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1.บริบท
โรงพยาบาลชุมแสงได้มีการพัฒนาระบบบริ การรักษาผูต้ ิดเชื้อและผูป้ ่ วยเอดส์ อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี
2539จนถึงปัจจุบนั ซึ่งผลการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์สามารถลดอัตราการเจ็บป่ วยและเสี ยชีวติ ของผูต้ ิด
เชื้อและผูป้ ่ วยเอดส์ ได้ เดิมเกณฑ์การรักษาผูต้ ิดเชื้อเอชไอวีและผูป้ ่ วยเอดส์ดว้ ยยาต้านไวรัส เริ่ มให้ที่ระดับ
CD4 ≤ 200 cell/mm³ หรื อ CD4 ≤ 250 cell/mm³ในผูป้ ่ วยวัณโรค ในปี งบประมาณ 2555 ได้มีการปรับ
เกณฑ์การเริ่ มยาต้านไวรัสที่ CD4 ≤ 350 cell/mm³ เพื่อให้ผตู ้ ิดเชื้อและผูป้ ่ วยเอดส์ได้รับยาต้านเร็ วขึ้น ส่ งผล
ให้มีสุขภาพแข็งแรง ลดอัตราการเสี ยชีวติ ใน 1ปี แรกที่เริ่ มรับยา
ผลการวัดคุณภาพการดูแลรักษาผูต้ ิดเชื้ อและผูป้ ่ วยเอดส์ของโรงพยาบาลชุมแสง พบว่าค่ามัธยฐาน
ของระดับCD4 ของผูต้ ิดเชื้ อและผูป้ ่ วยเอดส์ที่เริ่ มยาต้านไวรัสต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนดมาก
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่าผูต้ ิดเชื้ อหลายรายไม่เปิ ดเผยตัว ไม่เปิ ดเผยผลเลือดกับคู่และไม่เข้ารับบริ การที่
สถานบริ การของรัฐ จะเข้ามารับบริ การเมื่อมีอาการป่ วยหนัก บางส่ วนตรวจพบการติดเชื้อเมื่อสุ ขภาพยัง
แข็งแรง ไปทางานต่างจังหวัด จะกลับมาอยูใ่ นพื้นที่เมื่อมีอาการป่ วยด้วยโรคแทรกซ้อนและระดับCD4ต่า
มาก
2 .ประเด็นคุณภาพ /ความเสี่ ยงทีส่ าคัญ
1. การเข้าถึงบริ การคลินิกยาต้านไวรัสของผูต้ ิดเชื้อเอชไอวีและผูป้ ่ วยเอดส์
2. ผูป้ ่ วยรายใหม่เสี ยชีวติ หลังจากเริ่ มรับการรักษา
3. เป้าหมายการพัฒนา
1. ผูต้ ิดเชื้ อเอชไอวีและผูป้ ่ วยเอดส์ เริ่ มการรักษาด้วยยาต้านไวรัสตามเกณฑ์
2. ลดอัตราการเสี ยชีวติ ใน 1 ปี แรกหลังจากเริ่ มยาต้านไวรัส
4. กระบวนการพัฒนาเพือ่ ให้ ได้ คุณภาพ
การเข้ าถึงบริการ
 ให้บริ การปรึ กษาก่อนตรวจเลือดกลุ่มเสี่ ยงในทุกแผนกของสถานบริ การ และกลุ่มที่เข้าถึงยาก
- แผนกฝากครรภ์ ส่ งเสริ มให้การปรึ กษาแบบคู่ พบการติดเชื้อรายใหม่ 1.93% พบคู่ผลเลือดต่าง

3 คู่และพร้อมเปิ ดเผยผลเลือดกับคู่ 100%
- กลุ่มชายรักชาย พบการติดเชื้อรายใหม่ 20 %
- หญิงบริ การพบการติดเชื้อรายใหม่ 7.14 %
การคัดกรองและประเมิน
 เน้นให้การปรึ กษาและสร้างความตระหนัก เรื่ องการดูแลสุ ขภาพและการตรวจระดับ CD4 ทุก 6
เดือนในกลุ่มผูต้ ิดเชื้อที่ระดับCD4 >350 cell/mm³ เพื่อให้เข้าถึงบริ การยาต้านไวรัสได้อย่างรวดเร็ ว
การดูแลรักษาและการส่ งต่ อ
 จัดระบบให้การปรึ กษาเตรี ยมความพร้อมเรื่ องการรักษาด้วยยาต้านไวรัส เช่น ความสาคัญของการ
ได้รับยาต้านไวรัส การปฏิบตั ิตนเมื่อรับยา ในผูต้ ิดเชื้ อเอชไอวีที่ระดับCD4 <350 cell/mm³
 ประชาสัมพันธ์โครงการตรวจเลือดโดยความสมัครใจ “ตรวจ เพื่อก้าวต่อ ”ในชุมชน ผ่านอสม.แกน
นาผูต้ ิดเชื้อ เสี ยงตามสาย วิทยุชุมชน และให้ความรู ้ผา่ นโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล
 จัดกิจกรรมโดยเน้นถึงความตระหนัก ให้ความรู ้ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มเสี่ ยง และประชาชน
เพื่อลดผูต้ ิดเชื้ อรายใหม่
5. ผลการพัฒนา
ตัวชี้วดั

เป้าหมาย

1. ค่ามัธยฐานของระดับCD4 ในผูป้ ่ วย/ผูต้ ิดเชื้ อ
เริ่ มที่ CD4 ≤ 200
เอชไอวีที่เริ่ มรับยาต้านไวรัสในปี ที่ประเมิน
ปี 55-57 เริ่ มที่ CD4 ≤ 350
2. อัตราการเสี ยชีวติ ของผูป้ ่ วย/ผูต้ ิดเชื้อเอชไอวี
< 10%
ในปี แรกที่เริ่ มรับยาต้านไวรัส
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6. แผนการพัฒนาต่ อเนื่อง
1. ติดตามเยีย่ มบ้านผูป้ ่ วยที่รับยาต้านไวรัสเอดส์ รายใหม่ทุกรายเพื่อประเมินผลการรักษา
และช่วยแก้ปัญหาที่มกั เกิดขึ้นในช่วงแรกของการกินยา เช่น กินยาผิด และอาการข้างเคียงของยา
2. รณรงค์เรื่ องการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยและประสานกับชุมชนเพิ่มจุดกระจายถุงยางอนามัย
เพื่อลดการติดเชื้ อรายใหม่
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