
โครงการการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนา
คุณภาพบริการการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์

ผู้ใหญ่ในประเทศไทย

พญ. ชวีนนัท ์เลศิพริยิสวุฒัน์
ส านกัโรคเอดส ์วณัโรค และโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์



ความเป็นมาความเป็นมา พ.ศ. การด าเนินงาน แหล่งทุน

2546 เกบ็ขอ้มลู Base line Assessment TUC

2547 พฒันาโปรแกรม HIVQUAL และน ารอ่งใน 12 รพ. TUC

2548
น าโปรแกรม HIVQUAL มาใชว้ดัผลและด าเนนิกจิกรรม
พฒันาคุณภาพ จ านวน 37 แหง่

TUC

2549
ขยายการด าเนนิงานใน 63 รพ. (เชยีงใหม ่เชยีงราย พะเยา 
อุบลฯ และ รพ.วชริะภเูกต็)

TUC

2550 - 2551 อบรมการใชโ้ปรแกรม HIVQUAL ใหแ้กร่พ. ทัว่ประเทศ 
TUC
สปสช.

2553 - 56
สนบัสนุนการพฒันาศกัยภาพดา้นการพฒันาคุณภาพใหแ้ก่
เจา้หน้าทีใ่นรพ. 

TUC
สปสช.
กรมคร.

2557 
รว่มมอืกบั สรพ. ในการขบัเคลือ่นกระบวนการรบัรอง
คุณภาพโรคเฉพาะหรอื Disease Specific Certification 
(DSC) 

TUC
กรม คร.



ผลการด าเนินงานช่วงปี พ.ศ.2546 - 2549
โครงการพฒันารปูแบบการดแูลรกัษาผู้ติดเช้ือและผู้ป่วยเอดสอ์ย่างครอบคลมุในพื้นท่ี 3 จงัหวดั
ภาคเหนือตอนบน  (เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา)

Phase 1: การด าเนินโครงการพฒันาคณุภาพในขณะท่ียงัไม่มีโปรแกรม HIVQUAL
ผลจาก Baseline assessment พบว่า รพ.มีการบริการการดแูลรกัษาผู้ติดเช้ือเอชไอวีแต่ยงัไม่
ครอบคลมุตามแนวทางการดแูลรกัษาของประเทศ
การด าเนินกิจกรรมพฒันาคณุภาพ เน้น เรื่องการพฒันาศกัยภาพเจ้าหน้าท่ีเรื่องการให้ยาต้านไวรสั
เอส ์และการจดัระบบข้อมูลการให้บริการการดแูลรกัษาผู้ติดเช้ือเอชไอวีให้เป็นระบบมากข้ึน

Phase 2: การวดัศกัยภาพการดแูลผูติ้ดเช้ือและผูป่้วยเอดสด้์วยโปรแกรม HIVQUAL-T
ส้ินปีงบประมาณ 2549 มีรพ.ใช้โปรแกรม HIVQUAL-T จ านวน 63 แห่ง เป็นรพ.ใน 3 จงัหวดัภาคเหนือ
ตอนบน 37 แห่ง
การด าเนินกิจกรรมพฒันาคณุภาพ เน้น เรื่องท่ีเก่ียวกบัตวัช้ีวดัมากย่ิงขึ้น เช่น การพฒันาคณุภาพการ
ให้ยาต้านไวรสัครอบคลมุ 100% การให้ยาป้องกนัโรคติดเช้ือฉวยโอกาส และการคดักรองมะเรง็
ปากมากลกู ซ่ึงท าโครงการในระดบัจงัหวดั
ในปี 2548 มีการสนับสนุนน ้ายาตรวจ CD4 ส าหรบัผูป่้วยท่ียงัไม่ได้รบัยาต้านฯ ซ่ึงในขณะนัน้ยงัไม่มีชดุ
สิทธิประโยชน์
การศึกษาระบบการส่งต่อผู้ติดเช้ือเอชไอวีไปรบับริการยาต้านไวรสั ท่ีสถานีอนามยัของรพ.สนัป่าตอง

สนับสนุนงบประมาณ สนับสนุนงบประมาณ โดย ศนูยค์วามร่วมมือไทยสหรฐั - ด้านสาธารณสขุ



 อบรมโปรแกรม HIVQUAL ให้รพ.พ่ีเล้ียงจ านวน 143 แห่ง 

 สนับสนุนงบประมาณท ากิจกรรมพฒันาคณุภาพ QI  จ านวน 71 รพ.

 อบรมโปรแกรม HIVQUAL ให้รพ.ทัว่ประเทศ 900 แห่ง

 จดัการสมัมนาด้านการพฒันาคณุภาพ (HIVQUAL Forum) ครัง้ท่ี 1 ระหว่างวนัท่ี 8 – 9 
พย.51 และครัง้ท่ี 2 ระหว่างวนัท่ี 17 – 18 พ.ย.51 

 จดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนในรู้ในระดบัเขต 

 นิเทศติดตามการด าเนินงานโครงการพฒันาคณุภาพและการวดัผล อย่างต่อเน่ือง

ผลการด าเนินงานช่วงปี พ.ศ.2550 - 2551
โครงการขยายการพฒันาคณุภาพการดแูลรกัษาผู้ติดเช้ือและผูป่้วยเอดสร์ะดบัประเทศ 

สนับสนุนงบประมาณ สนับสนุนงบประมาณ โดย ส านักงานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ, TUC



 พฒันาโปรแกรม HIVQUAL link NAP

 การน าข้อมลูไปใช้ประโยชน์

 การวดัคณุภาพบริการ

 การท าโครงการ QI 

 การเปรียบเทียบ รพ.ท่ีเข้าและไม่เข้าร่วม HIVQUAL

 จดั HIVQUAL Forum ครัง้ท่ี 3 วนัท่ี 8 – 9 สิงหาคม 2554

 ปี 54 จดัอบรม QI ให้กบั สคร. และสสจ.

 จดัอบรม QI ให้รพ. 12 แห่ง

ผลการด าเนินงานช่วงปี พ.ศ.2553 - 2556
โครงการพฒันาคณุภาพบริการการดแูลรกัษาผูติ้ดเช้ือเอชไอวี/เอดสผ์ูใ้หญ่และเดก็ในประเทศไทย

สนับสนุนงบประมาณ สนับสนุนงบประมาณ โดย ส านักงานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ



ส่วนน้ีไม่ได้อยู่ในการประเมินผลครัง้น้ี

ด าเนินงาน พ.ศ.2557
การขบัเคล่ือนระบบคณุภาพบริการการป้องกนั ดแูลรกัษาผูติ้ดเช้ือเอชไอวีและ
โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธอ์ย่างมีประสิทธิภาพด้วยการรบัรองเฉพาะโรค (DSC)

งบประมาณ งบประมาณ โดย ศนูยค์วามร่วมมือไทย – สหรฐั ด้านสาธารณสขุ และ กรมควบคมุโรค



การประเมินโครงการ HIVQUAL-T ท่ีผา่นมา

พ.ศ. 2549  การประเมินผลโครงการพฒันารปูแบบการดแูลรกัษาผู้ติดเช้ือ
และผูป่้วยเอดสอ์ย่างครอบคลมุ ในพืน้ท่ี 3 จงัหวดัภาคเหนือตอนบนของ
ประเทศไทย (TUC Project 5)

 สถานท่ี: เชียงราย พะเยา เชียงใหม่

 ระยะเวลา: ตลุาคม 2544 – กนัยายน 2549

พ.ศ. 2556 การติดตามและประเมินผลโครงการพฒันาคณุภาพบริการการ
ดแูลรกัษาผูติ้ดเช้ือเอชไอวี/เอดสผ์ูใ้หญ่และเดก็ในระดบัจงัหวดั

 สิงหาคม-ธนัวาคม 2556
 ผูผ้า่นการอบรมหลกัสตูรการพฒันาคุณภาพการดแูลรกัษาผูต้ดิเชือ้เอชไอวแีละผูป้ว่ย

เอดส ์(QI training) หรอืผูป้ฏบิตังิานในหน่วยบรกิารดแูลรกัษาผูต้ดิเชือ้เอชไอวแีละ
ผูป้ว่ยเอดส ์ระดบัจงัหวดัใน 5 จงัหวดัน ารอ่ง 

 จงัหวดัชลบุร ีราชบุร ี  พษิณุโลก ขอนแก่น และ สงขลา  



การประเมินโครงการ HIVQUAL-T ท่ีผา่นมา

พ.ศ. 2557 การติดตามและประเมินผลโครงการพฒันาคณุภาพบริการการ
ดแูลรกัษาผูติ้ดเช้ือเอชไอวี/เอดสผ์ูใ้หญ่ในประเทศไทย 

 ระยะเวลา กรกฏาคม-สงิหาคม 2557

 พืน้ที ่6 สคร. 12 จงัหวดั 12 โรงพยาบาล



วตัถปุระสงคก์ารประเมิน
1. เพ่ือเปรียบเทียบผลลพัธ์ของการดแูลรกัษาผู้ติดเช้ือเอชไอวีและผู้ป่วยเอดสร์ะหว่าง

โรงพยาบาลท่ีเข้าร่วมและไม่เข้าร่วมโครงการพฒันาคณุภาพการดแูลรกัษาผู้ติดเช้ือ
เอชไอวีและผูป่้วยเอดส ์ระหว่างปี พ.ศ. 2552-2555

2. เพ่ือประเมินคณุภาพ ความครอบคลมุและประสิทธิภาพของกระบวนการด าเนินงาน
โครงการพฒันาคณุภาพการด าเนินงานพฒันา ฯ (Implementation Process 
Evaluation) 

3. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการประสบความส าเรจ็ ปัจจยัขดัขวางความส าเรจ็ และ
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความยัง่ยืนในการด าเนินงานการพฒันาคณุภาพการดแูลรกัษาผู้
ติดเช้ือเอชไอวีและผูป่้วยเอดส ์

4. เพ่ือจดัท าข้อเสนอการพฒันาและปรบัปรงุนโยบายและการด าเนินงานด้านการ
พฒันาคณุภาพบริการดแูลรกัษาผูติ้ดเช้ือเอชไอวี/เอดส์



กลุ่มเป้าหมาย
สคร จงัหวดั โรงพยาบาล

สคร. 1
นนทบุรี รพช.บางกรวย

พระนครศรอียธุยา รพช.สมเดจ็พระสงัฆราช(นครหลวง)

สคร.4
สมทุรสาคร รพท.สมทุรสาคร
กาญจนบุรี รพช.ดา่นมะขามเตีย้

สคร.5
บุรรีมัย์ รพศ.บุรรีมัย์
สรุนิทร์ รพช.ชมุพลบุรี

สคร.8
นครสวรรค์ รพช.ลาดยาว
ก าแพงเพชร รพช.คลองขลุง

สคร.10
ล าปาง รพศ.ล าปาง
ล าพนู รพท.ล าพนู

สคร.12
ตรงั รพช.รษัฎา
พทัลุง รพท.พทัลุง



กลุ่มเป้าหมายในการเกบ็ข้อมลูการประเมิน ได้แก่
1. ผูบ้ริหารระดบักรมควบคมุโรค  ส านักงานป้องกนัควบคมุโรค ส านักงาน
สาธารณสขุจงัหวดัและโรงพยาบาล

2. เจ้าหน้าท่ีผูป้ฏิบติังานในระดบักรมควบคมุโรค ส านักงานป้องกนัควบคมุ
โรค ส านักงานสาธารณสขุจงัหวดั และโรงพยาบาล

3. ผูติ้ดเช้ือเอชไอวีและผูป่้วยเอดสท่ี์มารบับริการ ทัง้เพศชายและหญิง 
ส่ือสารได้รู้เร่ืองดี ไม่มีปัญหาจิตประสาท ยินดีให้ความร่วมมือในการ
สอบถาม เปิดเผยสถานภาพการติดเช้ือต่อเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลและผู้

สอบถาม  (กลุ่มน้ียงัไม่ได้ท าการประเมิน)



วิธีการเกบ็ข้อมลูโดยทีมผูป้ระเมินเก่ียวกบัระบบการด าเนินงานใน
โรงพยาบาล (ส่วนกลาง สคร. และ สสจ.)

กลุ่มผูใ้ห้ข้อมลู วิธีการ
1. แพทย ์พยาบาล เภสชักร 

ห้องปฏิบติัการ อาสาสมคัรท่ี
ด าเนินงานพฒันาคณุภาพการดแูล
รกัษาเอชไอวีผูใ้หญ่

-สนทนากลุ่ม 
-สมัภาษณ์รายบุคคล (ในกรณีไมส่ะดวก)
-สงัเกตการจดับรกิาร
- แบบฟอรม์การเกบ็ขอ้มลู

2. เจ้าหน้าท่ีศนูยค์ณุภาพ งาน
พฒันาคณุภาพโรงพยาบาล

- รว่มสนทนากลุ่ม
- หรอื สมัภาษณ์รายบุคคลหากไม่

สะดวก 
3. ผูบ้ริหารโรงพยาบาล -สมัภาษณ์รายบุคคล 
4. ผูบ้ริหารสสจ. -สมัภาษณ์รายบุคคล 



ขอบเขตค าถาม



ขอขอบคุณขอขอบคุณ


