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แบบฟอร์มบทคดัย่อผลงานวชิาการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัพทัลุง 

ประเภท     [ / ] R2R         รองรับ Excellence [ / ] Service Excellence   ผลงานในสาขา   [ / ]  พยาบาล   

การเสนอผลงาน  [ / ] ไม่เคยน าเสนอ เผยแพร่มาก่อน     

ช่ือเร่ือง การพฒันาระบบบริการการดูแลผูติ้ดเช้ือเอชไอวีสู่วถีิ Three-Goal   

ผู้จัดท าผลงาน  :   น.ส.รัชนู สมเก้ือ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  เบอร์โทร 0866973939 

ผู้ร่วมจัดท าผลงาน : นางจุฑาทิพย ์นุ่นดว้ง  พยาบาลวชิาชีพช านาญการ  เบอร์โทร0898785227 
      นางยพุิน จนัทร์แดง   พยาบาลวชิาชีพช านาญการ  เบอร์โทร0898799780 

น.ส.กมลทิพย ์สิทธิชยั พยาบาลวชิาชีพช านาญการ  เบอร์โทร0819900731 
หน่วยงาน งานใหค้  าปรึกษา กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลควนขนุน อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลุง 

เบอร์โทร มือถือ 086-6973939, 074-682071-4 ต่อ172 โทรสาร 074-681781 E-mail ratchanu_2523@hotmail.com 
เน้ือหาโดยย่อ 

การวจิยัปฏิบติัการคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์เพื่อพฒันาระบบบริการการดูแลผูติ้ดเช้ือเอชไอวี โรงพยาบาลควน
ขนุน ให้ผูรั้บการตรวจเลือดหาการติดเช้ือเอชไอวีทราบสถานะของตนเอง ไดรั้บการรักษาดว้ยยาตา้นไวรัสและมี
ความร่วมมือในการรักษาดว้ยยาตา้นไวรัสอยา่งต่อเน่ืองจนกดปริมาณเช้ือไวรัสเอชไอวีในเลือดไดส้ าเร็จ ด าเนินการ 
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงกนัยายน 2563 มีผูเ้ขา้ร่วมวจิยั 2 กลุ่มคือ ทีมสหวิชาชีพดา้นการแพทยท่ี์เก่ียวขอ้งในการ
ดูแลผูติ้ดเช้ือเอชไอวีและกลุ่มผูม้ารับบริการยาตา้นไวรัส โรงพยาบาลควนขนุน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ไดแ้ก่ 
ระบบบริการขอ้มูลสารสนเทศการให้บริการผูติ้ดเช้ือเอชไอวีผูป่้วยเอดส์(NAP WEB REPORT) ของส านกังาน
หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติและระบบ NAP : National AIDS Program แบ่งการด าเนินการเป็น 4 ระยะ 
ประกอบดว้ย  ระยะการวางแผนเชิงพฒันาโดยใช้การสนทนากลุ่ม ระดมสมอง วิเคราะห์ปัญหาตามขอ้มูลตวัช้ีวดั
การรักษาจากระบบ NAP WEB REPORT และตามกรอบแนวทางการด าเนินงานตามมาตรการ RRTTR น ามาวาง
แผนพฒันาและปฏิบติัการตามแนวทางท่ีวางไว ้ ติดตามเสริมพลงัและเรียนรู้ร่วมกนัในทีมสหวิชาชีพ สะทอ้นการ
เรียนรู้และถอดบทเรียน    

ผลการศึกษา พบวา่ เกิดความร่วมมือการท างานของทีมสหวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้งในการดูแลผูติ้ดเช้ือเอชไอวี/
ผูป่้วยเอดส์และกลุ่มผูท่ี้มารับบริการยาตา้นไวรัส  เกิดแนวทางการให้ค  าปรึกษาแบบ same day resalt มีการพฒันา
ระบบนดัและระบบติดตามขาดนดัและติดตามเยี่ยมบา้น มีแนวทางปฏิบติัในการดูแลผูติ้ดเช้ือเอชไอวี มีกิจกรรม
ส่งเสริมความร่วมมือการรักษาดว้ยยาตา้นไวรัส  เม่ือพฒันาฯจนส้ินปีงบประมาณ 2563 พบว่าผูติ้ดเช้ือเอชไอวีท่ี
ไดรั้บการวินิจฉยัและทราบสถานะการติดเช้ือของตนเองร้อยละ 100  ผูติ้ดเช้ือเอชไอวีท่ีไดรั้บการวินิจฉยัวา่ติดเช้ือ
เอชไอวไีดรั้บยาตา้นไวรัสเอชไอวอียา่งต่อเน่ืองร้อยละ 89.43 ผูติ้ดเช้ือเอชไอวีท่ีไดรั้บการรักษาดว้ยยาตา้นไวรัสกด
ปริมาณไวรัสในเลือดไดส้ าเร็จเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ92.85 และผูรั้บบริการมีความพึงพอใจในระบบบริการโดยรวม
ร้อยละ 96.87  
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ช่ือเร่ือง การพฒันาระบบบริการการดูแลผูติ้ดเช้ือเอชไอวีสู่วถีิ Three-Goal   

ผู้จัดท าผลงาน       น.ส.รัชนู สมเก้ือ  พยาบาลวชิาชีพช านาญการ  

ผู้ร่วมจัดท าผลงาน  นางยพุิน จนัทร์แดง   นางจุฑาทิพย ์นุ่นดว้ง  น.ส.กมลทิพย ์สิทธิชยั  พยาบาลวชิาชีพช านาญการ     

หน่วยงาน  งานใหค้  าปรึกษา กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลควนขนุน อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลุง 

บทน า 

โรงพยาบาลควนขนุน มีผูติ้ดเช้ือไวรัสเอชไอวีสะสมเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองในปี พ.ศ.2560-2563 จ านวน 

379,383,394 และ407รายตามล าดบั การด าเนินงานเพื่อยติุปัญหาเอดส์ในแผนปฏิบติัการยุติปัญหาเอดส์ประเทศไทย 

ไดก้ าหนดกรอบการให้บริการดว้ยการเช่ือมโยงบริการ 5 องค์ประกอบส าคญัเขา้ดว้ยกนั คือ การเขา้ถึง การเขา้สู่

บริการ การตรวจวินิจฉัย การรักษาและการคงอยูใ่นระบบ (Reach-Recruit-Test-Treat-Retain: RRTTR) โดยมุ่งสู่

เป้าหมาย คือ ผูติ้ดเช้ือเอชไอวท่ีีไดรั้บการวนิิจฉยัและทราบสถานะการติดเช้ือของตนเองร้อยละ 90 ผูติ้ดเช้ือเอชไอวี

ท่ีไดรั้บการวนิิจฉยัวา่ติดเช้ือไดรั้บยาตา้นไวรัสร้อยละ 90 และผูติ้ดเช้ือเอชไอวีท่ีไดรั้บการรักษาดว้ยยาตา้นไวรัสกด

ปริมาณไวรัสในเลือดไดส้ าเร็จร้อยละ 90 ในปี 2560โรงพยาบาลควนขนุนสามารถท าได้ร้อยละ100,89และ84 

ตามล าดบั  ตวัช้ีวดัท่ียงัไม่บรรลุเป้าหมายไดว้ิเคราะห์และทบทวนตามกรอบแนวทางการด าเนินงานตามมาตรการ 

RRTTR พบวา่การเขา้ถึงและการเขา้สู่บริการไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มประชากรหลกั  ไดรั้บการตรวจวินิจฉยัแลว้ไม่ได้

เร่ิมการรักษา จากการยา้ยถ่ินฐาน ไม่สามารถติดต่อได ้ และผูติ้ดเช้ือเอชไอวีท่ีเขา้สู่กระบวนการรักษาบางรายไม่คง

อยู่ในระบบหรือรักษาไม่ต่อเน่ือง จากปัญหาการขาดนัด ไปท างานต่างจงัหวดั เดินทางล าบาก ไม่มีผูดู้แล  การ

รับประทานยาต้านไวรัสเอชไอวีไม่ต่อเน่ือง รวมถึงระบบบริการเดิม ยงัพบปัญหาขาดการติดตามการขาดนัด          

ผูใ้ห้บริการขาดอตัราก าลงั  มีความแออดัในวนัรับบริการ ตลอดจนแนวทางปฏิบติัไม่ไดป้รับปรุงให้เป็นปัจจุบนั 

การพฒันาระบบใหผู้ท่ี้ทราบสถานการณ์ติดเช้ือเอชไอวี ไดรั้บการเร่ิมยาตา้นไวรัสและรับประทานยาตา้นไวรัสเอช

ไอวีให้มีความถูกตอ้ง ครบถ้วนและต่อเน่ืองสม ่าเสมอ เพื่อให้ยาสามารถกดเช้ือไวรัสได้  จึงมีความส าคญัและ

จ าเป็นอยา่งยิ่ง ทั้งในดา้นความสามารถในการลดปริมาณเช้ือเอชไอวี การเพิ่มระดบัและคุณภาพของภูมิคุม้กนัของ

ร่างกาย ตลอดจนคงไวซ่ึ้งการรักษาใหไ้ดผ้ลอยา่งยาวนานใหผู้ป่้วยมีชีวติยนืยาวและมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน    

วตัถุประสงค์ 

เพื่อพฒันาระบบบริการการดูแลผูติ้ดเช้ือเอชไอวี โรงพยาบาลควนขนุน ให้ผูรั้บการตรวจหาการติดเช้ือ  
เอชไอวีทราบสถานะของตนเอง ไดรั้บการรักษาดว้ยยาตา้นไวรัส และมีความร่วมมือในการรักษาดว้ยยาตา้นไวรัส
อยา่งต่อเน่ืองจนกดปริมาณไวรัสเอชไอวใีนเลือดไดส้ าเร็จ 
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กรอบแนวคิด  

 

 

 

 

 

 

 

วธีิการศึกษา  
การด าเนินการในคร้ังน้ี ใช้กระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการ เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาระบบการดูแลผูติ้ด

เช้ือเอชไอว ีใชเ้วลาด าเนินการ  3 ปี ตั้งแต่ตุลาคม 2560 ถึงกนัยายน 2563 มีผูเ้ขา้ร่วมวิจยั  2 กลุ่ม คือ ทีมสหวิชาชีพ
ดา้นการแพทยท่ี์เก่ียวขอ้งในการดูแลผูติ้ดเช้ือเอชไอว/ีผูป่้วยเอดส์และกลุ่มผูท่ี้มารับบริการยาตา้นไวรัส โรงพยาบาล
ควนขนุน โดยผูเ้ขา้ร่วมโครงการยนิดีและสมคัรใจเขา้ร่วมกิจกรรมตลอดการด าเนินงาน  มีเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
ได้แก่ ระบบบริการขอ้มูลสารสนเทศการให้บริการผูติ้ดเช้ือเอชไอวีผูป่้วยเอดส์(NAP WEB REPORT) ของ
ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติและระบบ NAP : National AIDS Program แบ่งการด าเนินการหลกัเป็น       
4 ระยะ ประกอบดว้ย 

ระยะการวางแผนเชิงพัฒนา โดยเร่ิมจาก การส ารวจปัญหา วิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผูติ้ดเช้ือเอชไอวี
ในโรงพยาบาลควนขนุน โดยทีมสหวชิาชีพ ใชก้ระบวนการสนทนากลุ่ม ระดมสมอง รวบรวมปัญหาในกลุ่มผูท่ี้มา
รับบริการยาตา้นไวรัส และจากอุบติัการณ์ความเส่ียง เช่น อตัราการขาดนดั ขอ้ร้องเรียน วิเคราะห์ขอ้มูลตามตวัช้ีวดั
การรักษาจากระบบ NAP WEB REPORT ในตวัช้ีวดัท่ียงัไม่บรรลุเป้าหมาย คือ ผูติ้ดเช้ือเอชไอวีท่ีไดรั้บการวินิจฉยั
วา่ติดเช้ือไดรั้บยาตา้นไวรัสร้อยละ 89 และผูติ้ดเช้ือเอชไอวีท่ีไดรั้บการรักษาดว้ยยาตา้นไวรัสกดปริมาณไวรัสใน
เลือดได้ส าเร็จร้อยละ 84  พบประเด็นปัญหา 1) ด้านการจดับริการดูแลรักษาผูติ้ดเช้ือเอชใอวีในคลินิก พบว่า 
ผูรั้บบริการมาก มีความแออดั ผูใ้ห้บริการขาดอตัราก าลงั ไม่ไดติ้ดตามขาดนดั และแนวทางปฏิบติัไม่ไดป้รับปรุง
ใหเ้ป็นปัจจุบนั  2) ดา้นผูติ้ดเช้ือเอชไอวท่ีีเขา้รับการรักษา พบปัญหา ท างานต่างจงัหวดั ลางานไม่ได ้ไม่มีรถ ไม่มีค่า
เดินทาง ไม่ทราบช่องทางการติดต่อโรงพยาบาล และลืมนดั   จากการทบทวนตามกรอบแนวทางการด าเนินงานตาม
มาตรการ RRTTR พบวา่ Reach: การเขา้ถึงในเชิงรุกและครอบคลุม พบปัญหา การเขา้หากลุ่มเป้าหมายประชากร
หลกัไม่ครอบคลุม ขาดการเชิญชวนเขา้รับบริการและสร้างความตอ้งการใช้บริการ Recruit: การน าเขา้สู่ระบบ
บริการ เจา้หน้าท่ีบางหน่วยงานยงัไม่มัน่ใจในการให้การปรึกษาก่อนตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวี การส่งต่อ
ผูรั้บบริการจากแผนกอ่ืนไม่ทนัท่วงที  Test: การตรวจวินิจฉัยท่ีรวดเร็ว ยงัไม่มีเคร่ืองมือตรวจแบบรู้ผลทนัทีท่ีจุด
บริการนอกสถานท่ี Treat: การรักษาอย่างมีคุณภาพ พบปัญหาผูท่ี้ไดรั้บการตรวจวินิจฉยัแลว้ไม่ไดเ้ร่ิมการรักษา 

Reach 

การเขา้ถึง 

90%                         

ของผูท่ี้ไดรั้บการวนิิจฉยั

วา่ติดเช้ือเอชไอว ี    

ไดรั้บยาตา้นไวรัส 

90%                 

 ของผูท่ี้ไดรั้บยาตา้นไวรัส

กดปริมาณไวรัสได ้

90% 

ของผูท่ี้ติดเช้ือเอชไอว ี

ไดรั้บการวนิิจฉยั 

และรู้สถานะตนเอง 

Recruit          

การเขา้สู่บริการ 

Test              

การตรวจวนิิจฉยั 

Treat             

การรักษา 

Retain               

การคงอยูใ่นระบบ 

การพฒันาระบบบริการการดูแลผูติ้ดเช้ือเอชไอวสู่ีวถีิ Three-Goal   
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จากการท่ียา้ยถ่ิน ติดต่อไม่ได ้กลวัการเปิดเผยความลบั และไม่พึงพอใจการให้บริการ และRetain: การคงอยู่ใน
ระบบ การดูแลครบถว้นและต่อเน่ือง พบวา่ ผูติ้ดเช้ือเอชไอวีท่ีเขา้สู่กระบวนการรักษาบางรายลืมนดั ขาดนดั ไป
ท างานต่างจงัหวดั เดินทางล าบาก ลางานไม่ได้ ไม่มีค่าเดินทาง ไม่ทราบช่องทางการติดต่อรพ. และมีโรคร่วม 
ช่วยเหลือตวัเองได้น้อยและขาดผูดู้แล  เม่ือได้ข้อคน้พบ น ามาร่วมก าหนดประเด็นท่ีต้องวางแผนพฒันา โดย 
มอบหมายผูรั้บผิดชอบ พฒันาศกัยภาพของทีม  ก าหนดรูปแบบพฒันา วางแผนจดัระบบบริการ ปรับปรุงแนวทาง 
การปฏิบติังาน วางแผนนิเทศติดตาม และวางแผนการด าเนินงานตามมาตรการ RRTTR ดังน้ี  Reach ร่วมกับ
เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขอ าเภอจดัท าแผนท่ี (Mapping) จุดรวมตวัของกลุ่มเป้าหมาย และ mapping สถานบริการเพื่อ
ประกอบการวางแผนการ Recruit กลุ่มเป้าหมายเขา้สู่ระบบ ดว้ยมาตรการต่างๆ ท างานเชิงรุก โดยกลุ่มเพื่อน เพื่อ
เขา้หากลุ่มเป้าหมาย ให้ความรู้ สร้างความตอ้งการรับบริการ สนบัสนุนอุปกรณ์ เพื่อการป้องกนัโรค เช่น ถุงยาง
อนามยั เจลหล่อล่ืน สร้างเครือข่ายบริการในชุมชน เช่น รพ.สต. Drop in center สร้าง line กลุ่มเขา้ถึงยาก เช่นกลุ่ม
ติดยาเสพติด MSM เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งใหเ้กิดความตระหนกั  Recruit : จดัทีมสาธารณสุขเคล่ือนท่ี 
เตรียมอุปกรณ์ เพื่อบริการคดักรองโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ ให้ค  าปรึกษาเพื่อตรวจเลือดหาเช้ือเอชไอวีโดยสมคัร
ใจ ในกลุ่มประชากรเป้าหมายในพื้นท่ี การวางแผนส่งต่อเพื่อรับบริการท่ีสถานพยาบาล ตลอดจนน าพาคู่มารับ
บริการ วางแผนจดัโครงการการให้การปรึกษาก่อน-หลงัตรวจเลือดหาการติดเช้ือเอชไอวีให้บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง 
Test : จดัให้มีบริการตรวจหาการติดเช้ือแบบรู้ผลวนัเดียว (Same Day Result) ในโรงพยาบาลและเตรียมเคร่ืองมือ
ตรวจแบบรู้ผลทนัทีท่ีจุดบริการนอกสถานท่ี ณ แหล่งรวมตวัของกลุ่มเป้าหมาย เช่ือมโยงระหวา่งหน่วยงานในและ
นอกโรงพยาบาลเพื่อส่งผูติ้ดเช้ือเขา้รับบริการท่ีเหมาะสม Treat : ปรับปรุงแนวทางปฏิบติัให้ทนัสมยั เช่น การรักษา
ดว้ยยาตา้นไวรัสทุกรายทุกระดบั CD4 ,Same day ART การจดัหาและสนบัสนุนการใช้ยาตา้นไวรัสแบบรวมเม็ด
เพื่อสะดวกในการรักษา การวางแผนการนดัท่ีระยะห่าง 3เดือนในผูท่ี้มีวินยัในการรักษา การวางแผนนดัตามแนว
ทางการตรวจรักษาและป้องกนัการติดเช้ือเอดส์ประเทศไทย เช่น ตรวจ CD4,Viral Load,CXR วางแผนการพฒันา
ศกัยภาพบุคลากรให้บริการท่ีเป็นมิตรและลดการตีตรา Retain : คงอยูใ่นการดูแลต่อเน่ืองโดยเฉพาะก่อน ระหวา่ง
และหลงัรับประทานยา โดยการประเมินความพร้อมในการรับประทานยา การส่งเสริมความร่วมมือในการรักษา
ดว้ยยา การประเมินadherence ปรับการด าเนินงานในการติดตามผูป่้วยขาดนดั ติดตามการด้ือยา   และก าหนดการ
ประเมินตวัช้ีวดั มอบหมายบุคลากรในการลงบนัทึกขอ้มูลการให้บริการและการติดตามผูป่้วยจากระบบ NAP : 
National AIDS Program อยา่งครอบคลุม   

ระยะปฏิบัติการ ด าเนินการตามแนวทางการพฒันาระบบฯท่ีวางไวเ้พื่อบรรลุเป้าหมาย 90, 90, 90 ดงัน้ี 
1. ผูท่ี้ตรวจเลือดหาการติดเช้ือเอชไอว ีไดรั้บการวนิิจฉยัและทราบสถานะการติดเช้ือของตนเองร้อยละ 100 

ในปี 2560 ก่อนการพฒันา ผูรั้บบริการท่ีมาตรวจเลือดหาการติดเช้ือเอชไอวีตอ้งรอฟังผล 3-5วนั เพื่อป้องกนัความ

เส่ียงในการไม่มาตามนดั จึงพฒันาโดยจดัท าแนวทางการให้ค  าปรึกษาแบบ same day resalt ทุกราย เม่ือผลติดเช้ือ

เอชไอวี ส่งงานให้ค  าปรึกษาลงทะเบียนทนัที  จดับริการแบบ one stop service ในคลินิกรับยาตา้นไวรัส มีช่องทาง

การส่ือสารท่ีรวดเร็วในช่องทาง line กบักลุ่มแกนน าคน้หากลุ่มเขา้ถึงยาก  กรณีออกตรวจนอกสถานท่ีเชิงรุกจดัให้มี 
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same day resalt ณ จุดตรวจ บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บการพฒันาศกัยภาพในการให้ค  าปรึกษาก่อน-หลงัการตรวจ

เลือดหาการติดเช้ือเอชไอว ี 

2. ผูติ้ดเช้ือเอชไอวีท่ีไดรั้บการวินิจฉัยว่าติดเช้ือเอชไอวีไดรั้บยาตา้นไวรัสเอชไอวี ร้อยละ 89 ในปี 2560 

เพื่อให้ผู ้ท่ีทราบสถานะการติดเช้ือเอชไอวีของตนเองได้เร่ิมรับยาต้านไวรัสทุกรายอย่างต่อเน่ือง (Rappid 

ART/same day ART) ปรับปรุงและจดัท าแนวทางปฏิบติัในการดูแลผูติ้ดเช้ือเอชไอวีและการให้ค  าปรึกษาเพื่อ

ประเมินความพร้อมทั้งทางดา้นร่างกายจิตสังคมของผูติ้ดเช้ือเอชไอวีรายใหม่ก่อนเร่ิมยาตา้นไวรัสทุกราย การใชย้า

ตา้นไวรัสแบบรวมเมด็เพื่อสะดวกในการรักษาและรับประทานยา บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บการพฒันาศกัยภาพใน

การใหบ้ริการท่ีเป็นมิตรและลดการตีตรา 

3. ผูติ้ดเช้ือเอชไอวีท่ีไดรั้บการรักษาด้วยยาตา้นไวรัสกดปริมาณไวรัสในเลือดได้ส าเร็จ(Viral Load: 
VL<1,000 copies) ร้อยละ 84 ในปี 2560 จึงพฒันาดงัน้ี 1) พฒันาระบบนดัและระบบติดตามขาดนดัผูป่้วยท่ีไดรั้บยา
ตา้นไวรัสในคลินิกล่วงหนา้1ปี เช่น การนดัรับยา ตรวจเลือด เอกซ์เรยป์อด เป็นตน้ ท าให้ทราบจ านวนผูรั้บบริการท่ี
ไม่มาตามนดั สามารถวางแผนติดตามการมารับบริการคร้ังต่อไปได ้ มีการตรวจสอบเบอร์โทรศพัท์ใหม่ทุกคร้ัง
ท่ีมารับบริการ บนัทึกไวพ้ร้อมเบอร์ส ารองของญาติไว ้ ติดตามขาดนดัทุกสัปดาห์บนัทึกไวพ้ร้อมตรวจสอบขอ้มูลท่ี
ไม่ไดต้ามแผน และนดัใหม่ทนัที ซ่ึงยงัพบความเส่ียงในวนัท่ีมีผูรั้บบริการจ านวนมาก ผูใ้ห้บริการไม่ไดดู้ขอ้มูลคร้ัง
ท่ีผา่นมา จึงก าหนดการบนัทึกขอ้มูลใน note ของระบบ HOSxP ข้ึนเตือนอตัโนมติัเฉพาะท่ีจุดให้บริการเพื่อป้องกนั
การเปิดเผยขอ้มูล   และยงัพบวา่บุคลากรไม่เพียงพอผูรั้บบริการมากตอ้งรอนาน จึงปรับการนดัจากทุก 2เดือนเป็น  
3 เดือน  ยงัพบผูป่้วยมาผดินดัในช่วงปลายปีงบประมาณ ท าใหก้ารประมวลผลตามตวัช้ีวดัจะน าไปประมวลผลรอบ
ปีถดัไป จึงวางแผนปรับการนดัล่วงหน้าให้ผูรั้บบริการไดรั้บการตรวจ VL ในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ
เพื่อสามารถมีเวลาติดตามผูรั้บบริการมาตรวจไดท้นัเวลา ส่วนปัญหาผูใ้ห้บริการมีภาระงานมากท าให้ไม่ไดติ้ดตาม
ผูป่้วยตามท่ีวางแผนไว ้แก้ปัญหาโดยการจดัท าทะเบียนผูรั้บบริการทุกรายในระบบHOSxPท่ีมีเลข NAP  ระบุ
รายละเอียดในแต่ละราย คือมีสถานะ ยงัรับการรักษาอยู ่ ขาดการรักษา ปฏิเสธการรักษา ตาย ไม่ทราบ ในรูปแบบ 
Excel file ตรวจสอบสถานะผูรั้บบริการใหเ้ป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ สามารถน าขอ้มูลมาวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุการขาด
นดั/การรับประทานยาไม่สม ่าเสมอหรือยุติการรักษา  2) ประเมินการรับประทานยาทุกคร้ังท่ีมารับบริการจากการ
สอบถามและการนบัเมด็ยา โดยให้ผูรั้บบริการน ายาเดิมมาดว้ยทุกคร้ัง จ่ายยาเกินวนันดัไม่เกิน 7 วนั เพื่อป้องกนัยา
เหลือสะสมและตรวจสอบยาก  เปิดโอกาสให้มารับบริการก่อน-หลงันดั กรณียาไม่พอถึงวนันดั มีกิจธุระจ าเป็น    
ยาสูญหาย เพื่อป้องกนัการรับประทานยาไม่สม ่าเสมอและขาดนดัในเวลาต่อมา  จดับริการส่งยาทางไปรษณียใ์นราย
ท่ีไม่สามารถมารับยาได ้  3) ให้ค  าปรึกษารายบุคคลในผูท่ี้มีปัญหาในการรับประทานยาไม่สม ่าเสมอ หรือผล viral 
load มากกวา่ 50 copies เพื่อคน้หาปัญหาและแนวทางแกไ้ขร่วมกนั  ผูท่ี้รับประทานยาไม่ต่อเน่ืองและขาดนดัซ ้ า 
เพื่อป้องกนัการเปิดเผยขอ้มูล สอบถามความสมคัรใจในการประสานญาติและเยี่ยมบา้นหรือติดตามผ่านรพ.สต. 
ผูรั้บบริการท่ีประสบปัญหาในการเดินทางมาโรงพยาบาล เช่น สาเหตุจากพิการติดเตียง  จดับริการติดตามเยี่ยมบา้น  
เจาะเลือด จ่ายยาถึงบา้นผูรั้บบริการ  4) ตรวจสอบการบนัทึกผลการให้บริการ ผลการตรวจเลือดในระบบ NAP ทุก
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เดือน หากพบว่าผูป่้วยรายใดยงัไม่ลงผลติดตาม ตรวจสอบสาเหตุและติดตามลงผลทุกราย 5) จดัท าโครงการ
ส่งเสริมความร่วมมือการรักษาด้วยยาต้านไวรัสของผู ้ติดเช้ือเอชไอวีโรงพยาบาลควนขนุนโดยก าหนด
กลุ่มเป้าหมาย คือ ผูท่ี้ขาดนดัหลายคร้ัง มีประวติัรับประทานยาไม่สม ่าเสมอ และผูท่ี้รับประทานยาแลว้ไม่สามารถ
กดเช้ือไวรัสได ้โดยกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนแลกเปล่ียนเรียนรู้จากผูติ้ดเช้ือเอชไอวีท่ีเคยประสบปัญหาลม้เหลวใน
การรักษาและหยดุการรักษาจนกลบัมาดูแลตวัเองมารับประทานยาต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั   

ระยะติดตามเสริมพลงัและเรียนรู้ร่วมกนั  จากการด าเนินการทีมผูด้  าเนินการ ได้ติดตามเยี่ยมเสริมพลงัการ

ด าเนินการของกลุ่มบุคลากรสหวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ แพทย ์พยาบาลผูป้ระสานงานการดูแลผูติ้ดเช้ือเอชไอวี

ผูป่้วยเอดส์ พยาบาลให้ค  าปรึกษา เภสัชกร นักเทคนิกการแพทย์ ด้วยกระบวนการประเมินผลการด าเนินหลัง

ปฏิบติัการ (After Action Review: AAR) สะทอ้นการเรียนรู้ทุก 1 ปี  ร่วมกนัประเมินผลของการพฒันาระบบฯ 

ติดตามตรวจสอบการลงมือปฏิบัติตามขั้นตอน การด าเนินงานท่ีได้พฒันาแล้ว และบนัทึกความเส่ียงในการ

ปฏิบติังาน ประเมินความพึงพอใจของผูรั้บบริการ ติดตามตวัช้ีวดัคุณภาพของการรักษาและการติดตามผูป่้วยหลงั

ด าเนินการ  1, 2 และ 3 ปี และวางแผนการพฒันาระบบอยา่งต่อเน่ือง  

ระยะการสะท้อนและถอดบทเรียน จากการด าเนินงานในแต่ละปี ทีมผูด้  าเนินงานได้ด าเนินการถอด

บทเรียนและสะทอ้นผลการด าเนินการบนพื้นฐานของขอ้มูล ร่องรอยต่างๆ ท่ีลงมือปฏิบติั  วิเคราะห์ ป ญหาและ

อุปสรรคท่ีพบจากการสังเกต การบนัทึกข้อมูล จากขอ้มูลใน NAP WEB REPORT ทบทวนระบบ วิเคราะห์ปัจจยั

แห่งความส าเร็จและถอดบทเรียน หาขอ้ดี ขอ้เสียท่ีควรปรับปรุงและลงมือปฏิบติัในรอบต่อไปเพื่อพฒันาระบบ

บริการการดูแลผูติ้ดเช้ือเอชไอว ีโรงพยาบาลควนขนุนอยา่งต่อเน่ือง   

ผลการศึกษา  การด าเนินการคร้ังน้ี เก็บรวบรวมขอ้มูลตามระบบ NAP wep report ของสปสช. ในปี 2561-2563 

วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติพรรณนา ไดแ้ก่จ านวนและร้อยละ  การด าเนินการพฒันาระบบบริการการดูแลผูติ้ดเช้ือเอช

ไอว ีเกิดความร่วมมือการท างานของกลุ่มบุคลากรสหวชิาชีพท่ีเก่ียวขอ้งทั้ง แพทย ์พยาบาลผูป้ระสานงานการดูแลผู ้

ติดเช้ือเอชไอวผีูป่้วยเอดส์ พยาบาลใหค้  าปรึกษา เภสัชกร นกัเทคนิกการแพทย ์และผูรั้บบริการ  จากการด าเนินการ

ตั้งแต่ปี 2561-2563 พบว่า ผูรั้บบริการมีความพึงพอใจในคุณภาพบริการโดยรวมเพิ่มข้ึน จากในปี 2560 ร้อยละ

93.00 เป็น ร้อยละ 95.83, 96.58 และ 96.87 ในปี 2561-2563 ตามล าดบั  

ผูท่ี้มารับบริการตรวจเลือดหาการติดเช้ือเอชไอวีไดรั้บทราบสถานะผลเลือดของตนเองทุกรายในปี 2561-

2563  คิดเป็นร้อยละ 100   ส่วนผูติ้ดเช้ือเอชไอวีท่ียงัมีชีวิตสะสมและไดรั้บยาตา้นไวรัสอย่างต่อเน่ืองของแต่ละปี  

จากปี 2560 ร้อยละ88.91ลดลง ในปี 2561 - 2562 เป็นร้อยละ 88.51 และ 88.07 ตามล าดบั และเพิ่มข้ึนในปี2563 

เป็นร้อยละ 89.43  การด าเนินการท่ีเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึนอยา่งชดัเจนหลงัการพฒันาระบบฯ คือร้อยละของผูท่ี้ไดรั้บ

การรักษาดว้ยยาตา้นไวรัสท่ีสามารถกดปริมาณไวรัสส าเร็จจากปี 2560 ร้อยละ 84.86 เพิ่มข้ึน ในปี 2561-2563 คิด

เป็นร้อยละ 93.51, 93.65 และ 92.85 ตามล าดบั  ดงัตาราง 
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ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนและร้อยละการใหบ้ริการตรวจเลือดหาการติดเช้ือเอชไอว ีการรับทราบผลเลือดและผลการ
ตรวจหาการติดเช้ือเอชไอว ีปี 2560-2563  (90:1) 

 

ปี 
งบประมาณ 

ผูต้รวจเลือดหา 
การติดเช้ือเอชไอว ี 

การรับทราบ 
ผลเลือด 

ผลเลือด 
Negative 

ผลเลือด  
Positive 

ผลเลือด 
Inconclusive 

จ านวน จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
2560 694 694 100 677 97.55 17 2.45 0 0.00 
2561 682 682 100 661 96.92 20 2.93 1 0.15 
2562 620 620 100 602 97.10 18 2.90 0 0.00 
2563 486 486 100 469 96.50 17 3.50 0 0.00 

ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนและร้อยละผูติ้ดเช้ือเอชไอวี/ผูป่้วยเอดส์ท่ียงัมีชีวติและไดรั้บยาตา้นไวรัสต่อเน่ืองสะสม     
ปี2560-2563 (90:2) 

 

ปีงบประมาณ 
ผูติ้ดเช้ือเอชไอวท่ีียงัมีชีวิต

(สะสม) 
ผูติ้ดเช้ือเอชไอวท่ีียงัมีชีวิต 

และไดรั้บยาตา้นไวรัสอยา่งต่อเน่ือง(สะสม) 
จ านวน จ านวน ร้อยละ 

2560 379 337 88.91 
2561 383 339 88.51 
2562 394 347 88.07 
2563 407 364 89.43 

 

ตารางท่ี 3 แสดงจ านวนและร้อยละของผูติ้ดเช้ือเอชไอวท่ีีไดรั้บการรักษาดว้ยยาตา้นไวรัสท่ีสามารถกดปริมาณ
ไวรัสส าเร็จ  (VL< 1,000 coppies)  ปี 2560-2561 (90 : 3) 

 

ปีงบประมาณ 
ผูติ้ดเช้ือเอชไอวี 

หลงัรับประทานยาตา้นไวรัสท่ีมีชีวติ 
ผูติ้ดเช้ือเอชไอวท่ีีไดรั้บยาตา้นไวรัสกดไวรัสส าเร็จ     

(VL<1,000 copies) (คน) 
จ านวน จ านวน ร้อยละ 

2560 354 299 84.46 
2561 339 317 93.51 
2562 347 325 93.65 
2563 364 338 92.85 
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อภิปรายผล 
จากการท าวิจยัเชิงปฏิบติัการ การพฒันาระบบบริการการดูแลผูติ้ดเช้ือเอชไอวี โรงพยาบาลควนขนุน เร่ิม

ด าเนินการตั้งแต่เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 ไดพ้ฒันาอยา่งต่อเน่ืองเป็นระยะเวลา 3 ปี สามารถพฒันาระบบการดูแล
ต่อเน่ือง พบวา่ผูท่ี้ติดเช้ือเอชไอวีไดรั้บการลงทะเบียนทุกราย เน่ืองจากใช้วิธีการตรวจแบบ same day result เม่ือ
พฒันาระบบนดัและติดตามการขาดนดัมารักษา รับยาต่อเน่ือง และจดัระบบบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ท าให้
เพิ่มการเขา้ถึงบริการรับยาตา้นไวรัสเพิ่มข้ึน รวมทั้งการจดับริการเยี่ยมบา้น สอดคลอ้งกบังานวิจยัของนรีลกัษณ์ 
และคณะ(2555) ท่ีพบวา่ปัจจยัแห่งความส าเร็จและอุปสรรคในการพฒันาระบบการดูแลรักษาผูติ้ดเช้ือเอชไอวีและ
ผูป่้วยเอดส์ ประสบความส าเร็จดา้นระบบบริการท่ีมีประสิทธิภาพ การประเมินผลการด าเนินงาน และการสร้าง
เครือข่ายกบัองคก์รอิสระเป็น One stop service มีทีมสหสาขาวิชาชีพ  ส าหรับร้อยละของผูท่ี้ไดรั้บการรักษาดว้ยยา
ตา้นท่ีไดส้ามารถกดปริมาณไวรัสลงไดห้ลงัการรักษาท่ีน้อยกวา่ 1,000 copies เพิ่มข้ึน เน่ืองจากมีระบบนดัและ
สามารถติดตามดูแลใหผู้ป่้วยกินยาไดส้ม ่าเสมอและไดรั้บการตรวจ Viral Load ตามเกณฑ์มากข้ึนและมีการนบัเม็ด
ยาทุกคร้ังท่ีมารับบริการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของดวงเนตรและคณะ (2558) พบว่าความสม ่าเสมอในการ
รับประทานยาตา้นไวรัส จากการประเมินโดยทั้งวธีินบัเมด็ยา (pill count) และประเมินการรับประทานยาตา้นไวรัส
เอดส์ดว้ยตนเอง (self-report) มีความต่อเน่ืองและสม ่าเสมอในการรับประทานยาตา้นไวรัส จากการนบัเม็ดยาสูง
กว่าการประเมินดว้ยตนเอง  ส าหรับผูติ้ดเช้ือเอชไอวีท่ีรักษาไม่ต่อเน่ือง จากการติดตามพบว่า มีปัญหาการใชส้าร
เสพติดและสุราเป็นอนัดบัแรก และรองลงมาคือท างานต่างจงัหวดั  มีปัญหาสังคมเศรษฐกิจ มีภาวะซึมเศร้า ไม่มี
ผูดู้แลและมีโรคร่วม มีคู่ใหม่ปกปิดผลเลือดคู่  สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ชนิกาและคณะ (2561) พบวา่จากกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีด่ืมแอลกอฮอลมี์โอกาสท่ีจะลืมกินยาตา้นไวรัสสูงจาก อาการท่ีมึนเมาและท าใหส้ติสัมปชญัญะลดลง และ 
การสูบบุหร่ีในกลุ่มผูท่ี้ใชส้ารเสพติดอาจจะขาดความตระหนกัและการใส่ใจกบัพฤติกรรมดูแลสุขภาพของตนเอง 
ส่งผลต่อความสม ่าเสมอในการรับประทานยาตา้นไวรัสท่ีสม ่าเสมอได้ ปัญหาเศรษฐกิจ อาชีพรายได ้ยงัส่งผลถึง
การมีพฤติกรรมในการดูแลตนเอง การรับประทานยาต่อเน่ือง  ผูท่ี้ขาดนดัและมีปัญหาซบัซ้อนในรายท่ียินยอมให้
เยี่ยมบา้น ท าให้ทราบถึงปัญหาและให้การช่วยเหลือไดต้รงความตอ้งการมากข้ึนและคนไขก้ลบัมารับประทานยา
สม ่าเสมอข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของสัจพงษแ์ละคณะ(2561) พบวา่การติดตามเยีย่ม เป็นการกระตุน้การดูแล
ตนเอง เป็นการเสริมพลงัใจให้ตระหนกัถึงความส าคญั ของการรักษาต่อเน่ืองและรับประทานยาสม ่าเสมอ ท าให้มี
ทศันคติเชิงบวก และเสริมพลงัคนในครอบครัวให้ ร่วมดูแล  และในรายท่ีผูรั้บบริการพบปัญหาซึมเศร้ามีผลกระทบ
ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองท าให้ขาดนัด สอดคล้องกับการศึกษาของกรรณิการ์และคณะ(2561) พบว่ากลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีภาวะซึมเศร้าจะส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองร้อยละ 28.5 เป็นผูท่ี้มีความรู้สึกทอ้แท ้ส้ิน
หวงัและรู้สึกเบ่ือหรืออย่างใดอยา่งหน่ึง จะมีพฤติกรรมในการดูแลตนเองต ่ากวา่ผูท่ี้ไม่รู้สึกทอ้แท ้ไม่รู้สึกส้ินหวงั
และไม่รู้สึกเบ่ือ แมผู้ติ้ดเข้ือเอชไอวีแต่ละคนมีปัญหาท่ีซบัซ้อน การแกไ้ขตอ้งใชบุ้คลากรเป็นทีม หรือ สหวิชาชีพ
ร่วมกนัท างานอยา่งต่อเน่ือง  
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สรุปและข้อเสนอแนะ 
การด าเนินการตามแนวทางการพฒันาระบบบริการการดูแลผูติ้ดเช้ือเอชไอวีอยา่งต่อเน่ืองเป็นระยะเวลา 3 

ปี ตามกรอบแนวคิด RRTTR เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย 90, 90, 90 ก่อนการพฒันาระบบฯ โรงพยาบาลควนขนุนท าได ้100, 
89, 84 เม่ือได้รับการพฒันาจนส้ินปีงบประมาณ 2563 ผลพบว่า ผูติ้ดเช้ือเอชไอวีท่ีได้รับการวินิจฉัยและทราบ
สถานะการติดเช้ือของตนเองร้อยละ 100  ผูติ้ดเช้ือเอชไอวีท่ีไดรั้บการวินิจฉัยว่าติดเช้ือเอชไอวีไดรั้บยาตา้นไวรัส
เอชไอวีอยา่งต่อเน่ืองเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 89.43 ซ่ึงยงัไม่บรรลุเป้าหมายตอ้งไดรั้บการพฒันาต่อเน่ือง ส่วนผูติ้ดเช้ือ
เอชไอวีท่ีได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสกดปริมาณไวรัสในเลือดได้ส าเร็จ เพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ92.85 และ
ผูรั้บบริการมีความพึงพอใจในคุณภาพระบบบริการโดยรวมเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 96.87  

ขอ้เสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป  
1. ควรมีการศึกษาวิจยัรูปแบบท่ีจะช่วยใหก้ลุ่มผูติ้ดเช้ือเอชไอวีและผูป่้วยเอดส์ท่ียงัไม่ไดรั้บยา/ไม่ยอมเขา้

รับการรักษา เปิดเผยตนเองใหย้อมรับและเขา้สู่กระบวนการรักษาโดยเร็วเพื่อคุณภาพชีวติท่ีดีในระยะยาว  
2. ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพในกลุ่มผูติ้ดเช้ือเอชไอวีท่ีรับประทานยาตา้นไวรัสไม่สม ่าเสมอ เพื่อน าขอ้มูล

เชิงลึกมาใชว้างแผนการพฒันารูปแบบส่งเสริมการรักษาดว้ยยาตา้นไวรัสท่ีต่อเน่ืองและสม ่าเสมอในคลินิกต่อไป
 3. ควรใช้ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากระบบ NAP WAP REPORT ไปวางแผน ปรับปรุง และพฒันาคุณภาพ
การใหบ้ริการดูแลรักษาผูติ้ดเช้ือเอชไอวอียา่งต่อเน่ืองทุกปี เพราะสามารถเป็นฐานขอ้มูลไวเ้ปรียบเทียบตวัช้ีวดัของ
หน่วยงาน เปรียบเทียบกบัเวลาท่ีผา่นมาและเปรียบเทียบกบัหน่วยงานอ่ืนในช่วงเวลาเดียวกนั เพื่อท าให้เกิดระบบ
การพฒันาคุณภาพการดูแลผูติ้ดเช้ือเอชไอวท่ีีย ัง่ยนื 
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