Service Profile
งานบริ การยาต้ านไวรัสเอดส์โรงพยาบาลกันตัง จังหวัดตรัง
1.บริ บท องค์กร/เป้ าหมาย (Context)
ก. หน้ าที่และเป้ าหมาย
ให้บริการดูแลรักษาผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวีแบบองค์รวมตามมาตรฐาน
ข. ขอบเขตการให้บริ การ
1. ดูแลรักษาผูต้ ดิ เชือ้ เอชวีผใู้ หญ่ เปิ ดบริการทุกวันอังคาร ตัง้ แต่เวลา ๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.
2. บริการการให้คาปรึกษาตรวจหาเชือ้ เอชไอวีโดยสมัครใจ (Voluntary Counseling Testing;
VCT)เปิ ดให้บริการทุกวัน ตัง้ แต่เวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
3. บริการดูแลการป้ องกันการติดเชือ้ จากแม่ส่ลู กู ทัง้ ก่อนและหลังคลอดในคลินิกฝากครรภ์ตงั ้ แต่
วันจันทร์ถงึ วันพฤหัสบดี ตัง้ แต่เวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ค. ผูร้ บั ผลงานและความต้องการที่สาคัญ
ลูกค้าภายใน
ฝ่ าย/หน่วยงาน
ความต้องการของผูร้ บั ผลงาน
แผนกผูป้ ่ วยนอก
ต้องการแฟ้ มประวัตผิ ปู้ ่ วยในการวางแผนดูแลผูป้ ่ วยทีม่ ารับบริการนอกคลินิค
แพทย์
การประสานแนวทางการดูแลรักษาผูป้ ่ วยเอดส์ ให้เป็ นไปตามแผนการรักษาที่
ถูกต้องและการ ส่งต่อข้อมูล
แผนกผูป้ ่ วยใน
ต้องการแฟ้ มประวัตผิ ปู้ ่ วยในการวางแผนดูแลรักษาอย่าต่อเนื่องขณะเข้ารับการ
รักษา
เภสัชกรรมชุมชน
การบันทึกข้อมูลในระบบออนไลน์ NAP เพื่อเบิกยาในระบบ VMI ให้ถูกต้อง
ตามมาตรฐานต้องการข้อมูลในการวางแผนและเฝ้ าระวัง ADR shotและ
Long Term ของผูป้ ่ วยทีค่ รบถ้วนถูกต้อง และต่อเนื่อง
ฝ่ ายชันสูตรฯ
ต้องการคาสังสิ
่ ง่ ส่งตรวจทีถ่ ูกต้อง การบันทึกรหัส NAP เพื่อสื่อสารทีร่ วดเร็ว

ลูกค้าภายนอก
กลุ่มผูร้ บั บริ การ
ความต้องการของผูร้ บั บริ การ
๑. ผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวีผใู้ หญ่
๑.๑ กลุ่มผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวีผใู้ หญ่ทต่ี ดิ ตามการ ได้รบั การดูแลตามมาตรฐานการให้บริการผูต้ ดิ เชือ้ เอช
รักษาก่อนเริม่ ยาต้านไวรัส
ไอวี
ตรวจคัดกรองการติดเชือ้ ไวรัสตับอักเสบบี/ซี
- ได้รบั การให้ความรูเ้ กีย่ วกับโรคและการดูแลสุขภาพ

- ได้รบั ยาป้ องกันหรือรักษาโรคติดเชือ้ ฉวยโอกาสตาม
กรณี
- ได้รบั บริการสะดวก รวดเร็ว
- รักษาความลับของผูร้ บั บริการ
๑.๒ กลุ่มผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวีผใู้ หญ่ทไ่ี ด้รบั ยา -ได้รบั การดูแลตามมาตรฐานการให้บริการผูต้ ดิ เชือ้ เอช
ต้านไวรัส
ไอวี- ได้รบั การตรวจ CD4 viral load ทุกปี
-ตรวจคัดกรองการติดเชือ้ ไวรัสตับอักเสบบี /ซี ซิฟิลสิ
มะเร็งปากมดลูก วัณโรค (ตรวจ CMV กรณี CD4 <50)
- ได้รบั ยาป้ องกันหรือรักษาโรคติดเชือ้ ฉวยโอกาสตาม
กรณี
๑.๓ กลุ่มผูม้ ารับบริการตรวจเลือดหา รักษาความลับของผูร้ บั บริการ
เชือ้ เอชไอวีโดยสมัครใจ
-- ได้รบั การให้คาปรึกษาก่อนและหลังเจาะเลือด
- มีช่องทางด่วน ได้รบั บริการสะดวก รวดเร็ว
- รักษาความลับของผูร้ บั บริการ
๑.๔. กลุ่มหญิงตัง้ ครรภ์ทม่ี ารับบริการการ
-ได้รบั การดูแลตามมาตรฐานการให้บริการป้ องกันการ
ป้ องกันการติดเชือ้ จากแม่ส่ลู กู
ติดเชือ้ เอชไอวีจากแม่ส่ลู กู
- ได้รบั การตรวจ CD4 และ viral load สัปดาห์ท่ี ๓๖
ของการตัง้ ครรภ์
- ได้รบั ยาต้านไวรัสตามมาตรฐาน
- ลูกไม่ตดิ เชือ้ เอชไอวีจากมารดา
- เด็กทีค่ ลอดได้รบั การตรวจ HIV-PCR ๒ ครัง้ ทีอ่ ายุ ๑
- ๒ เดือน และ ๔ – ๖ เดือนและได้รบั การตรวจ AntiHIV ทีอ่ ายุ ๑๘ เดือน
- เด็กได้รบั ยาต้านไวรัสเพื่อป้ องกันการติดเชือ้ เอชไอวี
จากมารดาตามมาตรฐาน
- ได้รบั บริการสะดวก รวดเร็ว
- ได้รบั นมผสมเพื่อเลีย้ งแทนนมมารดาอย่างเพียงพอ
๑.๕.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
ข้อมูลผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวีและเอดส์ทเ่ี ปิ ดเผยต่อชุมชน
-ร่วมเป็ นวิทยากรกระบวนการในการสื่อสารชุมชน
ป้ องกันการติดเชือ้
-ข้อมูลการสื่อสารเพื่อส่งต่อเยีย่ มบ้านอย่างครบถ้วน
๑.๖องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
- ข้อมูลของผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวีทเ่ี ปิ ดเผยตัวเพื่อขอรับการ
ช่วยเหลือ
-การได้รบั ความรูเ้ กีย่ วกับการดูแลผูต้ อิ เชือ้ ในชุมชน

ง.ประเด็นคุณภาพที่สาคัญ (Key Quality Issues):
1. ผู้ติดเชื้อเข้าถึงระบบบริ การเร็วขึ้น
2. การขาดการติ ดตามการรักษา
จ. ศักยภาพ
1.จัดระบบบริการแบบ One stop service โดยทีมสหวิชาชีพแบ่งหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการ
ให้บริการทีช่ ดั เจน
2. มีระบบการบันทึกข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Hos xpเพื่อบันทึกประวัตกิ ารให้บริการ
3. มีระบบบันทึกการให้บริการผ่านระบบออนไลน์ NAP PROGRAM เพื่อรายงาน สปสช.
4. มีระบบบันทึกข้อมูลตัวชีว้ ดั ในโปรแกรม HIVQUAL- T
ข้อจากัดคือ
1. ยังขาดสถานทีใ่ นการให้การปรึกษาผูต้ ดิ เชือ้ /ผูป้ ่ วยเอดส์ทเ่ี ป็ นสัดส่วน
2.มีผรู้ บั บริการจานวนมากในแต่ละครัง้ ของการบริการ ทาให้เกิดความล่าช้ากรณีมผี ปู้ ่ วยราย
ใหม่เพื่อประเมินในการเริม่ ยาพร้อมกันหลายคน
3.- ระบบอินเตอร์เนตในโรงพยาบาลมีการใช้พร้อมกัน ทาให้บนั ทึกข้อมูลในระบบ NAP ได้
ล่าช้า
จ. ความท้าทาย/ความเสี่ยงที่สาคัญ
๑. การเข้าถึงระบบการดูแลของผูม้ ารับบริการรายใหม่
๒. การขาดการติดตามการรักษา
3..การเสียชีวติ ในผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี
ฉ. ปริมาณงานและการบริหารทรัพยากรต่างๆ (คน เทคโนโลยี เครือ่ งมือ)
ปริมาณงาน
กิจกรรม
ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙
จานวนผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวีผใู้ หญ่
341
341
341
371
372
จานวนครัง้ ของการให้บริการผูต้ ดิ เชือ้ เอช
1551
1848
1859
2024
1602
ไอวีผใู้ หญ่
จานวนผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวีเด็ก
26
20
26
19
14
จานวนครัง้ ของการให้บริการผูต้ ดิ เชือ้ เอช
117
88
106
91
62
ไอวีเด็ก
จานวนครัง้ ของการให้บริการการให้
685
700
700
871
142

คาปรึกษาตรวจหาเชือ้ เอชไอวีโดยสมัคร
ใจ
จานวนผูต้ ดิ เชือ้ รายใหม่
จานวนผูป้ ่ วยเอดส์รบั ยาต้านไวรัสราย
ใหม่

20
25

16
22

16
22

32
25

22
12

ปริมาณบุคลากร
บุคลากร
ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙
แพทย์*
2
2
2
1
1
เภสัชกร*
3
3
3
3
3
พยาบาล*
1
1
1
1
1
ผูช้ ่วยเหลือคนไข้
1
1
1
1
1
อาสาสมัครผูต้ ดิ เชือ้
2
2
2
2
2
*หมุนเวียนมาปฏิบตั หิ น้าที่
เครื่องมือ/อุปกรณ์
เครือ่ งมือ/อุปกรณ์
ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙
เครือ่ งชังน
่ ้ าหนัก*
1
1
1
1
1
เครือ่ งวัดความดัน*
1
1
1
1
1
เครือ่ งคอมพิวเตอร์
4
4
4
4
4
* ใช้รว่ มกับคลินิกเฉพาะโรคอื่นๆในพืน้ ทีเ่ ดีย่ วกัน (แต่มกี ารจัดบริการต่างวัน)
2.กระบวนการคุณภาพสาคัญ (Key Process)
กระบวนการสาคัญ
สิง่ ทีค่ าดหวัง
ความเสีย่ งสาคัญ
ตัวชีว้ ดั สาคัญ
1. การเข้าถึงและเข้ารับ
-ผูต้ ดิ เชือ้ ได้รบั การ
-ผูต้ ดิ เชือ้ มารับบริการเมือ่ - ค่ามัธยฐานของผลการ
บริการ
Counselingก่อนและหลัง มีอาการของโรคแทรก
ตรวจ CD4 ก่อนเริม่ ยา
เจาะเลือด
ซ้อนOI
ต้านไวรัส
-ผูต้ ดิ เชือ้ เข้ารับการรักษา
-ร้อยละของผูท้ ม่ี Cี D4
ด้วยยาต้านไวรัสโดยเร็ว
cout<100cell/µLขณะเริม่
ยาต้านไวรัส
2. การประเมินผูป้ ่ วย
ผูป้ ่ วยได้รบั การประเมิน -การประเมินสภาพไม่
-ผูร้ บั บริการได้รบั การคัด
2.1การประเมินผูป้ ่ วย
ปั ญหาสาคัญของผูป้ ่ วย ครอบคลุม
กรองถูกต้อง
- การคัดกรองและซัก
ทัง้ ด้านร่างกายและจิตใจ - ให้การช่วยเหลือ
- อัตราความถูกต้องของ
ประวัติ
- เพื่อประเมินสภาพ
เบือ้ งต้นล่าช้า
เวชระเบียน
- การตรวจวัดสัญญาณ
ผูป้ ่ วยและไม่เกิดอาการ -ไม่ได้รบั คาอธิบายผลการ
ชีพ
ไม่พงึ ประสงค์ขณะรอ
ประเมินสภาพ

-ประเมินการยอมรับการ
เจ็บป่ วย
-ประเมินความเสีย่ งใน
การรับและถ่ายทอดเชือ้
-ประเมินความพร้อมใน
การรักษาของผูต้ ดิ เชือ้
และผูด้ แู ล
2.2การส่งตรวจเพื่อ
ประกอบการวินิจฉัยโรค

ตรวจ
- เพื่อให้ผปู้ ่ วยและญาติ
เข้าใจ

-ผูต้ ดิ เชือ้ ไม่มผี ดู้ แู ล
-

- เพื่อค้นหาสาเหตุของ
โรค
- เพื่อสนับสนุนข้อมูลการ
ตรวจรักษาประกอบการ
วินิจฉัย

-ผูป้ ่ วยไม่ได้รบั การตรวจ
เพื่อประกอบการ
วินิจฉัยโรคทีจ่ าเป็ น
- ส่ง Investigate เกิน
ความจาเป็ น

-เพื่อประเมินสภาพผูป้ ่ วย
และวางแผนการให้การ
รักษา
3.การวางแผน
-เพื่อหาสาเหตุและแก้ไข
3.1 การวางแผนการดูแล ปั ญหาหรืออาการทีผ่ ปู้ ่ วย
ผูป้ ่ วย
เป็ นอยู่
- การวินิจฉัยโรคและให้ - เพื่อเป็ นข้อมูลและ
ข้อมูลผูป้ ่ วย
หลักฐานในการดูแลผูป้ ่ วย
- การส่งปรึกษาระหว่าง ร่วมกัน
วิชาชีพ
- เพื่อให้ผปู้ ่ วยได้รบั ทราบ
ข้อมูลการเจ็บป่ วยและ
การดูแลตนเองได้อย่าง
ถูกต้อง
- เพื่อปรึกษาปั ญหา
ร่วมกันในการวางแผน
ดูแลผูป้ ่ วยร่วมกัน
- เพื่อให้ผปู้ ่ วยได้รบั การ
ดูแลอย่างถูกต้อง
ปลอดภัย ไม่ม ี
ภาวะแทรกซ้อน
3.2 การวางแผนการ
- ผูป้ ่ วยและญาติสามารถ

-ไม่มกี ารบันทึกผลการ
ตรวจร่างกาย/ บันทึกได้
ไม่ครบถ้วนในสิง่ ทีส่ าคัญ
- วินิจฉัยโรคผิดพลาด
- ผูป้ ่ วยได้รบั ข้อมูลการ
เจ็บป่ วย แต่ไม่เข้าใจ/
ผูป้ ่ วยไม่ได้รบั ข้อมูลการ
เจ็บป่ วย

2.3 การวินิจฉัยโรค
-

- ผูป้ ่ วยไม่ได้รบั การ

-ร้อยละของผูป้ ่ วยได้รบั
การInvestigate ตาม
แนวทาง
-ร้อยละขอืงผูป้ ่ วยได้รบั
การประเมินสภาพ
ครบถ้วน ถูกต้อง
-อัตราความถูกต้องของ
เวชระเบียน
-ร้อยละของผูม้ าติดตาม
การรักษาในผูต้ ดิ เชือ้ ยัง
ไม่เริม่ ยา ARV มีผลการ
ตรวจ CD4 อย่างน้อย 1
ครัง้ /ปี
-ร้อยละของผูท้ ม่ี กี ารตรวจ
VL อย่างน้อย 1 ครัง้ /ปี
-ร้อยละของผูท้ ไ่ี ด้รบั ยา
ต้านไวรัสขาดการติดตาม
การรักษา
-ร้อยละของผูม้ ผี ลการ
ประเมินความสม่าเสมอใน
การทานยาต้านไวรัสiร้อย
ละ 100

-ร้อยละของผูต้ ดิ เชือ้ ที่

จาหน่าย

ดูแลสุขภาพตนเอง
ภายหลังจาหน่ าย

4.การดูแลผูป้ ่ วย
4.1 การดูแลทัวไป
่

- ให้การดูแลรักษาตาม
มาตรฐาน โดยทีมสห
สาขาวิชาชีพ
-ประเมินความสม่าเสมอ
ในการรับประทานยาทุก
ครัง้

- การให้คาปรึกษา

- เพื่อเป็ นข้อมูลให้ผปู้ ่ วย
ตัดสินใจ/ หรือมีการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม

- การประสานการดูแล
ผูป้ ่ วยภายในทีม
- การพิทกั ษ์สทิ ธิผปู้ ่ วย
4.2 การดูแลผูป้ ่ วยและ
การให้บริการทีม่ คี วาม

วางแผนจาหน่ายอย่าง
เหมาะสมตามระบบทีว่ าง
ไว้
- ขาดการดูแลร่วมใน
ทีมสหวิชาชีพในการวาง
แผนการจาหน่ าย
-ขาดการบันทึกข้อมูลที่
สาคัญ
-ขาดการส่งต่อข้อมูล
ภายในทีม

- ผูต้ ดิ เชือ้ ไม่ได้รบั
คาปรึกษาหรือข้อมูลที่
จาเป็ นประกอบการ
ตัดสินใจ
- ให้การดูแลรักษาตาม
-ขาดการส่งต่อข้อมูล
มาตรฐานโดยทีมสหสาขา ภายในทีม
วิชาชีพ
- เพื่อให้ผปู้ ่ วยได้รบั การ - ผูต้ ดิ เชือ้ ถูกละเมิดสิทธิ
คุม้ ครองสิทธิ ์
- ไม่เกิดอาการไม่พงึ
-เกิดอาการไม่พงึ ประสงค์
ประสงค์
หรือภาวะแทรกซ้อน

กลับมารักษาซ้าด้วยโรค
เดิมภายใน48ชม.
-ร้อยละของการเข้ารับ
การรักษาในโรงพยาบาล

-ร้อยละของผูม้ าติดตาม
การรักษาในผูต้ ดิ เชือ้ ยัง
ไม่เริม่ ยาต้านไวรัสมีผล
การตรวจ CD4 อย่างน้อย
1 ครัง้ /ปี
-ร้อยละของผูท้ ม่ี กี ารตรวจ
VL อย่างน้อย 1 ครัง้ /ปี
-ร้อยละของผูท้ ไ่ี ด้รบั ต้าน
ไวรัสขาดการติดตามการ
รักษา
-ร้อยละของผูม้ ผี ลการ
ประเมินความสม่าเสมอใน
การทานยาต้าน
ไวรัส=100 %
-ร้อยละของผูท้ ร่ี บั ยาต้าน
ไวรัสมาติดตามการรักษา
ตรงตามนัด
-ร้อยละของผูต้ ดิ เชือ้
สามารถแก้ไขปั ญหา
ตนเองได้หลังได้รบั การ
ปรึกษา
- อัตราความถูกต้องของ
เวชระเบียน
-ไม่มขี อ้ ร้องเรียนด้านการ
ถูกละเมิดสิทธิ
-ร้อยละของผูป้ ่ วยมี
อาการทรุดลงระหว่ารอ

เสีย่ งสูง
- การเฝ้ าระวังการ
เปลีย่ นแปลงขณะรอตรวจ
5. การให้ขอ้ มูลและเสริม
พลังแก่ผตู้ ดิ เชือ้ / ผูด้ แู ล
- การให้คาแนะนา/
ปรึกษาหลังตรวจ
- กิจกรรมเสริมทักษะแก่ผู้
ติดเชือ้ /ผูด้ แู ล
6. การดูแลต่อเนื่อง
- การนัด/ ติดตาม

-ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน
ขณะรอตรวจ

- การส่งต่อผูต้ ดิ เชือ้ ใน
กรณีทเ่ี ปิ ดเผยตัว

- เพื่อให้ผตู้ ดิ เชือ้ ที่
เปิ ดเผยตัวได้รบั การดูแล
รักษาอย่างต่อเนืองและ
เหมาะสม

- การรับไว้รกั ษาใน
โรงพยาบาล (Admitted)

- เพื่อให้ผตู้ ดิ เชือ้ ได้รบั
การดูแลรักษาอย่าง
เหมาะสม

- ส่งต่อ HHCในกรณีท่ี
เปิ ดเผยตัว

- เพื่อให้ผตู้ ดิ เชือ้ ที่
เปิ ดเผยตัวได้รบั ทราบ

ระหว่างรอตรวจ

- เพื่อให้ผตู้ ดิ เชือ้ และญาติ - ผูต้ ดิ เชือ้ และญาติไม่ได้
มีการเตรียมความพร้อม รับการให้ขอ้ มูลและเสริม
ในการดูแลผูป้ ่ วยร่วมกัน พลังในการดูแลตนเอง

- เพื่อให้ผตู้ ดิ เชือ้ ได้รบั
การดูแลรักษาทีต่ ่อเนื่อง

- ผูต้ ดิ เชือ้ ขาดนัด

ตรวจ

-ร้อยละของผูต้ ดิ เชือ้ และ
ผูป้ ่ วยเอดส์ทไ่ี ด้รบั การ
เสริมพลังสามารถดูแล
ตนเองได้อย่างเหมาะสม

-ร้อยละของผูท้ ไ่ี ด้รบั ต้าน
ไวรัสขาดการติดตามการ
รักษา
-ร้อยละของผูม้ าติดตาม
การรักษาในผูต้ ดิ เชือ้ ยัง
ไม่เริม่ ยา ต้านไววัสมีผล
การตรวจ CD4 อย่างน้อย
1 ครัง้ /ปี
- ผูต้ ดิ เชือ้ ทีเ่ ปิ ดเผยตัว
-ร้อยละของผูท้ ไ่ี ด้รบั ต้าน
ขาดการดูแลรักษาที่
ไวรัสขาดการติดตามการ
ต่อเนื่อง
รักษา
-ร้อยละของผูม้ าติดตาม
การรักษาในผูต้ ดิ เชือ้ ยัง
ไม่เริม่ ยา ต้านไววัสมีผล
การตรวจ CD4 อย่างน้อย
1 ครัง้ /ปี
- ผูต้ ดิ เชือ้ ไม่ได้รบั ทราบ -ร้อยละของผูต้ ดิ เชือ้ และ
ข้อมูลการเจ็บป่ วย/ การ ผูป้ ่ วยได้รบั การเฝ้ าระวัง
ดูแลรักษาทีเ่ หมาะสมตาม เพื่อป้ องกันอาการ
เปลีย่ นแปลง
-ร้อยละของผูป้ ่ วยได้รบั
การวางแผนการจาหน่าย
ร่วมกันอย่างเหมาะสม
- ผูต้ ดิ เชือ้ ทีเ่ ปิ ดเผยตัว
-ร้อยละของผูต้ ดิ เชือ้ ที่
ไม่ได้รบั การเยีย่ ม HHC เปิ ดเผยตัวได้รบั การ

ข้อมูลการเจ็บป่ วยการ
ดูแลรักษาและการดูแล
ติดตามอย่างต่อเนื่อง
-การติดตามเยีย่ มกรณีทผ่ี ู้ -เพื่อให้ผตู้ ดิ เชือ้ ทีไ่ ม่
ติดเชือ้ ทีไ่ ม่เปิ ดเผยตัว
เปิ ดเผยตัวได้รบั การ
จากคลินิก
ติดตามเยีย่ ม

-ผูต้ ดิ เชือ้ ทีเ่ ปิ ดเผยตัวไม่
สามารถปฏิบตั ติ าม
คาแนะนาได้
-ผูต้ ดิ เชือ้ ทีไ่ ม่เปิ ดเผยตัว
ไม่ได้รบั การติดตามเยีย่ ม
จากคลินิก

3.ตัวชี้วดั ผลการดาเนิ นงาน ( Performance Indicator)
ข้อมูล /ตัวชีว้ ดั
เป้ าหมา 2555
ย
1.ร้อยละของผูต้ ดิ เชือ้ /ผูป้ ่ วยเอดส์ทม่ี ขี อ้ บ่งชีไ้ ด้รบั
90% 100
ยาต้านไวรัส
2.ผูป้ ่ วยเอดส์/ผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวีได้รบั การตรวจคัด
90
71.03
กรองติดตามCD4
3. ร้อยละของผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี/ผูป้ ่ วยเอดส์ทไ่ี ด้รบั
90
91.69
ยาต้านไวรัสเอดส์ได้รบั การตรวจ viral load ปี ละ 1
ครัง้
4. ร้อยละของผูท้ ไ่ี ด้รบั ยาต้านไวรัสเอดส์สามารถ
>85 NA
ควบคุม viral load < 50 copies/ml
5. ร้อยละของผูท้ ไ่ี ด้รบั ยาต้านไวรัสเอดส์ม ี
< 5 NA
viral load > 1000 copies/ml
6. ร้อยละของผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี/ผูป้ ่ วยเอดส์ทไ่ี ด้รบั
> 90 96
ยาต้านฯได้รบั การประเมินติดตาม และมีค่า
adherence >ร้อยละ 95
7.อัตราการเสียชีวติ ผูป้ ่ วยรายใหม่ยงั ไม่เริม่ ยาต้าน < 10 0
ไวรัส
8. อัตราการเสียชีวติ ด้วยวัณโรค ใน 12 เดือนแรก
0
0
9. อัตราการเสียชีวติ ใน 12 เดือนแรกหลังเริม่ ยา
< 10 0
ต้านไวรัส
10. ร้อยละของผูท้ ข่ี าดการติดตามรักษา
< 10 2.5%
11.อัตราการตรวจมะเร็งปากมดลูก
>80 96.92

ติดตามเยีย่ มจากทีมHHC

-ร้อยละของผูต้ ดิ เชือ้ ทีไ่ ม่
เปิ ดเผยตัวได้รบั การ
ติดตามเยีย่ มจากคลินิก

2556

2557

2558

2559

93.33

97.2

100

93.33

93.84

73.33

86.02

86.33

86.69

84.16

79.30

82.17

78.19

81.11

94

98.65

NA

4.98

4.39

1.34

95.50

96.00

98.54

96.32

0

0

0.29

0.26

0
0

0
0

0
0.29

0
0.26

0
92

2.78
100

0
80

6.67
98.53

๔. กระบวนการหรือระบบงานเพื่อบรรลุเป้ าหมายและมีคณ
ุ ภาพ
๔.๑ระบบงานทีใ่ ช้อยูป่ ั จจุบนั และผลงานเด่น
1.โครงการลดช่องว่าง สร้างเครือข่ายในการดูแลผูป้ ่ วยวัณโรคและเอดส์ เพื่อเพิม่ การเข้าถึงยา
ต้านโดยเร็ว ลดการเสียชีวติ ในผูป้ ่ วยเอชไอวีทป่ี ่ วยด้วยวัณโรค ผลลัพธ์ทาให้ผปู้ ่ วยได้รบั ยาเร็วขึน้ อัตรา
ป่ วยด้วยวัณโรคลดลง
2. การสร้างเครือข่ายในการสื่อสารเพศในชุมชน ส่งผลให้ประชากรกลุ่มเสีย่ งสามารถประเมิน
ความเสีย่ งตนเองเข้ารับการบริการปรึกษาเพื่อเจาะเลือดโดยความสมัครใจและเข้าสู่ระบบการรักษาด้วย
ยาต้านไวรัสมีแนวโน้มทีด่ ขี น้ึ ด้วยอัตราการเริม่ ยาต้านไวรัสเอดส์
3. การจัด ให้ม ีพ ยาบาลผู้ป ระสานงาน และผู้รบั ผิด ชอบทุ ก หน่ ว ยงานในโรงพยาบาลเพื่อ
ประสาน
ความร่วมมือในการส่งต่อข้อมูล และกากับปฏิบตั ติ าม CPG มีการทบทวนการดูแลผูป้ ่ วยอย่างสม่าเสมอ
แกนนามิตรใหม่ปราสาทร่วมออกแบบระบบการดูแลผูป้ ่ ว ยและร่วมติดตามเยีย่ มในชุมชน ส่งผลให้อตั รา
การขาดการติดตามรักษา
มีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 8.90 เป็ นร้อยละ 5.60 อัตราการเสียชีวติ ใน
ขณะทีย่ งั ไม่เริม่ ยาต้านไวรัส ร้อยละ0 และอัตราการเสียชีวติ ใน 12 เดือนแรกหลังเริม่ ยาต้านไวรัส ลดลง
เหลือ0.26
4. โครงการส่งเสริมเพื่อลดการเกิดเชือ้ ดือ้ ยา ออกแบบการจัดกิจกรรมการสื่อสารเกี่ยวกับการ
ให้ ค วามรู้โ ดยใช้ คู่ ม ือ ชุ ด ความรู้ก ารดู แ ลรัก ษาส าหรับ ผู้ ติ ด เชื้ อ เอชไอวีแ ละผู้ ป่ วยเอดส์ โ ดยผ่ า น
กระบวนการเรียนรูโ้ ดยตรง ซึง่ จะมีการประเมินผูป้ ่ วยเป็ นระยะเกี่ยวกับความเข้าใจ ประกอบพฤติกรรม
การดูแลตนเอง อย่างสม่ าเสมอให้บริการพบว่าอัตราผู้ป่วยที่ได้รบั การส่งเสริมวินัยการรับประทานยา
ต่อเนื่องมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ เรื่อยๆ ในปี ๒๕๕๙ ผูท้ ม่ี ี Adherance>๙๕% ผูป้ ่ วยผูใ้ หญ่ เป็ นการลดอัตรา
การเกิดเชือ้ เอชไอวีทด่ี อ้ื ต่อยาต้านไวรัส
๔.๒การพัฒนาคุณภาพที่ อยู่ในระหว่างดาเนิ นการปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
4.2.1. ลดการเสียชีวติ ในผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี/ผูป้ ่ วยเอดส์
4.2.2. ลดการดือ้ ยาต้านไวรัสเอดส์ ของผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี/ผูป้ ่ วยเอดส์
5 .แผนการพัฒนาต่อเนื่อง
5.1. พัฒนาเครือข่ายชุมชนในการค้นหาประชาชนกลุ่มเสี่ยงเชิงรุกเพื่อค้นหาผู้ป่วยรายใหม่
เพิม่
การเข้าถึงยาต้านไวรัสโดยเร็วในการลดการเสียชีวติ
5.2.พัฒนาศักยภาพแกนนาจิตอาสาดูแลผู้ป่วยในชุมชนเพื่อติดตามเยี่ยมบ้านร่วมกับทีมสห
วิชาชีพ กรณีผปู้ ่ วยไม่เปิ ดเผยตัว เพื่อลดการเจ็บป่ วยด้วยโรคติดเชือ้ ฉวยโอกาส
5.3.การติดตามการขาดยา

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วดั การพัฒนา
1)ประเด็นคุณภาพที่สาคัญ/
2)เป้ าหมาย/วัตถุประสงค์
ความท้าทายที่สาคัญ
1.ลดการเสียชีวติ ในผูต้ ดิ เชือ้ เอช 1.เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการให้
ไอวี/ผูป้ ่ วยเอดส์
คาปรึกษาและตรวจเลือดเอดส์ดว้ ย
ความสมัครใจ
2.เพื่อส่งเสริมให้ผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี/
ผูป้ ่ วยเอดส์ทท่ี ราบผลตรวจเลือดมารับ
บริการตรวจรักษาตามนัดสม่าเสมอ

2.การดือ้ ยาต้านไวรัสเอดส์

1)ประเด็นคุณภาพที่สาคัญ/
ความท้าทายที่สาคัญ

1.เพื่อลดอัตราการดือ้ ยาต้านไวรัส
เอดส์ ของผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี/ผูป้ ่ วย
เอดส์
2)เป้ าหมาย/วัตถุประสงค์

3)ตัวชี้วดั และผลลัพธ์
1.จานวนผูท้ ม่ี ารับการปรึกษาเพื่อ
ตรวจหาเชือ้ เอดส์
2.อัตราการยินยอมเจาะเลือดของผูท้ ม่ี า
รับการปรึกษา
3.อัตราการเสียชีวติ ในผูป้ ่ วยรายใหม่
4.ร้อยละของผูป้ ่ วยทีย่ งั ไม่ได้รบั ยา ARV
ทีข่ าดการติดตามการรักษา
5.ร้อยละของผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั ยา ARV แล้ว
ขาดการติดตามการรักษา
1.ร้อยละของผูท้ ไ่ี ด้รบั ยาต้านไวรัสและมี
VL<50 copies/ml≥85%
2.ร้อยละของผูท้ ไ่ี ด้รบั ยาต้านไวรัสและมี
VL<1000 copies/ml<5%
3)ตัวชี้วดั และผลลัพธ์
3.อัตราการขาดการติดตามการรักษาของ
ผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั ยา ARV <10%
4.ร้อยละของผูป้ ่ วยทีม่ ผี ลการประเมิน
Drug adherence มากกว่าร้อยละ 95

4)กิ จกรรมพัฒนา
1.โครงการรณรงค์เพื่อเข้าถึง
ประชาชนกลุ่มเสีย่ ง
2.รณรงค์การประชาสัมพันธ์และให้
ความรูเ้ รือ่ งการป้ องกันการถ่ายทอด
เชือ้ เอชไอวี

1.โครงการส่งเสริมการรับประทานยา
ต้านไวรัสเอดส์อย่างสม่าเสมอ
2.การติดตามเยีย่ มบ้านในผูป้ ่ วยทีม่ ี
ปั ญหาAdherence ไม่สม่าเสมอ
4)กิ จกรรมพัฒนา

3.ภาวะแทรกซ้อนของผูป้ ่ วยจาก
การรับประทานยาต้านไวรัสเอดส์
ในระยะยาว

4.การขาดการติดตามการรักษา

≥90%
1.เพื่อติดตามภาวะแทรกซ้อนจากการ 1.ร้อยละของผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั ARV ได้รบั
รับประทานยาต้านไวรัสเอดส์
การคัดกรอง Lab ประจาปี ≥80%
2.เพื่อให้ผปู้ ่ วยทีม่ ภี าวะแทรกซ้อน
2.ร้อยละของผูป้ ่ วยทีม่ ภี าวะแทรกซ้อน
จากการรับประทานยาต้านไวรัสเอดส์ จากการรับประทานยาต้านไวรัสเอดส์
ได้รบั การรักษา
ได้รบั การดูแลรักษาตามมาตรฐาน≥90%

โครงการติดตามภาวะแทรกซ้อนจาก
การรับประทานยาต้านไวรัสเอดส์

