บริบท การดูแลผูต้ ิ ดเชื้อ HIV และผูป้ ่ วยโรคเอดส์
โรงพยาบาลปากพนังมีผู้ป่วยติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยโรคเอดส์ตามทะเบียนที่เข้ารับบริการในโครงการการรักษาด้วยยาต้านไวรัสในปี พ.ศ. 2558 - 2562 มีจานวน450,
459,482,85 และ 68 รายตามลาดับ ปี 2558 - 2562 เสียชีวติ ร้อยละ 1.58 , 0.75 ,0.95 ,0.24 และ 0.6 ตามลาดับ ปั ญหาสาคัญทีพ่ บคือผูป้ ่ วยโรคเอดส์ยงั ขาดความใส่ใจในการมาตรวจ
รักษาตามนัด การรับประทานยาไม่ต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น และกลุ่มผูใ้ ช้แรงงานทีส่ ขุ ภาพแข็งแรงและทางานต่างจังหวัด ไม่มาพบแพทย์ตามนัด

Driver diagram: HIV
Purpose

Primary Drivers

Early detection

Secondary Drivers
- one stop service
- Lab available
- VIP clinic
- High risk screening
Indicator: อัตราการตรวจ CD4 อย่างน้อย 1 ครัง้ /ปี > 90%
อัตราการคัดกรองวัณโรค(รายใหม่+รายเก่า) > 90%

ผูป้ ่ วยมีความ
สม่าเสมอในการ
รับประทานยาต้าน
ไวรัส 100 % ถูกต้อง
และต่อเนื่อง
Indicator: Adherence >95%

Education and
awareness

การร่วมมือของ
เครือข่าย
(Collaboration
network) และการดูแล
ต้อเนื่อง

- แพทย์เฉพาะทางสาขาอายุรศาสตร์
(staff) และนักวิชาการสาธารณสุข
ประจาคลินิก
- ผูป้ ่ วยและครอบครัว
- แพทย์เฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
- HHC, เจ้าหน้าทีร่ พ.สต.
- เภสัชกร
- นักวิชาการสาธารณสุขประจา
คลินิก
Indicator: ร้อยละผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั ยา
ต้านไวรัสขาดการติดตาม < 5%

*VIP clinic : ผูป้ ่ วยทีต่ รวจไม่สามารถเปิ ดเผย
ตัวตนพิจารณาโดยแพทย์ นักวิชาการสาธารณสุข

Interventions/Change Idea
- คัดกรองในกลุ่มเสีย่ ง เช่น นักโทษในเรือนจา ทาโครงการ
ร่วมกับทางจังหวัดเข้าไปคัดกรองในเรือนจา 100% อาชีพบริการ
ลงพืน้ ทีใ่ ห้ความรูก้ ารใช้ถุงยาง 100% และแนะนาให้มาเจาะเลือด
- ผูป้ ่ วยมาครัง้ แรกเจาะ CD4, VL (พุธที1่ , พุธที3่ ของเดือน), anti
HIV, anti HCV, HBsAg, VDRL, ส่ง CXR, ตรวจ AFB 3 วัน

- ให้คาปรึก ษาก่ อนรับ ยาโดยเจ้าหน้ าที่ป ระจาคลินิ ก , เภสัชให้
ความรูเ้ รื่องยาแพทย์ อธิบายแผนการรักษา การปฏิบตั ติ วั
- มีการจัดโครงการให้ความรูใ้ นโรงเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษา ใน
วันเอดส์โลก
- จัดกิจกรรมให้ความรูเ้ ทศบาล ประชุมประจาเดือน 22 ชุมชน
- แพทย์เฉพาะทางสาขาอายุรศาสตร์ตรวจ ARV Clinic ทุกวันพุธ
- ติดตามเยีย่ มบ้านโดยทีม HHC, เจ้าหน้าทีร่ พ.สต.ทุกวัน
พฤหัสบดี
- ติดตามเยีย่ มบ้านโดยแกนนาผูต้ ดิ เชือ้ HIV ช่วงบ่าย 2-3 วัน/
สัปดาห์
- นัดติดตามผลเลือด, คัดกรอง TB เพื่อปรับยา ARV
- ติดตามเคส Poor compliance, loss F/U จากทางโทรศัพท์+
แกนนาลงเยีย่ ม

ขัน้ ตอนการดาเนิ นงานควบคุมโรคเอดส์โรงพยาบาลปากพนัง
งานผูป้ ่ วยนอก กรณี รบั ผูป้ ่ วยใหม่
ผูป้ ่ วยทัวไปที
่ ม่ อี าการสงสัยติดเชือ้ HIV
พยาบาลคัดกรอง
- ส่งให้คาปรึกษาก่อนเจาะเลือด
- ส่งตรวจ Anti HIV ทีห่ อ้ ง LAB
งานห้องชันสูตร
- เก็บเลือดส่งตรวจ Anti HIV
Anti HIV = Positive
คลินิก ARV
- นัดเจาะ CD4 พุธที่ 1 กับพุธที่ 3 นัดฟั งผล 1 เดือน
- CXR AFB 3 วัน เจาะ Anti HCV, HBsAg, VDRL
- แพทย์ให้ยาต้านเชือ้ รา Clotrimazole, Fluconazole
2-4 สัปดาห์

Anti HIV = Negative

ให้คาปรึกษา หลังเจาะเลือด แนะนาการ
ป้ องกัน การติดเชือ้ HIV

ผูป้ ่ วย CD4 สูง/ไม่ พร้อมรับยา
- ให้คาปรึกษา เตรียมรับยา ARV
- เฝ้ าระวัง นัดเจาะเลือด 6 เดือน/ครัง้
- ให้การรักษาตามอาการ
ผูป้ ่ วย CD4 ต่า พร้อมรับยา
- เตรียมผุป้ ่ วยเพื่อรับยาต้าน ARV
- แพทย์สงจ่
ั ่ ายยาสูตรรวม 14 วัน
- แพทย์นั ด เจาะเลือ ดตรวจ LFT, Cr เพื่ อ ดู ก ารแพ้ ย า
หากปกติจ่ายจ่ายยาต่อ หากผิดปกติปรับเปลีย่ นยา
- รับยาต่อเนื่อง มีการดูแล นัดเจาะเลือดประจาปี

ผลการพัฒนา
ตัวชี้วดั
1. อัตราการตรวจ CD4 อย่างน้อย 1 ครัง้ ต่อปี
2. อัตราการตรวจ VL อย่างน้อย 1 ครัง้ ต่อปี
3. อัตราการคัดกรองวัณโรค (รายใหม่+รายเก่า)
4. อัตราการเสียชีวติ ด้วยโรค HIV
5. ร้อยละผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั ยาต้านไวรัสขาดการติดตาม
6. ผูม้ ผี ลการประเมินความสม่าเสมอในการ
รับประทานยาต้านไวรัส 100% ถูกต้องและต่อเนื่อง
(Adherence ≥ 95%)

เป้ าหมาย
≥ 90%

2558
93.48

2559
95.00

2560
97.62

2561
96

2562
92

≥ 90%
≥ 90%
< 7%
< 5%
≥ 90%

93.48
100
1.58
2.8
98.30

95.00
100
0.75
1.2
98.50

97.62
100
0.95
1.43
95.24

96
100
0.24
1.67
98.7

92
100
0.6
0.6
97.8

ผลการพัฒนา การดูแลผูป้ ่ วย HIV
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95.24
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40
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1.580.750.950.24 0.6

0
ตรวจ CD4 อย่างน้อย 1 ครัง้ ตรวจ VL อย่างน้อย 1 ครัง้
ต่อปี
ต่อปี

การคัดกรองวัณโรค

เสียชีวติ ด้วยโรค HIV

2.8 1.2 1.431.67 0.6
Pt.ทีไ่ ด้รบั ยาขาดการติดตาม (Adherence ≥ 95%)

ผลการวิ เคราะห์
ปี 2561-2562 พบอัตราการตายเพิม่ ขึน้ จาก0.24 เป็ น 0.6 ปั ญหาสาคัญทีพ่ บคือผูป้ ่ วยโรคเอดส์ยงั ขาดความใส่ใจในการมาตรวจรักษาตามนัด การรับประทานยาไม่ต่อเนื่อง
โดยเฉพาะกลุม่ วัยรุ่น และกลุ่มผูใ้ ช้แรงงานทีส่ ขุ ภาพแข็งแรงและทางานต่างจังหวัด ไม่มาพบแพทย์ตามนัด ผูม้ ผี ลการประเมินความสม่าเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัส 100%
ถูกต้องและต่อเนื่อง (Adherence ≥ 95%) มีแนวโน้มลดลง

