
Service  Profile  งานโรคเอดส์ คลินิกฟ้าใส ( ยาต้านไวรัส) โรงพยาบาลพรหมพิราม 
บริบท ( Context ) 
        ความมุ่งหมาย ( Purpose ) : 
  ให้บริการงานโรคเอดส์ทั้งเชิงรุกและเชิงรับตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างมีคุณภาพโดยยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง 
         ขอบเขตบริการ  ( Scope of Service ) : 
ให้บริการงานโรคเอดส์ ทั้งรักษา ส่งเสริม ฟื้นฟู และป้องกันโรค ในระดับปฐมภูม ิและทตุิยภมูิ  แก่ประชาชนในเขตอ าเภอพรหม
พิราม 

ความต้องการของผู้ป่วย : 
   1.  ไดร้ับบริการงานโรคเอดส์ ที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และตรงความต้องการของ การมารับบริการ 
  2.  ได้รับการให้บริการด้วยความเอาใจใส่ ยิ้มแย้ม แจ่มใส 
  3.  ได้รับขอ้มูลของโรคทีเ่ป็นอยูแ่ละแนวทางการรักษาที่ชัดเจน  เพียงพอต่อการปฏิบัตติัวในขณะรบัการรักษา 
  4.  ได้รับค าแนะน าการใช้ยาและอาการข้างเคียงจากยาต้านไวรสัอย่างถูกต้อง 

ความต้องการของหน่วยงานภายในที่ส าคัญ : 
ผู้รับผลงานภายในโรงพยาบาล ความต้องการของผู้รับผลงาน 

แพทย ์
 

ประสานงานกับ คลินิกฟ้าใส(เจ้าหน้าที่)  ในการวางแผนการรักษาผู้ป่วยอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

พยาบาลผู้ป่วยนอก ประสานงาน  กับคลินิกฟ้าใส(เจ้าหน้าที่)  ในการส่งต่อข้อมูล และการวางแผนการรักษา
ผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ฝ่ายเภสัชกรรม ได้รับข้อมลูดา้นการสั่งยาที่ถูกต้องและครบถ้วน ทั้งชนิดยา, ขนาดยา และวิธีใช้ยา  
 

งานประกันสุขภาพ ประสานงาน กับคลินิกฟ้าใส(เจา้หน้าท่ี)  เรื่องสิทธิการรักษาผูป้่วยอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสานงาน กับคลินิกฟ้าใส(เจ้าหน้าท่ี)  เรื่องการจ่ายชดเชยค่าการรักษาจาก  สปสช. 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

หน่วยจ่ายกลาง ได้รับใบเบิกของตรงตามวันและเวลาที่ก าหนดให้มีการเบิก 
หอผู้ป่วยใน มีการประสานงานท่ีดีและส่งต่อขอ้มูลในการดูแลรักษาผู้ป่วยใน   

เจ้าหน้าท่ีคลินิกฟ้าใส เขียนบันทึกการรักษาและตอบค าปรึกษาท่ีชัดเจนและถูกต้อง 
ชันสูตรและเอ็กซเรย ์ ได้รับ Specimem ใบส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ชัดเจนและตรงตามโรคและหัตถการที่

รักษาแก่ผู้ป่วย 
หน่วยงานซ่อมบ ารุง บันทึกใบส่งซ่อมอย่างชัดเจนครบถ้วน 
กลุ่มผูต้ิดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส ์
( กลุ่มตะวัน) 

ประสานงาน กับคลินิกฟ้าใส(เจ้าหน้าท่ี)  ในการส่งต่อข้อมูลสถานการณโ์รคเอดส์ เพื่อการ
ด าเนินงานส่งเสรมิ  ป้องกันโรคเอดส์และตดิตามเยี่ยมบ้าน 
 

ผู้รับผลงานภายนอกโรงพยาบาล ความต้องการของผู้รับผลงาน 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/ศูนย์ ประสานงาน กับคลินิกฟ้าใส(เจ้าหน้าท่ี)  ในการส่งต่อข้อมูลสถานการณโ์รคเอดส์ เพื่อการ



สุขภาพชุมชน ด าเนินงานส่งเสรมิ  ป้องกันโรคเอดส ์
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพรหม
พิราม(งานควบคุมโรค) 

ประสานงาน กับคลินิกฟ้าใส(เจ้าหน้าท่ี)  ในการส่งต่อข้อมูลสถานการณ์  เพื่อการวาง
แผนการท างานส่งเสรมิ  ป้องกันโรคเอดส์  รวมถึงการร่วมวิเคราะหข์้อมูล 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณโุลก ประสานงาน กับคลินิกฟ้าใส(เจ้าหน้าท่ี)  ในการส่งต่อข้อมลูรายงานการรักษา ผู้ป่วยอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

โรงพยาบาลพุทธชิราช 
(คลินิกปรึกษาสุขภาพ) 

ประสานงาน กับคลินิกฟ้าใส(เจา้หน้าท่ี)  ในการส่งต่อข้อมลูการรักษา ผู้ป่วยอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

องค์การบริหารส่วนต าบล ประสานงาน กับคลินิกฟ้าใส(เจ้าหน้าท่ี)  ในการส่งต่อข้อมูลสถานการณโ์รคเอดส์ เพื่อการ
ด าเนินงานส่งเสรมิ  ป้องกันโรคเอดส์และการรับเบี้ยยังชีพ 

ลักษณะส าคัญของงานบริการและปริมาณงาน : 
กิจกรรม ผลงาน ปีงบประมาณ 

2556 2557 
 

2558 2559 
 

2560(ต.ค.
59-มี.ค.60) 

1.จ านวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ที่มารับบริการ(คน/

ครั้ง) 

235/1127 235/1059 270/134

1 

289/1703 277/731 

2.จ านวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์รายใหมไ่ดร้ับการให้

ค าปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องโรคและแนวทางการรักษา 

19 16 32  16 

3.จ านวนผู้ป่วยเอดส์ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนการกนิยา

ต้านไวรสั 

13 16 32 28 16 

4. จ านวนผู้ป่วยเอดส์ที่ไดร้ับยาต้านไวรัส 216 235 270 289 277 

5. จ านวนผู้ป่วยเอดส์ที่ไดร้ับยาต้านไวรัสไดร้ับการติดตามการ

กินยา( Adherance) ( คน /ครั้ง) 

235/1127 235/1059 270/134

1 

289/1703 277/731 

6. จ านวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ปว่ยเอดสไ์ดร้ับการคดักรอง 

วัณโรค (คน/ครั้ง) 

235/1127 235/1059 270/134

1 

289/1703 277/731 

7. จ านวนผู้ป่วยเอดส์ที่ไดร้ับยาต้านไวรัสไดร้ับการ 

ตรวจ VL ปีละ 1 ครั้ง (คน) 

195 235 270 289 268 

8. จ านวนผู้ป่วยเอดส์และผูต้ิดเชื้อเอชไอวีได้รบัการ 

ตรวจ CD4 อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (คน) 

 

202 235 270 289 268 

กิจกรรม ผลงาน ปีงบประมาณ 
2556 2557 2558 2559 

 
2560(ต.ค.59-

มี.ค.60) 



9. จ านวนผู้ป่วยเอดส์ได้รับการตรวจ Blood chem.  

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

195 235 270 289 268 

10. จ านวนผู้ป่วยเอดส์ที่ไดร้ับยาตา้นไวรสัทีมี VL >1,000 

copiesได้รับการตรวจ DR 

3 7 11 8 6 

11. จ านวนผู้ป่วยท่ีขาดนัดการรักษาได้รับการติดตาม  

( คน) 

8 1 7 9 4 

 
ประเด็นคุณภาพที่ส าคัญ ( Key Quality issues ) : 
1.  พัฒนารูปแบบในการรักษาแก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ทีม่ารับบริการ 
2.  พัฒนารูปแบบการให้บริการดา้นส่งเสริมสุขภาพ  ฟื้นฟูและการป้องกันโรคเอดส ์
3. ส่งเสรมิการท างานเป็นทีมและการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาระบบบริการ 
    งานโรคเอดส ์
4.  พัฒนาความรู้และทักษะของบคุลากรในหน่วยงานด้านงานโรคเอดส ์

ความท้าทายและความเสี่ยงที่ส าคัญ : 
1. ความท้าทาย  
  1.1  พัฒนาระบบบริการด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยเอดส์   เพื่อลดอตัราการดื้อยาและลดอัตราการเสยีชีวิตของผู้ป่วย 
       โรคเอดส ์
  1.2  พัฒนาระบบการค้นหาผูต้ิดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดสร์ายใหม่ให้เร็วข้ึน เพื่อลดอตัราการเสียชีวิตของผู้ป่วยเอดส ์
  1.3  พัฒนาระบบการบริการในกลุ่มเสี่ยงท่ีเข้าถึงยาก  เช่น  กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย  พนักงานบริการทางเพศ 
        และเยาวชน 
2.  ความเสี่ยงทางคลินิก (Clinical Risk) 
     2.1 ความเสี่ยงทางคลินิกท่ัวไป (Common Clinical Risk)  
        1.  เรียกช่ือผู้มารับบริการผดิคน 
        2.  จ่ายยาไม่ครบ ( ตามนัด) /นัดผิด 
        3.  ผู้ป่วยกินยาผิด 
        4.  ไม่ได้วัดสญัญาณชีพซ้ ากรณผีิดปกติ     
        5.  ผู้ป่วยไมม่ารับยาตามนดั 
        6.  ผู้ป่วยย้ายที่อยู่ / เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ 
        7.  ผู้ป่วยไมเ่ปิดเผยผลเลือดกับคู่สมรส 
        8.  ผู้ป่วยมีคูส่มรสใหม ่
        9.  ผู้ป่วยใช้สารเสพตดิ  เช่น  ดื่มสุรา  สูบบุหรี่   เสพยาบ้า 
       10.  ผู้ป่วยไม่ใช้ถุงยางอนามัย 
       11.  ผู้ป่วยหญิงไม่ตรวจมะเร็งปากมดลูก    
    2.2 ความเสี่ยงทางคลินิกเฉพาะโรค (Specific Clinical Risk)   

1. การดื้อยาต้านไวรัส ( กินยาไม่ครบ / ผู้ป่วยไม่ยอมกินยา / กินยาไม่ตรงเวลา/ กินยาไม่ถูกต้อง) 
2. ผู้ป่วยเอดส์เป็นวณัโรค 
3. ผู้ป่วยเอดส์มีปญัหาสุขภาพจิต 



4. ผู้ป่วยเอดส์ได้รับยาต้านไวรสัมีอาการแพ้ยา / มผีลข้างเคยีงจากยา 
5. ผู้ป่วยเอดส์มโีอกาสเป็นโรคติดเชื้อฉวยโอกาส 

3.  ความเสี่ยงท่ัวไป (non-clinical risk) 
1. เครื่องมือครภุัณฑไ์ม่พร้อมใช้ ( เครื่องวัดความดันโลหติ เครื่องวัด O2 sat) 
2. โปรแกรมให้บริการไมส่ามารถใช้งานได้ / ขัดข้อง 
3. พื้นเปียกน้ า / ลื่น 
4. ไฟฟ้าดับ 
5. น้ าประปาไมไ่หล 

ศักยภาพและข้อจ ากัดในด้านผู้ปฏิบัติงาน เครื่องมือ เทคโนโลยี : 
งานคลินิกพิเศษ รพ.พรหมพิรามมจี านวนบุคลากรดังนี ้

      *  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ                   จ านวน  5  คน 

         (การท างานของคลินิกพิเศษจะมีผูร้ับผดิชอบหลัก 1 คน  ผู้รับผิดชอบรอง 1 คน ในแต่ละงาน)     
      * ลูกจ้างปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยเหลือคนไข้       จ านวน  1  คน 
      *  มีคลินิกบริการที่อยู่ในความรับผดิชอบของคลินิกพิเศษ  จ านวน  5   คลินิก  ได้แก่   
               -  วันจันทร์       บริการคลินิกฟ้าใส (ยาต้านไวรัส)    
               -  วันอังคาร      บริการคลินิกวัณโรค 
               -  วันพุธ          บริการคลินิกบ าบดัยาเสพตดิ 
               -  วันพฤหัสบดี  บริการคลินิกเลิกสุรา 
               -  วันศุกร์        บริการคลินิกจติเวช 
 นอกจากน้ียังมีคลินิกบริการที่บริการเพิ่ม  ได้แก่  คลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์   คลินิกวัยรุ่น  ศูนย์พึ่งได้ และส่ง
เจ้าหน้าท่ีไปช่วยคลินิกฝากครรภท์ุกวันพฤหัสบดี จ านวน 1 คน    คลินิกเบาหวานทุกวันอังคารและวนัศุกร ์
           ในวันบริการแต่ละคลินิก  จะมี พยาบาลวิชาชีพ จ านวน 2 - 3 คน  ผู้ช่วยเหลือคนไข ้      จ านวน  1  คน   เนื่องจาก
แต่ละวันจะมผีู้รับบริการโรคอื่นๆ มาเสมอจึงต้องมีเจ้าหนา้ที่ไว้รับบริการผู้ป่วยท่ีมาไม่ตรงนัด  ผู้ป่วยรายใหม่ในแต่ละกลุม่โรค 
            ข้อก าจัด  คือ  เนื่องจากปัจจุบันมีผูม้ารับบริการที่คลินิกพิเศษจ านวนมากขึ้นทุกคลินิก  และผูป้่วยแตล่ะรายที่มารบั
บริการต้องใช้เวลาในการให้การดแูลเป็นเวลานานเฉลี่ยคนละ 30-45 นาที  เนื่องจากปัญหาซบัซ้อนมากข้ึน  นอกจากน้ี 
เจ้าหน้าท่ีต้องไปประชุม  อบรม   บริหารจดัการโครงการทีร่ับผดิชอบ   จึงท าให้อัตราก าลังไม่ค่อยเพยีงพอในการให้บริการในแต่
ละวัน  ( เป็นบริการแบบ one  stop  service) 
 

1. ประเด็นการสร้างเสริมสุขภาพที่เกี่ยวข้อง : 
 1. การส่งเสริมสขุภาพผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ 
 

1)   ส่งเสริมการเปิดเผยผลเลือดกบัคู่สมรส  หรือ คู่เพศสัมพันธ์ 
2)   การคัดกรองโรคตดิต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มผู้ตดิเช้ือเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์   โดยการคัดกรองใน 

ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์รายใหม่ และผู้ตดิเช้ือเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์รายเก่าท่ียังมเีพศสัมพันธ์   
3)  การส่งเสรมิการลด  ละ  เลิก  การสูบบุหรี่   การดื่มสุราและการเสพยาบ้า ในผู้ป่วยผู้ติดเชื้อเอช 

ไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนในระหว่างการรักษา  โดยการซักประวตัิการสบูบุหรี่  ประเมินการ
ติดบุหรี่ การดื่มสุราและการเสพยาบ้า พร้อมให้ค าปรึกษาในการลด  ละ  เลิก  การสูบบุหรี่  การดื่มสรุาและการเสพยาบ้า   

4)  ส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัย 



5)  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพบกลุม่  โดยส่งเสรมิกิจกรรมพบกลุ่มที่   ด าเนินงานโดย  กลุม่ตะวัน  ม ี
การพบกลุ่ม  เดือนละ 1 ครั้ง  มีกิจกรรมการเยีย่มบ้าน  อย่างต่อเนือ่งมาตั้งแต่ ปี 2550  ซึ่งส่งผลให้ผูต้ิดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์
ที่เข้าร่วมกิจกรรมมคีุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  จากการด าเนินงานท่ีผ่านมา  จะมีแกนน าท่ีด าเนินงาน  จ านวน 4 คน  ในปี 2556 มีการ
ขยายแกนน ามือรองเพิ่มขึ้น  เพื่อช่วยกิจกรรมในกลุม่  เนื่องจากจ านวนผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดสม์ีจ านวนมากขึ้น    

2. การส่งเสริมงานป้องกนัโรคเอดส์ในชุมชน  
                    2.1 การอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์  ในช่ือ “โครงการชุมชนเข้าใจเอดส์”  โดยเน้นการ
ให้ความรู้เกี่ยวโรคเอดส์  ในประเด็นของการรู้จักการประเมินความเสี่ยง  เอดส์รู้เร็วรักษาได้   เอดส์อยู่ร่วมกันได้  การทราบ
สถานะผลเลือด  โดยเน้นการส่งเสริมการตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจ  ซึ่งท าในกลุ่มชายรักชาย  พนักงานใน
ร้านอาหาร/คาราโอเกะ  ผู้น าชุมชน  อสม.  สมาชิก  อบต.  นักศึกษา  กศน. จากการด าเนินงานปี 2559 ได้มีการด าเนินงาน
ร่วมกับ อปท จ านวน 4 แห่ง   ในการจัดอบรมให้ความรู้เกีย่วกับโรคเอดส์และส่งเสรมิการตรวจเลือด มีคนเข้ารับการอบรม 
จ านวน 460 คน   พนักงานร้านอาหาร/คาราโอเกะ จ านวน 15 ร้าน   มีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม 30 คน  จัดกิจกรรมรว่มกับ 
ชมรมเลดี้บอยพรหมพิราม  โดยการแข่งขันกีฬาวอลเลย่์บอล เพื่อสง่เสริมการตรวจเลือด มีกลุ่มชายรกัชาย เข้าร่วมกิจกรรม 110 
คน  ยินยอมตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี จ านวน 65 คน  ตรวจพบการติดเชื้อเอชไอวี จ านวน 10 คน 
                     2.2  ส่งเสรมิการรับเบีย้ยังชีพในกลุ่มผูต้ิดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์  โดยเชิญผูร้ับผิดชอบงานเบี้ยยังชีพของ  
อบต.  มาร่วมประชุมหาแนวทางร่วมกันในการส่งเสรมิสนับสนุนการรับเบีย้ยังชีพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์   โดยก าหนด
แนวทางในการติดต่อรับเบี้ยยังชีพร่วมกันระหว่างผู้ตดิเช้ือเอชไอวี/ผูป้่วยเอดส์    ผูร้ับผดิชอบงานเบี้ยยังชีพของ อบต.  แกนน า
กลุ่มตะวันและเจ้าหน้าท่ีคลินิกฟ้าใส  โรงพยาบาลพรหมพิราม 
                    2.3  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส ์  โดยกลุม่ตะวันในการจัด
กิจกรรม  ปี 2559  กลุ่มตะวัน ได้รับงบประมาณ จาก ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก  ในการจัดกิจกรรม
การส่งเสริมสุขภาพของผูต้ิดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์  และกิจกรรมการเยี่ยมบ้าน 
 
 
 
 
 
 
      

 2. แผนภูมิกระบวนการท างาน 
                 เรียกช่ือ – สกุล ผู้มารับบริการ 

                                                         

    วัดสัญญาณชีพ  ซักประวัติ  ประเมินการกินยา                                                        ปรึกษาแพทย์เพื่อสั่งการตรวจ 

    ประเมินผลข้างเคียงจาการกินยาต้านไวรัส  เจาะเลือด ถ้าพบอาการผิดปกติ                    รักษาระหว่างรอแพทย ์

           

    การตรวจวินิจฉัยและการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม , วางแผนการรักษา โดยแพทย ์



 

              การให้ข้อมูลรายละเอยีดในการรักษา                                             ส่งต่อในกรณีเกินขีดความสามารถ 

 

     การให้ค าแนะน าการปฏิบตัิตวัและการเฝ้าระวังอาการผิดปกติ / นัดติดตามผลการักษา 

 
      การลงบันทึกเวชระเบียนการให้บริการ / การนัด / บันทกึโปรแกรมการรักษาและติดตามในโปรแกรม  NAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด การพัฒนา 
ประเด็นคุณภาพ/ความ
ท้าทายท่ีส าคัญ 

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดและผลลัพธ์ การพัฒนาคุณภาพ 

-ผู้ป่วยเอดส์เสียชีวิต 
-ปัญหาการดื้อยาต้านไวรสั 
 
 
 
 
 
 

เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตและ
การดื้อยาต้านไวรัส 
 
 
 
 
 
 

1.อัตราการไดร้ับยาต้านไวรสัในผูป้่วย
เอดส์ที่เข้าเกณฑ์การรับยา  มากกว่าร้อย
ละ 95ผลงานท าได้ ร้อยละ 98.66 
2. อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยเอดส์ น้อย
ละกว่าร้อยละ 10 ผลงานท าได ้ ร้อยละ 
1.38 
3.อัตราการขาดการรักษา  น้อยกว่าร้อย
ละ  10 ผลงานท าได้ ร้อยละ 2.76 

พัฒนาระบบการดูแลผู้
ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วย
เอดส์ตามแนวทางการ
รักษาของกรมควบคุม
โรคปี 2553 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.ผู้ป่วยได้รับการติดตามการกินยา 
( Adherence)  มากกว่าร้อยละ 95  
ผลงานท าได้ ร้อยละ 100 
5.ผู้ป่วยท่ีกินยาต้านไวรสัได้รับการตรวจ 
VL  มากกว่าร้อยละ 95  ผลงานท าได ้
ร้อยละ 100 
6.ผู้ป่วยท่ีมีผลVL>1,000 copies  ได้รับ
การตรวจ DR ร้อยละ 100   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาล่าช้า
(CD4<100 cell/mm) 
 

ส่งเสริมการตรวจเลือดในกลุ่ม
เข้าถึงยากและกลุ่มคนที่มี
พฤติกรรมเสี่ยง  ได้แก ่
  กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับ
ชาย  พนักงานบริการทางเพศ 
และเยาวชน 
 
 
 

1.ส่งเสรมิการตรวจเลือดในกลุ่มเสีย่ง  
ได้แก ่
   -กลุ่มชายรักชาย 
  -พนักงานบริการในร้านอาหาร/คาราโอ
เกะ  
   - กลุ่มเยาวชน   
  -กลุ่มผู้ป่วยโรคตดิต่อทางเพศสมัพันธ์ 
ในปี 2559 มีผู้รับบริการตรวจเลือดเอช
ไอวีจ านวน 591 ราย  ตรวจพบติดเชื้อ 
จ านวน 28 คิดเป็นร้อยละ 4.74 
2. รพ.สต.และ อบต.มีการด าเนินงานเชิง
รุก มากกว่า  ร้อยละ 50   
 
 

พัฒนาระบบการ
ให้บริการและการค้นหา
ผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่
ในกลุ่มเสีย่งท่ีเข้าถึงยาก   

ประเด็นคุณภาพ/ความ
ท้าทายท่ีส าคัญ 

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดและผลลัพธ์ การพัฒนาคุณภาพ 

ผู้รับบริการพึงพอใจ ผู้รับบริการคลินิกฟ้าใสเกดิ
ความมั่นใจและพึงพอใจ 

ผู้รับบริการคลินิกฟ้าใสพึงพอใจมากกว่า 

85 %  

ประเมินความพึงพอใจผู้
มารับบริการคลินิกพิเศษ 
ปีละ 2 ครั้งและ
ตอบสนองความต้อง 
การของผู้รับบริการ 

 
ผลการด าเนินงาน 

เป้าหมาย/

วัตถุประสงค ์

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลลัพธ ์

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 



 ตัวชี้วัดการเข้าถึงบริการ        

เพื่อการค้นหาผู้ติด

เ ช้ือเอชไอวี/ผู้ป่วย

เอดส์รายใหม่ 

อัตราผู้ป่วยวัณโรคได้รับการ

ตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี 
>95 % 

 

100 

 

98.55 

 

100 

 

100 

 

100 
100 

 อัตราคู่สมรส/คู่เพศสัม พันธ์ 

ขอ ง ผู้ ติ ด เ ช้ื อ ไ ด้ รั บ ก า ร

ตรวจหาเชื้อเอชไอวี 

 

>90 % 

 

70.00 

 

83.33 

 

100 

 

85.71 

 

86.66 100 

 ตัวชี้วัดการเข้ารับบริการ        

 
อัตราการขึ้นทะเบียนผู้ป่วย

ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเช้ือ

เอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ 

100% 

 

99.04 

 

 

99.55 

 

100 

 

100 

 

100 100 

เป้าหมาย/

วัตถุประสงค ์

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลลัพธ ์

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

 ตัวชี้วัดการส่งตรวจ        

 อัตราผู้ติดเช้ือเอชไอวีราย

ใหม่ได้รับการตรวจ CD4 
100 % 

99.35 99.46 99.04 100 100 
100 

 อัตราผู้ติดเช้ือเอชไอวีราย

ใหม่ได้รับการตรวจ Lab  

Base  Line 

100 % 

99.35 99.46 99.04 100 100 

100 

 อัตราผู้ป่วยเอดส์ที่กินยา
ต้านไวรสัได้รับการตรวจ VL  
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

>95 % 
 

94.29 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 
100 

 อัตราผู้ป่วยที่มีผล 
VL>1,000 copies  ไดร้ับ
การส่งตรวจ DR   

100% 100 100 100 100 100 100 



 อัตร าผู้ ติ ด เ ช้ือ เอชไอวี /

ผู้ป่วยเอดส์รายใหม่ได้รับ

การคัดกรองวัณโรค 

>95% 

 

100 

 

99.46 

 

99.52 

 

99.55 

 

100 
100 

 อัตร าผู้ ติ ด เ ช้ือ เอชไอวี /

ผู้ป่วยเอดส์รายเก่าได้รับการ

คัดกรองวัณโรค 

100 % 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 อัตราเด็กทารกที่คลอดจาก

มารดาทีต่ิดเชื้อเอชไอวี

ได้รับการตรวจ PCR 

>90% 100 100 100 100 100 100 

 อัตราเด็กที่คลอดจากมารดา

ที่ติดเช้ือเอชไอวีไดร้ับการ

ตรวจ HIV ( อายุ 18-24 

เดือน) 

>90% 100 100 100 100 100 100 

เป้าหมาย/

วัตถุประสงค ์

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลลัพธ ์

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

 ตัวชี้วัดการประเมิน        

 อัตร าผู้ ติ ด เ ช้ือ เอชไอวี /

ผู้ป่วยเอดส์รายใหม่ได้รับ

การคัดกรองภาวะซึมเศร้า 

100 % 100 100 100 100 100 100 

 อัตร าผู้ ติ ด เ ช้ือ เอชไอวี /

ผู้ป่วยเอดส์รายใหม่ได้รับ

การคัดกรองการใช้สารเสพ

ติดได้แก่ บุหรี่ สุรา 

100 % 100 100 100 100 100 100 

เพื่อติดตามการรักษา

และคาดการณ์การ

รักษา 

ตัวชี้วัดการประเมินซ้ า        

 .อัตราผูป้่วยได้รับการ
ติดตามการกินยา 

>95 % 100 100 100 100 100 100 



( Adherence)   

 อัตร าผู้ ติ ด เ ช้ือ เอชไอวี /

ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการติดตาม

อาการข้างเคียงจากยาต้าน

ไวรัส 

 

 

 

 

>95 % 100 100 100 100 100 100 

เป้าหมาย/

วัตถุประสงค ์

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลลัพธ ์

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

      

 อัตราการดื้อยาต้านไวรัส( 

รายใหม่) 

<5 % 

 

2.07 

 

4.22 

 

2.55 

 

2.96 

 

1.73 0.74 

เ พื่ อ ป ร ะ เ มิ น

ผลการรักษา 
ตัวชี้วัดการดูแลผู้ป่วย        

 อัตราผู้ป่วยเอดส์รายใหม่ที่

ได้รับยาต้านไวรัสได้รับการ

เตรียมความพร้อมก่อนเริ่ม

ยา 

  100 %  
 100 100 100 100 100 100 

 อัตราการไดร้ับยาตา้นไวรสั
ในผู้ป่วยเอดส์ที่เข้าเกณฑ์
การรับยา   
 

  > 95 %  
 100 100 100 100 100 100 

 อัตราผูต้ิดเชื้อเอชไอวี/
ผู้ป่วยเอดส์ที่เป็นวัณโรค 
ได้รับยารักษาวณัโรค 

  > 95 %  
 

100 100 100 100 100 100 



 อัตราการติดเชื้อฉวยโอกาส

ของผู้ป่วยเอดส์ทีไ่ด้รบัยา

ต้านไวรสั 

< 5 % 1.80 2.59 2.75 0.98 0.17 0.74 

 อัตราหญิงตั้งครรภ์ท่ีติดเชื้อ
เอชไอวีได้รบัยาต้านไวรสั 

100% 100 100 100 100 100 100 

 อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย
เอดส์  
 
 
 

 < 5 %   
 

 

2.07 

 

4.24 

 

4.15 

 

3.43 

 

2.07 1.57 

เป้าหมาย/

วัตถุประสงค ์

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลลัพธ ์

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

 อัตราการติดเชื้อเอชไอวีของ

เจ้าหน้าท่ีที่ดูแลผู้ตดิเช้ือเอช

ไอวี/ผู้ป่วยเอดส ์

0% 0 0 0 0 0 0 

 ตัวชี้วัดการดูแลต่อเนื่อง        

เพื่อประเมินแผนงาน

ควบคุ มวัณ โ รค ให้

เป็นไปตามเป้าหมาย 
อัตราการขาดการรักษา   

< 5 %   
 

 

3.10 

 

3.77 

 

5.95 

 

4.44 

 

2.76 
1.28 

 อัตราผู้ป่วยรายใหม่ที่เริม่ยา

ต้านไวรสัได้รับการตดิตาม

เยี่ยมบ้านจากแกนน า

(ผู้ป่วยที่เข้ากลุม่) 

>95% 100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 อัตราเด็กทารกที่คลอดจาก

มารดาทีต่ิดเชื้อเอชไอวี

ได้รับนมผสม 

>90% 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 4. ความเสี่ยงและแนวทางป้องกัน 

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้กับผู้ป่วยทุกราย แนวทางป้องกันที่ส าคัญ 
1. เรียกช่ือผู้มารับบริการผดิคน -ตรวจสอบช่ือ-สกลุก่อนเรียกกับ program บริการและ

ตรวจทานซ้ าอีกครั้งกับผู้ป่วยโดยให้ผู้ป่วยระบุชื่อ-สกุล
ของตนเอง 
 

2. จ่ายยาไมค่รบ ( ตามนดั) 
                 
        

-ตรวจสอบวันนัดกับจ านวนยาที่แพทย์สั่งโดยเจ้าหน้าที่
คลินิกวัณโรค 
-เภสัชกรตรวจสอบจ านวนยาที่แพทย์สั่งกับวันนัดว่า
ตรงกันหรือไม ่
 

3.  ผู้ป่วยกินยาผดิ 
 

-เตรียมความพร้อมก่อนเริ่มยาต้านไวรัส 
-ประสานเภสัชกรในการให้ความรูก้ารกินยา 
-ประเมินความรู้ ความเข้าใจก่อนการกินยา 
 

4.  ไมไ่ด้วดัสญัญาณชีพซ้ ากรณีผดิปกติ 
 

-ท าสัญลักษณ์เพื่อสื่อสารในทีมใหว้ัดสัญญาณชีพซ้ าใน
กรณผีิดปกต ิ
-แจ้งผู้ป่วยทุกครั้งท่ีผลสัญญาณชีพผิดปกตเิพื่อให้ผู้ป่วย
มาตรวจซ้ า 
-เจ้าหน้าท่ีที่บันทึกข้อมูลเมื่อพบว่าผู้ป่วยไม่ได้วัด
สัญญาณชีพซ้ าในกรณีผดิปกต ิ  ให้แจ้งผู้ช่วยเหลือคนไข้
เพื่อวัดซ้ า 
 

5.  ผู้ป่วยไม่มารับยาตามนดั 
 

-เจ้าหน้าท่ีคลินิกฟ้าใสโทรติดตามผู้ป่วยภายในวันท่ีนัด  
ถ้าผู้ป่วยไม่มีเบอร์โทรศัพท์ประสานให้แกนน ากลุ่มตะวัน 
ตดิตามให้ผู้ป่วยมารับยาหรือแกนน ารับยาไปให้ที่บ้าน 
(กรณีผู้ป่วยเข้ากลุ่ม)   
-กรณีผู้ป่วยไมเ่ข้ากลุม่  เจา้หน้าท่ีคลินิกฟ้าใสเป็น
ผู้ติดตามเอง 
 



6.  ผู้ป่วยไม่เปดิเผยผลเลือดกับคูส่มรส 
7.  ผู้ป่วยมีคู่สมรสใหม ่

- ส ารวจข้อมูลคู่เพศสมัพันธ์ 
-ให้ค าปรึกษาถึงข้อดี/ข้อเสยีของการเปิดเผยผลเลือด 
- ให้ค าปรึกษาถึงแนวทางที่จะเปิดเผยผลเลือดกับคู ่
-แนะน าวิธีการป้องกัน/ส่งเสรมิการใช้ถุงยางอนามัย 
 
 

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้กับผู้ป่วยทุกราย แนวทางป้องกันที่ส าคัญ 
8.  ผู้ป่วยใช้สารเสพติด  เช่น  ดื่มสุรา  สูบบหุรี่   เสพยาบ้า - ส ารวจข้อมูลการใช้สารเสพติดชนิดต่างๆ 

-ส่งปรึกษาคลินิกเลิกบุหรี่  สุราและบ าบัดยาบา้ 
 

9.  ผู้ป่วยไม่ใช้ถุงยางอนามัย - ส ารวจข้อมูลคู่เพศสมัพันธ์ 
-ให้ค าปรึกษาถึงข้อดี/ข้อเสยีของการใช้ถุงยางอนามัย 
- ให้ค าปรึกษาถึงแนวทางที่จะต่อรองกับคู่เรื่องการใช้
ถุงยางอนามัย 
-แนะน าวิธีการใส่ถุงยาง/ส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัย 

10.  ผู้ป่วยหญิงไมต่รวจมะเร็งปากมดลูก -ส ารวจจ านวนผู้ป่วยหญิง 
-วางแผนการนัดตรวจมะเร็งปากมดลูกให้เหมาะสมกับ
ผู้ป่วย 
-ให้ค าปรึกษาถึงข้อดี/ข้อเสยีของการตรวจมะเร็งปาก
มดลูก 
- หาสาเหตุทีผู่้ป่วยไม่ยอมตรวจมะเร็งปากมดลูก 

 
 
 
โรค/หัตถการ ความเสี่ยงที่อาจเกิดในโรค/หัตถการ

นั้น 
แนวทางป้องกันที่ส าคัญ 

1.การดื้อยาตา้น
ไวรัส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กินยาไม่ครบ / ผู้ป่วยไม่ยอมกินยา / กินยา
ไม่ตรงเวลา/ กินยาไม่ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-การให้ค าปรึกษาเรื่องการรักษาเน้นความส าคญัของการ
กินยาอย่างถูกต้อง  ต่อเนื่อง  ตรงเวลา 
-ให้ค าปรึกษาถึงปัญหา  อุปสรรคและการแก้ปัญหาใน
การกินยาต้านไวรสั 
-การค้นหาปัจจัยที่จะมผีลต่อการกินยา 
-การเฝ้าระวังผลข้างเคียงของยาตา้นไวรสั  โดยการซัก
ประวัติ  ตรวจร่างกายและให้การดูแลตามอาการ  
-การติดตามการรักษา เช่น การมาตรวจตามนดั การ
ตรวจเลือด ( CD4 ,VL)ติดตามผลการรักษา 
-เมื่อพบปัญหาการรักษาหรือเกินความสามารถ  ส่ง
ปรึกษาผู้เช่ียวชาญ 



 
 
 

โรค/หัตถการ ความเสี่ยงที่อาจเกิดในโรค/หัตถการ
นั้น 

แนวทางป้องกันที่ส าคัญ 

2.ผู้ป่วยเอดส์ที่เป็น
วัณโรค 

 

 ภาวะแทรกซ้อน / การเสียชีวิต -การคัดกรองวัณโรคในผู้ป่วยเอดส์รายใหม่ทุกคน 
ถ้าตรวจพบเป็นวณัโรคร่วมด้วยส่งปรึกษาคลินิกวณัโรค 
( รักษาตามguide line )และนดัการรักษาท่ีคลินิกวัณ
โรคจนจบการรักษาจึงส่งกลับคลินกิฟ้าใส 
-การคัดกรองวัณโรคในผู้ป่วยเอดส์รายเก่าทุกคนทุกครั้ง
ที่มารับบริการ ถ้าตรวจพบเป็นวัณโรคร่วมด้วยส่ง
ปรึกษาคลินิกวณัโรค ( รักษาตามguide line )และนัด
การรักษาที่คลินิกวณัโรคจนจบการรักษาจึงส่งกลบั
คลินิกฟ้าใส 
-การเฝ้าระวังผลข้างเคียงของยาวณัโรคและยาต้านไวรสั  
โดยการซักประวัติ  ตรวจร่างกายและให้การดูแลตาม
อาการ 
-การตรวจ LFT เป็น base line  และตรวจติดตาม 2 
สัปดาห์หลังการกินยา กรณีมีอาการผิดปกติ เช่น อาการ
อ่อนเพลีย  คลื่น ไส้อาเจยีน ตาตวัเหลือง 
-หากพบปัญหาตับอักเสบเปลี่ยนสตูรยาที่เหมาะสม 
-หาปัจจัยที่จะมผีลต่อการรักษา  เช่น โรคแทรกซ้อน  
ได้แก่ โรคเบาหวาน 
-เมื่อพบปัญหาการรักษาหรือเกินความสามารถ  ส่ง
ปรึกษาผู้เช่ียวชาญ 
 

3.ผู้ป่วยเอดส์ที่มี
ปัญหาสุขภาพจิต 
 

ภาวะแทรกซ้อน / การดื้อยาต้านไวรัส -การคัดกรองสุขภาพจิตในผู้ป่วยเอดส์รายใหม่ทุกคน  
ถ้าตรวจพบมีปญัหาสุขภาพจิตร่วมด้วยส่งปรึกษาคลินิก
จิตเวช 
 -การคัดกรองวัณโรคในผู้ป่วยเอดส์รายเก่าทุกคนทุกครั้ง
ที่มารับบริการ ถ้าตรวจพบมีปญัหาสุขภาพจิตร่วมด้วย
ส่งปรึกษาคลินิกจิตเวช 
-การเฝ้าระวังผลข้างเคียงของยาจติเวชและยาต้านไวรัส  
โดยการซักประวัติ  ตรวจร่างกายและให้การดูแลตาม
อาการ 
-ประสานครอบครัวในการวางแผนการดูแลผู้ป่วยเป็น
รายบุคคล 
 -เมื่อพบปัญหาการรักษาหรือเกินความสามารถ  ส่ง



ปรึกษาผู้เช่ียวชาญ 
 

โรค/หัตถการ ความเสี่ยงที่อาจเกิดในโรค/หัตถการ
นั้น 

แนวทางป้องกันที่ส าคัญ 

4.ผู้ป่วยเอดส์ที่ไดร้ับ
ยาต้านไวรัสมีอาการ
แพ้ยา / มี
ผลข้างเคยีงจากยา 
 

ภาวะแทรกซ้อน / การเสยีชีวิต -การซักประวตัิโรคประจ าตัว  ยาที่ใช้ประจ า  ปัจจยั
เสี่ยงต่อการแพ้ยา  ภาวะสุขภาพ  เช่น  การดื่มสุรา  ( 
ถ้าพบผู้ป่วยดื่มสุรา  แนะน า ลด ละ เลิกดื่มสุรา) 
-การเฝ้าระวังผลข้างเคียงของยาตา้นไวรสั  โดยการซัก
ประวัติ  ตรวจร่างกายและให้การดูแลตามอาการ 
 -หากพบปัญหาการแพ้ยาหรือทนผลข้างเคยีงของยา
ไม่ได้พิจารณาเปลี่ยนสูตรยาที่เหมาะสม 
-เมื่อพบปัญหาการรักษาหรือเกินความสามารถ  ส่ง
ปรึกษาผู้เช่ียวชาญ 

 
5.ผู้ป่วยเอดส์มี
โอกาสเป็นโรคติด
เชื้อฉวยโอกาส 
 

ภาวะแทรกซ้อน / การเสยีชีวิต -การคัดกรองโรคฉวยโอกาสในผู้ปว่ยเอดสร์ายใหม่ทุก
คน ถ้าตรวจพบโรคฉวยโอกาส รักษาตามguide line  
-การคัดกรองโรคฉวยโอกาสในผู้ปว่ยเอดสร์ายเก่าทุกคน
ทุกครั้งท่ีมารับบริการ ถ้าตรวจพบโรคฉวยโอกาส รักษา
ตามguide line  
-เมื่อพบปัญหาการรักษาหรือเกินความสามารถ  ส่ง
ปรึกษาผู้เช่ียวชาญ 
 

 
6.DM / HT / 
Acute MI / COPD 

 
Syncope / หมดสติที่คลินิกฟ้าใส  

 
ปฏิบัติตามแนวทางการซักประวิต ิการให้บริการ ในกลุ่ม
ผู้ป่วย DM / HT /Acute MI  เกณฑ์การส่งต่อไปห้อง
ฉุกเฉิน  ซ้อมแผนการช่วยฟ้ืนคืนชีพเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน
ทุกป ี 
 

  5. กิจกรรมทบทวนทางคลินิก 
การทบทวน การปรับปรุงระบบท่ีเป็นผลจากการทบทวน 
การทบทวนค าร้องเรียน/ข้อคิดเหน็ 
( เรื่องรูปแบบการให้บริการคลินิกฟ้าใส) 
 
 
( การร้องเรียนเรื่องความลบัของผูป้่วย) 

-การปรับรูปแบบการใหบ้ริการในวันคลินิกจากการซักประวตัิ  เจาะ
เลือดช่วงเช้า  ตรวจรับยาช่วงบ่าย เป็นการตรวจรับยาช่วงเช้า  ผล
คือความพึงพอใจเพิ่มสูงขึ้น ผู้ป่วยเกิดความสะดวกมากขึ้น 

-การวางระบบการรับเบีย้ยังชีพเพื่อความสะดวกและเป็นความลับ
โดยมีการวางระบบร่วมกันระหว่างผู้ป่วย  เจ้าหน้าท่ีอบต.  แกนน า
กลุ่มตะวัน  และเจา้หน้าท่ีคลินิกฟ้าใส 

การทบทวน การปรับปรุงระบบท่ีเป็นผลจากการทบทวน 



การค้นหาความเสีย่ง,การทบทวนอุบัติการณ ์ Risk Profile ของหน่วยงาน + Tigger tools + Sentinel events 
  - Risk profile   ระดับบุคคล + การวางมาตรการป้องกัน   
     ความเสี่ยง  
  - ทบทวน ระบบการรายงานความเสี่ยง ของโรงพยาบาล    
  - จัดกิจกรรมกระตุ้นการค้นหาความเสี่ยงและการรายงาน  
     ความเสี่ยงประจ าเดือน 

การทบทวนการติดเชื้อในโรงพยาบาล วางมาตรการการป้องกันการติดเชือ้   
 1.   มีการคัดกรองวัณโรคในผู้ป่วยเอดส์ทั้งรายใหม่และรายเก่า 
 2.  ให้สวม surgical  mark  ถ้ามีอาการ ไอ จาม  

การทบทวนความคลาดเคลื่อนทางยา - ระบบการเฝ้าระวังการแพ้ยาจากทีม PTC 
การทบทวนเวชระเบียน -ก าหนดแนวทางการตรวจสอบเวชระเบียน ว่าเวชระเบียนที่สมบูรณ์

ควรประกอบด้วยการบันทึกอะไรบ้าง 
การทบทวนการใช้ทรัพยากร พัฒนาตามแนวทาง 5 ส.และแนวทางการประหยดัพลังงานของทีม 

ENV 
การทบทวนเครื่องช้ีวัด มีการทบทวนตัวช้ีวัดทั้งในส่วนของงานยุทธศาสตร์จังหวัด/งาน

คุณภาพ /งานบริการ/งานส่งเสริมสุขภาพและการสรุปผลงาน
ประจ าปี  

การทบทวนข้างเตียงผู้ป่วย ( C3THER ) ทบทวนเรื่องการดูแลผู้ป่วยเอดส์ในแผนกผู้ป่วยใน          ทีม่ี
ภาวะแทรกซ้อน 

การทบทวนการใช้ความรู้ทางวิชาการ จัดท า CPG เรื่องแนวทางการรักษาผู้ป่วย 
     - การรักษาผู้ป่วยโรคเอดส ์
     - การรักษาวัณโรคในผู้ป่วย TB & HIV  

 
 

6. แผนพัฒนาต่อเนื่อง 
1. ส่งเสริมการตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจในกลุ่มเสี่ยงสูง (กลุ่มชายรักชาย)  

จากการด าเนินงานการส่งเสริมการตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวีในกลุ่มเสี่ยงท่ีผ่านมายังเข้าถึงกลุม่เสีย่งได้น้อย    จึงมี
แผนการประชาสมัพันธ์การเข้าถึงบริการให้ครอบคลุมมากขึ้น และปรับกิจกรรมเชิงรุกให้เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย  เช่น การจดั
แข่งขันวอลเล่ย์บอล  การประกวดสาวประเภทสอง 
   2. ส่งเสริมการตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจในกลุ่มเสีย่ง ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล  

 เพื่อเพิ่มการเข้าถึงการวินิจฉัยโรคเอดส์และการค้นหาผู้ป่วยรายใหม ่   มีแผนท่ีจะขยายการตรวจเลือดหาเช้ือเอชไอวีโดย
สมัครใจ  ในกลุ่มเสี่ยง คลินิกฝากครรภ์( สามีของหญิงตั้งครรภ์)  ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล  พร้อมท้ังมีระบบ
การเก็บข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมลู  ระบบการส่งต่อและก าหนดผูร้บัผิดชอบที่ชัดเจนในการเก็บรวบรวมข้อมูล  วเิคราะห์ข้อมูล
ในระดับ คปสอ. 

 
สรุปกจิกรรมที่จะด าเนินการต่อในปี 2560 คือ 
ในโรงพยาบาลพรหมพิราม 



1. การทบทวนความรู้เรื่องการดูแลผูป้่วยเอดส์ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2. เพิ่มการส่งเสริมการตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวีในกลุ่มเสีย่งสูง(ชายรักชาย)  คลินิกบ าบัดยาเสพตดิ  คลนิิก 

ฝากครรภ์( สามีหญิงฝากครรภ์)   แผนกผู้ป่วยนอกและ PCU  พรหมพิราม  พร้อมท้ังมีการเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์
ข้อมูล  ในภาพรวมของโรงพยาบาล 
ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล 

1. ให้ความรู้เจา้หน้าท่ี รพ.สต.ในการให้ข้อมูลเรื่องโรคเอดส์  เน้น ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์  การ 
ประเมินความเสี่ยงและส่งเสรมิการตรวจเลือดในผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง  โดยเน้น กลุ่มชายรักชาย 

2. ให้ รพ.สต.ขยายผลการให้ความรู้ในโรคเอดส์   การป้องกันโรคเอดส ์ ในอสม.อ าเภอพรหมพิราม 
3. วางระบบการส่งต่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษา  จากบ้านถึง รพ.สต.  จาก รพ.สต. ถึง โรงพยาบาลพรหมพิราม 
 

 


