
การพัฒนาระบบการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ - วัณโรค แบบไร้รอยต่อ

1. นายแพทยประวิทย  เสรีขจรจารุ   ผูอำนวยการโรงพยาบาลขุขันธ 

2. นางสุภา  ผาสุข           พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

3. นางสาวกัลยา  วงศวาน       เภสัชกรชำนาญการ 

4. นายกนิษฐ  บุญสมศรี        เจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 

CQI : 
โรงพยาบาลขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ

ปญหาและสาเหตุโดยยอ

  วัณโรคเปนโรคติดเชื้อฉวยโอกาส ที่พบไดบอยที่สุดในกลุมที่ติดเชื้อเอชไอวี เนื่องจากผูติดเชื้อเอชไอวี/เอดส จะมีปญหาระบบภูมิตานทานโรคต่ำ จึงทำใหมีโอกาสติดเชื้อฉวยโอกาสไดงาย จากขอมูลการทบทวนการเสียชีวิตของผูติดเชื้อเอชไอวี ในป 2557 - 2558  พบวามีผูติดเชื้อเอชไอวี/ผูปวยเอดส

เสียชีวิต  จำนวน 14, 11 และ 10 ราย ตามลำดับ ในจำนวนนี้ มีผูปวย HIV/TB  จำนวน 5, 3 และ 3 ราย ตามลำดับ  คิดเปนรอยละ 35.71, 27.27 และ 30.00 ตามลำดับ  นอกจากนี้ยังพบวาผูปวยเอชไอวี ที่ไดรับการวินิจฉัยและใหการรักษาวัณโรค ไดรับการลงทะเบียนคลินิกวัณโรคลาชา และผูปวย 

HIV/TB  ที่รับบริการในคลินิกวัณโรค ไมไดรับการติดตามรับ CD4 และ Viral Load ตามเกณฑ ดังนั้นการดูแลผูปวย HIV/TB  จึงตองใชรูปแบบการดูแลแบบบูรณาการครอบคลุมตั้งแต การคัดกรองคนหา การจัดระบบการรักษา เฝาระวังภาวะแทรกซอน ที่เชื่อมโยงและสัมพันธกับผูปวยแตละกรณี เพื่อใหเกิด

ความรวมมือ เพื่อใหเกิดการดูแลตอเนื่อง ซึ่งจะเปนกลยุทธที่สำคัญในการลดอัตราการเสียชีวิต และเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผูปวย ทั้งในระบบของโรงพยาบาลและในชุมชน

เปาหมาย : พัฒนาระบบการใหบริการผูปวย HIV/TB แบบไรรอยตอ

1. เพิ่มความครอบคลุมการรับยาตานไวรัสเอชไอวี การตรวจ CD4 และ Viral Load ในคลินิกวัณโรค

2. ผูติดเชื้อเอชไอวี/ผูปวยเอดสที่ไดรับการวินิจฉัยวาปวยเปนวัณโรคไดรับการลงทะเบียนคลินิกวัณโรคทุกราย

3. ลดอัตราการเสียชีวิตในผูติดเชื้อเอชไอวี/ผูปวยเอดสที่ปวยเปนวัณโรค <รอยละ 5

4. รอยละผูปวยวัณโรคไดรับการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี ไมนอยกวารอยละ 90

แสดงเปนแผนภูมิกางปลา

ผูปวย HIV/TB

ไดรับบริการ

ไมครอบคลุม 

ดานผูรับบริการ

ดานระบบบริการ

ดานผูใหบริการ

การขาดความรู ความเขาใจ กลัว กังวล ไมตระหนัก

การลืมรับประทานยา / แพยา / หยุดยาเอง

สภาพรางกาย / สภาพจิตใจ / เครียด / ไมเปดเผย

ปญหาดานเศรษฐกิจ / ผูดูแลขณะปวย

บุคลากรไมเพียงพอ / ขาดทักษะในการใหบริการปรึกษา

ภาระงานที่มาก / บางกิจกรรมใชเวลามาก

ขาดการประสานงาน / ไมปฏิบัติตาม CPG

คนไขมาไมตรงนัด / ขาดความตอเนื่อง

ขาดการทบทวนระบบขอมูลสารสนเทศขัดของ 

สิทธิการรักษาไมครอบคลุม

การสงตอระหวางคลินิกไมตรงเวลา / ไมมีรูปแบบการสงตอ

ขั้นตอนบริการ/แนวทางปฏิบัติซ้ำซอน / ใชขอมูลจากหลายที่ 

ขาดการประมวลผลขอมูล / การเชื่อมโยง

ไมมีการประเมินผลการดำเนินงาน

กิจกรรมการพัฒนา
1.  ทบทวนสถานการณโรคเอดสและวัณโรคในโรงพยาบาล โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ

2.  ทบทวนความเสี่ยงสำคัญที่เกี่ยวของในการดำเนินงานผสมผสานวัณโรคและโรคเอดส ครอบคลุมทุกระบบ เพื่อกำหนดรูปแบบการพัฒนา

3.  พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานทุกคน โดยอบรมหลักสูตรการใหการปรึกษาเพื่อตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวี หลังการอบรม 

 คลินิกวัณโรคสามารถใหการปรึกษาและคัดกรองเอชไอวี ณ จุดบริการ

4.  จัดระบบบริการรูปแบบบูรณาการในการดูแลผูปวย TB/HIV แบบ One Stop Service  ทุกวันพุธ รวมถึงการดูแลตอเนื่องในชุมชน ดังนี้

 4.1 กลุมผูปวยวัณโรครายใหม 

 • กรณีผูปวย Admit พยาบาลตึกผูปวยในใหการปรึกษาและตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวีหากผลเลือด Anti-HIV Positive 

  ประสานแจงคลินิก ARV เพื่อนำขอมูลลงทะเบียน NAP และประสานแจงคลินิกวัณโรคในการลงทะเบียนวัณโรค

 • กรณีผูปวย OPD ประสานแจงและสงผูรับบริการลงทะเบียนที่คลินิกวัณโรค

 • คลินิกวัณโรคใหการปรึกษาเพื่อเจาะเลือดตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีทุกราย เมื่อพบมีการติดเชื้อเอชไอวี สงขอมูลใหคลินิก ARV 

  เพื่อลงทะเบียน NAP 

 • เตรียมผูปวยและญาติใหทราบแนวทางการรักษาและการดูแลตัวเองที่เหมาะสม

 • คัดกรองผูสัมผัสรวมบานและในชุมชน

 • ใหยาแบบ DOT โดย อสม.หรือแกนนำ จัดยาแบบรวมยาทุกตัว 1 ซอง ตอยาที่ตองกินใน 1 มื้อ

 • จัดระบบติดตามเยี่ยมที่บานอยางสม่ำเสมอเพื่อประเมินอาการขางเคียงของยาตลอดการรักษา

 4.2 กลุมผูเชื้อเอชไอวีรายใหม 

 • กรณีพบการติดเชื้อรายใหมในวันพฤหัสบดี สงผูรับบริการลงทะเบียน NAP ที่คลินิก ARV ในวันเดียวกัน กรณีพบในวันอื่นๆ 

  ใหนัดผูรับบริการมาในวันพฤหัสบดี (ยกเวนหยุดนักขัตฤกษ)

 • ใหบริการตรวจทางหองปฏิบัติการเปน LAB ชุดที่ 1 (CBC,CD4,SGPT,BUN,CR,HBsAg, HCV,VDRL และคัดกรองวัณโรค

  ในกลุมผูติดเชื้อรายใหมทุกรายเมื่อพบมีการติดเชื้อสงผูปวยลงทะเบียนเขารับยาในคลินิกวัณโรค 

 • ประสานสงขอมูลใหศูนยดูแลตอเนื่อง จัดระบบติดตามเยี่ยมที่บานอยางสม่ำเสมอเพื่อประเมินอาการขางเคียงของยาตลอดการรักษา

 • คัดกรองวัณโรคในกลุมผูติดเชื้อเอชไอวี ทั้งในกลุมที่รับยาตานไวรัสและ ยังไมรับยาตานไวรัสทุกราย ทุก 6 เดือน

5. พัฒนาระบบการตรวจสอบขอมูลผูติดเชื้อเอชไอวี/ผูปวยเอดสรายเกาที่ไดรับการวินิจฉัยวาปวยเปนวัณโรค เพื่อใหไดรับการลงทะเบียนคลินิกวัณโรคไดครอบคลุมทุกราย 

 (Double check) ผานโปรแกรมบริการ HOS x P ทุกวันจันทรและวันศุกร โดยใช Item ยาวัณโรคในการคนหาผูปวย

โปรแกรมจะขึ้นหนาตาง การแสดงผลรายงาน ประกอบดวย H.N. ชื่อ อายุ  ที่อยู  สามารถตรวจสอบ

รายชื่อผูปวย HIV/TB วาเปนรายเกาหรือรายใหม  หากเปนรายใหม  แจงคลินิก TB เพื่อลงทะเบียน 

และรายการยา TB ในโปรแกรม Online 

ขั้นตอนการคนหาผูติดเชื้อเอชไอวี/ผูปวยเอดสที่มีการจายยา TB 

ระบุชวงวันรับบริการ

ที่ตองการตรวจสอบ

คลิกรูปแบบการแสดงผล

คลิกหนาตางเวชภัณฑ3

2

1

เลือก Item ยา TB  2 รายการ (IR) และ 

ยา ARV ที่เปนสูตรใชกับผูปวย TB 

แลวคลิกเพิ่ม

4
5

คลิกคนหา

6. บูรณาการการจายยาตานไวรัส และจัดทำแบบฟอรมการนัดตรวจทางหองปฏิบัติการไวลวงหนา กรณีผูปวยที่ครบเกณฑตรวจ เพื่อสะดวกตอการตรวจสอบและทำการเจาะเลือด

สงตรวจแบบ One Stop Service โดยคลินิกวัณโรค แกผูปวย HIV/TB ที่ยังรักษาดวยยาวัณโรค โดยสรางไฟลเพื่อเชื่อมตอระหวางคลินิก ARV และคลินิกวัณโรค ผานระบบ Intranet 

ของโรงพยาบาลซึ่งใชระบบพิทักษสิทธิ์ดานขอมูลดวยรหัสผาน บุคคลอื่นหรือหนวยงานอื่นๆ จะเปดไมได

ผูปวย ARV รับยา TB

ที่ลงทะเบียน และ ที่ยังไมลงทะเบียน TB

ผูปวย ARV มีนัดรับบริการ 

ที่คลินิก TB 

เมื่อคลิกแถบไฟล จะมีการปองกันขอมูลผูปวย

ดวยการตองใสรหัสผาน

เมื่อเปดไฟลเขาไปจะเปนทะเบียนผูปวย HIV/TB ที่มีรายละเอียดการตรวจ LAB ที่เกี่ยวของตามเกณฑ 

และแบบฟอรมการนัดตรวจทางหองปฏิบัติการไวลวงหนา ตามเงื่อนไขและสิทธิประโยชนของ สปสช.

เจาหนาที่คลินิกวัณโรคเปดไฟลตรวจสอบและทำการเจาะเลือดสงตรวจแบบ One Stop Service โดยคลินิกวัณโรค

7. จัดทำแนวทางการปฏิบัติการการดูแลรักษาผูติดเชื้อเอชไอวี/วัณโรค และการประสานสงตอขอมูลระหวางคลินิกวัณโรคและคลินิก ARV เพื่อการเฝาระวัง

ความเสี่ยงและการใหบริการที่ครอบคลุมในรูปแบบ Pop up ผานโปรแกรม HOS x P ภายใตนโยบายการรักษาความลับและการเขาถึงขอมูล

ผูรับผิดชอบ/ผูประสานงาน (พรอมที่อยูหนวยงาน โทรศัพท โทรสาร E-mail)

นางสุภา   ผาสุข  ตำแหนง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ    โทรศัพท  045-814290 - 4 ตอ 118, 157  

โทรสาร  045-814290 - 4  กด 1,2  E-mail  phasuk_p @ hotmail.com

ผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลง 

ตัวชี้วัด
ปงบประมาณ

2557 2558 2559
(มิ.ย.59)

ผูปวยวัณโรคที่ไมติดเชื้อเอชไอวี : สะสม 278 341 226

278 311 208
(89.21) (91.20) (92.04)

4 2 1

242 296 303

(1.61)

239
(98.76)

292
(98.65)

289
(95.38)

(0.64) (0.48)

8 11 5
(3.35) (3.77) (1.73)

6 11 5

21 24 23

12 13 6

(75.00) (81.82) (100)

6 4 2
(25.00) (30.76) (33.33)

6 8 11
(75.00) (72.72) (84.62)

5 3 2
(23.81) (12.50) (8.69)

13/8 17/11 15/13
(61.54) (64.71) (86.67)

ผูปวยวัณโรคที่ไมติดเชื้อเอชไอวี ไดรับการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี : (รอยละ)

ผูปวยวัณโรคที่ติดเชื้อเอชไอวี รายใหม  : (รอยละ)

ผูติดเชื้อเอชไอวี/ผูปวยเอดส ยังมีชีวิตและอยูในระบบ ที่ไมปวยเปนวัณโรค : สะสม

ผูติดเชื้อเอชไอวี/ผูปวยเอดส ที่ไมปวยเปนวัณโรคไดรับการคัดกรองวัณโรค

ผูติดเชื้อเอชไอวี/ผูปวยเอดสที่พบเปนวัณโรครายใหม  : (รอยละ)

ผูติดเชื้อเอชไอวี/ผูปวยเอดสที่พบเปนวัณโรครายใหม ไดรับการลงทะเบียน TB : (รอยละ)

ผูปวย HIV/TB : สะสม

ผูปวย HIV/TB  รายใหม

ผูปวย HIV/TB รายใหม ที่มีคา CD4 ต่ำกวา 100 cell/mm3 : (รอยละ)

ผูปวย HIV/TB  ที่รับยา ARV อยางนอย 12 เดือน ไดรับการตรวจ VL อยางนอย 1 ครั้ง : (รอยละ)

ผูปวย HIV/TB  ที่รับยา ARV อยางนอย 12 เดือน มี VL<50 copies : (รอยละ)

ผูปวย HIV/TB เสียชีวิต  : (รอยละ)

การพัฒนาตอเนื่อง :
 1. จัดทำแนวทางการปฏิบัติ การดูแลรักษาผูติดเชื้อเอชไอวี/วัณโรค และการประสานสงตอขอมูลระหวางโรงพยาบาลโรคและรพ.สต. ทางระบบ Data Center แบบ Real time  เพื่อการเฝาระวังความเสี่ยงและการใหบริการที่ครอบคลุม และ 

  ภายใตนโยบายการรักษาความลับและการเขาถึงขอมูล

 2. บูรณาการการรณรงคคนหาผูปวยวัณโรครายใหมในรูปแบบ Mobile X-Ray และการ VCT เชิงรุก เพื่อคัดกรองหาการติดเชื้อเอชไอวีรายใหมในกลุมประชาชนทั่วไป กลุมประชากรหลัก เพื่อการเขาถึงการดูแลรักษาที่รวดเร็ว

 3. พัฒนาระบบการสงตอ และใชระบบ Line Application ในการปรึกษาการดูแลแพทยผูเชี่ยวชาญเพื่อความรวดเร็ว

 1. ระบบบริการ One Stop Service ที่ดำเนินการในรูปแบบการบูรณาการ และเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานทำใหผูปวย HIV/TB  เขาสูระบบบริการไดงาย รวดเร็ว แบบไรรอยตอและยังคงรักษาความลับในการรับบริการทำใหการพัฒนางาน

  มีประสิทธิภาพ

 2. การนำเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศที่มีอยูมาใชพัฒนาระบบริการใหมีความครบถวนและเกิดผลลัพธที่คุมคา เปนทางเลือกหนึ่งของการพัฒนาที่ทำใหเกิดความสะดวกรวดเร็วในยุกตของเทคโนโลยีและการสื่อสาร

บทเรียนที่ไดรับ :  


