
ตรวจเลือด HIV PCR ซ้ำเพื่อยืนยันผลการวินิจฉัยในทารก
ทันที (การสงตรวจ HIV PCR ซ้ำตองทำกอนขึ้นทะเบียน 
NAP เพื่อการรักษา เพื่อรักษาสิทธิ์การตรวจครั้งตอไป)

เริ่มยาตานไวรัสโดยเร็วที่สุดดวยสูตรยา AZT+3TC+LPV/r 
โดยไมตองรอผล HIV PCR ยืนยันและไมตองรอผล CD4 
เพื่อประโยชนในการลดจำนวนแหลงซอนตัวของไวรัส
ในทารก

โครงการภายใตความรวมมือของ
กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ศูนยความรวมมือไทย-สหรัฐ ดานสาธารณสุข
 ศูนยวิจัยโรคเอดส สภากาชาดไทย 

การจัดการรายบุคคลโดยใช
เครือขายการจัดการเชิงรุก 

โครงการจัดการเชิงรุกเพื่อ
ยุติการถายทอดเชื้อเอชไอวี
จากแมสูลูกและเริ่มยาตาน

ไวรัสแกทารกที่ติดเชื้อ
เอชไอวีใหเร็วที่สุด 

ทารกที่มีผล HIV PCR +ve

รายงานทันทีโดย PCR labs 
กรมวิทยาศาสตรการแพทย 
และคณะเทคนิคการแพทย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

โรงพยาบาล

-เริ่มยาตานฯ สูตรรักษา
 โดย  เร็วที่สุด
-ตรวจ HIV PCR ซ้ำเร็วที่สุด
-คียโปรแกรมสปสช.(NAP)
-ติดตาม adherence

สงอีเมลใหผูจัดการ
สวนกลางกรมอนามัย 
กรมควบคุมโรค 
ศูนยความรวมมือไทย 
สหรัฐดานสาธารณสุข 
กรมวิทย HIVNAT 
เพื่อชวยติดตามการ
ดำเนินงานในภาพรวม

ผูจัดการภาค 5 แหง: 
รพ.ศรีนครินทร รพ.เชียงรายประชานุเคราะห 
รพ.พระจอมเกลา รพ.หาดใหญ และ HIVNAT
ติดตามผูประสานงานเอชไอวีของโรงพยาบาล 
วาทารกไดรับการตรวจเลือดและเริ่มยาโดยเร็ว
ที่สุดตามแนวทางการรักษาของประเทศและ

สอบสวนสาเหตุของการติดเชื้อรายใหมในทารก

การดูแลทารกที่มีผล HIV PCR เปนบวกครั้งแรก

โครงการพิเศษอื่นๆ ที่ใหการสนับสนุนการตรวจเลือด
พิเศษเพิ่มเติมจากการตรวจในระบบปกติ สำหรับทารก
ที่มีผล HIV PCR เปนบวก ไดแก
  - HIV viral resistance สงตัวอยางเปนกระดาษกรอง 
   (Whatman no.903) สงทางไปรษณีย  ติดตอ
   คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม
  - HIV viral load กอนเริ่มยาตานไวรัส ติดตอ
   ศูนยวิจัยโรคเอดส สภากาชาดไทย

กรมอนามัย: 
 - คุณฉวีวรรณ ตนพุดซา โทร. 08-1928- 9580 
   อีเมล:        chawee_phd@yahoo.co.th
 - คุณปริวรรต ตั้งพงษ โทร. 08-6909-9971 
   อีเมล: pariwat_notee@hotmail.com  
กรมควบคุมโรค: 
 - คุณพัชรภรณ ภวภูตานนท โทร. 08-3494-6516 
   อีเมล: ppavapu@yahoo.com
 - คุณศุภารัตน หงสประเสริฐ โทร. 08-2480-5996 
   อีเมล: suparut.h@hivnat.org
กรมวิทยาศาสตรการแพทย: 
 - คุณหรรษา ไทยศรี โทร. 08-9245-9959 
   อีเมล: hansa.t@dmsc.mail.go.th
 - คุณชายแดน บุญรสศักดิ ์โทร. 08-4084-2697 
   อีเมล: chaydan.b@dmsc.mail.go.th
คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม: 
 - อ.ดร.ธนวรรณ สำลีรัตน และคุณปนัดดา พุทธคำ 
   โทร. 08-5917-6741, 08-1716-0050
ศูนยวิจัยโรคเอดส สภากาชาดไทย: 
 - คุณตุลาทิพย โทร. 08-1925-7171 
 - คุณธิดารัตน    โทร. 08-9143-6634

เบอรโทรติดตอ



แนวทางดำเนินงาน 
สงเสริมการฝากครรภครั้งแรกกอนอายุครรภ 12 สัปดาห

ใหบริการตรวจเอชไอวีในหญิงตั้งครรภ/หญิงคลอด ทุกราย 

ในรายที่ติดเชื้อใหบริการปองกันการถายทอดเชื้อเอชไอวี

จากแมสูลูกโดยเร็วที่สุดตามแนวทางกระทรวงสาธารณสุข 

ป พ.ศ. 2557

ใหทารกที่คลอดจากแมติดเชื้อเอชไอวีทุกรายไดรับการตรวจ

วินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีตั้งแตแรกเกิดและตามแนวทาง

(ตารางที่ 1)

ใหทารกที่ติดเชื้อเอชไอวีไดรับการเริ่มยาตานไวรัสโดยเร็ว

ที่สุด (ภายในอายุ 8 สัปดาห)

กรณีหญิงตั้งครรภ และทารก ไรสิทธิ์และสิทธิ์ตางดาว 

(กัมพูชา สปป.ลาว พมา) รับบริการตามมาตรฐานและแนว

ทางของประเทศทั้งการตรวจเลือดทารก ยาปองกันและรักษา

สำหรับทารกและแมภายใตโครงการพิเศษ (สนับสนุนการ

ดำเนินงานโดย กรมอนามัย  รวมกับ ศูนยวิจัยโรคเอดส 

สภากาชาดไทย)          

การตรวจเลือดที่แรกเกิด 

แนะนำใหเก็บเลือดทารกทุกรายที่คลอดจากแมที่ติด

เชื้อเมื่อแรกคลอด (อายุ 2-7 วัน)ทั้งเสี่ยงทั่วไปและ

เสี่ยงสูงใสกระดาษซับเลือด (dried blood spot) โดยการ

เจาะจากเสนเลือดดำ ใสใหเต็มวงและไมเคนเลือด 

ภายใตโครงการพิเศษ กรมวิทยาศาสตรการแพทย 

นนทบุรีและคณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

จะตรวจเลือดและรายงานผลตัวอยางแรกเกิดใหทุกราย 

กรณีทารกมีผลการตรวจ HIV-PCR ที่แรกคลอดเปนบวกจะ

ไดรับการแจงผลและประสานงานทันที เพื่อใหเด็กไดรับ

การรักษาที่เหมาะสมและติดตามเด็กมาตรวจ HIV-PCR 

ซ้ำโดยเร็วที่สุด 

แนวทางการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีใน
ทารกที่คลอดจากแมที่ติดเชื้อเอชไอวี

และแหลงทุนสนับสนุนการตรวจ

* เสี่ยงทั่วไป (Standard risk) ทารกที่คลอดจากแมที่ไดรับยา
 ปองกันการต ิดเชื้อหรือยาตานไวรัสรวมกัน 3 ตัวนานกวา 4
 สัปดาหกอนคลอด  ห รือมีไวรัสในกระแสเลือดในระยะใกล
 คลอด <50 copies/ml
** เสี่ยงสูง (High risk) ทารกที่คลอดจากแมไมไดฝากครรภ 
 หรือไดรับยา ตานไวรัสนอยกวา 4 สัปดาหกอนคลอด ไดรับยา
 ตานไวรัสไมสม่ำเสมอ  หรือ VL ใกลคลอด >50 copies/ml 
 หรือเด็กกินนมแม
# กรมวิทยาศาสตรการแพทย และคณะเทคนิคการแพทย 
 มหาวิทยาลัย   เชียงใหม บริการตรวจ HIV-PCR ฟรี ภายใต
 โครงการพิเศษ โดยสง   ตรวจไดเฉพาะที่
  1. ศูนยวิจัยทางคลินิกสถาบันชีววิทยาศาสตรทาง   การแพทย      
   กรมวิทยาศาสตรการแพทย จังหวัดนนทบุรี    ใชกระดาษคัด
   กรอง   ไทรอยดทารกแรกเกิด
  2. คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม    ใชกระดาษ    
   Whatman no.903

ความสำคัญของโครงการ
  การวินิจฉัยและรักษาทารกที่ติดเชื้อเอชไอวีโดยเร็วที่สุด 

ชวยลดอัตราปวยและตายในทารก นอกจากนี้ยังลดจำนวน

แหลงซอนตัวของเชื้อไวรัสเอชไอวีในทารก ซึ่งจะสงผลตอผล

ลัพธในการรักษาและการพยากรณโรคของเด็กในระยะยาว 

(ยิ่งเริ่มยาเร็วยิ่งดี หากทำไดภายใน 1 วันแรก หรือภายใน

อายุไมเกิน 8 สัปดาห) 

  ในป  พ.ศ. 2555 มีเด็กทารกที่คลอดจากแมที่ติดเชื้อ

เอชไอวีในประเทศไทยเพียงรอยละ 70 เทานั้นที่ไดรับการ

ตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีและในทารกที่ติดเชื้อเอชไอวี 

มีเพียงรอยละ 52 เทานั้นที่ไดรับยาตานไวรัสในขวบปแรก 

จึงมีความจำเปนตองดำเนินโครงการฯ 

* **

# #

#

1

(2-7 วัน)

2

4

12

18

1 1

2 2

3
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