
Service Profile 
งานบริการยาต้านไวรสัเอดสโ์รงพยาบาลกนัตงั จงัหวดัตรงั 

1.บริบท  องคก์ร/เป้าหมาย (Context) 
ก. หน้าท่ีและเป้าหมาย 
 ใหบ้รกิารดแูลรกัษาผูต้ดิเชือ้เอชไอวแีบบองค์รวมตามมาตรฐาน      
ข. ขอบเขตการให้บริการ 
 1. ดแูลรกัษาผูต้ดิเชือ้เอชวผีูใ้หญ่ เปิดบรกิารทุกวนัองัคาร ตัง้แต่เวลา ๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.  

2. บรกิารการใหค้ าปรกึษาตรวจหาเชือ้เอชไอวโีดยสมคัรใจ (Voluntary Counseling Testing; 
VCT)เปิดใหบ้รกิารทุกวนั ตัง้แต่เวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

3.  บรกิารดแูลการป้องกนัการตดิเชือ้จากแมสู่่ลกูทัง้ก่อนและหลงัคลอดในคลนิิกฝากครรภต์ัง้แต่
วนัจนัทรถ์งึวนัพฤหสับด ีตัง้แต่เวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
ค. ผูร้บัผลงานและความต้องการท่ีส าคญั 
ลกูค้าภายใน 

ฝ่าย/หน่วยงาน ความต้องการของผูร้บัผลงาน 
แผนกผูป่้วยนอก ตอ้งการแฟ้มประวตัผิูป่้วยในการวางแผนดูแลผูป่้วยทีม่ารบับรกิารนอกคลนิิค 
แพทย ์ การประสานแนวทางการดแูลรกัษาผูป่้วยเอดส ์ใหเ้ป็นไปตามแผนการรกัษาที่

ถูกตอ้งและการ ส่งต่อขอ้มลู  
แผนกผูป่้วยใน ตอ้งการแฟ้มประวตัผิูป่้วยในการวางแผนดูแลรกัษาอย่าต่อเนื่องขณะเขา้รบัการ

รกัษา 
เภสชักรรมชุมชน การบนัทกึขอ้มลูในระบบออนไลน์ NAP เพื่อเบกิยาในระบบ VMI ใหถู้กตอ้ง

ตามมาตรฐานตอ้งการขอ้มลูในการวางแผนและเฝ้าระวงั  ADR  shotและ  
Long  Term  ของผูป่้วยทีค่รบถว้นถูกตอ้ง และต่อเนื่อง 

ฝ่ายชนัสตูรฯ ตอ้งการค าสัง่สิง่ส่งตรวจทีถู่กตอ้ง การบนัทกึรหสั NAP เพื่อสื่อสารทีร่วดเรว็ 
 
 
 
 
ลกูค้าภายนอก 

กลุ่มผูร้บับริการ ความต้องการของผูร้บับริการ 
๑. ผูต้ดิเชือ้เอชไอวผีูใ้หญ่ 
๑.๑ กลุ่มผูต้ดิเชือ้เอชไอวผีูใ้หญ่ทีต่ดิตามการ
รกัษาก่อนเริม่ยาตา้นไวรสั 
 

 
ไดร้บัการดแูลตามมาตรฐานการใหบ้รกิารผูต้ดิเชือ้เอช
ไอว ี
ตรวจคดักรองการตดิเชือ้ไวรสัตบัอกัเสบบ/ีซ ี 
- ไดร้บัการใหค้วามรูเ้กีย่วกบัโรคและการดแูลสุขภาพ 



- ไดร้บัยาป้องกนัหรอืรกัษาโรคตดิเชือ้ฉวยโอกาสตาม
กรณี 
- ไดร้บับรกิารสะดวก รวดเรว็ 
- รกัษาความลบัของผูร้บับรกิาร 

    ๑.๒ กลุ่มผูต้ดิเชือ้เอชไอวผีูใ้หญ่ทีไ่ดร้บัยา
ตา้นไวรสั 
 
 
 

-ไดร้บัการดแูลตามมาตรฐานการใหบ้รกิารผูต้ดิเชือ้เอช
ไอว-ี ไดร้บัการตรวจ CD4 viral load ทุกปี 
-ตรวจคดักรองการตดิเชือ้ไวรสัตบัอกัเสบบ ี/ซ ีซฟิิลสิ 
มะเรง็ปากมดลกู วณัโรค (ตรวจ CMV กรณ ีCD4 <50) 
- ไดร้บัยาป้องกนัหรอืรกัษาโรคตดิเชือ้ฉวยโอกาสตาม
กรณี 

       ๑.๓ กลุ่มผูม้ารบับรกิารตรวจเลอืดหา
เชือ้เอชไอวโีดยสมคัรใจ 
 
 

รกัษาความลบัของผูร้บับรกิาร 
-- ไดร้บัการใหค้ าปรกึษาก่อนและหลงัเจาะเลอืด 
- มชี่องทางด่วน ไดร้บับรกิารสะดวก รวดเรว็  
- รกัษาความลบัของผูร้บับรกิาร 

๑.๔. กลุ่มหญงิตัง้ครรภท์ีม่ารบับรกิารการ
ป้องกนัการตดิเชือ้จากแมสู่่ลกู 
 
 

-ไดร้บัการดแูลตามมาตรฐานการใหบ้รกิารป้องกนัการ
ตดิเชือ้เอชไอวจีากแมสู่่ลกู 
 - ไดร้บัการตรวจ CD4 และ viral load สปัดาหท์ี ่๓๖ 
ของการตัง้ครรภ ์
- ไดร้บัยาต้านไวรสัตามมาตรฐาน 
- ลกูไมต่ดิเชือ้เอชไอวจีากมารดา 
- เดก็ทีค่ลอดไดร้บัการตรวจ HIV-PCR ๒ ครัง้ ทีอ่าย ุ๑ 
- ๒ เดอืน และ ๔ – ๖ เดอืนและไดร้บัการตรวจ Anti-
HIV ทีอ่าย ุ๑๘ เดอืน 
- เดก็ไดร้บัยาต้านไวรสัเพื่อป้องกนัการตดิเชือ้เอชไอวี
จากมารดาตามมาตรฐาน 
- ไดร้บับรกิารสะดวก รวดเรว็ 
- ไดร้บันมผสมเพื่อเลีย้งแทนนมมารดาอย่างเพยีงพอ 

๑.๕.โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล ขอ้มลูผูต้ดิเชือ้เอชไอวแีละเอดสท์ีเ่ปิดเผยต่อชุมชน 
-รว่มเป็นวทิยากรกระบวนการในการสื่อสารชุมชน
ป้องกนัการตดิเชือ้  
-ขอ้มลูการสื่อสารเพื่อส่งต่อเยีย่มบา้นอยา่งครบถว้น 

๑.๖องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 
 

- ขอ้มลูของผูต้ดิเชือ้เอชไอวทีีเ่ปิดเผยตวัเพื่อขอรบัการ
ช่วยเหลอื 
-การไดร้บัความรูเ้กีย่วกบัการดแูลผูต้อิเชือ้ในชุมชน 



  

  

 
ง.ประเดน็คณุภาพท่ีส าคญั (Key Quality Issues): 
 1. ผู้ติดเช้ือเข้าถึงระบบบริการเรว็ขึ้น 

 2. การขาดการติดตามการรกัษา 
จ. ศกัยภาพ 
 1.จดัระบบบรกิารแบบ One stop service โดยทมีสหวชิาชพีแบ่งหน้าทีร่บัผดิชอบในการ
ใหบ้รกิารทีช่ดัเจน 
 2. มรีะบบการบนัทกึขอ้มลูโดยใชโ้ปรแกรม Hos xpเพื่อบนัทกึประวตักิารใหบ้รกิาร 
 3. มรีะบบบนัทกึการใหบ้รกิารผ่านระบบออนไลน์ NAP PROGRAM เพื่อรายงาน สปสช. 
 4. มรีะบบบนัทกึขอ้มลูตวัชีว้ดัในโปรแกรม HIVQUAL- T  
ข้อจ ากดัคือ     
 1. ยงัขาดสถานทีใ่นการใหก้ารปรกึษาผูต้ดิเชือ้/ผูป่้วยเอดสท์ีเ่ป็นสดัส่วน 
 2.มผีูร้บับรกิารจ านวนมากในแต่ละครัง้ของการบรกิาร ท าใหเ้กดิความล่าชา้กรณีมผีูป่้วยราย
ใหมเ่พื่อประเมนิในการเริม่ยาพรอ้มกนัหลายคน 
 3.- ระบบอนิเตอรเ์นตในโรงพยาบาลมกีารใชพ้รอ้มกนั ท าใหบ้นัทกึขอ้มลูในระบบ NAP ได้
ล่าชา้  
จ. ความท้าทาย/ความเส่ียงท่ีส าคญั 
 ๑. การเขา้ถงึระบบการดแูลของผูม้ารบับรกิารรายใหม่ 
 ๒. การขาดการตดิตามการรกัษา 
 3..การเสยีชวีติในผูต้ดิเชือ้เอชไอว ี
ฉ. ปรมิาณงานและการบรหิารทรพัยากรต่างๆ (คน เทคโนโลย ีเครือ่งมอื) 
ปรมิาณงาน 

กจิกรรม ปี ๒๕๕๕ ปี๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ 
จ านวนผูต้ดิเชือ้เอชไอวผีูใ้หญ่ 341 341 341 371 372 
จ านวนครัง้ของการใหบ้รกิารผูต้ดิเชือ้เอช
ไอวผีูใ้หญ่ 

1551 1848 1859 2024 1602 

จ านวนผูต้ดิเชือ้เอชไอวเีดก็ 26 20 26 19 14 
จ านวนครัง้ของการใหบ้รกิารผูต้ดิเชือ้เอช
ไอวเีดก็ 

117 88 106 91 62 

จ านวนครัง้ของการใหบ้รกิารการให้ 685 700 700 871 142 



ค าปรกึษาตรวจหาเชือ้เอชไอวโีดยสมคัร
ใจ 
จ านวนผูต้ดิเชือ้รายใหม่ 20 16 16 32 22 
จ านวนผูป่้วยเอดสร์บัยาตา้นไวรสัราย
ใหม่ 

25 22 22 25 12 

 
ปรมิาณบุคลากร 

บุคลากร ปี ๒๕๕๕ ปี๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ 
แพทย*์ 2 2 2 1 1 
เภสชักร* 3 3 3 3 3 
พยาบาล* 1 1 1 1 1 
ผูช้่วยเหลอืคนไข ้ 1 1 1 1 1 
อาสาสมคัรผูต้ดิเชือ้ 2 2 2 2 2 

*หมนุเวยีนมาปฏบิตัหิน้าที่ 
เครื่องมือ/อปุกรณ์ 

เครือ่งมอื/อุปกรณ์ ปี ๒๕๕๕ ปี๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ 
เครือ่งชัง่น ้าหนกั* 1 1 1 1 1 
เครือ่งวดัความดนั* 1 1 1 1 1 
เครือ่งคอมพวิเตอร ์ 4 4 4 4 4 

* ใชร้ว่มกบัคลนิิกเฉพาะโรคอื่นๆในพืน้ทีเ่ดีย่วกนั (แต่มกีารจดับรกิารต่างวนั) 
2.กระบวนการคณุภาพส าคญั  (Key  Process) 
กระบวนการส าคญั สิง่ทีค่าดหวงั ความเสีย่งส าคญั ตวัชีว้ดัส าคญั 

1. การเขา้ถงึและเขา้รบั
บรกิาร 

 -ผูต้ดิเชือ้ไดร้บัการ
Counselingก่อนและหลงั
เจาะเลอืด 
-ผูต้ดิเชือ้เขา้รบัการรกัษา
ดว้ยยาตา้นไวรสัโดยเรว็ 

-ผูต้ดิเชือ้มารบับรกิารเมือ่
มอีาการของโรคแทรก
ซอ้นOI 
 

- ค่ามธัยฐานของผลการ
ตรวจ CD4 ก่อนเริม่ยา
ตา้นไวรสั 
-รอ้ยละของผูท้ีม่CีD4 
cout<100cell/µLขณะเริม่
ยาตา้นไวรสั 

2. การประเมนิผูป่้วย 
2.1การประเมนิผูป่้วย 
- การคดักรองและซกั
ประวตั ิ
- การตรวจวดัสญัญาณ
ชพี 

ผูป่้วยไดร้บัการประเมนิ
ปัญหาส าคญัของผูป่้วย
ทัง้ดา้นร่างกายและจติใจ 
- เพื่อประเมนิสภาพ
ผูป่้วยและไมเ่กดิอาการ
ไมพ่งึประสงคข์ณะรอ

-การประเมนิสภาพไม่
ครอบคลุม 
- ใหก้ารช่วยเหลอื
เบือ้งตน้ล่าชา้ 
-ไมไ่ดร้บัค าอธบิายผลการ
ประเมนิสภาพ 

-ผูร้บับรกิารไดร้บัการคดั
กรองถูกตอ้ง 
- อตัราความถูกตอ้งของ
เวชระเบยีน 



-ประเมนิการยอมรบัการ
เจบ็ป่วย                          
-ประเมนิความเสีย่งใน
การรบัและถ่ายทอดเชือ้                               
-ประเมนิความพรอ้มใน
การรกัษาของผูต้ดิเชือ้
และผูด้แูล 

ตรวจ 
- เพื่อใหผู้ป่้วยและญาติ
เขา้ใจ 

-ผูต้ดิเชือ้ไมม่ผีูด้แูล                      
- 

2.2การส่งตรวจเพื่อ
ประกอบการวนิิจฉยัโรค 

- เพื่อคน้หาสาเหตุของ
โรค 
- เพื่อสนบัสนุนขอ้มลูการ
ตรวจรกัษาประกอบการ
วนิิจฉยั 

-ผูป่้วยไมไ่ดร้บัการตรวจ
เพื่อประกอบการ
วนิิจฉยัโรคทีจ่ าเป็น 
- ส่ง Investigate เกนิ
ความจ าเป็น 

-รอ้ยละของผูป่้วยไดร้บั
การInvestigate ตาม
แนวทาง 
-รอ้ยละของืผูป่้วยไดร้บั
การประเมนิสภาพ
ครบถว้น ถูกตอ้ง 

2.3 การวนิิจฉยัโรค 
-  
 

-เพื่อประเมนิสภาพผูป่้วย
และวางแผนการใหก้าร
รกัษา 

-ไมม่กีารบนัทกึผลการ
ตรวจร่างกาย/ บนัทกึได้
ไมค่รบถว้นในสิง่ทีส่ าคญั 

-อตัราความถูกตอ้งของ
เวชระเบยีน 

3.การวางแผน 
3.1 การวางแผนการดแูล
ผูป่้วย 
- การวนิิจฉัยโรคและให้
ขอ้มลูผูป่้วย 
- การส่งปรกึษาระหว่าง
วชิาชพี 

-เพื่อหาสาเหตุและแกไ้ข
ปัญหาหรอือาการทีผู่ป่้วย
เป็นอยู่ 
- เพื่อเป็นขอ้มลูและ
หลกัฐานในการดแูลผูป่้วย
รว่มกนั 
- เพื่อใหผู้ป่้วยไดร้บัทราบ
ขอ้มลูการเจบ็ป่วยและ
การดแูลตนเองไดอ้ย่าง
ถูกตอ้ง 
- เพื่อปรกึษาปัญหา
รว่มกนัในการวางแผน
ดแูลผูป่้วยรว่มกนั 
- เพื่อใหผู้ป่้วยไดร้บัการ
ดแูลอยา่งถูกตอ้ง 
ปลอดภยั ไม่มี
ภาวะแทรกซอ้น 

- วนิิจฉยัโรคผดิพลาด 
- ผูป่้วยไดร้บัขอ้มลูการ
เจบ็ป่วย แต่ไมเ่ขา้ใจ/ 
ผูป่้วยไมไ่ดร้บัขอ้มลูการ
เจบ็ป่วย 
 

-รอ้ยละของผูม้าตดิตาม
การรกัษาในผูต้ดิเชือ้ยงั
ไมเ่ริม่ยา ARV มผีลการ
ตรวจ CD4 อยา่งน้อย 1 
ครัง้/ปี 
-รอ้ยละของผูท้ีม่กีารตรวจ 
VL อยา่งน้อย 1 ครัง้/ปี 
-รอ้ยละของผูท้ีไ่ดร้บัยา
ตา้นไวรสัขาดการตดิตาม
การรกัษา 
-รอ้ยละของผูม้ผีลการ
ประเมนิความสม ่าเสมอใน
การทานยาต้านไวรสัiรอ้ย
ละ 100  

3.2 การวางแผนการ - ผูป่้วยและญาตสิามารถ - ผูป่้วยไมไ่ดร้บัการ -รอ้ยละของผูต้ดิเชือ้ที่



จ าหน่าย ดแูลสุขภาพตนเอง
ภายหลงัจ าหน่าย 

วางแผนจ าหน่ายอยา่ง
เหมาะสมตามระบบทีว่าง
ไว ้
- ขาดการดแูลรว่มใน
ทมีสหวชิาชพีในการวาง
แผนการจ าหน่าย 

กลบัมารกัษาซ ้าดว้ยโรค
เดมิภายใน48ชม. 
-รอ้ยละของการเขา้รบั
การรกัษาในโรงพยาบาล 

4.การดแูลผูป่้วย 
4.1 การดแูลทัว่ไป 
 
 
 
 
 

- ใหก้ารดแูลรกัษาตาม
มาตรฐาน  โดยทมีสห
สาขาวชิาชพี 
-ประเมนิความสม ่าเสมอ
ในการรบัประทานยาทุก
ครัง้ 
 
 
 
 
 

-ขาดการบนัทกึขอ้มลูที่
ส าคญั  
-ขาดการส่งต่อขอ้มลู
ภายในทมี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-รอ้ยละของผูม้าตดิตาม
การรกัษาในผูต้ดิเชือ้ยงั
ไมเ่ริม่ยาตา้นไวรสัมผีล
การตรวจ CD4 อยา่งน้อย 
1 ครัง้/ปี 
-รอ้ยละของผูท้ีม่กีารตรวจ 
VL อยา่งน้อย 1 ครัง้/ปี 
-รอ้ยละของผูท้ีไ่ดร้บัตา้น
ไวรสัขาดการตดิตามการ
รกัษา 
-รอ้ยละของผูม้ผีลการ
ประเมนิความสม ่าเสมอใน
การทานยาต้าน
ไวรสั=100 % 
-รอ้ยละของผูท้ีร่บัยาตา้น
ไวรสัมาตดิตามการรกัษา
ตรงตามนดั 

- การใหค้ าปรกึษา - เพื่อเป็นขอ้มลูใหผู้ป่้วย
ตดัสนิใจ/ หรอืมกีาร
ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม 

- ผูต้ดิเชือ้ไมไ่ดร้บั
ค าปรกึษาหรอืขอ้มลูที่
จ าเป็นประกอบการ
ตดัสนิใจ 

-รอ้ยละของผูต้ดิเชือ้
สามารถแกไ้ขปัญหา
ตนเองไดห้ลงัไดร้บัการ
ปรกึษา 

- การประสานการดแูล
ผูป่้วยภายในทมี 

- ใหก้ารดแูลรกัษาตาม
มาตรฐานโดยทมีสหสาขา
วชิาชพี 

-ขาดการส่งต่อขอ้มลู
ภายในทมี 
 

- อตัราความถูกตอ้งของ
เวชระเบยีน 

- การพทิกัษ์สทิธผิูป่้วย - เพื่อใหผู้ป่้วยไดร้บัการ
คุม้ครองสทิธิ ์

- ผูต้ดิเชือ้ถูกละเมดิสทิธ ิ -ไมม่ขีอ้รอ้งเรยีนดา้นการ
ถูกละเมดิสทิธ ิ

4.2 การดแูลผูป่้วยและ
การใหบ้รกิารทีม่คีวาม

- ไมเ่กดิอาการไมพ่งึ
ประสงค ์

-เกดิอาการไมพ่งึประสงค ์
หรอืภาวะแทรกซอ้น

-รอ้ยละของผูป่้วยมี
อาการทรดุลงระหว่ารอ



เสีย่งสงู 
- การเฝ้าระวงัการ
เปลีย่นแปลงขณะรอตรวจ 

-ไมเ่กดิภาวะแทรกซอ้น
ขณะรอตรวจ 

ระหว่างรอตรวจ ตรวจ 
 
 

5. การใหข้อ้มลูและเสรมิ
พลงัแก่ผูต้ดิเชือ้/ ผูด้แูล 
- การใหค้ าแนะน า/ 
ปรกึษาหลงัตรวจ 
- กจิกรรมเสรมิทกัษะแก่ผู้
ตดิเชือ้/ผูด้แูล 

- เพื่อใหผู้ต้ดิเชือ้และญาติ
มกีารเตรยีมความพรอ้ม
ในการดูแลผูป่้วยรว่มกนั 
 
 

- ผูต้ดิเชือ้และญาตไิมไ่ด้
รบัการใหข้อ้มลูและเสรมิ
พลงัในการดแูลตนเอง 

-รอ้ยละของผูต้ดิเชือ้และ
ผูป่้วยเอดสท์ีไ่ดร้บัการ
เสรมิพลงัสามารถดแูล
ตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสม 

6. การดแูลต่อเนื่อง 
- การนดั/ ตดิตาม 

- เพื่อใหผู้ต้ดิเชือ้ไดร้บั
การดแูลรกัษาทีต่่อเนื่อง 

- ผูต้ดิเชือ้ขาดนดั 
 

-รอ้ยละของผูท้ีไ่ดร้บัตา้น
ไวรสัขาดการตดิตามการ
รกัษา 
-รอ้ยละของผูม้าตดิตาม
การรกัษาในผูต้ดิเชือ้ยงั
ไมเ่ริม่ยา ตา้นไววสัมผีล
การตรวจ CD4 อยา่งน้อย 
1 ครัง้/ปี 

- การส่งต่อผูต้ดิเชือ้ใน
กรณทีีเ่ปิดเผยตวั 

- เพื่อใหผู้ต้ดิเชือ้ที่
เปิดเผยตวัไดร้บัการดแูล
รกัษาอยา่งต่อเนืองและ
เหมาะสม 

- ผูต้ดิเชือ้ทีเ่ปิดเผยตวั
ขาดการดแูลรกัษาที่
ต่อเนื่อง 

-รอ้ยละของผูท้ีไ่ดร้บัตา้น
ไวรสัขาดการตดิตามการ
รกัษา 
-รอ้ยละของผูม้าตดิตาม
การรกัษาในผูต้ดิเชือ้ยงั
ไมเ่ริม่ยา ตา้นไววสัมผีล
การตรวจ CD4 อยา่งน้อย 
1 ครัง้/ปี 

- การรบัไวร้กัษาใน
โรงพยาบาล (Admitted) 

- เพื่อใหผู้ต้ดิเชือ้ไดร้บั
การดแูลรกัษาอยา่ง
เหมาะสม 

- ผูต้ดิเชือ้ไมไ่ดร้บัทราบ
ขอ้มลูการเจบ็ป่วย/ การ
ดแูลรกัษาทีเ่หมาะสมตาม 

-รอ้ยละของผูต้ดิเชือ้และ
ผูป่้วยไดร้บัการเฝ้าระวงั
เพื่อป้องกนัอาการ
เปลีย่นแปลง 
-รอ้ยละของผูป่้วยไดร้บั
การวางแผนการจ าหน่าย
รว่มกนัอย่างเหมาะสม 

- ส่งต่อ HHCในกรณทีี่
เปิดเผยตวั 

- เพื่อใหผู้ต้ดิเชือ้ที่
เปิดเผยตวัไดร้บัทราบ

- ผูต้ดิเชือ้ทีเ่ปิดเผยตวั
ไมไ่ดร้บัการเยีย่ม HHC 

-รอ้ยละของผูต้ดิเชือ้ที่
เปิดเผยตวัไดร้บัการ



 ขอ้มลูการเจบ็ป่วยการ
ดแูลรกัษาและการดแูล
ตดิตามอยา่งต่อเนื่อง 

-ผูต้ดิเชือ้ทีเ่ปิดเผยตวัไม่
สามารถปฏบิตัติาม
ค าแนะน าได ้

ตดิตามเยีย่มจากทมีHHC 

-การตดิตามเยีย่มกรณทีีผู่้
ตดิเชือ้ทีไ่มเ่ปิดเผยตวั 
จากคลนิิก 

-เพื่อใหผู้ต้ดิเชือ้ทีไ่ม่
เปิดเผยตวัไดร้บัการ
ตดิตามเยีย่ม 

-ผูต้ดิเชือ้ทีไ่มเ่ปิดเผยตวั
ไมไ่ดร้บัการตดิตามเยีย่ม
จากคลนิิก 

-รอ้ยละของผูต้ดิเชือ้ทีไ่ม่
เปิดเผยตวัไดร้บัการ
ตดิตามเยีย่มจากคลนิิก 

 
 
 
 

3.ตวัช้ีวดัผลการด าเนินงาน ( Performance  Indicator) 
ขอ้มลู /ตวัชีว้ดั เป้าหมา

ย 
2555 2556 2557 2558 2559 

1.รอ้ยละของผูต้ดิเชือ้/ผูป่้วยเอดสท์ีม่ขีอ้บ่งชีไ้ดร้บั
ยาตา้นไวรสั 

90% 100 93.33 
 

97.2 100 93.33 

2.ผูป่้วยเอดส/์ผูต้ดิเชือ้เอชไอวไีดร้บัการตรวจคดั
กรองตดิตามCD4 

90 71.03 93.84 73.33 86.02 86.33 

3. รอ้ยละของผูต้ดิเชือ้เอชไอว/ีผูป่้วยเอดสท์ีไ่ดร้บั
ยาตา้นไวรสัเอดสไ์ดร้บัการตรวจ viral load ปีละ 1 
ครัง้ 

90 91.69 86.69 84.16 79.30 82.17 

4. รอ้ยละของผูท้ีไ่ดร้บัยาตา้นไวรสัเอดสส์ามารถ
ควบคุม viral load < 50 copies/ml 

>85 NA 78.19 81.11 94 98.65 

5. รอ้ยละของผูท้ีไ่ดร้บัยาตา้นไวรสัเอดสม์ ี
viral load > 1000 copies/ml 

< 5 NA NA 4.98 4.39 1.34 

6. รอ้ยละของผูต้ดิเชือ้เอชไอว/ีผูป่้วยเอดสท์ีไ่ดร้บั
ยาตา้นฯไดร้บัการประเมนิตดิตาม และมคี่า 
adherence >รอ้ยละ 95 

> 90 96 95.50 96.00 98.54 96.32 

7.อตัราการเสยีชวีติผูป่้วยรายใหมย่งัไมเ่ริม่ยาตา้น
ไวรสั 

< 10 0 0 0 0.29 0.26 

8. อตัราการเสยีชวีติดว้ยวณัโรค ใน 12 เดอืนแรก 0 0 0 0 0 0 
9. อตัราการเสยีชวีติใน 12 เดอืนแรกหลงัเริม่ยา
ตา้นไวรสั 

< 10 0 0 0 0.29 0.26 

10. รอ้ยละของผูท้ีข่าดการตดิตามรกัษา < 10 2.5% 0 2.78    0 6.67 
11.อตัราการตรวจมะเรง็ปากมดลกู >80 96.92 92 100 80 98.53 



 
๔. กระบวนการหรือระบบงานเพ่ือบรรลเุป้าหมายและมีคณุภาพ 

๔.๑ระบบงานทีใ่ชอ้ยูปั่จจุบนัและผลงานเด่น 
1.โครงการลดช่องว่าง สรา้งเครอืขา่ยในการดแูลผูป่้วยวณัโรคและเอดส ์เพื่อเพิม่การเขา้ถงึยา

ตา้นโดยเรว็ ลดการเสยีชวีติในผูป่้วยเอชไอวทีีป่่วยดว้ยวณัโรค ผลลพัธท์ าใหผู้ป่้วยไดร้บัยาเรว็ขึน้ อตัรา
ป่วยดว้ยวณัโรคลดลง  

2. การสรา้งเครอืขา่ยในการสื่อสารเพศในชุมชน ส่งผลใหป้ระชากรกลุ่มเสีย่งสามารถประเมนิ 
ความเสีย่งตนเองเขา้รบัการบรกิารปรกึษาเพื่อเจาะเลอืดโดยความสมคัรใจและเขา้สู่ระบบการรกัษาดว้ย
ยาตา้นไวรสัมแีนวโน้มทีด่ขี ึน้ ดว้ยอตัราการเริม่ยาตา้นไวรสัเอดส ์ 

3. การจดัให้มีพยาบาลผู้ประสานงาน และผู้รบัผิดชอบทุกหน่วยงานในโรงพยาบาลเพื่อ
ประสาน 

ความร่วมมอืในการส่งต่อขอ้มลู และก ากบัปฏบิตัติาม CPG มกีารทบทวนการดูแลผูป่้วยอยา่งสม ่าเสมอ 
แกนน ามติรใหม่ปราสาทรว่มออกแบบระบบการดูแลผูป่้วยและรว่มตดิตามเยีย่มในชุมชน ส่งผลใหอ้ตัรา
การขาดการตดิตามรกัษา มแีนวโน้มลดลงจากรอ้ยละ 8.90 เป็นรอ้ยละ 5.60 อตัราการเสยีชวีติใน
ขณะทีย่งัไม่เริม่ยาตา้นไวรสั รอ้ยละ0  และอตัราการเสยีชวีติใน 12 เดอืนแรกหลงัเริม่ยาตา้นไวรสั ลดลง
เหลอื0.26 

4. โครงการส่งเสรมิเพื่อลดการเกดิเชือ้ดือ้ยา  ออกแบบการจดักจิกรรมการสื่อสารเกี่ยวกบัการ 
ให้ความรู้โดยใช้คู่มือชุดความรู้การดูแลรักษาส าหรบัผู้ติดเชื้ อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์โดยผ่าน
กระบวนการเรยีนรูโ้ดยตรง ซึง่จะมกีารประเมนิผูป่้วยเป็นระยะเกี่ยวกบัความเขา้ใจ ประกอบพฤตกิรรม 
การดูแลตนเอง อย่างสม ่าเสมอให้บรกิารพบว่าอตัราผู้ป่วยที่ได้รบัการส่งเสรมิวนิัยการรบัประทานยา
ต่อเนื่องมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เรื่อยๆ ในปี ๒๕๕๙ ผูท้ีม่ ีAdherance>๙๕% ผูป่้วยผูใ้หญ่   เป็นการลดอตัรา
การเกดิเชือ้เอชไอวทีีด่ ือ้ต่อยาตา้นไวรสั 

๔.๒การพฒันาคณุภาพท่ีอยู่ในระหว่างด าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
4.2.1. ลดการเสยีชวีติในผูต้ดิเชือ้เอชไอว/ีผูป่้วยเอดส์ 
4.2.2. ลดการดือ้ยาตา้นไวรสัเอดส ์ของผูต้ดิเชือ้เอชไอว/ีผูป่้วยเอดส์ 
 

5 .แผนการพฒันาต่อเนื่อง  
5.1. พฒันาเครอืข่ายชุมชนในการคน้หาประชาชนกลุ่มเสี่ยงเชงิรุกเพื่อคน้หาผู้ป่วยรายใหม่

เพิม่ 
การเขา้ถงึยาตา้นไวรสัโดยเรว็ในการลดการเสยีชวีติ 

5.2.พฒันาศกัยภาพแกนน าจติอาสาดูแลผู้ป่วยในชุมชนเพื่อติดตามเยี่ยมบ้านร่วมกับทีมสห
วชิาชพี กรณผีูป่้วยไมเ่ปิดเผยตวั เพื่อลดการเจบ็ป่วยดว้ยโรคตดิเชือ้ฉวยโอกาส  

5.3.การตดิตามการขาดยา 
 



 



วตัถปุระสงค ์ ตวัช้ีวดั  การพฒันา 
1)ประเดน็คณุภาพท่ีส าคญั/

ความท้าทายท่ีส าคญั 
2)เป้าหมาย/วตัถปุระสงค ์ 3)ตวัช้ีวดัและผลลพัธ์ 4)กิจกรรมพฒันา 

1.ลดการเสยีชวีติในผูต้ดิเชือ้เอช
ไอว/ีผูป่้วยเอดส ์

1.เพื่อส่งเสรมิการเขา้ถงึบรกิารให้
ค าปรกึษาและตรวจเลอืดเอดสด์ว้ย
ความสมคัรใจ 
2.เพื่อส่งเสรมิใหผู้ต้ดิเชือ้เอชไอว/ี
ผูป่้วยเอดสท์ีท่ราบผลตรวจเลอืดมารบั
บรกิารตรวจรกัษาตามนัดสม ่าเสมอ 

1.จ านวนผูท้ีม่ารบัการปรกึษาเพื่อ
ตรวจหาเชือ้เอดส ์
2.อตัราการยนิยอมเจาะเลอืดของผูท้ีม่า
รบัการปรกึษา 
3.อตัราการเสยีชวีติในผูป่้วยรายใหม่ 
4.รอ้ยละของผูป่้วยทีย่งัไมไ่ดร้บัยา ARV 
ทีข่าดการตดิตามการรกัษา 
5.รอ้ยละของผูป่้วยทีไ่ดร้บัยา ARV แลว้
ขาดการตดิตามการรกัษา 

1.โครงการรณรงคเ์พื่อเขา้ถงึ
ประชาชนกลุ่มเสีย่ง  
2.รณรงคก์ารประชาสมัพนัธแ์ละให้
ความรูเ้รือ่งการป้องกนัการถ่ายทอด
เชือ้เอชไอว ี
 

2.การดือ้ยาต้านไวรสัเอดส์ 1.เพื่อลดอตัราการดือ้ยาต้านไวรสั
เอดส ์ของผูต้ดิเชือ้เอชไอว/ีผูป่้วย
เอดส ์

1.รอ้ยละของผูท้ีไ่ดร้บัยาตา้นไวรสัและม ี
VL<50 copies/ml≥85% 
2.รอ้ยละของผูท้ีไ่ดร้บัยาตา้นไวรสัและม ี
VL<1000 copies/ml<5% 

1.โครงการส่งเสรมิการรบัประทานยา
ตา้นไวรสัเอดสอ์ยา่งสม ่าเสมอ 
2.การตดิตามเยีย่มบา้นในผูป่้วยทีม่ ี
ปัญหาAdherence ไมส่ม ่าเสมอ 

1)ประเดน็คณุภาพท่ีส าคญั/
ความท้าทายท่ีส าคญั 

2)เป้าหมาย/วตัถปุระสงค ์ 3)ตวัช้ีวดัและผลลพัธ์ 4)กิจกรรมพฒันา 

  3.อตัราการขาดการตดิตามการรกัษาของ
ผูป่้วยทีไ่ดร้บัยา ARV <10% 

4.รอ้ยละของผูป่้วยทีม่ผีลการประเมนิ 
Drug adherence มากกว่ารอ้ยละ 95 

 



≥90% 
3.ภาวะแทรกซอ้นของผูป่้วยจาก
การรบัประทานยาต้านไวรสัเอดส์
ในระยะยาว 

1.เพื่อตดิตามภาวะแทรกซอ้นจากการ
รบัประทานยาต้านไวรสัเอดส ์
2.เพื่อใหผู้ป่้วยทีม่ภีาวะแทรกซอ้น
จากการรบัประทานยาตา้นไวรสัเอดส์
ไดร้บัการรกัษา 

1.รอ้ยละของผูป่้วยทีไ่ดร้บั ARV ไดร้บั
การคดักรอง Lab ประจ าปี ≥80% 
2.รอ้ยละของผูป่้วยทีม่ภีาวะแทรกซอ้น
จากการรบัประทานยาตา้นไวรสัเอดส์
ไดร้บัการดแูลรกัษาตามมาตรฐาน≥90% 

โครงการตดิตามภาวะแทรกซอ้นจาก
การรบัประทานยาต้านไวรสัเอดส ์

4.การขาดการตดิตามการรกัษา    
 

 


