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สิทธิ

1. สํานักงาน
หลักประกัน
สุขภาพ
แห่งชาติ
2. ประกัน
สุขภาพต่าง
ด้ าว
3.ข้ าราชการ
4.
ประกันสังคม
5. ชําระเงิน
ทัวไป

HIV
Viral
load
ราคา

TAT

HIV Drug
resistance
ราคา

เอกสารทีต้ องใช้
TAT

1350

3 วันทําการ

6000

10 วันทําการ

NAP

1350
1700

3 วันทําการ
3 วันทําการ

6000
6000

10 วันทําการ
10 วันทําการ

หนังสือนําส่ง (ระบุสิทธิให้ ชัดเจน)
NAP, หนังสือนําส่ง

1700

3 วันทําการ

6000

10 วันทําการ

1700

3 วันทําการ

6000

10 วันทําการ

NAP, หนังสือนําส่ง
หนังสือนําส่ง (ระบุสถานทีชําระเงิน
ให้ ชดั เจน)

ตั ว อย่ าง หนัง สื อ ขอส่ ง ตรวจทางห้ องปฏิ บัติ ก ารผ่ า นศูน ย์ บ ริ ก ารพยาธิ วิท ยา คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิ บดี โดยใช้ สิทธิประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า (มีหรื อไม่มีก็ได้ ) ส่วนสิทธิ ประกันสังคม สิทธิ
ข้ าราชการ และสิทธิอืนๆทีชําระเงินเอง ต้ องมีหนังสือนําส่ง
ตราประจําหน่วยงาน
เลขทีหนังสือ
วันที
เรื อง

ขอส่งตัวอย่างตรวจผ่านศูนย์บริการพยาธิวิทยา

เรี ยน หัวหน้ าศูนย์บริ การพยาธิวิทยา
ด้ วยโรงพยาบาล.............................................................................ขอส่งตัวอย่างตรวจผู้ป่วย
เพือการตรวจทางห้ องปฏิบัติการ………………………… ผ่านศูนย์บริ การพยาธิวิทยา ดังนี
1. ชือ นามสกุล..............................................ส่งตรวจการทดสอบ
.................................................
2. ชือ นามสกุล..............................................ส่งตรวจการทดสอบ
.................................................
ทังนีผู้ป่วยตามรายชือขอส่งตรวจเป็ นผู้มีสิทธิ……………………...ตามการตรวจสอบสิทธิของโรงพยาบาล
..................................เป็ นทีเรี ยบร้ อยแล้ ว โดยได้ แนบหนังสือรับรองสิทธิผ้ ปู ่ วยมาด้ วย การแจ้ งหนี เพือ
การชํ าระค่าใช้ จ่าย ขอให้ เรี ยกเก็บ มาที โรงพยาบาล.......................................................โดยทาง
โรงพยาบาลจะเป็ นผู้รับผิดชอบการชําระค่าตรวจทางห้ องปฏิบัติการตามอัตราบริ การของศูนย์บริการพยาธิ
วิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
จึงเรียนมาเพือโปรดทราบและดําเนินการต่อไป

......................................................
ลงนามผู้มีอํานาจเบิกจ่าย

ขันตอนการเตรียมสิงส่ งตรวจ
1. โรงพยาบาลโทรแจ้ งผู้แทนประจําเขตหรือบริษัท คิว ไบโอซายน์
จํากัดเพือขอเบิก gel tube ล่วงหน้ า เพือใช้ สาํ หรับเจาะเลือด
จากคนไข้ (บริษัทยินดีสนับสนุนโดยไม่มีคา่ ใช้ จา่ ย, gel tube
เก็บรักษาทีอุณหภูมิ 2-25 องศาเซลเซียส)

2. เจ้ าหน้าทีเจาะเลือดจากคนไข้ และทําการปั นที 3,500 rpm
เป็ นเวลา 10 นาที (เก็บรักษาได้ 5 วันทีอุณหภูมิ 4-8 องศา
เซลเซียส)

3. เจ้ าหน้าทีกรอกข้ อมูลลงในระบบสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพ (NAP) และทําการ print
เพือเตรียมส่งเอกสารพร้ อมสิงส่งตรวจ
4.

ดําเนินการตามขันตอนการส่งสิงส่งตรวจและรอ

ผลการทดสอบตาม turnaround time ทีกําหนด

ขันตอนการส่ งสิงส่ งตรวจ
1. โรงพยาบาลต้ นทางโทรแจ้ งผู้แทนประจําเขตหรือบริษัท คิว ไบโอ
ซายน์ จํากัดล่วงหน้ าอย่างน้ อย 24 ชัวโมง

2. บริษัท คิว ไบโอซายน์ จํากัดแจ้ งยืนยันวันเวลารับตัวอย่างตามทีโรงพยาบาลต้ นทาง
ต้องการกับบริษัท TNT

3. บริษัท TNT เข้ าทําการแพ็คและรับตัวอย่างตามวันเวลา
ดังกล่าวและทําการจัดส่งให้ ห้องปฎิบตั ิการไวรัสวิทยา
โรงพยาบาลรามาธิบดี

4. ห้ องปฎิบตั ิการไวรัสวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดีรับ
ตัวอย่าง ทําการตรวจวิเคราะห์และรายงานผลกลับให้ กบั
โรงพยาบาลต้ นทางตามเวลาทีกําหนด

“จุดเด่นและข้ อดีของทางรามาทีคิดว่าเป็ นข้ อได้ เปรียบในการจะไปดึงเทสต์มาส่งรามา เพือให้
ผู้แทนแต่ละเขตไปช่วยโปรโมท”
1. มีการตรวจ Molecular แบบครบวงจรในทีๆเดียว คือการตรวจ PCR, Viral Load และ
Drug resistance ตามสิทธิการรักษาต่างๆ
-มีการรายงานผล Viral Load ย้ อนหลังให้ 5 ครัง Turnaround timeในการตรวจ VL
วันทําการ
-มีการใช้ เทคโนโลยี Next Generation Sequencing ในการตรวจหาเชือดือยา
- โดยมีการแปลผลเชือไวรัสเอชไอวีดือยา 5 ระดับ
1.
2.
3.
4.
5.

Susceptible
Potential low-level resistance
Low level resistance
Intermediate resistance
High level resistance

-มีการรายงานผลเปรียบเทียบการดือยาย้ อนหลังโดยใช้ ประวัติเดิม (viroscore plus)
Turnaround timeในการตรวจ DR วันทําการ
2. มีบริการตรวจ HCV VL และ HCV Genotype ในสิทธิ สปสช.
3. สามารถตามผลและส่งผลให้ ในกรณีเร่งด่วน ทางอีเมลล์

