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      นางมาลนิ ี ถ ิน่กาญจน์
พยาบาลวชิาชพี  ช านาญการ

APN   พยาบาลชุมชน  รพ.มะการกัษ ์ จ. กาญจนบรุี

พยาบาลเวชปฏบิตั ิ
เอชไอวใีนอนาคต



แควน้โบราณ

ดา่นเจดยี ์

มณีเมอืงกาญจน์

สะพานขา้มแมน่ ้าแคว

แหลง่แรน่ ้าตก
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ประตสููเ่มอืงกาญจน ์ 

              พทุธสถานพระแทน่  

                   พงตกึแควน้อารยธรรม

          
                    ยา่นอตุสาหกรรมน า้ตาลทราย”
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โรงพยาบาลมะการกัษ์
เป็นโรงพยาบาลท ัว่ไปขนาด  252  เตยีง  

ระดบั M1
โรงพยาบาลมวีสิยัทัศนแ์ละพันธกจิ  

เป็นผูน้ าบรกิารสขุภาพทีม่าตรฐาน 
ทนัสมยั ครองใจประชาชน
     พัฒนาศักยภาพจากโรงพยาบาล
ขนาด 252  เตยีง เป็น  300  เตยีง  

เพือ่รองรับโครงการทวายโปรเจ็ค 
และการสง่ตอ่จากโรงพยาบาลชมุชนในจังหวกัาญจนบรุี

ผูต้ดิเชือ้มอีาการแสดง
(Symptomatic)

Clinical

Sub-clinical

ผูต้ดิเชือ้ไมแ่สดงอาการ
(Asymptomatic)

- ผูป่้วยทีม่าคลนิกิ
( Passive cases finding )

- ผูต้ดิเชือ้ทีย่งัอยูใ่นชมุชน
- สามารถแพรเ่ชือ้ได ้

การตรวจคดักรองกลุม่เสีย่ง 
Screening tests

( Active cases finding  )

การตดิตามผูส้มัผสัโรค

การคน้หาผูป่้วย (Cases finding)

เมือ่ตดิเชือ้



5

บรบิทในการท างาน  ในแผนกผูป่้วยนอก



OPD
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ก่อนตรวจ

-ประเมนิความเส่ียง
-ใช้ทกัษะการให้
ค าปรึกษา  
-ให้ข้อมูลบริการ
เพือ่สร้างแรงจูงใจ
ในการรักษา
VCT 

ส่งตรวจ Lab

-ส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบตัิการ
- บนัทกึข้อมูลใน
โปรแกรม STI& 
VCT  โดยรวบรวม
ข้อมูลจากการให้
ค าปรึกษา

- ประสานห้องตรวจ
-แนวทางการรักษาของ
กรบตวบคุมโรค

แนะน าหลงัตรวจ

-สอบทานความเข้าใจ
ของผู้ป่วย
-การนัดหมายตดิตาม
อาการ  ตรวจเลอืด  
-ใบนัดตรวจ
-กรอกข้อมูลในโปรแกรม
ให้ครบถ้วน

พบแพทย์



กอ่นตรวจ
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ความเป็นสว่นตวั
(ลา่ม)
 ใหค้ าปรกึษา
 บนัทกึขอ้มลู
 หลงัใหค้ าปรกึษา
ขณะรอผลตรวจLab



กจิกรรม  ทีส่ง่เสรมิการเขา้ถงึ
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“Getting   to  Zero”

กลุม่เป้าหมาย

1.ประชากรกลุม่เสีย่ง
เขา้ถงึการรักษา 
การใชถ้งุยาง

2. รายเกา่คงอยูใ่นระบบ
และเพิม่ขึน้ 

กระบวนการ

1.ปรับทัศนคต ิทมีสขุภาพ
ประชาชนทั่วไป  

ภาพลกัษณข์องเอชไอวี
โรคตดิตอ่เรือ้รงั  

ตอ้งดแูลรักษาตลอดชวีติ

2. ใหค้วามรูค้วามเขา้ใจ
การตดิเชือ้เอชไอว/ีเอดส์

ภาวะเสีย่งตอ่การรับเชือ้
การป้องกยั 

ผลการด าเนนิการ

NAP Plus



การเขา้ถงึ
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กลุม่เป้าหมาย

แรงงานตา่งชาติ
นักทอ่งเทีย่ว

คลนิกิ 
 รา้นขายยา
รพ.รัฐ

รพ.เอกชน  

กระบวนการ

การสือ่สาร
การเขา้ถงึยา 
การป้องกนั

PrEP 
PEP

ผลการด าเนนิการ

รว่มกบั NGO 
ใหค้วามรู ้/ 
ท างานรว่มกนั
(Coach)

การเตรยีมความพรอ้มเขา้สู ่AEC



ลงใหค้วามรู ้ท าความรูจ้กั
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การสอน และท างานร่วมกนั(  Coach)
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กลุม่เป้าหมาย

ผูป่้วยรายใหม่
รายเกา่ 
กลุม่เสีย่ง

กระบวนการ

1.เพิม่ชอ่งทางการ
สือ่สาร 

ตดิตามไดง้า่ย
(Line)

2. ใหเ้บอรโ์ทร
3.กรอกขอ้มลู

NAP Plus

ผลการด าเนนิการ

1.ลดอัตราการขาดยา
ขาดนัด  เสยีชวีติ
2.ผูป่้วยกลา้ถาม
3.น าผลวเิคราะห์

NAP

สารสนเทศการใหบ้รกิาร



ผูป่้วยสง่ภาพมา
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วถีชีวีติของผูป่้วยตดิเชือ้เอดส/์ผูป่้วยเอดส์

ทีม่กีารตดิเชือ้ฉวยโอกาสดว้ยวณัโรค

ทีร่บัการรกัษาตอ่เนือ่ง 

โรงพยาบาลมะการกัษ ์จงัหวดักาญจนบรุี

นางมาลนิ ี ถ ิน่กาญจน์

พยาบาลวชิาชพี  ช านาญการ

โรงพยาบาลมะการกัษ ์  จงัหวดักาญจนบรุี

งานวจิัย   (เชงิคณุภาพ)



ลงพืน้ทีเ่ก็บขอ้มลู
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เร ิม่รกัษาดว้ยยาวณัโรค
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ภายหลงัรบัการรกัษา
ดว้ยยาวณัโรคและยาตา้นไวรสั
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อภปิรายผล
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• ผูป่้วยและครอบครัวเรยีนรูว้ธิกีารแกปั้ญหา อดทนตอ่
ผลขา้งเคยีงของยา   และปรับพฤตกิรรมดา้นอาหาร  ความคดิ   
ครอบครัวไมท่อดทิง้  ใหค้วามชว่ยเหลอืผูป่้วยในทกุหน่วยงาน
ทเีกีย่วขอ้ง

• ในกรณีทีผู่ป่้วยมอีาการรนุแรง ทมีรักษาและผูป่้วย ผูด้แูล รว่ม
วเิคราะหห์าสาเหต ุ ปรับเปลีย่นการรักษา ลดผลขา้งเคยีงของ
ยาใหน้อ้ยลง

• การจัดการการดแูลรักษาทัง้คลนิกิวณัโรคและคลนิกิเอดสต์อ้ง
ประสานกนั    การสง่ตอ่ยงัเชือ่มตอ่ลงสูพ่ืน้ทีไ่ดไ้มค่รอบคลมุ

• การป้องกนัการแพรก่ระจายเชือ้ยงัควบคมุไมไ่ด ้ สถานทีใ่น
การแยกผูป่้วยไมเ่พยีงพอ   คลนิกิไมเ่ป็นสดัสว่น



สรปุผลการวจัิย
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• วถิชีวีติของผูป่้วยทีส่ามารถรับการรักษาไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง  
กลบัมาประกอบอาชพี    เลีย้งดสูมาชกิของครอบครัว  ขึน้กบั
ผูป่้วยและครอบครัว   ทมีสขุภาพทีรั่บฟังปัญหาและใหค้วาม
ชว่ยเหลอืผูป่้วย   ตามปัญหาทีพ่บ

• รปูแบบการจัดการดแูล   วเิคราะหแ์ละแกปั้ญหาใหผู้ป่้วยแตล่ะ
ราย   โดยใชผ้ลการตรวจทางหอ้งปฎบิตักิาร  และ ตามปัญหาที่
พบ  มกีารสง่ตอ่และตดิตาม  ประสานเครอืขา่ยในพืน้ที ่เยีย่ม
ตดิตาม แตไ่ดรั้บการตดิตามไมไ่ดท้กุราย

• หน่วยปฐมภมูไิมส่ามารถเขา้ถงึขอ้มลูเนือ่งจากผูป่้วยไมเ่ปิดเผย
ผลเลอืดในชมุชน



ขอขอบคณุ

23

  ชมรมพยาบาลชุมชนแหง่ประเทศไทย

  ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการสรา้งเสรมิ

     สขุภาพ (สสส.)

  พนัเอก นายแพทยท์วศีกัด ิ ์ นพเกสร

  พนัเอกหญงิดร.นงพมิล  นมิติอานนัท์

   ดร. ศากลุ      ชา่งไม้

   ดร. สพุฒันา     ค าสอน

   อาจารยแ์ละพีเ่ลีย้งทกุทา่น


