รับบริการบางรายอาจแจ้งว่าตนเองอาจไม่สามารถยอมรับ หากผลการตรวจ

เป็นบวกได้ เช่น อาจจะท�าร้ายตนเอง/คู่ หรือยังแสดงท่าทีวิตกกังวลอย่างมาก ผู้ให้การ

ปรึกษาควรมีทักษะในการประเมินความพร้อม โดยการตั้งค�าถามเพื่อคัดกรองและสังเกต

ปฏิกิริยาของผู้รับบริการ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู ้รับบริการมีแนวโน้มไม่อยากที่จะตรวจหรือ          

รบัทราบผลการตรวจในวนัเดยีว ผูใ้ห้การปรกึษาสามารถเสนอทางเลอืก เช่น เลือ่นการตรวจ

จนกว่าผูร้บับรกิารจะมคีวามพร้อม แต่ถ้าการเลือ่นการตรวจออกไปจะมผีลต่อการดแูล เช่น 

ในกรณีหญิงตั้งครรภ์ที่ต้องรีบให้ยาต้านไวรัสเพื่อป้องกันการถ่ายทอดเชื้อจากแม่สู่ลูกหรือ

กรณีเจ็บป่วย ผู้ให้การปรึกษาควรให้ข้อมูลแก่ผู้รับบริการได้ทราบถึงผลกระทบดังกล่าว   

เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจว่าจะเลื่อนการตรวจหรือไม่
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ส�าหรับการพูดคุยเรื่องการบอกผลเลือดกับคู่หรือครอบครัว ผู้ให้การปรึกษา 

อาจพูดคุยเรื่องนี้ในช่วงการปรึกษาเพื่อแจ้งผลหลังการตรวจ ยกเว้นผู ้รับบริการที่มี         

ความเสี่ยงสูงอาจต้องการให้คู่ได้รับการปรึกษาเพื่อตรวจหาการติดเชื้อเช่นเดียวกัน ผู้ให้   

การปรึกษาอาจเสนอการให้การปรึกษาเป็นคู่ทั้งก่อนและหลังการตรวจ หากหน่วยบริการ

หรือสถานบริการสุขภาพแห่งนั้นมีบริการนี้

   6. การตัดสินใจรับการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี

หลังจากผู้รับบริการได้รับข้อมูล และได้รับการประเมินต่างๆ เพื่อการตรวจหา

การติดเชื้อเอชไอวีอย่างรอบด้านและครบถ้วนแล้ว ผู้ให้การปรึกษาควรเปิดโอกาสให้       

ผู้รับบริการตัดสินใจด้วยตนเองว่าต้องการจะตรวจหรือไม่ โดยขอความยินยอม ซึ่งการ

ยินยอมดังกล่าวนี้ สามารถให้เป็นลายลักษณ์อักษรหรือเป็นการบอกกล่าวด้วยวาจาก็ได้   

โดยขึ้นอยู่กับนโยบายสาธารณสุขของแต่พื้นที่ ถ้าเป็นการให้ความยินยอมด้วยวาจา               

ผู้ให้การปรึกษาควรบันทึกในแบบบันทึกการให้การปรึกษาว่าผู้รับบริการให้ความยินยอม

ด้วยวาจา เป็นต้น

ในกรณีที่ตัดสินใจไม่ตรวจ ควรส�ารวจเหตุผลของการตัดสินใจ และให้การ

ปรึกษาตามสภาพปัญหา เช่น ผู้รับบริการบางรายที่อยู่ในระยะที่ตรวจไม่พบการติดเชื้อ 

(Window period) อาจต้องการมาตรวจเมื่อพ้นระยะดังกล่าว และในบางรายมีความวิตก

กังวลเกี่ยวกับผลการตรวจ และยังไม่พร้อมที่จะรับทราบผลการตรวจ จากนั้นควรให้         

การปรึกษาเพื่อปรับลดพฤติกรรมเสี่ยง เนื่องจากหากได้ประเมินแล้วว่าผู้รับบริการมี

พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการรับและถ่ายทอดเชื้อเอชไอวี แต่ไม่พร้อมที่จะตรวจในครั้งนั้น        

ผูร้บับรกิารควรต้องมกีารปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมเสีย่งและมแีนวทางการป้องกนัทีเ่หมาะสม  

   7. ยุติบริการ และนัดรับทราบผลการตรวจ 

ผู ้ให้การปรึกษาและผู ้รับบริการสรุปประเด็นที่ได้พูดคุยร่วมกัน จากนั้น     

ด�าเนินการเก็บตัวอย่างเลือด  ซึ่งอาจด�าเนินการโดยส่งผู้รับบริการไปเจาะเลือด หรือผู้ให้ 

การปรึกษาที่ได้รับมอบหมายและผ่านการฝึกอบรมการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีด้วย     
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ชุดตรวจชนิดเร็ว (Rapid test) เป็นผู้ตรวจให้เอง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบของหน่วยบริการ  

หรือสถานบริการสุขภาพแห่งนั้น เช่น อาจเป็นคลินิกที่ให้บริการเฉพาะจุดเดียวเบ็ดเสร็จ 

(One Stop Service)  

การตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอวแีบบทราบผลในวนัเดยีว โดยทัว่ไประยะเวลาที่

รอผลตรวจไม่นาน ประมาณ 60 - 90 นาที ผู้รับบริการอาจนั่งรอผลหรือนัดช่วงเวลาที่   

กลบัมาฟังผลตามก�าหนด หรอือาจรอผลในห้องให้การปรกึษาซึง่ผูใ้ห้การปรกึษาสามารถใช้

เวลาระหว่างรอผลนี้ในการพูดคุยเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับฟังผลเลือด หรือตอบ    

ข้อซักถามต่างๆ ที่ผู้รับบริการยังไม่เข้าใจ

 2.  การให้บริการปรึกษาหลังการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี
   (Post - test Counseling)

หลักการขั้นพื้นฐานที่ส�าคัญของการให้การปรึกษาหลังการตรวจหาการติด    

เชื้อเอชไอวี คือ เริ่มตั้งแต่การให้การปรึกษาก่อนการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี ถ้าหาก  

การให้การปรึกษาก่อนการตรวจท�าได้ดีแล้ว สัมพันธภาพและความสัมพันธ์อันดีจะเกิดขึ้น

ระหว่างผู้ให้การปรึกษาและผู้รับบริการ ซึ่งชัดเจนมากในการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี

แบบทราบผลในวันเดียว เพราะส่วนใหญ่ผู้ให้การปรึกษาเป็นคนเดียวกันทั้งก่อนและหลัง

การตรวจ รวมทัง้ยงัท�าให้กระบวนการปรกึษาหลงัการตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอวสีัน้กระชบั

และรวดเร็วขึ้น เพราะบางขั้นตอนได้ถูกด�าเนินการตั้งแต่การให้การปรึกษาก่อนการตรวจ 

 วัตถุประสงค์

1. เพื่อช่วยให้ผู้รับบริการเข้าใจความหมายของผลการตรวจอย่างถูกต้อง

2. เพื่อช่วยให้ผู้รับบริการปรับลดพฤติกรรมเสี่ยงของตนเองได้ รวมถึงก�าหนด

แนวทางเลือกในการลดและป้องกันโอกาสติดเชื้อเอชไอวี

3. เพื่อช่วยลดปฏิกิริยาทางด้านจิตใจและอารมณ์ของผู้รับบริการที่เกิดจาก  

การทราบผลการตรวจ 
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4. เพือ่ช่วยให้ผูร้บับรกิารทีม่ผีลการตรวจเป็นบวกสามารถปรบัตวักบัภาวะการณ์

ตดิเชือ้เอชไอวขีองตนเอง รวมทัง้วางแผนแก้ไขปัญหาต่างๆ ทีอ่าจตดิตามมา

5. เพื่อให้ผู ้รับบริการที่มีผลการตรวจเป็นบวกได้ทราบข้อมูลและสามารถ      

เข้าถึงบริการดูแลรักษาการติดเชื้อเอชไอวีตั้งแต่เนิ่นๆ อย่างต่อเนื่อง

  ขั้นตอนการให้การปรึกษา 

   1. การตรวจสอบ และทบทวนก่อนให้การปรึกษา

ผูใ้ห้การปรกึษาควรน�าผลการตรวจเลอืดมาตรวจสอบให้ถกูต้องโดยเปรยีบเทยีบ

รหัสของผู้รับบริการกับชื่อ นามสกุลจริงก่อนการให้การปรึกษาหลังการตรวจเลือด เพื่อให้

เกิดความมั่นใจว่าแจ้งผลการตรวจกับบุคคลที่ถูกต้อง และการให้การปรึกษาต้องเป็นแบบ

รายบุคคลเท่านั้น เพื่อเป็นการรักษาความลับ

 
   2. แจ้งผลการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี

เริ่มการให้การปรึกษาหลังการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี โดยการสอบถาม

ความรู้สึกของผู้รับบริการตั้งแต่ได้รับการตรวจ ทบทวนความเข้าใจในเรื่องความหมาย      

ของผลการตรวจ และความคาดหวังต่อผลการตรวจ เมื่อประเมินดูว่าผู้รับบริการพร้อม      

ผู ้ให้การปรึกษาควรแจ้งผลการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีด้วยท่าทีและน�้าเสียงปกติ           

ไม่อ้อมค้อม ตัวอย่างเช่น ในกรณีผลลบให้พูดว่า “ผลการตรวจเลือดของคุณเป็นลบ 

หมายความว่าไม่พบการติดเชื้อเอชไอวี” ในกรณีผลบวกให้พูดว่า “ผลการตรวจเลือดของ

คุณเป็นบวก หมายความว่าคุณติดเชื้อเอชไอวี”

ผู้ให้การปรึกษาควรเงียบทิ้งระยะการพูดหลังแจ้งผล หรือรอให้ผู้รับบริการ 

แสดงการตอบรับ ก่อนที่จะด�าเนินการต่อไป เพื่อให้แน่ใจว่าผู้รับบริการเข้าใจอย่างถ่องแท้

เกี่ยวกับผลการตรวจทั้งการรับรู้และทางอารมณ์ความรู้สึก
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1) กรณีผลการตรวจเป็นลบ

 หลังจากแจ้งผลให้ผู้รับบริการทราบแล้ว ควรให้การปรึกษาในประเด็น        

ต่อไปนี้ 

ก. ตรวจสอบ และทบทวบความเป็นไปได้ที่จะอยู่ในระยะที่ตรวจไม่พบ    

การติดเชื้อ (window period) ซึ่งอาจเป็นพฤติกรรมเสี่ยงที่ไม่ได้          

เปิดเผยให้ทราบตั้งแต่การให้การปรึกษาก่อนการตรวจ ในกรณีที่พบว่า

ผู้รับบริการอยู่ในระยะที่ตรวจไม่พบการติดเชื้อ จึงมีความจ�าเป็นที่ต้อง 

มีการเจาะเลือดตรวจซ�้าอีกครั้ง โดยการก�าหนดวันนัดหมายใหม่อย่าง

เหมาะสมจากการเสี่ยงครั้งล่าสุด ผู้ให้การปรึกษาควรให้ข้อมูลอย่าง

ชดัเจนว่าผูร้บับรกิารอาจตดิเชือ้และสามารถถ่ายทอดเชือ้ต่อไปได้ ดงันัน้ 

จึงจ�าเป็นต้องมาตรวจซ�้าเพื่อติดตามผล ซึ่งส่วนใหญ่พบว่าผู้รับบริการ 

มักไม่กลับมาตามนัด ผู้ให้การปรึกษาควรอธิบายให้ผู้รับบริการเห็นถึง

ประโยชน์จากการกลับมาตรวจตามนัด

ข. ให้การปรึกษาเพื่อปรับลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์ซึ่งมีหลาย       

วิธี โดยค�านึงถึงการใช้ชีวิตในบริบทของผู้รับบริการเป็นหลัก กรณีที่    

ผู้รับบริการเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมเสี่ยงซ�้าๆ หรือเป็น

กิจวัตร ได้แก่ กลุ่มผู้ให้บริการทางเพศ กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย 

ควรให้เวลาในการพูดคุยเกี่ยวกับการป้องกัน วิธีการป้องกัน การต่อรอง

เพื่อการป้องกัน 

ค. แนะน�าการมาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีเป็นระยะๆ หากยังคงมี

พฤติกรรมเสี่ยงและไม่มีการป้องกัน พร้อมทั้งส่งเสริมชวนคู่ให้มารับ

บริการตรวจ

ง. เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการซักถาม และให้ข้อมูลแหล่งบริการที่สามารถ

ตดิต่อได้  ส่งต่อบรกิารตามประเดน็ปัญหาทีพ่บ หรอืผูร้บับรกิารต้องการ  

จ. ยุติบริการ
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2) กรณีผลการตรวจเป็นบวก

 หลังจากแจ้งผลให้ผู้รับบริการทราบแล้ว ควรให้การปรึกษาในประเด็น       

ต่อไปนี้ 

ก. ให้การปรึกษาโดยให้ความส�าคัญต่อปฏิกิริยาทางจิตใจที่เกิดขึ้น การที่

ผู้รับบริการนิ่งเงียบเป็นเวลานาน หรือไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้ใดๆ อาจ   

เนื่องมาจากความตกใจ ปฏิเสธหรือรู้สึกหมดหวัง หรืออาจมีปฏิกิริยา

อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ร้องไห้ โกรธ หรือปฏิเสธ ผู้ให้การปรึกษาอย่า

ตกใจ ควรแสดงความเข้าใจถึงความยากล�าบากของผู้รับบริการในการ

ยอมรบัผลเลอืด เปิดโอกาสให้ผูร้บับรกิารได้พดูระบายความรูส้กึออกมา 

โดยการตอบสนองด้วยท่าทีที่เข้าใจ ยอมรับอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้น

ข. ประเมินความสามารถของผู้รับบริการในการจัดการกับผลเลือด โดย

เฉพาะในช่วงเวลา 2 - 3 วนัแรกหลงัได้รบัทราบผลเลอืด ผูใ้ห้การปรกึษา

ควรเตรยีมพร้อมกบัการเผชญิปัญหาเฉพาะหน้าของผูร้บัการปรกึษา เช่น 

ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นหลังออกจากห้องให้การปรึกษา หลังกลับไปบ้าน   

การสนบัสนนุและความช่วยเหลอืทีผู่ร้บับรกิารมอียู ่รวมทัง้ประเมนิภาวะ

ซึมเศร้าและความคิดฆ่าตัวตาย หากพบว่าผู้รับบริการมีปัญหาดังกล่าว 

ควรให้การช่วยเหลือเบื้องต้น ค้นหาแรงจูงใจ ตระหนักในคุณค่าของ

ตนเอง มีเป้าหมายในการด�าเนินชีวิต และหากปัญหามีความซับซ้อน

พิจารณาส่งต่อผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง

ค. ในกรณีที่ผู้รับบริการไม่ยอมรับผลการตรวจ ผู้ให้การปรึกษาต้องส�ารวจ

เหตุผลและความเข้าใจ ช่วยให้ผู้รับบริการรับรู้ว่าต้องใช้เวลาระยะหนึ่ง

ในการปรับตัว และเชื่อมโยงถึงพฤติกรรมเสี่ยงที่ได้พูดคุยในการให้       

การปรึกษาก่อนตรวจ
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ง. ให้ข้อมูลโดยสรุปเท่านั้น ในเรื่องการรักษาด้วยยาต้านไวรัส การเข้าสู่

ระบบการดูแลรักษาอย่างรวดเร็ว การตรวจคัดกรองสุขภาพ การตรวจ

ระดับ CD4 ครั้งแรกเพื่อพิจารณาเข้ารับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสตาม

เกณฑ์ทางการแพทย์ การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยและลดพฤติกรรม  

เสี่ยง โดยเชื่อมโยงกับข้อมูลที่ได้ให้ไว้ในการให้การปรึกษาก่อนตรวจ

จ. ท�าการนัดเพื่อติดตามเพื่อให้การปรึกษาต่อเนื่องและท�าการส่งต่อ       

ผู้รับบริการที่เพิ่งได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อทุกคนควรได้รับการส่งต่อ 

เพื่อเข้าสู ่ระบบการดูแลรักษาอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่ท�าได้ ดังนั้น            

จึงควรนัดเพื่อพูดคุยปรึกษาต่อเนื่อง ทั้งในการปรับจิตใจต่อการติดเชื้อ

และการดูแลรักษาอย่างเร็วที่สุด และควรเสนอแนะให้ผู้รับบริการได้

ติดต่อพูดคุยกับบุคคลอื่นที่ติดเชื้อเช่นเดียวกัน โดยผ่านเครือข่าย              

ผู้ติดเชื้อหรือการช่วยเหลือเฉพาะบุคคลแบบเพื่อนช่วยเพื่อน แต่ต้อง    

ขึ้นอยู่กับความพร้อมและความสมัครใจของผู้รับบริการ 

ฉ. ยุติบริการ

ประเด็นพิจารณา

1. กรณีการบริการให้การปรึกษาเพื่อตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีเชิงรุก เช่น 

Drop in Center สถานบริการ หรือสถานที่จัดบริการเชิงรุก ที่มีผู้รับบริการมารับการตรวจ

พร้อมกันเป็นกลุ่ม ซึ่งอาจเป็นเพื่อนหรือเป็นคนในชุมชนเดียวกัน ผู ้รับบริการอาจมี         

ความคิดว่าเวลาในการรับบริการคงใกล้เคียงกัน และอาจเกิดความสงสัยในกรณีที่บางคน 

ใช้เวลาพูดคุยนานกว่าคนอื่นๆ 

ดังนั้นการให้การปรึกษาเพื่อแจ้งผลการตรวจกรณีผลบวกที่อาจใช้เวลานาน  

กว่าการแจ้งผลลบเนื่องจากต้องให้เวลากับปฏิกิริยาทางจิตใจ การปรับความรู้สึกจาก        

การรับฟังผลเลือด รวมทั้งสีหน้าและการแสดงออกต่างๆ ของผู้รับบริการอาจต่างจาก          

ผู้ที่มีผลการตรวจเป็นลบ ผู้รับบริการอาจต้องเตรียมค�าตอบกรณีที่เพื่อนหรือสมาชิกกลุ่ม
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สอบถาม ซึ่งผู้ให้การปรึกษาสามารถเชื่อมโยงจากการพูดคุยเรื่องความพร้อมในการตรวจ

และรับฟังผลในช่วงการให้การปรึกษาก่อนการตรวจ และผู้ให้การปรึกษาอาจพิจารณาให้

ใช้เวลาให้การปรึกษาระหว่างผู้รับบริการที่มีผลเป็นบวกและผู้รับบริการที่มีผลเป็นลบ             

ไม่ต่างกันนัก และถ้าสถานที่เอื้ออ�านวยทางเข้าและทางออกจากห้องให้การปรึกษาไม่ควร

เป็นทางที่ต้องเดินผ่านห้องรอตรวจ หรืออาจเป็นทางเข้าและทางออกคนละทางกัน 

2. ค�าถามที่พบบ่อยในการตรวจแบบทราบผลการตรวจในวันเดียว โดยใช้

ชุดตรวจชนิดเร็ว (Rapid test) คือการตรวจชนิดนี้มีความถูกต้องแม่นย�าของผลตรวจ      

มากน้อยเพียง ผู้ให้การปรึกษาสามารถให้ข้อมูลว่า ในปัจจุบัน การตรวจโดยใช้ชุดตรวจ  

ชนิดเร็ว (Rapid test) นี้ มีความเชื่อมั่นในระดับเดียวกันกับการตรวจชนิดอื่น เนื่องจาก    

มีการพัฒนามาตรฐานการตรวจที่ดี มีการควบคุมคุณภาพการตรวจทุกขั้นตอนตาม 

มาตรฐานสากล ชุดตรวจที่ใช้เป็นชุดตรวจที่มีมาตรฐานตามข้อก�าหนดของประเทศไทย   

และผลการตรวจที่ได้แจ้งนี้ ได้รับการตรวจยืนยันตามขั้นตอนตามมาตรฐานแล้ว (ดู           

รายละเอียดเกี่ยวกับชุดตรวจ และวิธีตรวจได้ในบทที่ 4)

3. กรณีผลการตรวจก�้ากึ่งหรือผลไม่ชัดเจน (Indeterminate) เมื่อผลการ

ตรวจทั้ง 3 ชุดตรวจตามขั้นตอนมาตรฐานแสดงผล ได้ผลก�้ากึ่งหรือผลไม่ชัดเจน ผู้ให้        

การปรึกษาแจ้งผู้รับบริการทราบว่าผลการตรวจขั้นต้นยังได้รับผลไม่ชัดเจน ยังไม่สามารถ

บอกผลการตรวจได้ในครั้งนี้ มีความจ�าเป็นต้องตรวจซ�้า ในช่วงเวลา 2 สัปดาห์หลังจาก  

การตรวจครั้งแรก เพื่อตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ ซึ่งหากผลยังก�้ากึ่งเช่นเดิมควรตรวจ

ซ�้าอีกเมื่อ 3 เดือนและ 6 เดือน (ทั้งนี้ ผลการตรวจยืนยัน เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการจะเป็น

ผู้แจ้งผลการตรวจที่ถูกต้องแก่ผู้ให้การปรึกษาทราบ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในบทที่ 4)

 

ในระหว่างการแจ้งผลผู้ให้การปรึกษาควรประเมินอารมณ์ความรู ้สึกของ       

ผู้รับบริการเกี่ยวกับผลที่ยังสรุปไม่ได้นี้ นอกจากนี้บางรายอาจมีความคาดหวังต่อผลการ

ตรวจว่าน่าจะเป็นลบเมื่อพบกรณีเช่นนี้ ผู้ให้การปรึกษาควรให้ข้อมูลที่เป็นกลาง ให้การ

ปรึกษาเพื่อลดปัญหาด้านจิตใจ และพูดคุยถึงระดับความเสี่ยง
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ในกรณีที่ผู้รับบริการมีข้อสงสัยและค�าถาม ผู้ให้การปรึกษาควรอธิบายสาเหตุ

ที่ท�าให้เกิดผลการตรวจก�้ากึ่งหรือผลไม่ชัดเจน (Indeterminate) อย่างสรุป เช่น อาจ      

เกิดขึ้นจากสาเหตุ 3 ประการ คือ 

• ผูร้บับรกิารอาจเพิง่ได้รบัเชือ้และก�าลงัอยูใ่นระยะทีผ่ลการตรวจยงัไม่ชดัเจน 

• ผู้รับบริการอาจมีอาการเจ็บป่วยบางอย่างซึ่งอาจส่งผลต่อการตรวจเลือด 

เช่น อาการข้ออักเสบหรือมีปัญหาเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันที่ต่อต้านเนื้อเยื่อของ

ร่างกายตนเอง (autoimmune problem) 

• ผู้รับบริการได้รับวัคซีนบางอย่างมาก่อนการตรวจเลือด ซึ่งอาจมีปฏิกิริยา

และส่งผลการตรวจได้ผลก�้ากึ่งหรือผลไม่ชัดเจน

 3.  การให้บริการปรึกษาต่อเนื่อง (Ongoing counseling)

การให้การปรกึษาหลงัการตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอวโีดยส่วนใหญ่จะมปีระเดน็

และปัญหาต่างๆ ที่จ�าเป็น ซึ่งไม่สามารถพูดคุยได้ละเอียดในช่วงเวลาดังกล่าว จึงควรมี     

การให้การปรึกษาต่อเนื่องตามล�าดับความส�าคัญของปัญหาในผู้รับบริการแต่ละราย         

โดยเฉพาะผู้รับบริการที่มีการติดเชื้อเอชไอวีควรนัดเข้าสู่ระบบการดูแลรักษาอย่างรวดเร็ว

ที่สุดเท่าที่ท�าได้ และประเด็นทางจิตใจ สังคมที่ผู้ติดเชื้อเผชิญอยู่จะเปลี่ยนแปลงตลอด   

ระยะการด�าเนินของโรค การกลับมารับการปรึกษาอย่างต่อเนื่อง พบว่า ผู้รับบริการที่มี   

ผลการตรวจเป็นลบมกัไม่ค่อยกลบัมาตามนดั การอธบิายให้เหน็ความส�าคญัและประโยชน์

ของการกลับมาตรวจซ�้าในกรณีอยู่ในระยะที่ตรวจไม่พบการติดเชื้อ (window period)  

หรือการวางแผนลดพฤติกรรมเสี่ยง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อคงสถานะไม่ติดเชื้อเอชไอวี 

ตลอดไป เป็นสิ่งที่ผู้ให้การปรึกษาควรเริ่มอธิบายตั้งแต่การให้การปรึกษาหลังการตรวจหา

การติดเชื้อเอชไอวี    
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  ประเด็นการปรึกษาต่อเนื่องส�าหรับผู้รับบริการที่ติดเชื้อเอชไอวี ได้แก่

• การให้การปรกึษากรณเีปิดเผยผลสถานะการตดิเชือ้เอชไอวกีบัคูเ่พศสมัพนัธ์ 

(Disclosure) และการชวนคู่มาตรวจการติดเชื้อเอชไอวี (Partner testing)

• การให้การปรึกษาคู่ผลเลือดต่างกัน (Discordant counseling)

• การให้การปรึกษาเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและลดพฤติกรรมเสี่ยงส�าหรับ      

ผู้ติดเชื้อเอชไอวี (Positive Prevention)

• การให้การปรึกษาเพื่อการรักษาด้วยยาต้านไวรัสและปฏิบัติตามแผนการ

รักษาอย่างเคร่งครัด

• การให้การปรึกษาปัญหาด้านจิตใจและสังคม

• การให้ชดุความรูก้ารดแูลรกัษาส�าหรบัผูต้ดิเชือ้เอชไอวแีละผูป่้วยเอดส์ โดย

ผ่านกระบวนการเรยีนรูโ้รคโดยตรง (HIV/AIDS Treatment Literacy - TL) 

  ขั้นตอนการให้การปรึกษาต่อเนื่องส�าหรับผู้รับบริการที่ติดเชื้อเอชไอวี 

   1) ต้อนรับ ทักทาย และตกลงบริการ

 ผู้ให้การปรึกษาให้การทักทายและต้อนรับด้วยท่าทีเป็นมิตร โดยพูดคุยเรื่อง

ทั่วๆ ไป แสดงความชื่นชมที่กลับมารับบริการตามนัด และตกลงบริการในการพูดคุย ระยะ

เวลาและวัตถุประสงค์ของการพูดคุยครั้งนี้ ก่อนเข้าสู่ประเด็นปัญหาที่จะติดตาม 

ในกรณีที่ผู ้ให้การปรึกษาไม่ใช่คนเดียวกับที่ให้การปรึกษาก่อนและหลัง          

การตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอว ีหรอือาจเป็นผูใ้ห้การปรกึษาในหน่วยบรกิารทีร่บัการส่งต่อ 

เช่น ทีค่ลนิกิยาต้านไวรสั ในขัน้แรกนีผู้ใ้ห้การปรกึษาต้องแนะน�าตวั บทบาทในการดแูลและ

การรับส่งต่อข้อมูลของผู้รับบริการเพื่อการดูแลรักษาที่เหมาะสมเท่านั้น เน้นเรื่องประเด็น

รักษาความลับ และพยายามให้เกิดสัมพันธภาพอันดีก่อนที่จะเข้าสู่ประเด็นปัญหา
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   2) เข้าสู่ประเด็นปัญหาให้การปรึกษาต่อเนื่อง

 ผู้ให้การปรึกษาจะต้องตระหนักถึงปัญหาท้าทายต่างๆ ที่ผู้ติดเชื้อเอชไอวี        

ต้องเผชิญตลอดระยะการด�าเนินของโรค ทั้งปัญหาด้านจิตใจและสังคม เช่น บางคนอาจมี

ความวิตกกังวลเรื่องสุขภาพอย่างมาก มีภาวะการปรับตัวผิดปกติ ซึมเศร้า ใช้สารเสพติด

และดื่มสุรา กังวลเรื่องผลเลือดถูกเปิดเผย ฯลฯ

การถามเพื่อคัดกรองปัญหาที่ส�าคัญเฉพาะหน้าและเร่งด่วน การให้ข้อมูลที่      

ถูกต้องและให้ความช่วยเหลือเป็นกระบวนที่ส�าคัญของการให้การปรึกษาอย่างต่อเนื่อง    

เช่น การให้การปรึกษาเพื่อการเปิดเผยสถานะการติดเชื้อกับคู่หรือบุคคลในครอบครัว แต่ 

ผูใ้ห้การปรกึษาอาจไม่สามารถตอบสนองความต้องการทกุอย่างของผูร้บับรกิารได้ การส่งต่อ

หรือการขอความร่วมมือจากทีมดูแลสุขภาพครอบครัว ชุมชน กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน ก็เป็น

แนวทางหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือโดยต้องให้ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการและ

ต้องเป็นความสมัครใจของผู้รับบริการด้วย

การให้การปรึกษาในประเด็นปัญหาต่อเนื่องที่พบบ่อย 

• การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงในผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ให้ 

การปรึกษาควรเน้นให้ผู้รับบริการเห็นประโยชน์ต่อการป้องกันสุขภาพของ

ตนเองมากกว่ามุ่งเน้นที่การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อสู่บุคคลอื่น และควร

แสดงความชื่นชมเมื่อผู้รับบริการสามารถปรับลดพฤติกรรมเสี่ยงบางอย่าง

ได้ ถึงแม้เป็นเพียงระดับหนึ่งของเป้าหมายที่ผู้รับบริการตั้งไว้ทั้งหมดก็ตาม 

หรือแสดงท่าทียอมรับและให้ก�าลังใจแม้ผู้รับบริการยังไม่สามารถท�าตาม

แผนที่ตั้งเป้าหมายไว้ ผู้ให้การปรึกษาจึงควรส�ารวจอุปสรรคในการท�าตาม

แผน และวางแผนร่วมกันอีกครั้งในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
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• การให้การปรึกษาเพื่อการรักษาด้วยยาต้านไวรัสและปฏิบัติตามแผน        

การรักษาอย่างเคร่งครัด ผู้ให้การปรึกษามีบทบาทส�าคัญคือ เป็นผู้ให้ข้อมูล

เกีย่วกบัการรกัษาด้วยยาต้านไวรสัอย่างถกูต้อง ยาต้านไวรสัมปีระสทิธภิาพ

อย่างไร มีปัจจัยอะไรบ้างที่อาจท�าให้การรักษาได้ผลหรือไม่ได้ผล จะแก้ไข

ปัญหาอปุสรรคในการกนิยาได้อย่างไร รวมทัง้การประเมนิความรู ้ความเข้าใจ

ของผูร้บับรกิารเกีย่วกบัการรกัษาด้วยยาต้านไวรสั ประเมนิความพร้อมของ

ผู้รับบริการก่อนการกินยาและติดตามการกินยาอย่างต่อเนื่องตลอดการ

รักษา (ศึกษาเพิ่มเติมจากเอกสาร ชุดความรู้การดูแลรักษาส�าหรับผู้ติดเชื้อ

เอชไอวแีละผูป่้วยเอดส์ โดยผ่านกระบวนการเรยีนรูโ้รคโดยตรง (HIV/AIDS 

Treatment Literacy - TL)

   3) ประเมินความต้องการในการส่งต่อ

 การส่งต่อเป็นกระบวนการหนึ่งในการช่วยเหลือผู้รับบริการ เนื่องจากปัญหา

และความต้องการของผูร้บับรกิารอาจมคีวามซบัซ้อนและเฉพาะด้าน รวมทัง้สทิธปิระโยชน์

ในการรักษาพยาบาล สวัสดิการต่างๆ การประเมินความต้องการควรรวมถึงการซักถาม

ปัญหาอปุสรรค สอบถามความสมคัรใจของผูร้บับรกิาร และให้ผูร้บับรกิารมส่ีวนร่วม เพราะ

การเข้ารับบริการที่คลินิกหรือหน่วยบริการแห่งใหม่ที่ผู้รับบริการสมัครใจและเข้าใจถึง

ประโยชน์ในการเข้ารับบริการนั้น มีแนวโน้มที่ท�าให้การส่งต่อประสบความส�าเร็จและมี   

การรับบริการอย่างต่อเนื่อง

   4) ยุติบริการ และนัดหมาย

 สรุปประเด็นปัญหาที่พูดคุยในครั้งนี้ นัดหมายครั้งต่อไปเพื่อติดตามความ

ก้าวหน้าในการแก้ไขหรือวางแผนการแก้ไขปัญหาโดยควรค�านึงถึงความเร่งด่วนของปัญหา 

เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วมก�าหนดวันนัดด้วยตนเอง ให้หมายเลขโทรศัพท์ของ   

หน่วยงานทีผู่ร้บับรกิารสามารถตดิต่อได้เพือ่เลือ่นนดั หรอืกรณมีปัีญหาฉกุเฉนิก่อนก�าหนด

นัดหมาย
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ประเด็นที่ควรค�านึงถึงเกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการคือ การ   

จัดเตรียมบริการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีแบบทราบผลในวันดียวโดยใช้ชุดตรวจ    

ชนิดเร็ว 

การประสานงานและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบทาง         

ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เช่น โรงพยาบาล หรือส�านักงานควบคุมป้องกันโรค (สคร.) 

หรือศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เขต และหน่วยบริการ

1. ก่อนเริม่การจดับรกิาร ผูร้บัผดิชอบต้องวางแผนเลอืกหน่วยงานและประสาน

ความร่วมมือเพื่อมอบหมายเป็นหน่วยให้การปรึกษาในการตรวจทางห้องปฏิบัติการทาง 

การแพทย์ เพื่อให้การสนับสนุนด้านเทคนิคและวิชาการ โดยให้การฝึกอบรม คัดเลือกวิธี

ทดสอบที่เหมาะสม ติดตามและประเมินผลและพัฒนาคุณภาพการท�างาน

2. หน่วยงานที่สนับสนุนทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ อาจเป็นกลุ่มงาน

เทคนิคการแพทย์ของโรงพยาบาลศูนย์  โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชนในเขตท้องที่

นั้นๆ หรือ สคร. หรือศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เขตที่ดูแลรับผิดชอบและมีประสบการณ์

การตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีในเขตนั้นๆ

การตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีทางห้องปฏิบัติการ 
แบบทราบผลในวันเดียว

บทที่

4
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การก�าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ การประสานงาน และข้อปฏิบัติ
ของแต่ละหน่วยงาน

1. ให้หน่วยงานที่สนับสนุนทางห้องปฏิบัติการเป็นผู้ให้ค�าแนะน�าในการให้

บริการแบบทราบผลในวันเดียว ก�าหนดวิธีปฏิบัติ และขอบข่ายการท�างานของเจ้าหน้าที่

หน่วยบริการที่ท�าหน้าที่ตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีแบบทราบผลในวันดียว รวมถึง

บทบาทหน้าที่และวิธีปฏิบัติของหน่วยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. ท�างานเป็นทีม มีการก�าหนดวิธีประสานงานอย่างชัดเจนระหว่างหน่วยงาน

ทีส่นบัสนนุทางห้องปฏบิตักิาร และเจ้าหน้าที/่บคุลากรหน่วยบรกิารทีท่�าหน้าทีต่รวจวนิจิฉยั

การเตรียมบุคลากร การฝึกอบรม

1. ผู้บริหารงานบริการ เป็นผู้ที่ก�าหนดคุณสมบัติและเกณฑ์ต่างๆ ของบุคคล  

ที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ในห้องปฏิบัติการ 

2. หน่วยงานที่ให้บริการ ควรให้บุคลากรที่เป็นเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ได้แก่ 

นักเทคนิคการแพทย์ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักวิทยาศาสตร์

การแพทย์ (เวชศาสตร์การธนาคารเลือด) เป็นผู้ปฏิบัติงานตรวจหาการติด

เชื้อเอชไอวี เป็นอันดับแรก ในกรณีจ�าเป็นหรือเป็นโครงการพิเศษ หากจะ

มอบหมายให้เจ้าหน้าที่นอกห้องปฏิบัติการ (เช่น ผู้ให้การปรึกษา พยาบาล) 

ท�าการแทนเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ จะต้องมีการมอบหมายให้ชัดเจนกับ 

ผู้ผ่านการฝึกอบรมแล้วเท่านั้น ซึ่งบุคลากรเหล่านี้ต้องได้รับการอบรมและ

เตรียมความพร้อมความรู้ที่มีความจ�าเป็นส�าหรับการปฏิบัติงานดังนี้ 

ก. หน่วยงานทีส่นบัสนนุทางห้องปฏบิตักิารท�าหน้าทีฝึ่กอบรม ด้วยหลกัสตูร

ที่ได้มาตรฐาน

ข. หน่วยงานทีส่นบัสนนุทางห้องปฏบิตักิารหรอืผูใ้ห้การอบรม ควรทดสอบ

ความสามารถผู้ปฏิบัติงานก่อนการปฏิบัติงานจริง และผ่านเกณฑ์ตามที่

ก�าหนดแล้วจึงจะปฏิบัติงานได้ 
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ค. ติดตามผลการปฏิบัติงานหลังการอบรมตามความเหมาะสม

ง. จัดให้ผู้ให้บริการได้รับการอบรมเพื่อฟื้นฟูความรู้อย่างสม�่าเสมอ

จ. ความรูพ้ืน้ฐานทางห้องปฏบิตักิารส�าหรบัผูป้ฏบิตังิานทีส่�าคญั ทีผู่ร้บัการ

อบรมควรได้รับคือ

• การตรวจการติดเชื้อเอชไอวีที่จะกล่าวถึงในที่นี้ เป ็นการตรวจ

แอนติบอดีต่อเชื้อเอชไอวีเท่านั้น 

• การตรวจมีขั้นตอนที่เหมาะสมและมีการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน

ของการท�างาน 

• ตรวจคดักรองก่อนเป็นขัน้แรก ถ้าให้ผลลบ สามารถรายงานว่า “ตรวจ

ไม่พบแอนติบอดีต่อเชื้อเอชไอวี” แต่ถ้าพบว่ามีปฏิกิริยาเกิดขึ้น ต้อง

ท�าการตรวจยืนยันเพิ่มเติมด้วยชุดตรวจอีก 2 ชนิด และถ้าได้ผลบวก

ตรวจตรงกันกับวิธีแรก สามารถรายงานเป็นผลบวกได้ตามแนวทาง

การตรวจการติดเชื้อเอชไอวีระดับชาติ ทั้งนี้หากเป็นรายที่รู้ผลบวก

เป็นครั้งแรก ควรมีการเจาะเลือดที่สองเพื่อยืนยันว่าไม่ผิดคน
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แผนภูมิที่ 4.1 แนวทางการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีทางห้องปฏิบัติการส�าหรับ
ผู้ ใหญ่หรือเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 18 เดือนขึ้นไป

หมายเหต ุ: ค�ำอธบิำยรำยละเอยีด สำมำรถอ่ำนเพิม่เตมิได้ใน “แนวทำงกำรตรวจวนิจิฉยั

     และกำรดูแลรักษำผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ระดับชำติ ปี พ.ศ. 2553”

* หากเป็นรายที่รู้ผลบวกเป็นครั้งแรก ควรมีการเจาะเลือดที่สองเพื่อยืนยันว่าไม่ผิดคน
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ค�าอธิบาย

1. ก่อนแจ้งผลกับผู้รับบริการที่เป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่หรือตรวจเป็นครั้งแรก 

(new diagnosis) แนะน�าเจาะเลือดส่งทดสอบซ�้าอีกครั้งด้วยวิธีเดิม       

อย่างน้อยหนึ่งวิธี เพื่อป้องกันการผิดพลาดจากการตรวจเลือดสลับคน     

และยืนยันตัวบุคคล  

2. ผลทดสอบที่ไม่ชัดเจน (Indeterminate) แนะน�าให้ประสานกับห้อง     

ปฏิบัติการทางการแพทย์ที่สนับสนุนเพื่อส่งผู้รับบริการ หรือส่งตัวอย่าง      

ไปตรวจเพิ่มเติมและรับค�าปรึกษาที่ห้องปฏิบัติการนั้น 

วิธีการรายงานผล ต้องรักษาผลการตรวจและรายงานต่างๆ ไว้เป็นความลับ

• รายงานผลเป็นลบ (Negative) เมื่อผลการตรวจด้วยชุดตรวจแรกไม่มี

ปฏิกิริยา (Non - reactive)

• รายงานผลเป็นบวก (Positive) เมื่อผลการตรวจเป็น Reactive ทั้ง 3         

ชุดตรวจ 

• รายงานผลไม่ชดัเจน (Indeterminate)  เมือ่ผลการตรวจของทัง้ 3 ชดุตรวจ 

ได้ผลไม่สอดคล้องกันหลังจากได้ท�าซ�้าแล้ว ส่วนใหญ่มักเป็นผลบวกปลอม

ที่เกิดจากข้อจ�ากัดด้านเทคนิคการตรวจ ในกรณีนี้แนะน�าให้ปรึกษา         

ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่สนับสนุน เพื่อส่งต่อผู้รับบริการหรือส่ง  

ตัวอย่างตรวจไปตรวจต่อที่ห้องปฏิบัติการนั้น
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การคัดเลือกชุดตรวจเพื่อการตรวจวินิจฉัย

โดยทั่วไป การคัดเลือกชุดตรวจมีหลักเกณฑ์ส�าคัญสองส่วนคือ หลักเกณฑ์

ทางการจัดการและหลักเกณฑ์ทางเทคนิค

 หลักเกณฑ์ทางการจัดการ

มีสิ่งต้องพิจารณาประกอบการคัดเลือก ได้แก่

• วิธีการเก็บรักษาชุดตรวจ ว่าต้องเก็บที่อุณหภูมิเท่าไร ต้องใช้ตู้เย็นในการ 

เกบ็รกัษาหรอืไม่ และห้องปฏบิตักิารหรอืหน่วยบรกิารมอีปุกรณ์ในการรกัษา

อุณหภูมิให้เหมาะสมหรือไม่

• จ�านวนการทดสอบต่อ ชุดน�้ายา 1 ชุดหรือ 1 กล่อง ต้องเลือกให้เหมาะสม

กับปริมาณงานและอายุการใช้งาน เพื่อไม่ต้องสูญเสียทรัพยากร

• ต้องเป็นชุดตรวจที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)      

ให้จ�าหน่ายในประเทศไทย

 หลักเกณฑ์การคัดเลือกทางเทคนิค 

• ระยะเวลาที่ใช้ในการทดสอบ รวมกันทั้ง 3 วิธีแล้ว ต้องสามารถรายงานผล

ได้อย่างรวดเร็ว ทันตามนโยบาย same day result

• ชนิดของตัวอย่างตรวจ ในกรณีที่เป็นหน่วยเคลื่อนที่ หรือไม่มีเครื่องมือ    

แยกน�้าเหลืองออกจากเม็ดเลือดแดง อาจจ�าเป็นต้องใช้ชุดตรวจที่ใช้กับ   

เลือดรวม (whole blood) ได้ด้วย

• ส่วนคุณสมบัติทางเทคนิคอื่นๆ รวมถึงการเลือกชุดตรวจที่เลือกใช้ทั้ง 3      

วิธีนั้น ต้องอาศัยผู้มีความรู้อย่างดีเกี่ยวกับการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี          

การเลือกจึงควรปรึกษานักเทคนิคการแพทย์ที่มีประสบการณ์ด้านนี้            

ไม่ควรตัดสินใจเลือกด้วยตนเอง
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การประกันคุณภาพการทดสอบ

ระบบคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ มีความส�าคัญต่อความถูกต้องและความ     

น่าเชื่อถือของการวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีทางห้องปฏิบัติการ ดังนั้นต้องมีการจัดการ 

ระบบคุณภาพ ให้ด�าเนินการตามบริบทของพื้นที่หรือหน่วยงานนั้นๆ ดังนี้

1. ส�าหรับหน่วยงานที่ให้บริการโดยใช้บุคลากรในห้องปฏิบัติการ ให้       

หน่วยงานนั้นๆ ปฏิบัติตามระบบคุณภาพปกติของปฏิบัติการหลัก และให้มีการควบคุม

คุณภาพการทดสอบอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพชุดตรวจ  

ก่อนการใช้งานอย่างสม�่าเสมอ

2. ส�าหรับหน่วยงานที่ให้บริการโดยใช้บุคลากรนอกห้องปฏิบัติการ โดย 

ทั่วไปการประกันคุณภาพของงานบริการที่ไม่ได้ท�าภายใต้ระบบห้องปฏิบัติการปกติย่อม

ท�าได้จ�ากัด อย่างไรก็ดีควรเป็นไปตามมาตรฐานขั้นต�่าของการทดสอบ ซึ่งประกอบด้วย

• บุคลากรผู้ทดสอบ ต้องได้รับการอบรมก่อนการทดสอบ และระหว่าง  

การให้บริการอย่างสม�่าเสมอ รวมทั้งมีนักเทคนิคการแพทย์ที่ท�าหน้าที่

แนะน�าทางด้านเทคนคิและวชิาการซึง่ต้องมกีารแต่งตัง้อย่างเป็นทางการ

เพื่อขอค�าปรึกษา

• ในการทดสอบต้องปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานซึ่งได้รับจากการฝึก

อบรมอย่างเคร่งครดั และใช้แบบบนัทกึการทดสอบในการปฏบิตังิานตาม

ทีก่�าหนด และชดุทดสอบต้องได้รบัการตรวจสอบคณุภาพอย่างสม�า่เสมอ 

• ได้รับการประเมินความถูกต้องของการทดสอบเป็นระยะ ประเมินโดย

ห้องปฏบิตักิารสนบัสนนุหรอืหน่วยงานภายนอก โดยวธิสีุม่ตรวจสอบซ�้า 

หรือองค์กรอื่นได้แก่การเข้าร่วมโครงการประเมินคุณภาพ (EQA         

program) แล้วแต่ความเหมาะสมและเป็นไปได้
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• มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยทาง Biosafety รวมถึงมี

อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลเพียงพอ และการท�าลายสิ่งส่งตรวจ

และอุปกรณ์ที่ปนเปื้อนสิ่งส่งตรวจอย่างถูกต้อง 

• การจดัเกบ็ และอปุกรณ์ต่างๆ ของชดุตรวจทีเ่หมาะสม เพือ่รกัษาคณุภาพ

ของชุดตรวจ

3. การท�าบญัชคีมุปรมิาณชดุตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอวี เพือ่ป้องกนัการน�า

ชุดตรวจฯ ไปใช้อย่างผิดวัตถุประสงค์โดยไม่ผ่านการให้การปรึกษาที่ถูกต้องและการ        

แปลผลจากผู ้ที่ผ ่านการอบรมมาแล้วทางคลินิก โดยผู ้ทดสอบต้องท�าบัญชีควบคุม       

ปริมาณของจ�านวนชุดตรวจที่ใช้ ตามแบบบันทึกที่ก�าหนด

  

การติดตามและประเมินผลในส่วนของห้องปฎิบัติการ

1. เพื่อการตรวจติดตามและประเมินผล ควรบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มที่

ก�าหนด เช่น ฟอร์มบันทึกผลการตรวจ แบบฟอร์มบันทึกผลการควบคุม

คณุภาพการตรวจภายใน และแบบฟอร์มบนัทกึการฝึกอบรมของบคุลาการ

เป็นต้น 

2. ต้องก�าหนดดชันชีีว้ดัในการควบคมุคณุภาพการตรวจ เช่น จ�านวนครัง้ทีต้่อง

ท�าซ�้า จ�านวนน�้ายาที่หมดอายุ จ�านวนสารควบคุมคุณภาพที่หมดอายุ 

สดัส่วนของการท�าการควบคมุคณุภาพต่อจ�านวนการตรวจ จ�านวนตวัอย่าง

ที่แปลผลไม่ได้ หรือปัญหาในการจัดเก็บ เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้จะเป็น

ประโยชน์ในการน�ามาปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่อง เพื่อเป็นข้อมูลใน     

การขยายจุดบริการ

3. ควรมีระบบการตรวจประเมินประจ�าปีระบบคุณภาพของสถานบริการ   

อย่างน้อยปีละ 1 - 2 ครั้ง ตามแบบประเมินที่ก�าหนด 
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แนวทางในการแก้ ไขหากเกิดปัญหา

ต้องมีการก�าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่พบบ่อย เช่น 

1. การหยุดการให้บริการการตรวจ หรือข้อควรปฏิบัติ เมื่อผลการทดสอบ    

การควบคุมคุณภาพทั้งภายนอกและภายในไม่ผ่าน โดยอนุญาตให้มีการทดสอบซ�า้ตาม  

ความเหมาะสม หรือกรณีชุดตรวจหมดอายุ

2. แนวทางในการบันทึกปัญหาและการแก้ไขเพื่อการป้องกันหรือการแก้ไข     

ในอนาคต
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ในพื้นที่ที่สามารถให้บริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี แบบทราบผลใน          

วันเดียว ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มจ�านวนผู้รับบริการและทราบสถานะการติดเชื้อเอชไอวี 

รวมทั้งส่งเสริมให้ผู ้ที่มีผลบวกได้เข้ารับบริการการดูแลรักษาอย่างทันท่วงที เพื่อลด         

อตัราการเสยีชวีติ รวมทัง้การได้รบัการรกัษาด้วยยาต้านไวรสัเพือ่ลดจ�านวนไวรสัในร่างกาย

ซึ่งจะส่งผลถึงลดการถ่ายทอดเชื้อฯ ควรพิจารณาด�าเนินการติดตามและประเมินผลงาน

บริการควบคู่ไปด้วย เพื่อน�ามาพัฒนาปรับปรุงระบบงานและงานบริการ โดยกรอบแนวคิด

และตัวชี้วัดหลัก ดังแผนภูมิด้านล่างเป็นตัวอย่างที่สามารถน�าไปปฏิบัติได้ 

แนวทางการติดตามประเมินผล

บทที่

5
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ตัวอย่างตัวชี้วัดติดตามประเมินผลการด�าเนินงาน

 ระดับผลผลิต

1. จ�านวนหน่วยงานที่จัดระบบบริการให้การปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อ

เอชไอวี แบบทราบผลในวันเดียวที่มีองค์ประกอบของงานครบทั้ง บริการ

ปรึกษา การตรวจเลือด และการประสานงานกับทีมที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 

และทีมดูแลรักษาเอชไอวี/เอดส์

2. จ�านวนหน่วยงานที่มีการจัดระบบคุณภาพทางห้องปฏิบัติการของการ   

ตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีอย่างเร็ว (HIV rapid testing)

3. จ�านวนหน่วยงานที่มีการประเมินคุณภาพด้านบริการให้การปรึกษาเพื่อ  

ตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี

 ระดับผลลัพธ์

1. จ�านวนของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการปรึกษาเพื่อตรวจหาการติดเชื้อ    

เอชไอวี แบบทราบผลในวันเดียว (HIV pre and post test counseling)

2. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่พฤติกรรมเสี่ยงสูงที่อยู่ในระยะตรวจไม่พบเชื้อ  

(window period) ได้รับการติดตามมารับบริการให้การปรึกษาและตรวจ

เลือดซ�้า

3. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มีผลการตรวจเลือดเป็นบวกได้รับการตรวจ 

ระดับ CD4 ภายใน 3 เดือนหลังทราบผลเลือด

4. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มีผลการตรวจเลือดเป็นบวกที่เข้าเกณฑ์ตาม    

ข้อบ่งชี้ได้รับยาต้านไวรัส ARV (anti - retroviral drugs)
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นิยามตัวชี้วัดระดับผลผลิต

1. จ�านวนหน่วยงานที่จัดระบบบริการให้การปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อ

เอชไอวี แบบทราบผลในวันเดียวที่มีองค์ประกอบของงานครบทั้ง บริการ

ปรึกษา การตรวจเลือด และการประสานงานกับทีมที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

และทีมดูแลรักษาเอชไอวีเอดส์

 หมายถึง หน่วยบริการในพื้นที่ที่ก�าหนดที่สามารถจัดบริการการให้การ

ปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี แบบทราบผลในวันเดียว โดยงาน

บริการนั้นอาจเป็นในสถานพยาบาลหรือนอกสถานพยาบาลก็ได้ แต่การ

ด�าเนินงานต้องประกอบไปด้วยทีมที่มีการก�าหนดบทบาทครบทั้ง 3          

องค์ประกอบ

2. จ�านวนหน่วยงานทีม่กีารจดัระบบคณุภาพทางห้องปฏบิตักิารของการตรวจ

หาการติดเชื้อเอชไอวีอย่างเร็ว (HIV rapid testing)

 หมายถึง หน่วยบริการในพื้นที่ที่ก�าหนดที่จัดบริการการให้การปรึกษาและ

ตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี แบบทราบผลในวันเดียว โดยใช้วิธีตรวจเลือด

เอชไอวีอย่างเร็ว (HIV rapid testing) มีการด�าเนินงานควบคุมคุณภาพ    

ทางห้องปฏิบัติการ เช่น การตวรจเลือดโดยใช้ algorithm ตามมาตรฐาน

ของประเทศ มีการทดสอบขั้นตอนการท�างานตามเอกสารปฏิบัติงานและ

ตรวจสอบควบคู่กับเอกสารควบคุมอย่างสม�่าเสมอตามก�าหนด (IQC) และ/

หรือเข้าร่วมโครงการประเมินคุณภาพ (EQA program) 
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3. จ�านวนหน่วยงานทีม่กีารประเมนิคณุภาพด้านบรกิารให้การปรกึษาเพือ่ตรวจ

หาการติดเชื้อเอชไอวี

 หมายถึง หน่วยบริการในพื้นที่ที่ก�าหนดที่จัดบริการการให้การปรึกษาและ

ตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอวแีบบทราบผลในวนัเดยีวทีม่กีารประเมนิคณุภาพ

บรกิารของขัน้ตอนการให้บรกิารปรกึษาก่อนและหลงัการตรวจเลอืดเอชไอวี 

ซึ่งประกอบไปด้วย การยินยอมตรวจเลือด (informed consent) และการ

รักษาความลับ การประเมินความเสี่ยงและวางแผนการลดพฤติกรรมเสี่ยง 

การติดตามผู้ที่อยู่ในภาวะเสี่ยงสูง การให้ข้อมูลและความรู้ในเรื่องการดูแล

รกัษาในกรณผีลบวก และการตดิตามผลการส่งต่อเข้าสูร่ะบบการดแูลรกัษา

ในกรณีผลเลือดเป็นบวก

นิยามตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์

1. จ�านวนของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการปรึกษาเพื่อตรวจหาการติดเชื้อ    

เอชไอวี แบบทราบผลในวันเดียว (HIV pre and post test counseling)

 หมายถงึ กลุม่ประชากรเป้าหมายทีไ่ด้รบับรกิารปรกึษาเพือ่ตรวจหาการตดิ

เชื้อเอชไอวี แบบทราบผลในวันเดียว ซึ่งกลุ่มเป้าหมายสามารถก�าหนดได้

เองโดยพื้นที่ตามสภาพบริบทของปัญหา เช่น กลุ่มที่มีแนวโน้มไม่กลับมา  

ฟังผลการตรวจสูง กลุ่มที่ให้บริการปรึกษาแบบคู่ (รายละเอียดในบทที่ 2) 

2. ร้อยละของกลุม่เป้าหมายทีพ่ฤตกิรรมเสีย่งสงูและอยูใ่นระยะตรวจไม่พบเชือ้  

(window period) ได้รับการติดตามมารับบริการให้การปรึกษาและตรวจ

เลือดซ�้า
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 หมายถึง กลุ่มเป้าหมายที่มีพฤติกรรมเลี่ยงสูงที่อยู่ในระยะตรวจไม่พบเชื้อ  

(window period) ได้จากการประเมินในขั้นตอนการให้บริการปรึกษา คือ 

ผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดชื้อเอชไอวีภายในช่วงระยะเวลา 3 เดือน   

ก่อนหน้ามารบับรกิารและผลการตรวจเลอืดเป็นลบในการมารบับรกิารครัง้นี้

 ตวัตัง้ จ�านวนผูท้ีม่พีฤตกิรรมเลีย่งสงูทีอ่ยูใ่นระยะตรวจไม่พบเชือ้ (window 

period) และได้รบัการตดิตามมารบับรกิารปรกึษาและตรวจเลอืดซ�า้ภายใน

ระยะเวลา 3 เดือนหลังได้รับบริการครั้งสุดท้าย

 ตัวหาร จ�านวนผู ้ที่มีพฤติกรรมเลี่ยงสูงที่อยู ่ในระยะตรวจไม่พบเชื้อ         

(window period) ทั้งหมดภายในระยะเวลาการประเมิน

3. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มีผลการตรวจเลือดเป็นบวกได้รับการตรวจ 

ระดับ CD4 ภายใน 3 เดือนหลังทราบผลเลือด

 หมายถึง ผู้ที่มีผลเลือดเป็นบวกจากการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีตาม 

algorithm ของประเทศได้เข้าถงึบรกิารการดแูลรกัษาโดยใช้การตรวจเลอืด

เพื่อหาระดับเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 ภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังทราบ

ผลเลือดเป็นตัวบ่งชี้ถึงการเข้าถึงบริการเร็ว

 ตัวตั้ง จ�านวนผู้ที่มีผลการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีเป็นบวกได้รับการ 

ตรวจระดับ CD4 ภายใน 3 เดือนหลังทราบผลเลือด

 ตัวหาร จ�านวนผู้ที่มีผลการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีเป็นบวกทั้งหมด

ภายในระยะเวลาการประเมิน
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4. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มีผลการตรวจเลือดเป็นบวกที่เข้าเกณฑ์ตาม    

ข้อบ่งชี้ได้รับยาต้านไวรัส - ARV (anti - retroviral drugs)

 หมายถึง ผู้ที่มีผลเลือดเป็นบวกที่มีข้อบ่งชี้ส�าหรับการเริ่มกินยาต้านไวรัส

ตามแนวทางการดูแลรักษาของประเทศ โดยพิจารณาเกณฑ์จากระดับ      

เม็ดเลือดขาวชนิด CD4 ภาวะการเจ็บป่วยที่เกิดร่วมกับการติดเชื้อเอชไอวี 

และการติดเชื้อโรคจากเชื้อฉวยโอกาส เป็นต้น

 ตัวตั้ง จ�านวนผู้ที่มีผลการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีเป็นบวกที่เข้าเกณฑ์ 

ได้รับยาต้านไวรัส - ARV 

 ตัวหาร จ�านวนผู้ที่มีผลการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีเป็นบวกที่เข้าเกณฑ์

การกินยาต้านไวรัส - ARV ทั้งหมดภายในระยะเวลาการประเมิน
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เอกสารอ้างอิง

1. World Health Organization: Geneva 2011: A handbook for improving HIV 

testing and counseling services-field-test version.

2. ศูนย์พัฒนาระบบบริการยาต้านไวรัสส�าหรับผู ้ติดเชื้อเอชไอวีและผู ้ป่วยเอดส์ใน

ประเทศไทย: แนวทำงกำรตรวจวินิจฉัยและกำรดูแลรักษำผู้ติดเชื้อเอชไอวีและ    

ผู้ป่วยเอดส์ระดับชำติ ปี พ.ศ. 2553 พิมพ์ครั้งที่ 1 กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจ�ากัด; พ.ศ. 2553.
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 1. นายแพทย์สมยศ  กิตติมั่นคง ส�านกัโรคเอดส์ วณัโรค และโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์   

 2. แพทย์หญิงนภา  จิระคุณ สถาบันบ�าราศนราดูร    

 3. นายแพทย์สรกิจ  ภาคีชีพ ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ         

 4. นายแพทย์พีระมน  นิงสานนท์ ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  

 5. นางไฉไล  เลิศวนางกูร กรมอนามัย    

 6. ร.อ.(หญิง) ฐาปนพร  สิงหโกวินท์ กรมอนามัย     

 7. นางสาวบุษราวรรณ  ศรีวรรธนะ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์   

 8. นางสาวลีซ่า  กันธมาลา ส�านกัโรคเอดส์ วณัโรค และโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์   

 9. นางสาวพรทิพย์  ยุกตานนท์ ส�านกัโรคเอดส์ วณัโรค และโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์   

 10. แพทย์หญิงจิตรลดา  อุทัยพิบูลย์ ศูนย์ความร่วมมือไทย - สหรัฐ ด้านสาธารณสุข         

 11. นางธนันดา  นัยวัฒนกุล ศูนย์ความร่วมมือไทย - สหรัฐ ด้านสาธารณสุข             

 12. นางสาวชมนาถ  มโนไพบูลย์ ศูนย์ความร่วมมือไทย - สหรัฐ ด้านสาธารณสุข        

 13. นางสาวชลทิชา  กิตตินันทวรกุล ศูนย์ความร่วมมือไทย - สหรัฐ ด้านสาธารณสุข

รายนามคณะท�างานเพื่อพัฒนาแนวทางการให้การปรึกษา
และตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี แบบทราบผลการตรวจ

ภายในวันเดียว

ภาคผนวก

1
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 1. แนวทางการตรวจวินิจฉัยและการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ระดับชาติ

  ปี พ.ศ. 2553

  National Guidelines on HIV/AIDS Diagnosis and Treatment: Thailand 2010

 2. ชุดความรู้ การดูแลรักษาส�าหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ โดยผ่านกระบวนการ

  เรียนรู้โรคโดยตรง

  HIV/AIDS Treatment Literacy

 3. แนวทางการจดับรกิารการป้องกนัเพือ่ส่งเสรมิสขุภาพผูต้ดิเชือ้เอชไอวใีนสถานบรกิารสขุภาพ

 4. คูม่อืการให้บรกิารปรกึษาเพือ่ส่งเสรมิการป้องกนัการรบัและถ่ายทอดเชือ้เอชไอวใีนผูต้ดิเชือ้

  เอชไอวี

 5. คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เล่มที่ 2 การบริหารงบบริการสุขภาพ         

  ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ และการบริหารงบบริการผู้ป่วยวัณโรค

คู่มือ/แนวทางที่ควรศึกษา
ประกอบการให้บริการปรึกษาและตรวจหา
การติดเชื้อเอชไอวี แบบทราบผลในวันเดียว

ภาคผนวก

2
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1.  แนวทางการตรวจวินิจฉัยและการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วย

  เอดส์ระดับชาติ ปี พ.ศ. 2553 (National Guidelines on HIV/AIDS 

  Diagnosis and Treatment: Thailand 2010)
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2.  ชุดความรู้ การดูแลรักษาส�าหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ โดย

  ผ่านกระบวนการเรยีนรู้ โรคโดยตรง (HIV/AIDS Treatment Literacy)
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3.  แนวทางการจัดบริการการป้องกันเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้ติดเชื้อเอชไอวี

  ในสถานบริการสุขภาพ
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4.  คู่มือการให้บริการปรึกษาเพื่อส่งเสริมการป้องกันการรับและถ่ายทอด

  เชื้อเอชไอวีในผู้ติดเชื้อเอชไอวี
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5.  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เล่มที่ 2 การบริหาร

  งบบริการสุขภาพผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ และการบริหาร

  งบบริการผู้ป่วยวัณโรค
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