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การพฒันาแนวทางการจดับริการดูแลรักษาผู้ป่วยเอดส์
ที่รับการรักษาไม่ต่อเน่ือง โรงพยาบาลโพนพสัิย 

จงัหวดัหนองคาย
ภรกต สูฝน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  

งานให้ค าปรึกษา คลินิกยาต้านไวรัส คลินิกวัยรุ่น 
เป็นพยาบาลผู้ประสานงานเอดส์ (HIV CO)
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จ านวนประชากร 105,579 คน
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โรงพยาบาลโพนพิสัย
เป็น รพ.ชุมชนขนาด 60 เตียง 

• จ านวนผู้ตดิเช้ือเอชไอวทีี่ลงทะเบียนทั้งหมด 635 ราย

• รักษาด้วยยาต้านไวรัส 492 ราย
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1. ที่มา 
การวเิคราะห์ข้อมูล ... พบว่า
ผลตรวจ Viral Load > 1,000 copies/ml  
ในปี 2556                           11ราย

2557 8 ราย 
2558 (มี.ค.)                20ราย

พบว่า คนไข้ทุกคนเคยมีประวตั.ิ....รับการรักษาไม่ต่อเน่ือง
เช่น ขาดนัดรับยา 

ทานยาไม่สม ่าเสมอ  ขาดนัดตรวจเลือดเพ่ือติดตามการรักษา  

ปี2555-2557
● Viral Load ในรอบ12เดือน

ร้อยละ84.6, 88.0, 72.10 
●อตัราขาดนัดตดิตาม

ร้อยละ 2.2, 0.0, 3.5
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ประชุมทีมสหวชิาชีพ คลนิิกยาต้านไวรัส

แบ่ง 2 ประเด็น...
1.ด้านการจัดบริการดูแลรักษาในคลนิิกยาต้านไวรัส

2.ด้านผู้ติดเช้ือเอชไอว/ีผู้ป่วยเอดส์เกีย่วกบัการเข้ารับการรักษา

พญ.  เพญ็พริิยา 
ค าผวิ ภญ. นัทธ์ปวร์ี

อดทน
พว. ภรกต สูฝน

ทนพญ.ทศันีย์
แพงภูงา

การพฒันาแนวทางการจัดบริการดูแลรักษา....เพ่ือให้
ผู้ป่วยเอดส์เข้ารับการรักษาอย่างต่อเน่ือง

วตัถุประสงค์
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กระบวนการที่ใช้ในการวจิัย 
วจิัยเชิงปฏิบัติการ  (Action Research ) 

: Participatory Action Research(PAR),
: Indepth Interview, individual counseling    
:Focus group discussion 

คดัเลือกแบบเจาะจง คือ 
- ผู้ป่วยเอดส์ทีรั่บยา 6 เดือนขึน้ไป 
- มีประวตัิขาดนัดรับยาและมีผลตรวจ

Viral Load >1,000 copies/ml 
จ านวน 30 คน 

ระยะเวลาศึกษา ช่วงเดือนตุลาคม 2557 
ถึง กนัยายน 2558

พืน้ที ่คลนิิกยาต้านไวรัส
รพ.โพนพสัิย

การวดัผล- ร้อยละการเข้ารับการตรวจ VL  
( การตรวจหาปริมาณไวรัสในกระแสเลือด )
- ร้อยละผู้ป่วยขาดนัดรับยา - ร้อยละมผีลตรวจ VL < 50 copies/ml 
- ร้อยละผลตรวจ  VL < 1,000 copies/ml

สถิติที่ใช้ 
ความถี่ ร้อยละ



วธีิการศึกษา

วเิคราะห์ข้อมูล 
ทะเบยีนผู้ป่วยเอดส์, โปรแกรม

NAPDAR, Hosxp
สรุปคืนข้อมูลในทมีสหวชิาชีพ

การสนทนากลุ่ม
ทีมสหสาขาวชิาชีพ

การสัมภาษณ์
รายบุคคล
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ระยะที1่ ทบทวนความรู้เร่ืองโรคเอดส์การดูแลรักษาปรับปรุงแนวทางฯ

ประเดน็ปัญหาที่พบด้านการจดับริการ...คือ  
1. การนัดรับยากบันัดตรวจเลือดคนละวนั
2..การนัดตรวจVL ปีละคร้ัง  (ท าให้ขาดนัด)
3.คนไข้เยอะในวนัที่เจาะเลือด  รอตรวจนาน

ประเดน็ที่พบด้านผู้ตดิเช้ือเอชไอว/ีผู้ป่วยเอดส์
1.ท างานต่างจังหวดั  ลางานไม่ได้  กลวัถูกไล่ออก  
2.เร่ืองการเดนิทาง...เช่น  ต้องเหมารถ ไม่มคีนพา
มารพ.  เร่ืองค่าเดนิทาง
3.ไม่ทราบช่องทางติดต่อ รพ.

การเปล่ียนระยะที่1
1..นัดรับยาและเจาะเลือดวันเดียวกัน
2.น าทะเบยีนเช็ดข้อมูลผู้ป่วยก่อนวันนัด 
●คืนข้อมูลผลตรวจ ● นัดจ านวนผู้ป่วยไม่เกนิ 
35รายต่อวัน ●ลงนัดล่วงหน้า ●แจ้งให้ทราบวัน
นัด ร่วมวางแผนการมาตามนัด 
3.เพิ่มจ านวนวันตรวจเลือด
4. ชีแ้จงขัน้ตอนบริการในวันรับยาทุกครัง้ 
5.เพิ่มช่องทางตดิต่อ
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การให้ค าปรึกษารายบุคคล 

ระยะที ่2 คนที่มปัีญหาขาดนัด/การให้ค าปรึกษารายบุคคล

การรับฟังปัญหา
ให้ผู้ป่วยมส่ีวนร่วมในการแก้ไขปัญหา
ตนเองแก้ไขปัญหาสภาพปัญหาทีแ่ท้จริง

ของแต่ละบุคคล
การเปลีย่นแปลงระยะที่ 2

1.แยกให้ค าปรึกษารายบุคคล      บันทกึข้อตกลงร่วมกนั
2.เน้นย า้ช่องทาการงติดต่อ ถ้าเปลีย่นแปลงเบอร์โทรศัพท์ต้องแจ้ง
( โทรศัพท์  facebook Line  ติดต่อผ่านกลุ่มเพ่ือน)

3.บริการส่งยาให้หากไม่สามารถมารับยาได้  ความยืดหยุ่นบริการ
4.สามารถขอเล่ือนตรวจเลือดได้หากมคีวามจ าเป็น
5.คนทีย่งัผดินัด  ( แพทย์จะนัดรับยา 4 สัปดาห์ไปเร่ือยๆจนมา
ตามนัด จะปรับให้เป็น 12 สัปดาห์)

ยงัพบว่า...  ขาดนัด ลืมวนันัด ...
สู่การพฒันา ระยะที ่3 
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ระยะที ่3  กจิกรรมเรียนรู่ผ่านกลุ่มเพ่ือน
โดยกลุ่มจิตอาสา

การเรียนรู้ผ่านกลุ่มเพ่ือน
1.กรณีลืมนัด   / วธีิทานยาให้ตรงเวลา

●เขียนวนันัดไว้ทีเ่ห็นชัดเจน  
● ให้คนในครอบครัวช่วยเตือน 
● บันทึกในโทรศัพท์ช่วยเตือน  
● เกบ็สมุดนัดไว้กบัตวั 
●ให้เพ่ือนช่วยเตือนวนันัด

2. บ้านอยู่ไกลไม่มรีถ ต้องเหมารถ ค่าเดนิทาง
● เพ่ือนอยู่บ้านใกล้กนันัดรับยาวนั  
เดยีวกนั  เดนิทางมารับยาพร้อมกนั    
ประหยดัค่าเดนิทาง    
● ขอรับเงนิสงเคราะห์จาก อบต.(สมคัรใจ)
● วางแผนล่วงหน้าเร่ืองการเดนิทาง
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ผลลพัธ์ จากการพฒันาแนวทางการจัดบริการ
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ผลลพัธ์ (ต่อ) 



14

ผลการศึกษา

รับการตรวจเลือด VL จ านวน  30 ราย    คดิเป็น ร้อยละ100
ผู้ป่วยขาดนัดรับยา                   จ านวน 1 ราย     คดิเป็น ร้อยละ 3.33

(จากการติดตามพบว่าป่วยนอนรักษารพ.หนองคาย) 

มีผลตรวจ VL < 50 copies/ml จ านวน 14  ราย     คดิเป็น  ร้อยละ46.67 , 
VL < 1,000 copies/ml     จ านวน 7 ราย      คดิเป็น ร้อยละ23.33 
VL > 1,000 copies/ml(ลดลง) จ านวน 8 ราย      คดิเป็นร้อยละ26.67 
(VL เพิม่ขึน้ 1 ราย คดิเป็น ร้อยละ 3.33  จากปัญหาสุขภาพเน่ืองจากโรคแทรกซ้อน ส่งรักษา รพ.
หนองคาย)

ผลการประเมนิความพงึพอใจผู้เข้าร่วมกจิกรรม ร้อยละ100
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การน าผลงานวจิัยไปใช้ประโยชน์
●การน าผลงานวจิัยไปใช้ ....การจัดบริการในคลนิิกยาต้านไวรัส

●การดูแลรักษาความผู้ป่วยครอบคลุมมากขึน้
ส่งผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการพฒันาระบบบริการ ปี 2558  คือ

- การตรวจ VL ใน 12 เดือน คิดเป็นร้อยละ 92.9 (เดิม 72.1)

- ร้อยละของผู้ทีมี่ผล VL<50 copies/ml ในปี 12 เดือน 
เป็นร้อยละ 89.2 (เป้า ≥85%)

- อตัราการขาดนัดลดลงเหลือร้อยละ 2.5 (เดิม 3.5) 

ได้ขยายการจัดบริการในเครือข่าย  โรงพยาบาลเฝ้าไร่ โรงพยาบาลรัตนวาปี 

น าเสนอผลงานในเวทรีะดับจังหวดั และน าเสนอเวทีระดับเขต
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บทเรียนที่ได้รับ

●ได้เรียนรู้เพิม่ขึน้...การคืนข้อมูลการรักษาให้ผู้ป่วยรับรู้ตนเอง
●การค้นหาปัญหาที่แท้จริงจากการให้ค าปรึกษาเชิงลึกรายบุคคล 
●การรับฟัง ไม่ตัดสิน ยอมรับความคดิเห็น 
●การแก้ไขแบบมีส่วนร่วมช่วยให้การแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด
●ความร่วมมือทีมสหสาขาวชิาชีพ ความร่วมมือของผู้ป่วย / 

ญาตแิละจติอาสามีความส าคญัท าให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่าง
ต่อเน่ือง 
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ปัจจัยแห่งความส าเร็จ
- จากตัวเอง ●มีความคดิอยากแก้ไขปัญหาหน้างาน

●มีความมุ่งมั่นตั้งใจทีจ่ะท าให้ส าเร็จ 
●อยากจะดูแลผู้ตดิเช้ือฯให้ดทีีสุ่ดเท่าทีจ่ะท าได้

- จากผู้ร่วมงาน 
●ความร่วมมือและมีทมีงานสหวชิาชีพทีเ่ข้มแขง็
พร้อมจะพฒันางานไปด้วยกนั ,ทมีงานจติอาสา

- การสนับสนุนทีไ่ด้รับจากผู้บริหาร
●ก าหนดเป็นนโยบาย ขวญัก าลงัใจ สนับสนุนในการพฒันางานด้วย 

R2R , ส่งเสริมสนับสนุนเข้าร่วมเวทใีนหน่วยงาน ระดบัจังหวดั ระดบัเขต และ
ระดบัประเทศ อย่างต่อเน่ือง 
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รางวลัที่ได้รับ

รางวลัชนะเลศิ ประกวดงานวชิาการ
รพ.โพนพสัิย ปี 2559

รางวลั R2R ดเีด่น กลุ่มทุตยิภูม ิR2R เขต 8
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ได้รับรางวลั R2R ดเีด่น ประเภททุตยิภูม ิR2R 

Thailand  2559
( 6 – 8 กรกฎาคม 2559  )
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ขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะ


