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 ส ำนักโรคเอดส์ วณัโรคและโรคติดตอ่ทำงเพศสมัพันธ์ 

วันที่ 13 กุมภำพันธ์ 2558 

 

 

 

 

การประชุมเพื่อติดตามการด าเนินงานโครงการจัดการเชิงรุกเพื่อยุติการถ่ายทอดเชื้อ 

เอชไอวีจากมารดาสู่ทารก และเริ่มยาต้านไวรัสแก่ทารกที่ติดเชื้อเอชไอวีให้เร็วท่ีสุด 

เขต 1-4  

 



 

โครงการภายใต้ความร่วมมือของ 

 กรมอนำมยั กระทรวงสำธำรณสุข 

 กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข 

 กรมวิทยำศำสตรก์ำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 

 คณะเทคนิคกำรแพทย์ มหำวทิยำลยัเชียงใหม ่

 ศูนย์ควำมร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้ำนสำธำรณสุข 

 ศูนย์วจิัยโรคเอดส์ สภำกำชำดไทย  





ท าไมต้องจัดการเชิงรุก 

 ทำรกที่พบว่ำติดเชื้อเอชไอวี ไม่ไดร้ับกำรรกัษำทันท ีตำมแนวทำงของประเทศที่

แนะน ำมำตัง้แต่ปี 2554 

 ให้โอกำสทำรกรอดชีวิตและเติบโตเหมอืนเดก็ทั่วไป 

 โอกำสของกำรศึกษำวิจยัเรือ่ง Functional Cure/ remission หรือหยุดยำ
ต้ำนไวรัสอยำ่งปลอดภัย งำนวจิัยร่วมระหว่ำงกระทรวงสธ. กรมอนำมัย กรม

ควบคุมโรค กรมวิทยำศำสตรก์ำรแพทย์ รพ.ศิริรำช สถำบนัสุขภำพเด็กแห่งชำติ

มหำรำชินี รพ.เชียงรำยประชำนุเครำะห์ รพ.นครพิงค์ รพ.พระจอมเกล้ำ รพ.ศรี

นครินทร์ รพ.หำดใหญ่ ศูนย์วจิยัโรคเอดส์ สภำกำชำดไทย HIV-NAT, PHPT, 
TUC 

 เป้ำหมำยประเทศ ”ไม่มกีำรตำยจำกเอดส์” และ “ยุติกำรถำ่ยทอดเชื้อฯจำกแมสู่่

ลูก” 



 

ความส าคัญของโครงการ 

กำรวินจิฉัยและรกัษำทำรกทีต่ิดเชื้อเอชไอวโีดยเร็วที่สุด  

 ช่วยลดอัตรำป่วยและตำยในทำรก  

 ลดจ ำนวนแหล่งซอ่นตัวของเชื้อไวรสัเอชไอวีในทำรก  

 ซึ่งจะสง่ผลต่อผลลัพธ์ในกำรรักษำและกำรพยำกรณ์โรคของเดก็ในระยะยำว (ยิ่งเริม่ยำ

เร็วยิ่งดี หำกท ำได้ภำยใน 1 วันแรก หรือภำยในอำยุไมเ่กิน 8 สัปดำห์)  

 



การจัดการเชิงรุกฯ คืออะไร 

 คือ “กำรให้บริกำรเพื่อใหห้ญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี ทำรกที่คลอด และทำรก

ที่ติดเชื้อเอชไอวีให้ ได้รับบริกำรตำมแนวทำงมำตรฐำนของประเทศไทย อย่ำง

รวดเร็ว ครบถ้วน ถูกต้อง เพื่อตอบสนองต่อเป้ำหมำยยุติกำรถ่ำยทอดเชื้อฯ และ

ลดกำรตำยของทำรกจำกเอดส์ โดยอำศัยกำรประสำนกำรจัดกำรอย่ำงครบวงจรใน

ทีมสหวิชำชีพ มีกำรก ำหนดระบบผู้จัดกำรรำยบุคคล (case manager) ให้แก่

ผู้รับบริกำร เพื่อให้เกิดกำรวำงแผนให้เหมำะสมกับผู้รับบริกำรแต่ละรำย โดย

ค ำนึงถึงกำรรักษำสิทธิ์ผู้ป่วย กำรให้ทำงเลือกและเคำรพกำรตัดสินใจของ

ผู้รับบริกำร”  

ปรับมาจากนิยาม Active Case Management (ACM) ของ Central 

Manchester Hospital, UK 



วัตถุประสงค์ของโครงการการจัดการเชงิรกุรายบุคคลเพื่อให้

ทารกที่ติดเชื้อเอชไอวีเริ่มยาต้านไวรัสให้เร็วที่สุด 

 เพ่ือใหห้ญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวีและทำรกทีค่ลอดจำกแมต่ิดเชื้อฯได้รับกำร

ประเมินควำมเสี่ยงและให้บรกิำรเพ่ือป้องกันกำรถ่ำยทอดเชื้อฯ และได้รับกำรติดตำม

ดูแลรกัษำตำมแนวทำงของประเทศ 

 เพ่ือให้เดก็ทกุคนที่เกิดจำกแม่ท่ีติดเชื้อเอชไอวไีด้รับกำรตรวจวนิิจฉัยกำรติดเชือ้เอชไอวี

ให้เร็วทีสุ่ดภำยในอำยุ 1-2 เดือน และได้รับกำรรักษำด้วยยำต้ำนไวรสัภำยในอำยุ 2 

เดือนหลังคลอด 

 เพ่ือสร้ำงเครอืข่ำยกำรค้นหำเดก็ทีเ่กิดจำกแมต่ิดเชือ้เอชไอวี เพื่อให้กำรวินจิฉัยและ

รักษำ  

 เพ่ือสอบสวนหำ  สำเหตุของกำรตดิเชือ้เอชไอวีของทำรกและพฒันำบริกำรปอ้งกันกำร

ติดเชือ้ทำรกรำยใหม่ในอนำคต 

 



เป้าหมายของการด าเนินงานเชิงรุกภายในปี 2560 

ระดับผลกระทบ (Impact) 

 MTCT Rate < 2% (แผนเอดส์ชำติ) 

 จ ำนวนเด็กที่ติดเชื้อจำกมำรดำน้อยกว่ำ 50 รำยต่อปี 

ระดับผลลัพธ์ (Outcome) 

 มำกกว่ำร้อยละ 50 ของทำรกที่ติดเชื้อเอชไอวี ได้เริ่มยำต้ำนฯ ภำยใน 3 เดือน 

 ร้อยละ 80 ของทำรกที่เริ่มยำต้ำนฯ VL < 50 copies/ml หลังรับกำรรักษำ 12 

เดือน  



 

แนวทางด าเนินงานโครงการฯ 

 ส่งเสริมกำรฝำกครรภ์ครั้งแรกก่อนอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ 

 ให้บริกำรตรวจเอชไอวีในหญิงตั้งครรภ์/หญิงคลอด ทุกรำย  

 ในรำยท่ีติดเชื้อให้บริกำรป้องกันกำรถ่ำยทอดเชื้อเอชไอวีจำกแม่สู่ลูกโดยเร็วที่สุด

ตำมแนวทำงกระทรวงสำธำรณสุข ปี 2557 

 ให้ทำรกที่คลอดจำกแม่ติดเชื้อเอชไอวีทุกรำยได้รับกำรตรวจวินิจฉัยกำรติดเชื้อ 

HIV PCR เมื่อแรกเกิด ตัวอย่ำงจำกกระดำษซับเลือด และงบประมำณ

สนับสนุน (น ำเสนอโดยกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์) 

 กรณีหญิงตั้งครรภ์ และทำรก ไร้สิทธิ์และสิทธิ์ต่ำงด้ำว (กัมพูชำ สปป.ลำว พม่ำ) 

รับบริกำรตำมมำตรฐำนและแนวทำงของประเทศทั้งกำรตรวจเลือดทำรก ยำ

ป้องกันและรักษำส ำหรับทำรกและแม่ภำยใต้โครงกำรพิเศษ (น ำเสนอโดยกรม

อนำมัย)           

 



PCR Labs Network/มช.  

ตรวจ HIV DNA PCR 
ส ำนักโรคเอดส ์

บริหำรจัดกำร/ออกแนวทำงกำรรักษำ 

ส ำนักส่งเสริมสุขภำพ 

สนับสนุน Early ANC, PMTCT, 
EID 

Regional Case Manager  

(R-CM) 
Hospital Case Manager (H-CM) 

Advisory Committee : “Elimination of MTCT & Early ART for HIV-infected infants” 

เครือข่ายจัดการเชิงรุกเพื่อยุติการถ่ายทอดเชื้อฯจากแม่สู่ลูกและเริ่มยาต้านไวรัสแก่ทารกให้เร็วที่สุด 

ให้กำรป้องกัน/รักษำตำมแนวทำงฯ ปี 
2557 

กรมอนำมัย กรมควบคุมโรค กรมวิทยำศำตร์กำรแพทย์ 

ติดตำมกำรคลอด/
กำรตรวจเลือดเดก็ 

DMSc Case Manager 

Ped Cure 
research 

AIDS experts/ RAC/ 
ที่ปรึกษำในพืน้ที ่



N 

HIVNAT= 5 จ.  

โรงพยำบำลศูนย์กำรเรียนรู้ 

+ 

เครือข่ายการจัดการเชิงรุก 

ศูนย์กำรเรียนรู้สี่ภำค และศูนย์วิจัยโรค

เอดส์ สภำกำชำดไทย  

• เป็นผู้จัดกำรระดับภำค  

• สนับสนุนกำรค้นหำ วินิจฉัยเด็กติด

เชื้อและเริ่มยำต้ำนไวรัวให้เร็วที่สุด 

• ประสำนกับโรงพยำบำลเพื่อหำ

สำเหตุกำรติดเชื้อในทำรกรำยใหม่ 

หำดใหญ่  = 14 จ. 

เชียงรำยฯ =18 จ. 

ศรีนครินทร์= 20 จ. 

พระจอมเกล้ำฯ=20จ. 

โรงพยำบำลจังหวัดเครือข่ำย 



ความก้าวหน้า 

 ประชุมชี้แจงเปิดโครงกำรกค.-สค. 2557 

 อบรมแนวทำงกำรดูแลรักษำตำมแนวทำงปี 2557 

 ชี้แจง ANC, LR, Ped clinic เพื่อวำงแผนกำรจัดกำรเชิงรุกภำยในและกำร

ประสำนงำนกับผู้จัดกำรภำคและกรมอนำมัย 

 ออกแนวทำงกำรตรวจรักษำและป้องกันกำรติดเชื้อเอชไอว ีพ.ศ. 2557 

 กระทรวงสธ. โดยปลดักระทรวงฯ ออกจดหมำยเวยีนแจ้งเรื่องโครงกำรจัดกำรเชิง

รุกฯ อยำ่งเป็นทำงกำร ไปยังโรงพยำบำล สสจ และศูนย์วชิำกำรเขต พย. 2557 

 เริ่มทดลองระบบ Activate case สิงหำคม 2557 - ปัจจุบัน 

 ส่งโครงกำรอนุมตัิคณะกรรมกำรจริยธรรมในส่วนของกำรวจิัยและกำรติดตำม

ประเมินผลโครงกำรฯ  

 


