
การเกบ็ขอ้มลูเพือ่หาปจัจยัทีส่ง่ผล
ต่อการเริม่รบัการรกัษาดว้ยยาตา้นไวรสั HIV ล่าชา้

นางพมิพใ์จ  พนัธุเล่ง งานควบคุมโรคตดิต่อ สสจ.ตรงั   ทมีงานยาตา้นไวรสัเอดสโ์รงพยาบาลของรฐัทุกแหง่ในจงัหวดัตรงั  
นางประไพ  เจรญิฤทธิ ์หวัหน้างานควบคมุโรคตดิต่อ สสจ.ตรงั   ผศ.ดร.ธงชยั  นิตริฐัสวุรรณ ม.เทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั วทิยาเขตตรงั  

เป้าหมายเป้าหมาย:: เพือ่ใหผู้ต้ดิเชือ้HIVเริม่รบัการรกัษาดว้ยยาตา้นไวรสัHIVเรว็
ขึน้  และ ลดอตัราการเสยีชวีติของผูต้ดิเชือ้HIV ในจงัหวดัตรงั

เป้าหมายยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙

ระดบัประเทศ
α ผูติ้ดเช้ือฯ ทุกคนในแผน่ดินไทยได้รบั
ความคุ้มครองทางสงัคม และเข้าถึง 
การดแูล รกัษาท่ีมีคณุภาพ อย่างเท่า
เทียมกนั

α จ านวนผูเ้สียชีวิตจากเอดสล์ดลงจาก   
ปี พ.ศ.๒๕๕๕ มากกว่ารอ้ยละ ๕๐  

α จ านวนผูติ้ดเช้ือฯ เสียชีวิตเน่ืองจาก 
วณัโรคลดลงจากปี พ.ศ.๒๕๕๕  
มากกว่ารอ้ยละ ๕

ระดบัเขต
1. ลดการเสียชีวิตผูติ้ดเช้ือฯ  
ในกลุ่มยงัไม่เร่ิมรบัยา
(Pre-ART)

2. ลดการเสียชีวิตผูติ้ดเช้ือฯ        
ในกลุ่มรบัยาท่ีขาดการ
รกัษา

3. ลดการเสียชีวิตผูติ้ดเช้ือฯ          
ท่ีติดเช้ือวณัโรครว่ม
(TB-HIV)       

4. ลดการดื้อยา
5. ลดการเสียชีวิตกลุ่มรบัยา
ต้านฯ ปีแรกหลงัเร่ิมยา

6. ค้นหาผูติ้ดเช้ือฯ รายใหม่  
เข้าสู่ระบบการรกัษาโดยเรว็
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NonART 105 91 32 28 45 36 31 10 28 

ART 1,096 353 203 190 99 244 120 177 88 
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       :        NAPHA EXTENSION                                              

Median CD4 เม   เร  มยาต้าน   ร    ร     ห   ตร   ป 2553 - 2556
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เกบ็ข้อมลูโดยใช้แบบ
สมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ
ด้านสงัคมวิทยาและ
ด้านเอดส ์ในกลุ่ม      
ผูติ้ดเช้ือHIVท่ีเร่ิมรบั
ยาต้านฯ ครัง้แรก
ระหว่าง ๑ ตค. ๕๕ ถึง 
๓๐ กย. ๕๗ ระดบัCD๔ 
ก่อนเร่ิมยา<๑๐๐
cells/mm3 และมารบั
บริการท่ีคลินิกยาต้าน
ในโรงพยาบาลทกุแห่ง 
ตัง้แต่ ๑ สค.-๓๐ กย.
๕๗ รวม ๔๘ ราย

Process

•บทเรียนท่ีได้บทเรียนท่ีได้::  ๑.รณรงคใ์หค้วามรูเ้กีย่วกบัโรค
เอดสแ์ละการป้องกนัอยา่งต่อเน่ือง 
ตรวจเลอืดโดยสมคัรใจ เชงิรุกกลุ่มพอ่บา้น
ในหมูบ่า้น คูส่มรส ลกูจา้งโรงงาน กลุม่รกัรว่มเพศ 
เนื่องในโอกาสวนัส าคญัต่างๆ 
เสรมิสรา้งทศันคตใิหผู้ต้ดิเชือ้ และสงัคมรบัรูถ้งึ
การมคีุณคา่ของผูต้ดิเชือ้เพือ่ลดการตตีรา 
ประชาสมัพนัธใ์หท้ราบถงึหน่วยบรกิารของรฐัทีไ่มม่ี
คา่ใชจ้า่ยและการเขา้สูร่ะบบการรกัษาเรว็ ลดการ
เสยีชวีติ  ทีร่วดเรว็ท าให้
ทราบขอ้มลูทีแ่ทจ้รงิของการเสยีชวีติมากขึน้ การ
น าเสนอผลการด าเนินงานและการท า Conference 
case โดยมผีูเ้ชีย่วชาญและ มกีารแลกเปลีย่นความรู้
ประสบการณ์ท างานในทีป่ระชมุเป็นการเสรมิและ
พฒันาการท างานซึง่จะสง่ผลต่อการลดอตัราการ
เสยีชวีติ การท างานเป็นทมีจะชว่ยใหด้ าเนินงาน
ประสบผลส าเรจ็

•บทเรียนท่ีได้บทเรียนท่ีได้::  ๑.รณรงคใ์หค้วามรูเ้กีย่วกบัโรค
เอดสแ์ละการป้องกนัอยา่งต่อเน่ือง ๒.จดับรกิาร
ตรวจเลอืดโดยสมคัรใจ เชงิรุกกลุ่มพอ่บา้น/แมบ่า้น
ในหมูบ่า้น คูส่มรส ลกูจา้งโรงงาน กลุม่รกัรว่มเพศ 
เนื่องในโอกาสวนัส าคญัต่างๆ ๓.สง่เสรมิกจิกรรม
เสรมิสรา้งทศันคตใิหผู้ต้ดิเชือ้ HIV และสงัคมรบัรูถ้งึ
การมคีุณคา่ของผูต้ดิเชือ้เพือ่ลดการตตีรา ๔.
ประชาสมัพนัธใ์หท้ราบถงึหน่วยบรกิารของรฐัทีไ่มม่ี
คา่ใชจ้า่ยและการเขา้สูร่ะบบการรกัษาเรว็ ลดการ
เสยีชวีติ  ๕. การลงทะเบยีนใน NAP ทีร่วดเรว็ท าให้
ทราบขอ้มลูทีแ่ทจ้รงิของการเสยีชวีติมากขึน้ ๖.การ
น าเสนอผลการด าเนินงานและการท า Conference 
case โดยมผีูเ้ชีย่วชาญและ มกีารแลกเปลีย่นความรู้
ประสบการณ์ท างานในทีป่ระชมุเป็นการเสรมิและ
พฒันาการท างานซึง่จะสง่ผลต่อการลดอตัราการ
เสยีชวีติ ๗. การท างานเป็นทมีจะชว่ยใหด้ าเนินงาน
ประสบผลส าเรจ็


