
ผลความส าเร็จของการพฒันาส่งเสริม 
การรับประทานยาต้านไวรัสให้ได้คุณภาพ  
โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้โดยตรง (TL) 

พว.สิริลักษณ์ จันเทร์มะ  พยาบาลวชิาชีพช านาญการ  APNs  
หัวหน้าคลนิิกตดิตามการรักษา งานผู้ป่วยตรวจรักษาพเิศษ 



ก่อนท ากลุ่มTL 



ปัญหาการตดิตาม Adherence > ๙๕ % ได้ = ๘๔ % 

จากการตดิตามเยี่ยมบ้าน/โทรศัพท์เพื่อประเมินผลการรับประทานยาต้านไวรัสและให้การปรึกษาปัญหา
การดแูลสุขภาพพบว่า ผู้ ป่วยมีปัจจยั อยู่ ๓ ด้านที่ส าคัญคือ 
• ปัจจยัส่วนบุคคล ภาวะสุขภาพ ที่มีผลต่อการรับประทานยา เช่น ผู้ ป่วยที่ต้องรับประทานยารักษา  

วัณโรค ด้วยร่วมกับยาต้านไวรัส ท าให้รู้สึกท้อแท้ ต่อการทานยา จ านวนเม็ดยาที่มาก ยาก็มี
ผลข้างเคียง ท าให้ผู้ รับบริการรับประทานยาไม่ด ีไม่ครบถ้วน ต่อเน่ือง 

• ปัจจยัด้านสังคม การสนับสนุนความเข้าใจของญาติ/ผู้ดแูล ที่มีผลต่อการให้ก าลังใจ การเสริม
สนับสนุนยามผู้รับบริการท้อแท้ หมดพลังใจ รวมทัง้ด้านเศรษฐกิจ ค่าใช้จ่ายช่วยที่เจบ็ป่วย 

• ปัจจยัด้านระบบการเข้าถึงการบริการ การที่ผู้ รับบริการอยู่คนเดยีวยามป่วยไปโรงพยาบาลไม่ได้เอง 
ไม่มีใครไปรับยาให้ก็จะขาดยา บางคนไม่มีโทรศัพท์ โทรบอก  ก็มีผลท าให้ขาดยารับยาไม่ต่อเน่ือง 
 



EWI 53-55 
• EWI1b ร้อยละของผู้ที่มี VL <50 

copies/ml 
• EWI3a อัตราการยงัคงใช้ยาต้านไวรัส

ด้วยสูตรที่แนะน าเป็นสูตรแรกหรือสูตร
ทางเลือกที่12 เดือนหลังเร่ิมยา 

• EWI4a ร้อยละของผู้ที่ ขาดการ
ตดิตามการรักษา 12 เดือนหลังเร่ิมยา
ต้านไวรัส 

• EWI4b ร้อยละของผู้ที่ได้รับยาต้าน
ไวรัสในปี55 ขาดการตดิตามการรักษา 
 
 

EWI(Early Warning Indicator) 



เพือ่ให้การส่งเสริมการรับประทานยาต้านไวรัสให้ได้คุณภาพ  

• ได้เพิ่มวันบริการในวันพุธ เฉพาะผู้ป่วยรายใหม่ 
• ให้ความรู้ ๗ เร่ืองที่ส าคัญ โดยผ่านกระบวนการ

เรียนรู้โดยตรง (TL)  
• เป็นความร่วมมือระหว่างทมีสหวิชาชีพ แพทย์ 

พยาบาลคลินิก เภสัชกร อาสาสมัครจติอาสา และ
ผู้ป่วย/ครอบครัวที่มีส่วนร่วมในการวางแผนในการ
ดูแลสุขภาพ เพื่อให้มาตรฐานการดูแล ประสิทธิผล
ในการรักษา 



• ความรู้เร่ืองเอดส์ 

• โรคตดิเชือ้ฉวยโอกาส 

• การป้องกันการถ่ายทอดเชือ้และการรับเชือ้เพิ่ม 

• การรักษาด้วยยาต้านไวรัส 

• การส่งเสริมสุขภาพ 

• การสร้างพลังใจและการวางแผนชีวติ 

• สทิธิและสทิธิประโยชน์ของผู้ตดิเชือ้เอชไอวี 

 

เนือ้หาชุดความรู้ ๗ เร่ือง 



วตัถุประสงค ์

•  เพื่อให้ผู้รับบริการรายใหม่ทุกรายมีความรู้ความเข้าใจการดแูล
สุขภาพตนเองตาม๗ชุดความรู้(TL) 

• เพื่อส่งเสริมการรับประทานยาต้านไวรัสให้ได้คุณภาพ 

• เพื่อตดิตามผู้ป่วยรายใหม่ที่รับประทานยาต้านไวรัสให้ได้ตาม
มาตรฐาน 

 



 
ตัวช้ีวดั/เป้าหมาย 

 
• Naiveต้องได้รับความรู้การดแูลสุขภาพตนเองตาม๗ชุดความรู้(TL)    

๑๐๐ % 

• Adherence ของผู้ป่วยรายใหม่ >๙๕  =  ๙๐ % 

• อัตราการขาดนัดผู้ป่วยรายใหม่ < ๒% 

• CD4หลังกินยาต้านไวรัส  ๖เดือน,๑ ปี  เพิ่มขึน้> ๕๐ cell =๙๐% 

•  VL หลังกินยาต้านไวรัส  ๖เดือน,๑ ปี < ๕๐ copies/ml=๙๐% 

 



 
ระยะเวลา  
 
• ตุลาคม ๒๕๕๕-กันยายน๒๕๕๖ 

งบประมาณ/แหล่งงบประมาณจาก ส านักโรคเอดส์ฯ  
และเงนิบ ารุงโรงพยาบาล         

    ค่าเอกสารแบบประเมิน      ๑๑,๐๐๐    บาท 



กิจกรรม 
• พยาบาลในคลินิกตดิตามการรักษา ได้เข้าร่วมในโครงการพัฒนา

องค์ความรู้การให้บริการยาต้านไวรัสส าหรับผู้ตดิเชือ้เอชไอวี โดย
ผ่านกระบวนการเรียนรู้โรคโดยตรง (Treatment Literacy) 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดความรู้เก่ียวกับการดแูลรักษาผู้ตดิ
เชือ้/ผู้ป่วยโรคเอดส์แบบองค์รวมที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศ
ไทย ได้น าความรู้นีม้าถ่ายทอดให้พยาบาลผู้ปฏิบัตงิานในคลินิก  



TL สู่เครือข่าย ภายในโรงพยาบาลหาดใหญ่ 



ตวัแทนแกนน าพยาบาลในหอผู้ป่วยร.พ.หาดใหญ่ 



เอกสารTL ชุดความรู้ 
HIV/AIDS TL  
เคร่ืองมือในการส่งเสริมศักยภาพให้กับบุคลากร 
ในการให้ความรู้แก่ผู้รับบริการ 



จดักิจกรรมกลุ่มผูป่้วยและครอบครัว 

• เพื่อให้ชุดความรู้ ๗ เร่ืองจากTL มาถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ป่วย
รายใหม่/ครอบครัวเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ใน
การดแูลตนเอง การกินยาต้านไวรัส ในวันพุธช่วงเช้า(๘.๐๐-
๑๑.๓๐น.)โดยใช้กระบวนการ TL ผู้ด าเนินการ พยาบาลประจ า
คลินิก และอาสาสมัครจติอาสา หลังจากนัน้ส่งพบแพทย์พจิารณา
สูตรยาต้านไวรัส และส่งต่อให้เภสัชกรเพื่อทบทวนการกินยาต้าน
ไวรัสอีกครัง้ 



ติดตามการรับประทานยาต้านไวรัส อาการไม่พงึประสงค์ 

• เยี่ยมบ้าน(กรณีอนุญาตให้เยี่ยม) 

• โทรศัพท์สอบถาม 

• Line 



เยี่ยมบ้าน  :  เจาะเลือด 

     การพยาบาล การให้ความรู้ ผู้ดูแล  

การรักษาความลับ
และได้รับความ

ยนิยอม 



ติดตามการมาตามนดั  
• ขอดสูมุดบันทกึการกินยา 

• ประเมินAdherence >๙๕ : Pill count, log book, 

สัมภาษณ์ 

 



ติดตามเจาะCD4,VL 
•  ทุก ๖ เดือน เพื่อประเมินประสิทธิภาพการรับประทานยาในกด

ไวรัสให้ได้ผล 

ประเมินผลการตดิตามการขาดนัดในแต่ละเดือนของ
ผู้ป่วยรายใหม่เพื่อกระตุ้นเตือน ,Tel ตดิตาม 



ประเมินผลการด าเนินงาน 
• ทุก ๖ เดือน เพื่อประเมินสถานการณ์การเฝ้าระวังภาวะดือ้ยาใน

อนาคต(EWI) 

• สรุปผลภาพรวมผู้ป่วยรายใหม่ที่รับยาต้านไวรัสในการให้ความรู้
ส่งเสริมการรับประทานยาต้านไวรัสให้ได้คุณภาพ โดยผ่าน
กระบวนการเรียนรู้โดยตรง (TL) เพื่อเสนอผู้บริหาร 



ส่ือการสอน เอกสารท่ีใชใ้น TL 



ส่ือ การให้ความรู้กลุ่มTL วนัพธุ 



การเตรียมความพร้อมก่อนการกนิยา ....TL 



ผลส าเร็จการด าเนินงาน Naïve = ๒๑๔  
KPI เป้าหมาย ๖เดือน ๑ ปี 

Naiveต้องได้รับความรู้การดูแลสุขภาพ
ตนเอง(TL)  

๑๐๐% ๙๘.๖๐%(๓) 

Adherence > ๙๕% 
 

> ๙๐% ๙๔.๓๙%(๑๒) 

อัตราการขาดนัดผู้ป่วยรายใหม่ < ๒% 
 

๐.๙๓%(๒) 

CD4หลังกนิยาต้านไวรัส> ๕๐ cell 
 

๙๐% 
 

๙๙.๐๗% (๒) 

VL หลังกนิยาต้านไวรัส< ๕๐ copies/ml 
 

๙๐% ๙๙.๕๓% (๑) 



ปัญหาอุปสรรค 

• ผู้รับบริการ  รายใหม่ ที่มีOIs ,บางรายสับสนแต่ผู้ดแูลพร้อม 

• สถานที่ แคบ ช่วงเวลาจ ากัด 

• ผู้ให้บริการ  อย่างน้อย 2 คน (กรณีตดิประชุม ,ลา) 



บทเรียนท่ีไดเ้รียนรู้ ...แห่งผลส าเร็จ 
การประยุกต์ใช้ TL  ตามบริบทของผู้รับบริการ สถานที่ เวลา 

• การเสริมสร้างพลังใจ  

• การให้ความรู้ ความเข้าใจสร้างความตระหนัก โดยใช้
กระบวนการกลุ่ม   

• การใช้การส่ือสารที่เหมาะสม 

• การตดิตาม ส่ือสารให้เหมาะสมกับผู้รับบริการแต่ละบุคคล 



ผู้ร่วมโครงการ   :   ทมีงานคลนิิกติดตามการรักษา,และทมีงานเภสัชกรARV 
 

• พว.สิริลักษณ์ จันเทร์มะ  พยาบาลวชิาชีพช านาญการ  APNs  
• พว.เยาวนี  ชมเชย   พยาบาลวชิาชีพช านาญการ 
      พว.วารณี   ธีระกุล   พยาบาลวชิาชีพช านาญการ 
• นางกิตตพิร  แซ่ลิ่ม    ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 
• เภสัชกรหญิงรุ่งนภา   ทรงศริิพนัธ์ุ  เภสัชกร 
• เภสัชกรหญิงวมิล ตันสกุล      เภสัชกร 
• เภสัชกรหญิงปณิชา  ปิยกะพนัธ์     เภสัชกร 
กลุ่มผู้ตดิเชือ้ / ชุมชน 
• นางอารีย์      ศิริชุม 
• นายยุทธนา   อรุณพบูิลย์ 



 



Thank you 
• ผู้รับบริการ ครอบครัวทกุท่าน 

• ส านักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคตดิต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ 

• ทมีงานเอดส์และเครือข่าย 
• คณะที่ปรึกษา ผู้บริหาร 

โรงพยาบาลหาดใหญ่ 


