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ลกูคา้คือแขกคนส าคญัท่ีสุด ท่ีไดม้าเยือนเรา ณ สถานท่ีแห่งน้ี

เขามิไดม้าเพื่อพึงพิงเรา เราตา่งหากท่ีตอ้งพึ่งพาอาศยัเขา

เขามิใช่บุคคลท่ีมาขดัจงัหวะการปฏิบตังิานของพวกเรา

หากแตว่่าการรบัใชเ้ขา คือวตัถุประสงคแ์ห่งงานของพวกเรา

เขามิใช่บุคคลแปลกหนา้ แตเ่ขาคือส่วนหน่ึงของสถานที่แห่งน้ี

บริการจากพวกเรามิใช่การสงเคราะหเ์ขา

เขาตา่งหาก ท่ีก าลงัสงเคราะหพ์วกเรา

ดว้ยการยอมใหพ้วกเรามีโอกาสไดร้บัใชเ้ขา
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มหาตมะ คานธี



ท ำอย่ำงไร? ถงึจะเข้ำถงึกลุ่มเป้ำหมำย 
และเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมได้

ท ำอย่ำงไร? ถงึจะคดักรองผู้มีภำวะเส่ียง 
และส่งต่อหน่วยบริกำรได้

ท ำอย่ำงไร? ถึงจะกดปริมำณไวรัสในกระแสเลือดได้
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หลกัคิดในการพฒันาคุณภาพ

ท ำงำนประจ ำให้ดี
รูเ้ป้าหมาย 

รูว่้าจะท าใหด้ีไดอ้ยา่งไร

รูว่้าท าไดด้ีหรอืไม่

ทบทวนหลงัท ากิจกรรม 

ทบทวนเม่ือมีเหตกุารณ์

ทบทวนขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์

คยุกนัภายในหน่วยงาน

คยุกนัระหว่างหน่วยงาน

คยุกนัระหว่างวิชาชีพ

มีอะไรให้คยุกนั

ขยนัทบทวน



• ผู้ป่วยหญงิ 27 ปี

• กพ.55 :ANC  HIV +ve ,single mom CD4 378(17%) 
PMTCT      AZT+3TC+LPV/r

• พค.55 NL (VL ก่อนคลอด <40) switch LPV/r    EFV

• Lost F/U : ย้ำยไปอยู่กบัมำรดำทีต่่ำงจังหวดั ช่วยเลีย้งบุตร

• มค.56 : severe diarrhea admit ; CD4 258(14%) 
restart AZT+3TC+EFV
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ตัวอย่ำง case review



• เม.ย. 56 : VL 8,300 copies/ml GT: K103N ; 
AZT+3TC+LPV/r

• ส.ค. 56 : VL< 40  CD4 298(16%)
• Lost F/U : มีสามีใหม่ ไม่แจ้งผลเลือดให้สามีทราบ
• เม.ย.58 : ไข้ ไอ เหน่ือย CD4 58(4%) CXR : bilateral 

reticulonodular infiltration  sputum AFB 3+ 
start IRZE (Plan R 2 mo then sputum AFB neg : 
restart ARV + add quinolone ; off R)      drug 
interaction
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ตัวอย่ำง case review(ต่อ)



• พ.ค.58 ไข้ ไอ หอบเหน่ือยมากขึน้  admit ; LDH 874 Dx

PCP Rx Bactrim 4*3        Rash off Bactrim
start Clinda+Primaquine

• มิ.ย.58 อาการไม่ดีขึน้ หอบเหน่ือยมาก on ET tube refer                              
death
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ตัวอย่ำง case review(ต่อ)



สำเหตุของกำรเสียชีวติ

สาเหตุของการเสียชีวิต

Stigma & 
discrimination

คนไข้ นโยบาย

รักษาด้วยแพทย์ทางเลือก

เศรษฐกิจสงัคม

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เช่น 
ค่าเดินทาง

ระบบ

ไมมี่ระบบการเตรียม
ก่อนกินยาท่ีดี ขาดระบบคอม

เตือน
ไม่มีสิทธิค่ารักษา

ขาดความรู้ของการดแูล 
เบือ้งต้น 

เจ้าหน้าที่

workload

ขาดทกัษะความรู้

ปกปิดไมเ่ปิดเผย

ขาดทีมท างาน
ไม่มีระบบ
ติดตามท่ีดี

Hospital

Community
ยุง่ มีธุระอ่ืน

ลืม

ไม่มีครอบครัว
สนบัสนนุ ไมม่ีแนวทาง

ติดตามท่ีชดัเจน
ขาดการสนบัสนนุจากผู้บริหาร

การเข้าถงึการ
ตรวจ CD4 

ระบบสง่ตวัท่ีไมเ่ช่ือมโยง

ยากท่ีจะติดตาม
เข้าถึงในกลุ่มนี ้อยู่ไกล

มากเม็ดยา หลาย
มือ้

ผลข้างเคียง

รสชาติ

การจดัการยา

ขาดความ
เช่ือมโยงของ
ระบบท างาน

Delay Rx

ด้านจิตใจ

เร่ิมยาช้า

Lost F/U



กระบวนกำรพฒันำ
• น าข้อมูลที่ได้จากการวเิคราะห์ปัญหา มาวางแผนแก้ไข

• ปรับปรุงระบบบริการให้ผู้ป่วยเข้าถงึได้ง่าย

• เพิ่มวันรับบริการ เพื่อดแูลผู้ป่วยได้ครอบคลุม ทั่วถงึ

• มีการตดิต่อส่ือสารกับผู้ป่วย หลากหลายช่องทาง

• ให้เบอร์เจ้าหน้าที่ เพื่อตดิต่อกรณีจ าเป็น 

• ส่งปรึกษาแพทย์เฉพาะทางในรายที่พบปัญหาในการ
รักษา
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กระบวนการด าเนินงานในคลินิกยาด้านไวรัส : เปิดบริการ จันทร์,พฤหัสบดี

Any CD4 OI Prophylaxis 
(CD4 < 200)

ตรวจร่างกายและ   ตรวจทางห้องปฏบิัตกิาร

SGPT,SGOT , Crypto Ag in serum, HBsAg,   
Anti –HBs, Anti-HCV, VDRL,CXR, eye exam

ผลการตรวจผิด

ปกต ิRx OI ก่อน

ผลการตรวจปกติ

พร้อม start ARV 

ARV Counseling จัดท าทะเบียนประวัต,ิให้
สมุดประจ าตัวผู้ป่วย

นัด F/U ทกุ1-3 เดือน ดูแลต่อเน่ือง

ผู้ตดิเชือ้/ผู้ป่วยเอดส์ที่มารับบริการ ให้ค าปรึกษา นัดตรวจ
CD4 ทุกวันจันทร์



การด าเนินงานในคลนิิกวณัโรค: เปิดบรกิารวนั พฤหสัฯ

รายใหม่

ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัวณัโรค การดแูล

ใหค้ าปรกึษาเพือ่ตรวจหาการตดิเช ือ้HIV

ซกัประวตั ิคดักรองผูส้มัผสัรว่มบา้น

ท าแผนที ่เพีอ่ตดิตามเยีย่มบา้น

แจง้รพ.สต.

รายเก่า

ใหค้วามรู ้ทบทวนการทานยา

ดแูลตอ่เน่ือง

ผลHIV +ve HIV Clinic



เป้าหมาย

☻ผู้ป่วยวัณโรคได้รับการตรวจเอชไอวี
☻ผู้ป่วยเอชไอวีได้รับการคัดกรองตรวจวัณโรค
☻ผู้ป่วยวัณโรคที่ตดิเชือ้เอชไอวีได้รับการรักษา

ด้วยยาต้านไวรัส ไม่ล่าช้า

เชื่อมโยง 2 คลินิก



การบรกิารดา้นวณัโรคในผูต้ดิเชือ้เอชไอวี

ผู้ตดิเชือ้รายใหม่

ให้ความรู้เก่ียวกับวัณโรค

ซักประวัตติามแบบคัดกรองวัณโรค

CXR/sputum AFB

เป็นวัณโรค ไม่เป็นวัณโรค

•รักษาวัณโรค

•HIV care: ARV
ภายใน 2-8 wk,

OI Prophylaxis

•แนะน าเร่ืองการป้องกัน
วัณโรค

•HIV care: ARV,
OI Prophylaxis



การบรกิารดา้นวณัโรคในผูต้ดิเชือ้เอชไอวี

ผู้ตดิเชือ้รายเก่าที่รับยาต่อเน่ือง

ซักอาการตามแนวทางคัดกรองวัณโรค

มีอาการ สงสัยวัณโรค ไม่มีอาการ

ส่ง CXR/AFB

เป็นวัณโรค ไม่เป็นวัณโรค

•รักษาวัณโรค
•Continue ARV

•ให้ความรู้/แนะน าตรวจซ า้
เม่ือมีอาการ

•ให้ความรู้
•แนะน าตรวจเมื่อมีอาการ



ความเช่ือมโยงคลินิกยาต้านไวรัสและคลินิกวัณโรค

ระบบ
คัดกรอง
วัณโรค

ระบบ
คัดกรอง
เอชไอวี

จ าแนกผู้ป่วย จ าแนกผู้ป่วยคลินิกยา
ต้านไวรัส

คลินิก
วัณโรค

การดูแล
รักษา

ตดิเชือ้/ไม่ตดิเชือ้ป่วย/ไม่ป่วย

ทีมสหวชิาชีพ ทีมสหวชิาชีพ

รักษาวัณโรค
เร่ิมยา ARV ภายใน 2-8 wk
ดูแลต่อเน่ืองตามแนวทางการรักษา



สรุปแนวทำงกำรลดตำยและชะลอกำรเกดิเช้ือด้ือยำ

ทุกคนมีส่วนร่วม ทมีสหสาขาวิชาชีพ เร่ิมจาก
1. ทบทวนข้อมูลโรงพยาบาลท่าน ดูข้อมูล เปรียบเทยีบข้างเคียง 
2. จัดล าดับความส าคัญของปัญหา เลือกสิ่งที่เราจะท างาน

– ระดับ CD4 ก่อนเร่ิมยาต ่า               - อัตราตาย โดยเฉพาะ TB/HIV

– จ านวนคนไข้ขาดการตดิตามทัง้ในกลุ่มที่กินและไม่เร่ิมยาต้านไวรัส
3. วเิคราะห์หาสาเหตุ (Root Cause Analysis) 
4. กระบวนการพัฒนาคุณภาพ:

– วางแผนพฒันาคุณภาพตามสาเหตุที่เป็นจริง เช่น
• จดัระบบตดิตามนัดคนไข้และส่งเสริมให้คนไข้กนิยาสม ่าเสมอ ลดระยะเวลาการรอคอยอันยาวนาน
• แนวทางการรักษา TB/HIV ให้ตรงตามข้อแนะน า
• คัดกรองโรคแทรกซ้อนและโรคเรือ้รังในคนไข้เป็นระยะ
• ส่งเสริมการกนิยาต่อเน่ือง

– จัดท าโครงการ แก้ไข พฒันาระบบ ทบทวนว่าท าถูกจุดหรือไม่
5. ทบทวนข้อมูลคนไข้ของโรงพยาบาลซ า้เป็นระยะๆ 

DATA

Prioritize

RCA

PDCA

CQI
monitor



บทเรียนจากการท างาน

•การให้ค าปรึกษา ความรู้ ส าหรับผู้ป่วย
มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง
•การประสานงานกันของทัง้สองคลินิก และความร่วมมือ
ของสหวชิาชีพ ในการดแูลผู้ป่วยให้ต่อเน่ือง
•งานเชิงรุก การคัดกรอง เป็นเร่ืองที่ควรตระหนัก
•ควรน าcaseที่เสียชีวติ หรือมีปัญหาขาดยา มาทบทวน
อย่างสม ่าเสมอ  เพื่อวิเคราะห์ และหาแนวทางแก้ไขปัญหา
•จัดบริการให้ผู้รับบริการ เข้าถงึได้ง่าย



ผลงาน

เร่ิมให้บริการคลินิกยาต้านไวรัส ตัง้แต่ 01/10/2546
ปัจจุบัน
จ านวนผู้ป่วยทัง้หมดที่ได้รับยา ARV 680   ราย
•สิทธิ UC                                                   625    ราย
•สิทธิประกันสังคม                          15 ราย
•แรงงานข้ามชาต ิ                           40   ราย



ผลกำรพฒันำ
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ผลกำรพฒันำ
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ผลกำรพฒันำ
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Reinforcing factors for successful

• Good health care team

• Good patients : good adherence

• Good laboratory

• Good drugs

• Good networks



Thank 
you


