
1.ชื่อผลงาน/โครงการพัฒนา : ภัยใกล้ตัว ในเพศหญิงท่ีติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์   คลินิกวันฟ้าใหม่ 
 

2.ค าส าคัญ: มะเร็งปากมดลูก, หญิงที่ติดเชื้อเอชไอวี 
 

3.ชื่อและที่อยู่ขององค์กร : คลินิกวันฟ้าใหม่  โรงพยาบาลลอง  อ าเภอลอง  จังหวัดแพร่ 
สรุปผลงานโดยย่อ :  
 

4.สมาชิกทีม  :  นางบัวบาน    อาชาศรัย   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ และ 
          ทีมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ 
 

5. การติดต่อกับทีมงาน : นางบัวบาน   อาชาศรัย  กลุ่มงานเวชศาสตร์ฯ โทร.054-581479 ต่อ 1059 
  

6. เป้าหมาย 
      1.เพ่ือเพ่ิมอัตราการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในกลุ่มหญิงที่ติดเชื้อเอชไอวี ร้อยละ 70 ภายในปี 
2555   
      2.หญิงที่ติดเชื้อเอชไอวีที่มีผลการตรวจมะเร็งปากมดลูกผิดปกติ ได้รับการส่งต่อรักษาที่เหมาะสมร้อยละ 
100 ภายในปี 2555   
 

7.ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ 
จากการวัดผลคุณภาพการบริการด้วย โปรแกรม HIVQUAL – T  ที่ผ่านมา ของคลินิกวันฟ้าใหม่  

โรงพยาบาลลอง ในปี 2554 ตัวชี้วัดที่คุณภาพต่ ากว่า 50 percentile ของประเทศ คือ ผู้หญิงได้รับการคัด
กรองมะเร็งปากมดลูก ท าได้ร้อยละ  30.56    ทีมให้การดูแลและแกนน าผู้ติดเชื้อเอชไอวี ได้ช่วยกันวิเคราะห์
และวางแผนปรับระบบให้มีการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกพร้อมกับวันที่ตรวจ Viral Load เพ่ือป้องกัน
การขาดการตรวจคัดกรองและให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกตามเป้าหมาย ซึ่งพบ
อัตราการตรวจคัดกรองมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น จากผู้ป่วยหญิงที่ติดเชื้อเอชไอวี ได้รับการตรวจคัดกรอง ร้อยละ 
30.56 ในปี 2554  เพ่ิมเป็นร้อยละ  85.0 ในปี 2555  

 

8. กิจกรรมการพัฒนา:  
1) ประชุมทีมสหสาขาวิชาชีพที่ให้การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ เพ่ือปรับรูปแบบการ 

ให้บริการตรวจมะเร็งปากมดลูก 
2) จัดท าแนวทางในการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในหญิงติดเชื้อเอชไอวี โดยทีมท่ีให้การดูแลใน 

คลินิกเป็นผู้รับผิดชอบหลัก 
3)  ให้ความรู้เรื่องมะเร็งปากมดลูกส าหรับผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวี พร้อมทั้งประชาสัมพันธืให้เข้ารับการ 

ตรวจ โดยจัดกิจกรรมกลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือน โดยให้เพ่ือนผู้ติดเชื้อที่มีประสบการณ์ในการตรวจ Pap Smear 
และยินยอมเข้าร่วมกิจกรรมได้เล่าประสบการณ์การตรวจเพ่ือกระตุ้นให้หญิงที่ติดเชื้อเอชไอวีเกิดความ
ตระหนัก และเห็นถึงประโยชน์ของการตรวจ ในการตรวจ Pap Smear 

4)  ปรับรูปแบบการบริการในคลินิกวันฟ้าใหม่จากที่ตรวจPap  Smear  ในวันรับยามาเป็นตรวจใน 
วันที่มีการเจาะ Viral Loadเมื่อผู้ป่วยมารับบริการที่คลินิกวันฟ้าใหม่ในวันเจาะ Viral Load เจ้าหน้าที่และ
แกนน าผู้ติดเชื้อตรวจสอบประวัติว่าได้รับการตรวจหรือยัง ถ้ายังเจ้าหน้าที่และแกนน าอธิบายเหตุผล ซัก
ประวัตืคัดกรอง และส่งตรวจทุกราย 

5)  ลงข้อมูลทุกครั้งส าหรับผู้ที่ได้รับการตรวจแล้วโดยลงไว้ในสมุดประจ าตัวของผู้ป่วยแต่ละรายและ 
โปรแกรม HosXP 



 6) มีการประสานกับผู้ป่วยที่ผลการตรวจผิดปกติให้มารับการรักษา/หนังสือส่งตัวไปรับการรักษาต่อที่
โรงพยาบาลแพร่ทุกรายโดยการแจ้งทางโทรศัพท์ 
 7) ถ้าผู้ป่วยที่เคยรับการตรวจที่สถานีอนามัย คลินิก หรือโรงพยาบาลเอกชนแล้วให้น าผลมาให้ดู และ
แจ้งเจ้าหน้าที่ทุกครั้งว่าได้รับการตรวจแล้ว จะได้ลงข้อมูลในสมุดประจ าตัวผู้ป่วยให้ครบถ้วน 
 8) หากผู้ที่ยังไม่พร้อมกับการตรวจในวันที่มาคลินิกจะมีการเขียนในใบนัดให้มาตรวจในนัดครั้งต่อไป
ทุกรายและบันทึกการนัดหมายในโปรแกรม HosXP 
 9) ส าหรับผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลแพร่เจ้าหน้าที่มีการติดตามผลการรักษาทุก
ราย 

10)   จัดท าทะเบียนรายชื่อสตรีที่ติดเชื้อเอช ไอ วี ทั้งหมด 
 
9.การวัดผลและผลของการเปลี่ยนแปลง 

9.1 การเปลี่ยนแปลงระบบบริการที่น ามาปฏิบัติหลังพัฒนามีระบบนัดและเตือนการตรวจในโปรแกรม 
HosXP และสมุดประจ าตัวผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ 

9.2 มีทะเบียนรายชื่อสตรีที่ติดเชื้อเอช ไอ วี/เอดส์ที่ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
 9.3 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 
 
 

ตัวช้ีวัด 
ผลการด าเนินงานหลังการพัฒนา 
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

1.อัตราความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกใน
กลุ่มหญิงติดเชื้อเอไอวี ร้อยละ 70  
-จ านวนหญิงติดเชื้อเอชไอวี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูกมีผลการตรวจผิดปกติ(ราย) 
2.ร้อยละของหญิงติดเชื้อเอชไอวีที่มีผลการตรวจผิดปกติ ได้รับ
การดูแลรักษา/ส่งต่อ รอ้ยละ 100 
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10. โอกาสพัฒนา หรือข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อไป : 

10.1.การวิเคราะห์ข้อมูลมีความส าคัญอย่างยิ่งในระบบการท างาน เพราะท าให้เห็นถึงขนาดและความ
รุนแรงของปัญหาน าไปสู่การพัฒนาต่อ 

10.2.การให้ข้อมูลความรู้เรื่องโรคและสร้างความตระหนักในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ท าให้
ผู้ป่วยคลายความวิตกกังวล ส่งผลให้เกิดความร่วมมือที่ดีในการตรวจ เพ่ือดูแลสุขภาพท่ีดีในอนาคต 
 
11.ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

11.1 การท างานเป็นทีม ที่มีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด  ร่วมวางแผน  ร่วมท าและร่วมกันประเมินผล  ทีม
จะมีความเข็มแข็งและสามารถพัฒนาคุณภาพบริการได้อย่างต่อเนื่อง 

11.2  Clinical  Tracer เป็นเครื่องมือหนึ่งในการค้นหาสิ่งดีๆที่มีอยู่ในระบบบริการ  ช่วยพัฒนางาน
ประจ าให้มีคุณภาพ  โดยการทบทวน  ตรวจสอบ  กระบวนการดูแลผู้ป่วย กระบวนการพัฒนาคุณภาพและ
องค์ประกอบต่างๆได้อย่างเป็นระบบ 
 



1.ชื่อผลงาน/โครงการพัฒนา : จิตอาสาพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ในคลินิกวัน
ฟ้าใหม่ โรงพยาบาลลอง  จังหวัดแพร่ ปี 2555 
 

2.ค าส าคัญ : จิตอาสา   ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์      
 

3.ชื่อหน่วยงาน : คลินิกวันฟ้าใหม่  โรงพยาบาลลอง  อ าเภอลอง  จังหวัดแพร่ 
 

4.สมาชิกทีม  
      2.1   นางบัวบาน   อาชาศรัย   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ (HIV  Co-Orditnator 

2.2   จิตอาสากลุ่มวันฟ้าใหม่ 
 

5. การติดต่อกับทีมงาน : นางบัวบาน   อาชาศรัย  กลุ่มงานเวชศาสตร์ฯ โทร.054-581479 ต่อ 1059 
 

6. เป้าหมาย : เพ่ิมความครอบคลุมการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ ในคลินิกวันฟ้าใหม่ให้มี
คุณภาพด้วยจิตอาสาภายใน 1 ปี 
 

7. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ :  
จากการประเมินคุณภาพบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์  ด้วยโปรแกรม HIVQUAL-T และ

ทบทวนกระบวนการดูแลผู้ป่วยของคลินิกวันฟ้าใหม่  โรงพยาบาลลอง  อ าเภอลอง  จังหวัดแพร่  ปี 2553 
พบว่า ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับบริการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ( 12 ตัวชี้วัดหลัก) ของประเทศ (50 
percentile) เพียงร้อยละ  75   ประเด็นปัญหาส าคัญเกิดจากจ านวนผู้ป่วยที่เพ่ิมข้ึนแต่จ านวนเจ้าหน้าที่ยัง
เท่าเดิม  ไม่สามารถให้บริการได้ครอบคลุมตามมาตรฐาน  ทีมงานจึงร่วมกันจัดระบบการเฝ้าระวังและติดตาม
การดูแลรักษาตามเกณฑ์มาตรฐาน ด้วยจิตอาสาส่งผลให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ได้รับบริการผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน  เป็น  ร้อยละ 91.67   มีความพึงพอใจในระบบบริการถึงร้อยละ 91.92   และทางคลินิกวันฟ้าใหม่
ได้รับรางวัล ที่ 3 ในการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์  ปี 2554 จากส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
 

8.กิจกรรมการพัฒนา : 
8.1 ทีมงานและแกนน าประชุมวางแผนเพ่ือจัดระบบเฝ้าระวังการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วย

เอดส์ตามมาตรฐาน  โดยให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์มีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง 
8.2.คัดเลือกสมาชิกกลุ่มวันฟ้าใหม่เพ่ือท าหน้าที่ “จิตอาสา” ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้ 

8.2.1 เป็นสมาชิกกลุ่มวันฟ้าใหม่ 
8.2.2 มีจิตอาสา เข้ามามีส่วนร่วมกับทีมในการดูแลเพ่ือนสมาชิก 
8.2.3 สามารถปฏิบัติหน้าที่ “จิตอาสา” ในคลินิกเดือนละ 1-3 ครั้ง 

8.3  อบรมจิตอาสา ให้ความรู้เรื่องโรค  การตรวจวัดสัญญาณชีพ หลักการป้องกันการแพร่กระจาย
เชื้อ  ความรู้เรื่องยา   โดย พยาบาลประจ าคลินิกวันฟ้าใหม่ และเสริมแรงจูงใจในกลุ่มจิตอาสาในคลินิกวันฟ้า
ใหม่ โดยจัดสวัสดิการให้ เช่นค่าอาหาร  ค่าพาหนะวันมาท างานในคลินิก   เสื้อทีมของจิตอาสาและมี
การศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่โรงพยาบาลร้องกวาง 
   8.4 กิจกรรมให้ความรู้ในช่วงก่อนที่รอแพทย์/พยาบาลตรวจโดยให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อฉวย
โอกาส  การใช้ยาและอาการข้างเคียงจากยา     อนามัยเจริญพันธ์ ผ่านเกมส์ ปิงโก พิชิตเอดส์ 
 8.5  จัดท าสมุดประจ าตัวของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์แต่ละคน  “สมุดประจ าตัวคลินิกวันฟ้า
ใหม่”  รายละเอียดประกอบด้วย 1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย       2) ข้อมูลการเริ่มยาต้านไวรัส 



            3) ข้อมูลการตรวจรักษาและวันนัดรับยาและตรวจเลือดครั้งต่อไป 
                     4) ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับยา/การตรวจทางห้องปฏิบัติการ  
 8.6  “จิตอาสา” ด าเนินการเฝ้าระวังด้วยวิธี 4 ต. “เตรียม  เตือน  ตอบ  ติดตาม” 
  เตรียม : ก่อนพบแพทย์/พยาบาล  ตรวจจิตอาสาจะช่วยชั่งน้ าหนัก  วัดสัญญาณชีพ  บันทึก
การนัดครั้งต่อไปและซักถามอาการผิดปกติของเพ่ือนที่มารับบริการลงในแบบฟอร์มซักประวัติและสมุดบันทึก
การติดตามดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ เตรียมจัดล าดับผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์พบแพทย์/พยาบาล
ตรวจตามล าดับ   
  เตือน : หากพบสิ่งผิดปกติจากสมุดประจ าตัว “สมุดประจ าตัวคลินิกวันฟ้าใหม่” จะตักเตือน
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ 
  ตอบ : เมื่อเพ่ือนสมาชิกมีปัญหาหรือต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมจิตอาสาจะเป็นผู้ให้ข้อมูล 
  ติดตาม : กรณีเพ่ือนสมาชิกไม่มารับยาตรงตามวันนัดหรือมาตรวจเลือดตามนัด จิตอาสาจะมี
การติดตามโดยการโทรศัพท์หรือติดตามเยี่ยมที่บ้าน 
  8.7 ประเมินผลการด าเนินงาน ด้วยโปรแกรม HIVQUAL – T   

8.8 สรุปบทเรียนที่ได้จากการพัฒนา 
9.การวัดผลและผลของการเปลี่ยนแปลง: 
การวัดผลตัวชี้วัดที่ 1  : โดยการสังเกตและประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทและแผนการเฝ้าระวัง/ติดตาม
ของจิตอาสาหลังจากอบรมพัฒนาศักยภาพแล้ว   จ านวน 8 คน มีจิตอาสาเข้ามาช่วยบริการในคลินิกวันฟ้า
ใหม่เป็นประจ าและต่อเนื่อง โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มๆละ 3-4 คน มีบทบาทหน้าที่ให้ด าเนินการเฝ้าระวังและ
ติดตามด้วยกลวิธี 4 ต.“เตรียม  เตือน  ตอบ  ติดตาม” โดยใช้“สมุดประจ าตัวคลินิกวันฟ้าใหม่” เกมส์ ปิงโก 
พิชิตเอดส์ เป็นเครื่องมือในการเฝ้าระวังและติดตาม 
 

ผลของการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดที่ 1  : จิตอาสาที่ผ่านการอบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามระบบเฝ้าระวังการ
ดูแลรักษาตามมาตรฐานได้อย่างครบถ้วน ร้อยละ 100 
 

การวัดผลตัวชี้วัดที่ 2  : โดยการใช้โปรแกรม HIVQUAL – T  ประมินคุณภาพงานบริการที่ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/
ผู้ป่วยเอดส์ในคลินิกวันฟ้าใหม่ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2553 - เดือนกันยายน 2554    
กราฟแสดง  ผลการวัดคุณภาพงานบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ในคลินิกวันฟ้าใหม่ ตามเกณฑ์  
               มาตรฐาน  12 ตัวชี้วัดหลัก 

 



ผลของการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดที่ 2  :  จากการวัดผลโดยโปรแกรม HIVQUAL – T  พบว่าผู้ติดเชื้อเอชไอวี/
ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการดูแลรักษาตามมาตรฐานผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดหลักท้ังหมด 11 ตัว คิดเป็นร้อยละ 91.67  
และทางคลินิกวันฟ้าใหม่ได้รับรางวัล ที่ 3 ในการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์  ป ี
2554 จากส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยได้รับเงินรางวัล จ านวน 40,000 บาท ส่วนตัวชีว้ัดที่
คุณภาพต่ ากว่า 50 percentile ของประเทศ คือ ผู้หญิงได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ท าได้ร้อยละ 
30.56 ซึ่งได้มีการทบทวน /วิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและวางแผนด าเนินการปรับปรุงแก้ไขในปี 2555 
 

การวัดผลตัวชี้วัดที่ 3  : โดยการใช้แบบประเมินการให้บริการผู้ป่วยนอกของ คลินิกวันฟ้าใหม่ กลุ่มงานเวช
ศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ  พบว่ามีผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ มีความพึงพอใจในภาพรวม 
การบริการของคลินิกร้อยละ 91.92  ข้อที่มีความพึงพอใจมากที่สุดถึงร้อยละ 95.92     คือระดับความพึง
พอใจในการตรวจรักษากับเจ้าหน้าที่ในหัวช้อการให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการรักษา 
 

10. โอกาสพัฒนา หรือข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อไป : 
10.1 แกนน าผู้ติดเชื้อเอชไอวี/จิตอาสา  หากได้รับการพัฒนาศักยภาพและได้รับการฝึกฝนจะสามารถ

เป็นตัวอย่างที่ดีในการดูแลสุขภาพตนเอง  และมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรมในการเฝ้าระวังติดตาม  การดูแล
เพ่ือนสมาชิกร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพได้อย่างเป็นรูปธรรม 

10.2.    ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์เมื่อได้รับการเฝ้าระวัง / ติดตามอย่างใก้ลชิดต่อเนื่อง   จะส่งผล
ให้เห็นความส าคัญของการมาตรวจตามนัด  รวมถึงการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 

11.ปัจจัยแห่งความส าเร็จ : 
11.1 การท างานเป็นทีม ที่มีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด  ร่วมวางแผน  ร่วมท าและร่วมกันประเมินผล  ทีม

จะมีความเข็มแข็งและสามารถพัฒนาคุณภาพบริการได้อย่างต่อเนื่อง 
11.2  Clinical  Tracer เปน็เครื่องมือหนึ่งในการค้นหาสิ่งดีๆที่มีอยู่ในระบบบริการ  ช่วยพัฒนางาน

ประจ าให้มีคุณภาพ  โดยการทบทวน  ตรวจสอบ  กระบวนการดูแลผู้ป่วย กระบวนการพัฒนาคุณภาพและ
องค์ประกอบต่างๆได้อย่างเป็นระบบ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก 
ผลการประเมินตุณภาพบริการ โดยโปรแกรม HIVQUAL – T  เปรียบเทียบผลงานระดับประเทศ  

ปี 2553 – 2554 ของคลินิกวันฟ้าใหม่   โรงพยาบาลลอง 
 

ตัวชี้วัดหลักตามเกณฑ์มาตรฐาน ผลการประเมิน 
(50 
percentile) 

ปี 2553 ปี 2554 

ร้อยละของผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ที่ได้รับการตรวจCD4 Baseline 74.76 100 86.67% 
ร้อยละของผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่ได้รับยาต้านไวรัส ครบ 6 เดือนขึ้นไป 
ได้รับการตรวจติดตามระดับ CD4 ทุก 6 เดือน 

72.12 67.31 90.16% 

ร้อยละของผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีข้อบ่งชี้ ได้รับยาต้านไวรัส 98.90 100 100%. 
ร้อยละของผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่กินยาต้านไวรัสนานมากกว่า 6 เดือน 
ได้รับการตรวจ VL อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี 

92.62 100 100% 

ร้อยละของผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่ได้รับยาต้านไวรัส ได้รับการประเมิน
หรือติดตาม Drug Adherence อย่างสม่ าเสมอ 

81.70 100 98.36% 

ค่ามัธยฐานของระดับ CD4 ในผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่เริ่มรับยาต้านไวรัส
ในปีที่ประเมิน 

113.00 111 234 

ร้อยละของผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่มีข้อบ่งชี้ได้รับยาป้องกันโรคเชื้อรา 
Cryptococcosis ปฐมภูมิ 

90.20 100 N.A 

ร้อยละของผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ได้รับการคัดกรองวัณโรคปอด 90.20 100 100% 
ร้อยละของผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ได้รับการตรวจคัดกรองซิฟิลิส 90.20 100 100% 
ร้อยละของผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อเอชไอวีเพศหญิงได้รับการคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูก 

73.52 93.75 30.56 

ร้อยละของผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อเอชไอวีได้รับข้อมูลค าแนะน าเรื่องการมี
เพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย 

95.04 100 100% 

 

 
จ านวนผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สุ่มตัวอย่างจากฐานข้อมูลโรงพยาบาล  121 ราย (ท้ังหมด 61 ราย) 
จ านวนผู้ป่วยใหม่และผู้ที่เริ่มรับยาต้านไวรัสรายใหม่  16ราย (ท้ังหมด 15 ราย) 
 

 


