
แนวปฏิบัติกระทรวงสาธารณสุขในการจัดการเชิงรุกเพ่ือยุติการถายทอดเช้ือเอชไอวีจากแมสูลูก
และการสงเสริมการเขาถึงการรักษาทารกที่ติดเช้ือเอชไอวดีวยยาตานไวรัสโดยเร็วที่สุดป ๒๕๕8

กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายยุติการถายทอดเชื้อเอชไอวีจากแมสูลูก(อัตราการถายทอดเชื้อเอชไอวี
จากแมสูลูกนอยกวารอยละ ๒) ภายในป ๒๕๖๐ ในการดําเนินงานนี้กระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดนโยบาย
การดําเนินงานการปองกันการถายทอดเชื้อเอชไอวีจากแมสูลูก ใหมีการตรวจเลือดหญิงตั้งครรภและคู การใหยา
ตานไวรัสเพ่ือปองกันการติดเชื้อเอชไอวีจากแมสูลูกสูตร ๓ตัว การใหนมผสมเพ่ือทดแทนนมแม การวินิจฉัยการติด
เชื้อในทารกท่ีคลอดจากแมท่ีติดเชื้อเอชไอวีและการรักษาทารกท่ีติดเชื้อเอชไอวีโดยเร็ว

แมวาความครอบคลุมของบริการการปองกันการถายทอดเชื้อเอชไอวีจากแมสูลูกจะสูงและอัตราการ
ถายทอดเชื้อเอชไอวีจากแมสู ลูกอยูที่รอยละ ๒.๔ แตยังมีสิ ่งทาทาย ไดแก แมติดเชื้อเอชไอวีหลังคลอด
รอยละ ๔๐ ขาดการติดตามการรักษาหลังคลอด ทารกท่ีคลอดจากแมท่ีติดเชื้อเอชไอวีเพียงรอยละ ๗๐ ไดรับการ
วินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีโดยวิธี HIV-PCR และนอยกวารอยละ ๕๐ ของทารกท่ีติดเชื้อเอชไอวีไดรับการรักษาใน
ขวบปแรกและทารกท่ีไดเริ่มยาสวนใหญเริ่มยาหลังอายุ ๖เดือน จากขอมูลในปจจุบันท่ีพบวาการรักษาทารกท่ีติด
เชื้อเอชไอวีโดยเร็วท่ีสุด (กอนอายุ ๘ สัปดาห) จะสงเสริมใหทารกมีการพยากรณโรคในระยะยาวท่ีดีกวาลด
อัตราการปวย อัตราการตาย และมีพัฒนาการดานรางกายและสติปญญา ใกลเคียงกับเด็กปกติ

ในการนี้กระทรวงสาธารณสุขจึงไดดําเนินโครงการจัดการเชิงรุก เพ่ือยุติการถายทอดเชื้อ เอชไอวีจากแม
สูลูก ป ๒๕๕๗ โดยบูรณาการงานของ กรมอนามัย กรมควบคุมโรค  กรมวิทยาศาสตรการแพทย และไดรับการ
สนับสนุนจากสภากาชาดไทยและศูนยความรวมมือไทยสหรัฐดานสาธารณสุข เพ่ือเพ่ิมคุณภาพการดําเนินงานการ
ปองกันการถายทอดเชื้อเอชไอวีจากแมสุลูก ครอบคลุมท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพท้ังคนไทยและตางดาว จึงขอ
ความรวมมือจากภาคสวนท่ีเก่ียวของใหสนับสนุนการดําเนินการตามแนวปฏิบัติโครงการจัดการเชิงรุก
เพ่ือยุติการถายทอดเชื้อ เอชไอวีจากแมสูลูกและการสงเสริมการเขาถึงการรักษาทารกท่ีติดเชื้อเอชไอวีโดยเร็วท่ีสุด
ดังนี้

๑. สนับสนุนการจัดการเชิงรุกเพ่ือยุติการถายทอดเชื้อเอชไอวีจากแมสูลูกและสงเสริมการเขาถึง
การรักษาทารกท่ีติดเชื้อเอชไอวีดวยยาตานไวรัสโดยเร็วท่ีสุด(ตามเอกสารแนบ ๑)

๒. สงเสริมใหทารกท่ีเกิดจากแมท่ีติดเชื้อเอชไอวีไดรับการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีโดยเร็ว
ดวยวิธี HIV-PCRตามความเสี่ยงตอการติดเชื้อเอชไอวีของทารก (ตามเอกสารแนบ ๒)

๓. สงเสริมใหทารกท่ีติดเชื้อเอชไอวีไดรับการเริ่มยาตานไวรัสโดยเร็วท่ีสุด(ภายในอายุ ๘ สัปดาห) และ
ไดรับยาตานไวรัสอยางสมํ่าเสมอ

๔. เพ่ิมความเขมแข็งของการบันทึกขอมูลเพ่ือกํากับติดตามการดําเนินงานการปองกันการถายทอด
เชื้อเอชไอวีจากแมสูลูกตามระบบปกติในโปรแกรม Perinatal HIV Intervention Monitoring System
และ National AIDS Program อยางตอเนื่องทุกราย



เอกสารแนบ ๑
แนวทางการจัดบริการเชิงรุกเพื่อยุติการถายทอดเช้ือเอชไอวีจากแมสูลูกและเริ่มยาตานไวรัสแกทารก
ท่ีติดเช้ือเอชไอวีใหเร็วท่ีสุด

การใหบริการของโรงพยาบาลเปนไปตามแนวทางมาตรฐานวิชาชีพ โดยใหบริการหลักดังตอไปนี้

๑. สงเสริมการฝากครรภคุณภาพ ฝากทองทุกที่ ฟรีทุกสิทธิ ์ตามแนวทางของกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข
๒. ใหคําปรึกษาเพ่ือตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี แกหญิงตั้งครรภทุกราย และสงเสริมการปรึกษาแบบคู
๓. ถาพบหญิงตั้งครรภท่ีติดเชื้อเอชไอวี ใหบริการปองกันการถายทอดเชื้อเอชไอวีจากแมสูลูกโดยเร็วท่ีสุด

๓.๑ ประเมินความเสี่ยงของการถายทอดเชื้อฯ (เสี่ยงสูง หรือ เสี่ยงท่ัวไป)และจัดการดูแลทารก
ตามระดับความเสี่ยง

๓.๒ เจาะเลือดและสงตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี ในชวงแรกเกิดทุกราย โดยเก็บเลือดบนกระดาษ
ซับเลือด (กระดาษชนิดเดียวกับการสงตรวจฮอรโมนไทรอยดเมื่อแรกเกิด)เพื่อตรวจHIV-
PCRท่ีศูนยวิจัยทางคลินิก สถาบันชีววิทยาศาสตรทางการแพทย กรมวิทยาศาสตรการแพทย
โดยไมเสียคาใชจายใดๆ ภายใตโครงการพิเศษของกรมวิทยาศาสตรการแพทยจะตรวจเลือดและ
รายงานผลตัวอยางแรกเกิดใหทุกราย หากพบวาผลเปนบวกจะมีการแจงผลทันที เพ่ือการจัดการ
เชิงรุกตอไป

๓.๓ ประเมินความเสี่ยงของการไมมาตามนัดเพ่ือวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีของทารกและจัดการ
ตามระดับความเสี่ยง

๓.๔ ติดตามทารกมารับการวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีตามแนวทางฯ ใหครอบคลุมมากท่ีสุด
๔. กรณีพบทารกมีผล HIV-PCRเปนบวก จะมีการติดตามใหคําแนะนําการจัดการเชิงรุกและเริ่มยา

ตานฯ ใหเร็วท่ีสุดจากหนวยงาน ตอไปนี้

๕. กรณีพบทารกมีผล HIV-PCRบวกหรือพบความเสี่ยงสูงตอการถายทอดเชื้อฯจากแมสูลูก หนวย
บริการควรทบทวนหาสาเหตุและกําหนดมาตรการปองกันเพ่ือลดความเสี่ยงในระบบบริการ

๖. บันทึกขอมูลตามระบบปกติในฐานขอมูล NAP-PMTCT ของสปสช. ใหครบทุกครั้งตั้งแตฝากครรภ
ถึงคลอด และรายงานในระบบกํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงานการปองกันการ
ถายทอดเชื้อเอชไอวีจากแมสูลูก (โปรแกรม PHIMS) ของกรมอนามัย

๗. ใชขอมูลจากระบบรายงานท่ีมีอยู เชน โปรแกรมPHIMS, NAP เพ่ือการพัฒนาคุณภาพบริการอยาง
ตอเนื่อง

หนวยงาน พ้ืนท่ีรับผิดชอบ
รพ.เชียงรายประชานุเคราะหจ.เชียงราย ภาคเหนือ
รพ.ศรีนครินทร จ.ขอนแกน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รพ.พระจอมเกลา จ.เพชรบุรี ภาคกลาง
รพ.หาดใหญ จ.สงขลา ภาคใต
HIV-NAT ศูนยวิจัยโรคเอดส สภากาชาดไทย กทม.ปริมลฑล และภาคตะวันออก



เอกสารแนบ ๒
แนวทางการตรวจวินิจฉัยการติดเช้ือเอชไอวีโดยเร็วดวยวิธี PCR
ในทารกแรกเกิดท่ีคลอดจากมารดาท่ีติดเช้ือเอชไอวี

ในสวนของการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีในเด็กท่ีคลอดจากแมท่ีติดเชื้อดวยวิธี HIV-PCR ไดแบง
เด็กท่ีมีความเสี่ยงตอการติดเชื้อจากแม ออกเปน ๒ กลุม ไดแก

๑. เสี่ยงท่ัวไป(standard risk) เด็กท่ีเกิดจากแมท่ีไดรับยาปองกันการติดเชื้อหรือยาตานไวรัสรวมกัน๓
ตัวนานกวา ๔ สัปดาหกอนคลอด หรือมีไวรัสในกระแสเลือดในระยะใกลคลอด <๕๐ copies/ml

๒. เสี่ยงสูง (high risk) เด็กท่ีเกิดจากแมไมไดฝากครรภ หรือไดรับยาตานไวรัสนอยกวา๔สัปดาหกอน
คลอด ไดรับยาตานไวรัสไมสมํ่าเสมอ หรือ VL ใกลคลอด>๕๐ copies/ml หรือเด็กกินนมแม

แนวทางการดําเนินงาน
๑. แนะนําใหเก็บเลือดทารกทุกรายท่ีคลอดจากแมท่ีติดเชื้อเม่ือแรกคลอด (อายุ ๒-๗ วัน)ท้ังเสี่ยงท่ัวไป

และเสี่ยงสูงใสกระดาษซับเลือด (dried blood spot) การเจาะจากเสนเลือดดํา ใสใหเต็มวงและไม
เคนเลือด

๒. ติดตอขอรับชุดเก็บตัวอยางกระดาษซับเลือดและขอมูลเพ่ิมเติม เพ่ือสงตรวจฟรีภายใตโครงการพิเศษ
ท่ีศูนยวิจัยทางคลินิก สถาบันชีววิทยาศาสตรทางการแพทย กรมวิทยาศาสตรการแพทย จังหวัด
นนทบุรี ๑๑๐๐๐ โทรศัพท/โทรสาร ๐๒-๙๖๕-๙๗๕๗

๓. กรมวิทยาศาสตรการแพทยจะตรวจเลือดและรายงานผลตัวอยางแรกเกิดใหทุกราย หากพบวาผลเปน
บวกจะมีการแจงผลทันที เพ่ือการจัดการเชิงรุกตอไป

๔. กรณีทารกมีผลการตรวจ HIV-PCR ท่ีแรกคลอด เปนบวกจะไดรับการแจงผลและประสานงานทันที
เพ่ือใหเด็กไดรับการรักษาท่ีเหมาะสมและติดตามเด็กมาตรวจ HIV-PCR ซ้ําโดยเร็วท่ีสุด ตาม
แนวทางฯ ของกระทรวงสาธารณสุข ท่ีสามารถสงตรวจฟรีตามสิทธิ์ในระบบหลักประกันสุขภาพ

ตารางการตรวจวินิจฉัยการติดเช้ือในเด็กท่ีคลอดจากแมติดเช้ือและแหลงทุนสนับสนุนในการตรวจ

อายุเด็ก เสี่ยงท่ัวไป เสี่ยงสูง ผูสนับสนุนงบประมาณ

แรกเกิด*
(๒-๗ วัน)

DBS for HIV-PCR* DBS for HIV-PCR* กรมวิทยาศาสตรการแพทย ภายใต
โครงการพิเศษ

๑ เดือน HIV-PCRครั้งท่ี ๑ HIV-PCR ครั้งท่ี ๑ กองทุนเอดส สปสช.

๒ เดือน HIV-PCRครั้งท่ี ๒ HIV-PCRครั้งท่ี ๒ กองทุนเอดส สปสช.

๔ เดือน* HIV-PCR* ครั้งท่ี ๓ กรมวิทยาศาสตรการแพทย ภายใต
โครงการพิเศษ

๑๒ เดือน Anti HIV - สิทธิ์ UC สปสช.
๑๘เดือน Anti HIV



หมายเหต:ุ *เปนบริการตรวจฟรีไมมีคาใชจายภายใตโครงการพิเศษสงไดเฉพาะท่ีศูนยวิจัยทางคลินิก สถาบัน
ชีววิทยาศาสตรทางการแพทย กรมวิทยาศาสตรการแพทย จังหวัดนนทบุรีดังนี้
- การสงตรวจ HIV-PCR สําหรับเด็กแรกเกิดท้ังเสี่ยงท่ัวไปและเสี่ยงสูง
- การสงตรวจ HIV-PCR สําหรับเด็กครั้งท่ี ๓ในกรณีผลการตรวจ HIV-PCR ครั้งท่ี ๑และครั้งท่ี ๒
เปนลบในเด็กมีความเสี่ยงสูง (high risk) และอายุต่ํากวา ๔ เดือนหรือมีผลแตกตางกัน
- การสงตรวจ HIV-PCR กรณีเด็กไรสิทธิ์ เชน ตางดาว และ/ หรือกรณีใดๆ ท่ีไมสามารถ
เขาเกณฑกองทุนเอดส สปสช.


