
โครงการประเมนิผลการด าเนินงาน
โครงการพฒันาคุณภาพบรกิารการดแูล
รกัษาผูต้ดิเชือ้เอชไอวแีละผูป้ว่ยเอดส ์
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ศนูย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสขุ



ผลลพัธ์การด าเนินงาน

ตัวชีว้ัด
เป้าหมาย ปี 

2555

ผลลัพธ์ ปี 

2555

เป้าหมาย

ปี 2556

ผลลัพธ์ ปี 

2556

ระดับ Output 

จ านวน/ร้อยละโรงพยาบาลที่วัดผลการพฒันา

คุณภาพตาม HIVQUAL program
80% 83% 85% 97%

จ านวน/ร้อยละโรงพยาบาลที่ด าเนินกิจกรรมการ

พัฒนาคุณภาพโดยการมีส่วนร่วมของผู้ตดิเชือ้ 
60% 82% 70% 80%

จ านวน/ร้อยละโรงพยาบาลที่มีการเช่ือมงาน
พัฒนาคุณภาพของเอชไอวีกับงานพฒันาคุณภาพ

ของโรงพยาบาล 
20% 

ไมส่ามารถหา
ข้อมลูเป็น
ตวัเลขได้ 

30% 33%



ตัวชีว้ัด
เป้าหมาย 

ปี 2555

ผลลัพธ์ ปี 

2555

เป้าหมาย

ปี 2556

ผลลัพธ์ ปี 

2556

ระดับ Outcome

ร้อยละของรพ. ที่มีร้อยละของผู้ที่ขาดการตดิตาม

การรักษาในช่วง 12 เดือน แรกหลังเร่ิมยา 

≤10%

70% 92% 75% 64%

ร้อยละของผู้ตดิเชือ้ที่ได้รับการตดิตามระดับ CD 

4 ตามข้อแนะน าในแนวทางการรักษา 
75% 72% 80 % 81%

ร้อยละของผู้ตดิเชือ้ที่ได้รับการการตดิตามระดับ  

VL ตามข้อแนะน าในแนวทางการรักษา 
70% 93% 80 % 94 %

ร้อยละของ ผู้ตดิเชือ้เอชไอวี ได้รับการคัดกรอง

วัณโรคปอด 
90% 98% 95% 91%

ร้อยละของผู้ตดิเชือ้เอชไอวีที่มีผลการประเมนิ 

Drug Adherence >95% 
85% 85% 90% 81%



ตัวชีว้ัด
เป้าหมาย ปี 

2555

ผลลัพธ์ ปี 

2555

เป้าหมาย

ปี 2556

ผลลัพธ์ ปี 

2556

ระดับ Impact

ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีร้อยละของผู้ตดิเชือ้มี 

VL suppression (<50 copies/ml) ที่ 12 

เดือนหลังเร่ิมยา มากกว่าเท่ากับ 70% 

75% 70% 80% 94%



กราฟแสดงผลการวดัคุณภาพการดูแลรักษาผูติ้ดเช้ือและผูป่้วยเอดส์ผู้ใหญ่ 
ดว้ยโปรแกรม HIVQUAL-T ระดบัประเทศ ปี 2554-2556



รูปแบบทีห่น่วยงานใช้สนับสนุนการสร้างเครือข่ายการ
พฒันาระบบฯ

จัดโครงการพัฒนาคุณภาพระบบการดูแลผู้ตดิเชือ้เอดส์ต่อเน่ืองทุกปี 
ได้แก่การน าเสนองานของตนและแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง
โรงพยาบาล โดยมีเวทแีลกเปล่ียนดังนี ้
• เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้พฒันาผู้ประสานงานคณุภาพ HIV ให้ความรู้

ผู้ปฏิบตังิาน
• เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส าหรับผู้ปฏิบตัิงานดแูลผู้ติดเชือ้เอดส์ แลกเปลี่ยน

เรียนรู้ระหวา่งหน่วยงาน
• เวทีสรุปบทเรียนการปฏิบตังิานประจ าปี
• ประชมุคณะกรรมการ พบปะพดูคยุกนั 2 ครัง้/ปี มีการท างานร่วมกนัเป็นทีม

ท่ีเข้มแข็ง



รูปแบบการด าเนินงานการพฒันาระบบบริการฯ

• ส่วนใหญ่ท าตามนโยบาย และดแูลตามมาตรฐานการบริการ

•

•

•

•

• ส่วนใหญ่ท าตามนโยบาย และดแูลตามมาตรฐานการบริการ
ของการดแูลผู้ตดิเชือ้เอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์

• เวทกีิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้  สรุปบทเรียน
• โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปฏิบัตงิาน
• ปฏิบัตติามแผนงาน  นโยบายของกระทรวง กรมฯ ตาม

งบประมาณที่ได้รับ
• เวทกีรรมการระดับจังหวัดพบปะแลกเปล่ียนปัญหาอุปสรรค



รูปแบบการด าเนินงานการพฒันาระบบบริการฯรูปแบบการด าเนินงานการพฒันาระบบบริการฯ

• บางแห่งมีการสร้างเครือข่ายโดยให้โรงพยาบาลแม่

• องค์กร

•

• บางแห่งมีการสร้างเครือข่ายโดยให้โรงพยาบาลแม่
ข่ายช่วยเหลือโรงพยาบาลชุมชน

• บางแห่งขาดความร่วมมือจากสหสาขาวชิาชีพ(องค์กร
แพทย์  เภสัชกร  เทคนิคการแพทย์)

• สร้างเครือข่ายเช่ือมโยงถงึชุมชนแกนน าผู้ตดิเชือ้



1.  เพือ่เปรยีบเทยีบผลลพัธข์องการดแูลรกัษาผูต้ดิเชือ้เอชไอวแีละผูป้ว่ย
เอดส์ระหว่างโรงพยาบาลท่ีเข้าร่วมและไม่เข้าร่วมโครงการพฒันา
คุณภาพการดแูลรกัษาผูต้ดิเชือ้เอชไอวแีละผูป้ว่ยเอดส ์ระหว่างปี พ.ศ. 
2552-2556

• พบความแตกต่าง กลุ่ม HIVQUAL ดีกว่ากลุ่ม Non HIVQUAL
– % viral load coverage

– % lost FU กลุ่มยาต้าน (ทัง้ผูป่้วยรายใหม่ และ สะสม)

• ไมพ่บความแตกต่าง (death, viral suppression, no ART lost FU)

ผลลัพธ์การด าเนินงาน



ขอ้จ ากดัของขอ้มลู

• ไมส่ามารถใชต้วัชีว้ดั HIVQUAL เปรยีบเทยีบ เพราะว่ารพ.ทีไ่มไ่ดเ้ขา้
รว่มโครงการ ไมเ่คยวดั
– ควรจะไปเกบ็ขอ้มลูในรพ.ทีไ่มท่ า HIVQUAL มาเปรยีบเทยีบ (กีร่พ.?) 

• ใชต้วัชีว้ดัทีม่อียูแ่ลว้ ไดแ้ก่ ตวัชีว้ดั NAP 
ขอ้จ ากดั
– มเีฉพาะรพ.ทีค่ยีข์อ้มลู NAP 
– ขอ้มลูไมค่อ่ยสมบรูณ์ บางรพ. ไมค่ยีผ์ลแลป กจ็ะไมป่รากฏผล เชน่ VL, CD4
– ขอ้มลูกระพรอ่งกระแพรง่ ไมอ่าจตรวจสอบไดว้า่มคีวามถกูตอ้งเทา่ไร

• คดัมาเฉพาะทีม่ ีN ของตวัชีว้ดันัน้ N > 10 ขึน้ไปมาวเิคราะห์



Median CD4

Median CD4
%(range Min-Max) 

HIVQUAL NON-HIVQUAL P-valuea

2556 (2013) 109(17-253) 110(66-412) 0.487 

2555 (2012) 89(22-327) 86(56-221) 0.932 

2554 (2011) 100(33-274) 124(61-258) 0.124 

2553 (2010) 84(24-227) 81(37-304) 0.561 

2552 (2009) 73(26-218) 66(43-295) 0.781 

aWilcoxon rank-sum test.
 หมายเหต:ุ จ านวนผูป่้วยมากกว่า10



% ผูท่ี้มี CD4 <100 ต่อ New ART ท่ีมีผล CD4

% CD4 <100
%(range Min-Max) 

HIVQUAL NON-HIVQUAL P-valuea

2556 (2013) 47(0-100) 48(0-60) 0.704 
2555 (2012) 53(14-100) 53(15-70) 0.803
2554 (2011) 50(0-88) 45(3-58) 0.183
2553 (2010) 55(19-100) 55(11-77) 0.436 
2552 (2009) 60(22-89) 63(8-74) 0.590 

aWilcoxon rank-sum test.
 หมายเหต:ุ จ านวนผูป่้วยมากกว่า10



พ.ศ. 2555 (2012)
EWI %(range Min-Max)

Median percentage of eligible patients HIVQUAL (330)
NON-

HIVQUAL (30)
P-valuea

VL

% ตรวจ VL ≥1 ครัง้ (5-13 ด.) ผู้ มีก าหนดยาครบ 12 ด. 70(0-100) 55(11-82) <0.001* 

%  VL<50 copies/ml 88(37-100) 87(71-96) 0.212 

Lost FU

%  Lost FU ART ใน12 ด. แรกหลงัเร่ิมยาต้านไวรัส
(ไม่รวมเสียชีวิต) 7(0-43) 13(5-53) <0.001* 

%  Lost FU ART ในปีท่ีประเมิน ต่อ จ านวน
ผู้ รับบริการยาต้านฯ (ไม่รวมเสียชีวิต) 4(0-57) 8(2-40) <0.001* 

%  Lost FU ต่อ No ART รับบริการ ณ ต้นปี 29(8-58) 34(13-56) 0.479

aWilcoxon rank-sum test.
 หมายเหต:ุ จ านวนผูป่้วยมากกว่า10



พ.ศ. 2555 (2012)

NAT (Median) %(range Min-Max) 

Death HIVQUAL 

(453)
NON-

HIVQUAL (35) P-valuea

% New Death กลุม่ No ART ท่ีรับบริการในปี 2555 13(0-38) 11(0-36) 0.441 

% New Death กลุม่ No ART ท่ี Lost FU 0(0-29) 1(0-14) 0.664 

% New Death กลุม่ ART ท่ีรับบริการในปีท่ีรายงาน 2(0-13) 3(0-7) 0.800 

% New Death กลุม่ ART ท่ี Lost FU 4(0-100) 8(0-50) 0.080 

% New Death ในช่วง 12 ด. แรก ในผู้ ป่วยรายใหม่ท่ีกิน
ยาครบ 12 ด. (N=178 VS 11)

8(0-40) 8(0-18) 0.984 

aWilcoxon rank-sum test.
 หมายเหต:ุ จ านวนผูป่้วยมากกว่า10



พ.ศ. 2556 (2013)
Median % (range Min-Max) 

HIVQUAL (330)
NON-

HIVQUAL (30) P-valuea

VL coverage

% ตรวจ VL ≥1 ครัง้ (5-13 ด.) ผู้ มีก าหนดยาครบ 12 ด. 71(13-100) 57(17-87) <0.001

%  VL<50 copies/ml 89(52-97) 88(78-92) 0.089 

Loss FU

%  Lost FU ART ใน12 ด. แรกหลงัเร่ิมยาต้านไวรัส
(ไม่รวมเสียชีวิต)

7(0-44) 14(0-53) <0.001

%  Lost FU ในปีท่ีประเมิน ต่อ จ านวนผู้ รับบริการยา
ต้านฯ (ไม่รวมเสียชีวิต)

5(0-70) 7(2-85) <0.001 

%  Lost FU ต่อ No ART รับบริการ ณ ต้นปี 29(0-58) 31(8-38) 0.473 

aWilcoxon rank-sum test.
 หมายเหต:ุ จ านวนผูป่้วยมากกว่า10



พ.ศ. 2556 (2013)

NAT (Median) %(range Min-Max) 

Death
HIVQUAL )   

(453 รพ.)

NON-
HIVQUAL   

(35 รพ.)
P-valuea

% New Death กลุม่ No ART ท่ีรับบริการในปีท่ี
รายงาน

13(0-42) 10(0-38) 0.162 

% New Death กลุม่ No ART ท่ี Lost FU 0(0-20) 4(0-10) 0.023 

% New Death กลุม่ ART ท่ีรับบริการในปีท่ีรายงาน 2(0-7) 2(0-5) 0.327 

% New Death กลุม่ ART ท่ี Lost FU 4(0-75) 7(0-33) 0.071 

% New Death ในช่วง 12 ด. แรก ในผู้ ป่วยรายใหมท่ี่
กินยาครบ 12 ด. (N=178 VS 11)

8(0-31) 5(0-16) 0.158 

aWilcoxon rank-sum test.
 หมายเหต:ุ จ านวนผูป่้วยมากกว่า10



Compare HIVQUAL each year

% Median(range)(min-max)

2552 2553 2554 2555 2556 P-value

% ตรวจ VL ≥1 ครัง้ (5-13 ด.) ต่อ ผู้ มี
ก าหนดยาครบ 12 ด. 

52

(0-97)

61

(0-100)

68

(7-100)

69

(0-100)

71

(13-100)
<0.001

%  VL<50 copies/ml
87      

(0-100)

86

(48-100)

87

(58-97)

88

(37-100)

89

(52-97)
<0.001

%  Lost FU ART ใน12 ด. แรกหลงัเร่ิม
ยาต้านไวรัส (ไม่รวมเสียชีวิต)

6          
(0-52)

6         
(0-61)

6          
(0-31)

8        
(0-53)

7        
(0-53)

0.005

%  Lost FU ในปีท่ีประเมิน ต่อ จ านวน
ผู้ รับบริการยาต้านฯ (ไม่รวมเสียชีวิต)

4

(0-50)

4

(0-28)

4

(0-49)

5

(0-57)

5

(0-85)
<0.001

%  Lost FU ต่อ No ART รับบริการ 
ณ ต้นปี

31

(0-63)

30

(3-56)

30

(5-61)

29

(8-58)

29

(0-58)
0.145



Compare HIVQUAL each year

% Median(range)(min-max)

2552 2553 2554 2555 2556 P-value

% Death ในช่วง 12 ด. แรก ต่อ ผูมี้ก าหนด
ยาครบ 12 ด.

8(0-31) 8(0-29) 8(0-28) 8(0-40) 8(0-31) 0.620

% New Death ART ท่ีรับบริการ ต่อ ART ท่ี
รับบริการในปีท่ีรายงาน

3(0-17) 3(0-14) 2(0-13) 2(0-13) 2(0-7) <0.001*

% New Death ART ท่ี Lost FU ต่อ ART ท่ี 
Lost ก่อนปีท่ีรายงาน

0(0-100) 0(0-100) 0(0-100) 5(0-100) 5(0-75) 0.182





เพื่อประเมินคุณภาพ ความครอบคลุมและประสิทธิภาพของ
กระบวนการด าเนินงานโครงการพฒันาคุณภาพการ
ด าเนินงานพฒันา ฯ (Implementation Process 
Evaluation) 
ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การประสบความส าเร็จ 
ปัจจยัขดัขวางความส าเร็จ 



ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จ: 2549

• การออกแบบโครงการท่ีผนวกเขา้กบัระบบปกติ
• การสร้างเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้
• การปรับกิจกรรมเขา้กบัสภาพพื้นท่ีจริง
• ความมุ่งมัน่ของผูท้  างานเอดส์ **
• ระบบบริหารจดัการใน รพช.
• ทรัพยากรท่ีเพิ่มพิเศษ (วชิาการ คน ของ เงิน) 



ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จ

• บอกไดย้าก เพราะบูรณาการงานเอดส์ทุกโครงการ

• โครงการ QI พฒันาคุณภาพบุคลกรงานเอดส์
• โครงการ QI ท าใหที้ม PCT เขม้แขง็ มุ่งสู่ HA
• บงัคบัใหเ้ราท าตามมาตรฐาน เหน่ือย.. แต่ภูมิใจ



ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ 2559ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ 2556-2559

• นโยบายการขับเคล่ือนจากกระทรวงที่ชัดเจน
•

•

•

•

• ”
•

• )

• นโยบายการขับเคล่ือนจากกระทรวงที่ชัดเจน
• การสนับสนุนงบประมาณ
• ผู้บริหารให้ความส าคัญ
• เครือข่ายที่เข้มแขง็และยั่งยืน
• การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้
• การท างานเป็นทีม  การมีแกนกลางท างานแบบ “กัดไม่ปล่อย”
• การท างานด้วยใจ  มีความตัง้ใจ  จริงใจ
• ความรู้ของประชาชนในสทิธิของตนเอง(โดยเฉพาะผู้ทีเส่ียงสูง)



ปัจจัยขดัขวางการด าเนินงานพฒันาคุณภาพฯ

• เปลี่ยนคนท างาน

• คนท างานใหม่ไมไ่ด้รับการอบรมเก่ียวกบั Concept การพฒันา
คณุภาพ HIVQUAL-T จะเรียนรู้เพียงโปรแกรม

• ต้องบนัทกึข้อมลู หลายโปรแกรม มีการถ่ายโอนเข้าสปสช. มีโปรแกรม 
NAP ท าให้ตรงนีข้องเราจางลงไป 



จ านวน (คน) ร้อยละ

  1.ชาย

  2. หญิง

4

76

5

95

สถานที่ปฏิบัตงิาน

1. โรงพยาบาลขนาด 30 เตียง

2. โรงพยาบาลขนาด 60 เตียง

3. โรงพยาบาลขนาด 90 เตียง

4. โรงพยาบาลขนาด 120 เตียงขึน้ไป

36

23

14

7

45

28.75

17.50

8.75

การได้รับการอบรม

1. ผ่านการอบรม QI-Coaching จากส านักโรคเอดส์  วัณโรค และ

โรคตดิต่อทางเพศสัมพันธ์ุ

2. ผ่านการอบรมจากระดับเขตหรือ ส านักงานป้องกันควบคุมโรค

3. ผ่านการอบรม HIV- Co ระดับจงัหวัด

4. ผ่านการอบรมคุณภาพอื่นๆ

5. ไม่ผ่านการอบรมใดๆ

8

10

17

23

22

10  

12.50  

21.25

28.75

27.5

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามระดับหน่วยบริการ



ปัจจยัขดัขวางการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพฯปัจจยัขดัขวางการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพฯ

• ไม่มี QI coaching ที่เป็นทางการ
•

• ไม่มี QI coaching ที่เป็นทางการ
• ตัง้แต่ ปี 2554 ขาดงบประมาณสนับสนุน ท าให้

กจิกรรม เวทีแลกเล่ียนเรียนรู้ลดไป

ระดับกระทรวง
•

•

• ปฏิบตัิตามนโยบายกระทรวง กรมฯตามงบประมาณ

•

•

•

•

ระดับกระทรวง
• ผู้ รับผิดชอบงานเปลี่ยนบอ่ย
• ไมมี่งบประมาณสนบัสนนุ
• ปฏิบตัิตามนโยบายกระทรวง กรมฯตามงบประมาณ

ท่ีได้รับไมไ่ด้เน้น QI
• การด าเนินงานลา่ช้า
• ไมไ่ด้เป็น Policy ผู้บริหารจงึไมใ่ห้ความส าคญั
• การประชุมชีแ้จงงานไม่ชัดเจน
• เนือ้หารายละเอียดงานท่ีต้องการไมช่ดัเจน



ปัจจยั การด าเนินงานพัฒนาคุณภาพฯปัจจยัขดัขวางการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพฯ

ระดับจังหวัด
•

•

•

•

ระดับจังหวัด
• ผู้ รับผิดชอบงานน้อย
• ไมมี่งบประมาณสนบัสนนุ
• การจดัเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทบทวนงาน
• ผู้ รับผิดชอบงานน้อย ภาระงานมาก

ระดับหน่วยบริการ
•

•

•

•

•

ระดับหน่วยบริการ
• เปลี่ยนผู้ รับผิดชอบบอ่ย
• ขวญัก าลงัใจของคนท างาน
• อตัราก าลงัน้อย ภาระงานมาก
• บคุลากรระดบัแพทย์ไมอ่บรม

เพิ่มเติมความรู้
• ความจริงใจ ความตัง้ใจในการ

พฒันางาน

ระดับเขต
•

•

• รับนโยบายระดบักระทรวงไมช่ดัเจน

ระดับเขต
• ผู้ รับผิดชอบงานน้อย รับงานมาก
• ไมมี่งบประมาณสนบัสนนุ
• รับนโยบายระดบักระทรวงไมช่ดัเจน
• ขาดการวางแผนงานร่วมกนัในการท างาน ท าให้ • ขาดการวางแผนงานร่วมกนัในการท างาน ท าให้ 

สสจ.ไมท่ราบแผนการท างานในระดบัเขต  ไม่ได้
สื่อสารเร่ืองการท างานร่วมกนั



ปัจจยั การด าเนินงานพฒันาคุณภาพฯปัจจยัขดัขวางการด าเนินงานพฒันาคุณภาพฯ

ระดับหน่วยบริการ
•

•

•

•

ระดับหน่วยบริการ
• การจดัเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทบทวนงาน
• ผู้ รับผิดชอบงานน้อย ภาระงานมาก
• ขวญัและก าลงัใจของคนท างาน
• เปลี่ยนผู้ รับผิดชอบงานบอ่ย

ด้านพี่เลีย้งที่ผ่านการอบรม
•

• ขาดองค์ความรู้ด้านคณุภาพ ไม่มีการอบรมตอ่เน่ือง

ด้านพี่เลีย้งที่ผ่านการอบรม
• ภาระงานมากไมส่ามารถลงพืน้ท่ีได้
• ขาดองค์ความรู้ด้านคณุภาพ ไม่มีการอบรมตอ่เน่ือง



ผลสรุปสิ่งท่ีเป็นปัญหา...QI&HIV-Co

Policy
•

•
•

• การให้เกดิกระบวนการพัฒนา

•

•

Policy
• การท างานเป็นทีมสหสาขาวชิาชีพทัง้ในหน่วยบริการ  นอกเครือข่าย 

สหสาขาวชิาชีพที่ส าคัญ ได้แก่ แพทย์  เภสัชฯ ยังมีบทบาทไม่
ครอบคลุม

• ผู้รับผิดชอบงานมีเพียง 1 คน ภาระงานมาก ขาดคนทดแทน
• องค์ความรู้ในการเช่ือมโยงเข้าสู่การพัฒนาคุณภาพบริการ
• การใช้เคร่ืองมือคุณภาพที่เรียนรู้ไปบูรณาการให้เกดิกระบวนการพัฒนา

ในงานประจ าเช่ือมโยงกับทีมสหสาขาวชิาชีพ
• ขาดการดงึข้อมูลจากโปรแกรมที่ใช้ในการวเิคราะห์มาพัฒนาคุณภาพ
• การวเิคราะห์กระบวนการดูแลผู้ป่วยตาม Patient care process



ที่มาของปัจจัยขัดขวาง
• มนัต้องเร่ิมที่ดเูร่ืองโครงสร้างและคนท างานเพราะวา่มนัจะต้องเป็นไปพร้อมกนัใน

เร่ืองของ Performance ก่อนที่จะลง QI หลงัจากนัน้ก็จะเป็นเร่ืองของการเร่ิม
ที่จะอบรมโดยการคดัเลือกรพ.น าร่อง แล้วก็ป ูConcept HIVQUAL-T 

• เพราะเขาต้องไปเตรียมพืน้ที่เพราะเร่ืองนีผู้้บริหารต้องทราบก่อนเพ่ือจะหนนุขึน้มาให้
ถงึคนท างาน มนัก็เลยคอ่นข้างเป็น step 

• ถดัจากนัน้ก็เร่ิมมีรพ.ครู ก. เร่ิมมีการอบรมและเขาจะต้องไปเป็นหลกัให้กบัพืน้ที่โดย 
พืน้ที่ต้องป ูConcept ให้เขาเข้าใจ HIVQUAL ให้ชดัเจนเอา Program นี ้
ไปใช้

• ตอ่มาพอมีงบประมาณ สปสช. ก็กลายเป็นวา่ต้องการให้ขยายปทูัว่ประเทศ ท าให้ 
step ตรงนีม้นัขาดไป ท าให้คนท างานไมเ่ข้าใจเนือ้ในของ HIVQUAL วา่เร่ิมต้น
มนัต้องมีโครงสร้างของผู้บริหารหรือใครที่หนนุขึน้มา วา่คนท างานจะท าอยา่งไร
เพ่ือให้ตอ่เน่ืองตอ่ไป แตม่นักลายเป็นการอบรมโปรแกรม HIVQUAL-T ไปเลย
แล้วก็เอาแตต่วัชีว้ดั



ปัจจัยขดัขวางการด าเนินงานพฒันาคุณภาพฯ
• คนท างานไมม่า หรือมาไมต่รงคน: 

– รพ.ท่ีเราเลือกจริงๆ ก็ไมม่าในวนัท่ีเราลงล๊อกไว้ให้ 

– เราไมไ่ด้งบอบรมท่ีจะครอบคลมุ ให้เลือก Coaching ให้เลือกเป็นทีม TOT 
เราก็เลือกรพ.ท่ีมีทีม PCT ท่ีพร้อมเข้ามาอบรมแตเ่ม่ือมาอบรม แตพ่อถงึวนัท่ี
มาอบรมจริงๆ PCT ก็ไมใ่ช่ PCT จริงๆ อีกกลายเป็นบางคนท่ีถกูดงึเข้ามาร่วม
ด้วย

– ช่วงนัน้เขาเชิญให้ HA (ทีมคณุภาพของรพ.) มาอบรมร่วมด้วย ตอนนัน้ HA 
มาได้น้อยมาท าให้เขาไมเ่หน็ความส าคญัวา่เขาจะมาท าอะไร ทางเขตก็รอบแรก
ท่ีทางสว่นกลางจดัให้ทีม HA มาน้อยมาก



ปัจจัยขดัขวางการด าเนินงานพฒันาคุณภาพฯ

• งบประมาณไมเ่พียงพอจดัอบรม
– ทางเขตเองก็อบรมให้แตก็่แคว่นัเดียวแล้วก็ไมไ่ด้อบรมอีกเลย แต่เขตจะใช้งบตวัเอง

ที่มีอยู่ก็จะถามจงัหวดัวา่จงัหวดัไหนที่พร้อมและมีเงินพอก็จะเชิญอาจารย์ไปสอน

– งบประมาณสว่นกลางไม่พอก็ต้องเลือกเขตที่รายงานไป 

• วิทยากรจ ากดัทัง้จ านวนและความรู้ท่ีเข้าได้กบับริบท
– วิทยากรท่ีเชิญมาอาจจะมีความรู้อพัไปหน่อยท าให้พืน้ที่เข้าไมถ่ึง ไมว่า่จะเป็นการ

เขียนก้างปลา การวิเคราะห์อะไรในช่วงสองสามวนัมนัไมพ่อมนัต้องมีการทบทวนให้
เขาอีกแต่เขาก็ไมม่ีโอกาสไปท าตรงนีใ้ห้มีกระบวนการท่ีชดัเจนเพราะฉะนัน้ก็คือจาง
หายไปอีกคนที่มีอยู่ในตวัเองก็ยงัคงอยูก็่คือท างานหนกัอยู่คนเดียว



TOT ครู ก. ไม่ส าเร็จผล

• หลกัสตูรมนัเป็น TOT แตว่า่คนท่ีมาจริงๆ ก็ไม่สามารถเอาเป็น TOT ของ
เขตได้ เพราะวา่คนท่ีมาก็แทบจะเอาตวัเองไม่ได้เพราะวา่หลกัสตูรก็แค่
พฒันาตวัรพ.ท่ีมา 

• เขาไม่สามารถท่ีจะเป็นทีมพี่เลีย้งในระดบัเขตได้นอกจากวา่เขาจะไปอบรม
ซ า้กบัเขตอีกทีหนึ่งก็มนัเป็นไปได้ยาก 

• พอเราเห็น GAP วา่ถ้าเกิดทีม HA มาน้อยแล้วเขาไม่รู้วา่จะต้องมา Co 
กบังานเอดส์อย่างไรก็เลยมีเงินของทางเขตเองแล้วจดัให้ครบทกุจงัหวดั ทกุ
รพ.ในเขต ก็พยายามจะดงึ HA มาซึง่ตรงนีก็้ถือวา่เป็นโอกาสพอสมควร
เพราะ HA จะได้รู้วา่ HIV เขาท าอะไร แตว่า่มนัก็ไม่เยอะท่ีเขาจะเข้าใจ
และท างานไปด้วยกนัได้ 

• เป็นจดุเร่ิมต้นวา่เขาเร่ิมจะมองเห็นกนัแล้ววา่ HA กบั HIV ได้มาเจอกนั
และจะเดนิตอ่กนัไปอยา่งไรซึง่ทางเขตก็มีโปรเจ็คท่ีท าตอ่



TOT ครู ก. ไม่ส าเร็จผล

• เพราะเวลาท่ีอาจารย์พดูเร่ืองก้างปลาไปได้สกัพกั อาจารย์จะตบท้าย
ตรงท่ีวา่ ไมเ่อา HIVQUAL มาเป็นตวัส าคญั คือจริงๆ Concept 
เราอยากให้ HIVQUAL เป็นหลกัเพราะวา่ตวักระบวนการอ่ืน ๆมนั
มุง่ไปท่ีมาตรฐานแต ่HIVQUAL มนัสามารถ Branch mark 
กบัคนอ่ืนๆ กบัใครก็ได้เพราะมนัรับรู้มาหมด แตพ่อตบท้ายอาจารย์จะ
บอกว่าคุณสามารถพัฒนาอะไรก็ได้โดยไม่ใช้ตัวนีเ้ป็นเคร่ืองมือ
แตต่อนนีเ้ราก าลงัเร่ิมป ูมนัก็เลยเปลีย่นไปประเด็นไปสกัหน่อย ก็เลยคิด
วา่มนัอาจจะส าคญัตรงวิทยากรด้วยคะ



การขยายงานที่ส าเร็จ แต่ว่าต้องพยายาม

• อบรมเชิญวิทยากรไป 3 รอบก็ยงัไมเ่ข้าใจ ไมเ่ข้าถึงพืน้ท่ี ก็เลยเปลี่ยน
หาคนมาก็เร่ิมดีขึน้และได้สง่ข้อมลู 

• อบรมกลบัไปก็มีครูก. แล้วก็เราขยายไปทัง้ 9 จงัหวดั 120 แห่ง ตะเวน
ทัง้ 9 จงัหวดัพร้อมสสจ.อีกรอบหนึง่แล้วก็มา Refresh อีกรอบหนึง่
ทกุรพ.ท าเป็น 3 ครัง้ ก็ได้เร่ืองQI ด้วยในระดบัหนึง่

• การประสานงานพืน้ท่ีมากไหม   มนัจะลดลงตัง้แตปี่ 57 มาเพราะวา่
ภาระงานและเนือ้งานท่ีเราจะเช่ือมตอ่มนัเหมือนงบประมาณไมมี่ให้เขา
เร่ืองการท างานเขาก็มีภาระงานมากขึน้มนัก็เลยท าให้ผอ่งลดลงไปตรง
นีแ้ตพ่อเราจะเช่ือมกบัสปสช. ในการท างานจะได้



การฟันฝ่าของคนท างาน
• หลงัอบรม 2552 กลบัมาปรากฎวา่ดแูล้วมนั work มากรพ.สง่ข้อมลูได้ตรง

และถกูต้องคือเราช่วยกนั 
• หลงัจากนัน้เปลี่ยนผู้บริหารพอเร่ิมท าการอบรม QI นโยบายของผู้บริหาร

ตอนนัน้ไม่อยากรับเงินจากภายนอก 
• สดุท้ายเพ่ือให้คนของเขตเราได้รับการอบรมก็เลยไปประสานให้สว่นกลางจดั

ประชมุให้เราได้ไหม
• ครัง้นัน้คนท่ีมาอบรมได้ HIV Co และ HA ของรพ.แตก็่จดัครัง้แรกคะ มนั

ก็ออกจะแบบไม่คอ่ยเข้าใจเทา่ไหร่เร่ืองของการวิเคราะห์และการท าก้างปลา 
กลบัไปก็ไม่ได้ท าตอ่ เน่ืองจากสคร.เงียบไปไม่ได้มีงบประมาณลงไป 
เน่ืองจากผู้บริหารไม่อนมุตัใิห้ท ากิจกรรม แตเ่ราก็ไม่ได้น่ิงนอนใจนะคะเราจะ
อยูเ่ฉยๆ ก็ไม่ใช่ เราจะใช้วธีิพอถึงสิน้ปีเราก็จะท าหนงัสือประสานไปยงัรพ. 
มาทางจงัหวดัด้วยความท่ีสมัพนัธภาพระหวา่งสคร. สสจ. และรพ.ในพืน้ท่ี



การฟันฝ่าของคนท างาน

• พี่วา่มนัเป็นหน้าท่ีของสคร. เรากลวัวา่คนในพืน้ท่ีของเราจะไม่เทียบเท่า
ของท่ีอ่ืน เช่น เวลามีประชมุ HIVQUAL Forum คนอ่ืนมีผลงาน
แตว่า่ของเราไมมี่เราก็เลยคดิวา่จะท าอยา่งไรดีและพืน้ท่ีจะเรียกร้อง
มากวา่เมื่อไหร่สคร.จะจดัประชมุ HIVQUAL สกัที เพราะจะท าให้
เขาได้เจอกนัได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กนั



ปัจจัยทีส่่งผลต่อความยัง่ยนืในการด าเนินงานการพฒันา
คุณภาพการดูแลรักษาผู้ตดิเช้ือเอชไอวแีละผู้ป่วยเอดส์ 

• ความร่วมมือกบัเครือข่าย คนท างานท่ีมุง่มัน่ ตัง้ใจ
– สคร. 9 กบั สปสช. เขต 2 พิษณโุลก

– สคร. 11 สคร.อบรมและสสจ.ก็ร่วมมือ



เสียงสะท้อนจากพีเ่ลีย้ง QI-Coaching หรือ HIV-CO 
ทีป่ฏิบัตงิานในหน่วยบริการสาธารณสุข

“ไมเ่หน็บอกอะไรเลยอยู่ก็เอาแบบฟอร์มสง่มาให้ท าตามนี”้

“เราก็เขียนๆ แตม่าปรับแก้ของเราจนเอาอา่นไมรู้่วา่เป็นเราหรือเปลา่”

“แทนที่จะให้เราท าไปพร้อมๆ กบัโรคอื่นๆ ก็เปลา่ น่ีพอจะมาเอาก็ให้รีบๆเขียนไมอ่ธิบายเลย”

“เม่ือก่อนไมมี่ใครเห็นหรอกค่ะ แต่ตอนนีพ้ออาจารย์จะมาประเมิน รีบมาให้เรามีสว่นร่วม
เชียว เร่ืองเขียน Clinical tracer น่ะ”

“ งานเอดส์ ไมใ่ช่เป็นเร่ืองมุง่เน้นคะ ไมเ่หมือนเบาหวาน ความดนั เลยไมมี่ผู้บริหารสนใจ”

“ ไมไ่ด้ร่วมเป็นกรรมการกบัเค้าหรอก มีอะไรก็ไมค่อ่ยรู้เร่ือง ยิ่ง HA ไมต้่องมาพดูถึงเลย”

“ คนก็น้อย มีพ่ีเพียงคนเดียว รับผิดชอบคนไข้หลายร้อย”

“ ท่ีโรงพยาบาลพี่ ก็ให้เป็นทีม PCT อยูน่ะ แตย่งัไมไ่ด้เข้าร่วมหรือพดูอะไร”

“ พอเขียนแกะรอยไป อาจารย์ก็ชมเลยว่า น่ีแหละเป็นงานท่ีเอดส์ได้ท ามา” 



ผลสรุปปัญหา...ผู้ประสานงานคณุภาพ

“ไม่เข้าใจผู้ท างานเอดส์  ประชุมเยอะ ไม่ค่อยอยู่โรงพยาบาล”
“
“
“

“ไม่เข้าใจผู้ท างานเอดส์  ประชุมเยอะ ไม่ค่อยอยู่โรงพยาบาล”
“ไม่รู้เลยว่างานเอดส์ มีโปรแกรมอะไรใช้ด้วย”
“เพิ่งรู้วันนี ้ ว่าต่อไปงานเอดส์ต้องถูกประเมนิคุณภาพด้วย”
“ไม่ค่อยได้เข้าไปช่วย เพราะไม่รูเร่ืองงานเอดส์เลย”

“ เคร่ืองมืองานเอดส์ที่มีอยู่ น าไปต่อยอดได้ไม่ยากหรอก”
“
“ ”

“ เคร่ืองมืองานเอดส์ที่มีอยู่ น าไปต่อยอดได้ไม่ยากหรอก”
“รู้งี ้กเ็ข้ามาช่วยนานแล้ว  แต่ไม่รู้ว่าจะต้องมาช่วยอะไรบ้าง”
“มีอะไรให้บอกมาได้เลย เพราะปกตกิเ็ข้าไปช่วยสอนให้อยู่แล้ว”



Reward เปลีย่นชีวติคน

• ผู้ รับผิดชอบงานของ รพ.อทุยัธานี เขาเอาผลงานและ reward ท่ีได้จาก
การท างานของ HIVQUAL ไม่วา่จะเป็น Reword ท่ีสคร.เป็นคนให้
หรือจากกรมเป็นคนให้ท่ีท าให้พี่พจนีย์ได้รับเลือกเป็นข้าราชการดีเดน่ของ
จงัหวดัแล้วก็ได้รับโลห์่เกียรติบตัรจากองค์โสม ท าให้พี่พจนีย์มีความกระตื
อรือ้ในการท างานนีเ้พราะเป็นรางวลัท่ีได้จากการท างานโครงการ
HIVQUAL นะคะ 

• น้องพยาบาลท่ีอยูร่พ.ไทรงาม ได้จากกรมโดยท่ีได้จากการสง่ผลงานในเวป
และได้รางวลัสง่งานเร็วแคแ่บบนีเ้องนะคะท าให้ชีวิตเขาปลีย่นไปมาก จาก
พนกังานธรรมดาท่ีไม่มีใครรู้จกั ผอ.ของเขาก็ไม่สนใจปรากฎวา่รางวลันัน้ 
ผอ.สคร.บอกวา่น่าจะให้ในงานตรวจราชการ และเชิญผอ.รพ.มารับรางวลัท า
ให้ผอ.ช่ืนชมเขามากเลยจากคนท่ีไม่มีช่ือ กลายเป็นได้รับการยกย่อง ท าให้
เขามีก าลงัใจเป็นท่ียอมรับต้องบอกวา่เป็นผลจากการมุ่งมัน่และตัง้ใจท าให้
เขาประสบความส าเร็จและพบกบัสิง่ดีๆ ได้



ตวัอยา่งความรู้สึก
“การเก็บข้อมลู HIVQUAL มีความคุ้มกบัการ
ท างานมาทัง้ปี เพราะมนัมีผลประโยชน์ต่อการ
ให้บริการแก่คนไข้ และมองได้ถึงผลที่ชดัเจน” 

– สมนกึ ศิลาอาสน์ 
โรงพยาบาลสมเดจ็พระสงัฆราช (นครหลวง)

“HIVQUAL-T ท าให้ระบบงานชดัเจนขึน้ 
เพราะเวลาต้องการให้คนมาช่วยเราไม่รู้จะบอก
เขายงัไงว่างานของเราต้องการคนมาช่วยนะ พอ
ผลสดุท้ายโอกาสพฒันาท่ีเราไปเอาตวัชีว้ดั
HIVQUAL-T มาเป็นตวัด าเนินงานการ
จดัระบบก็ง่ายขึน้” 

– ปาจารีย์ หนอิูนทร์ โรงพยาบาลพทัลงุ

“เราไมไ่ด้ท าแคใ่ห้ตวัชีว้ดัมนัผ่าน 
แตท่ าแล้วดีกบัคนไข้เราก็ท า” 

– จไุรรัตน์ ภทัรพงษ์บณัฑิต 
โรงพยาบาลลาดยาว



ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการท าโครงการใน 3 ปี
• ผู้ติดเชือ้เอชไอวี/เอดส์ ได้รับบริการที่มีคณุภาพ และสถานบริการสามารถให้บริการการ

ดแูลรักษาผู้ติดเชือ้เอชไอวี/เอดส์ทัง้ผู้ใหญ่และเด็ก ที่มีความครอบคลมุและได้คณุภาพ
ตามมาตรฐานการดแูลรักษาของประเทศไทย

• เกดิโครงสร้างและแนวปฏบิัติในการดแูลรักษาผู้ติดเชือ้เอชไอวีและผู้ ป่วยเอดส์ เป็น
แนวทางเดียวกนั มีความสะดวกรวดเร็วในการดแูลรักษาผู้ตดิเชือ้เอชไอวี/ผู้ ป่วยเอดส์ 

• มีเครือข่ายการดูแล เป็นที่ปรึกษาปัญหาในการดแูลและประสานข้อมลูสง่ต่อระหวา่ง
โรงพยาบาลแมข่า่ยและโรงพยาบาลชมุชน

• เกดิระบบการจัดเกบ็ข้อมูลผู้ตดิเชือ้เอชไอวี/ผู้ ป่วยเอดส์ที่เป็นระบบและครบถ้วนมาก
ยิ่งขึน้

• เกดิแนวคดิด้านการเช่ือมโยงงานเอชไอวีและงานคุณภาพของโรงพยาบาลเพ่ือ
ขอการรับรองคณุภาพบริการ



ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการท าโครงการ

• เกดิเครือข่ายการท างานด้านเอชไอวีทัง้เดก็และผู้ใหญ่ ในทกุภาคสว่น
• เกดิการวัดและประเมนิผลงานตนเองและสามารถน าไปใช้ในการปรับปรุง

คุณภาพบริการการดแูลรักษาผู้ติดเชือ้เอชไอวี/เอดส์
• เจ้าหน้าที่มีความรู้เร่ืองกระบวนการพัฒนาคุณภาพมากขึน้ และน าไปสูก่าร

เขียนเร่ืองเลา่ QI Story, QI memo , Clinical Tracer

• มีรูปแบบการเย่ียมโรงพยาบาลที่ชัดเจนขึน้และเกิดความเข็มแข็งของทีมพ่ี
เลีย้งในการติดตามเย่ียม และขยายเครือข่าย

• เกิดโครงสร้างคณะกรรมการและคณะท างานด้านการพฒันาคณุภาพการดแูล
รักษาผู้ติดเชือ้เอชไอวีและผู้ ป่วยเอดส์ท่ีชดัเจนในระดบัพืน้ท่ี

• เกิดการประชมุเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปบทเรียนเป็นประจ า



ช่วงหัวเลีย้วหัวต่อของโปรแกรม

• ปลอ่ยให้เขาเลือกใช้ข้อมลูได้ตามสะดวก จะไม่ได้วดัก็ได้ หรือ

• ยงัคงต้องให้วดัตอ่เพราะเป็นตวัชีว้ดัของสอวพ. 

• ไมว่า่จะวดัตอ่หรือไมว่ดัตอ่เราต้องปรับตวัชีว้ดัเราให้เป็นไปตามชดุสทิธ์ิ
ประโยชน์ด้วยนะคะเพราะมีหลายรพ.ก็คงยงัอยากวดัอยูค่ะ



แนวทางการด าเนินงานต่อไป 
(หากไม่มีงบประมาณสนับสนุน)

• ประสานของบประมาณจากส านกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาตเิขต
• ผลกัดนัเข้าสูร่ะบบปกติ โดยเน้นกลไกการท างานในระดบัจงัหวดั โดย
ทีมพี่เลีย้ง ไม่ใช้งบประมาณ

• ระดบัจงัหวดัพยายามจดัสรรงบประมาณมาพฒันาคณุภาพด้านการ
ดแูลรักษาผู้ติดเอชไอวี/ผู้ ป่วยเอดส์

• เขียนโครงการของบประมาณสนบัสนนุจากแหลง่ทนุตา่งๆ 
• สนบัสนนุและสง่เสริมให้หนว่ยบริการเขียนโครงการของบประมาณจาก
โรงพยาบาลของตนเองในการด าเนินกิจกรรมพฒันาคณุภาพการดแูล
รักษาผู้ติดเชือ้เอชไอวี/เอดส์



ส่ิงทีต้่องการให้มีการด าเนินต่อ
• มีระบบการตดิตามและพฒันาเร่ืองการใช้ประโยชน์จากข้อมลูพื่อการ
พฒันาคณุภาพการดแูลรักษาผู้ติดเชือ้เอชไอวีผู้ใหญ่และเดก็

• การสนบัสนนุในระดบันโยบาย
• การพฒันาศกัยภาพบคุลากรทดแทนคนเดมิท่ีเปลี่ยนงานหรือเปลี่ยน
ต าแหน่ง

• จัดเวทแีลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้การด าเนินงาน
ร่วมกันและค้นหารูปแบบการท างานใหม่ๆ 



รูปแบบการพัฒนาในภาพฝัน

• การท างานร่วมกนั มีความเช่ือมโยงของระดบักระทรวง-เขต-
จงัหวดั-หน่วยบริการท่ีเข้มแข็ง จนสามารถสร้างเครือขา่ยที่
เข้มแข็งในแตล่ะชมุชน

• องค์ความรู้ด้านการพฒันาคณุภาพฯที่เทา่กนัในทกุระดบัวิชาชีพ
• การจดัเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างตอ่เน่ือง



ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันาระบบบริการฯ

ระดับประเทศ/สปสช/กระทรวงสาธารณสุข

• Policy ที่ชัดเจน
• เป็นหลัก
•

•

• Policy ที่ชัดเจน
• ระดับ Policy ควรดู Outcome เป็นหลัก
• Education ทุกกลุ่มที่เก่ียวข้อง
• Budgets  



ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันาระบบบริการฯ(ตอ่)

ระดับ สคร./สสจ

• การสร้างเครือข่ายการแลกเปล่ียนเรียนรู้เป็น “ทีมสหสาขาวชิาชีพ”
•

•

•

•
• การก าหนดผู้รับผิดชอบงานที่ชัดเจนและพร้อมเรียนรู้ให้เหมาะสมกับภาระงาน
และสอดคล้องตามบริบท
•

• การสร้างเครือข่ายการแลกเปล่ียนเรียนรู้เป็น “ทีมสหสาขาวชิาชีพ”
• การสร้างกลไกการก ากับตดิตามที่เชื่อมโยงระหว่างระดับเขตและระดับจังหวัด
• การเสริมสร้างเพิ่มพลังอ านาจด้วยการพัฒนาองค์ความรู้แต่ละกลุ่มต่อเน่ือง
• การพัฒนาตัวต้นแบบที่ดี(Role model) และขยายเครือข่าย
• การค้นหา Key success factors ในแต่ละเขตพืน้ที่
• การก าหนดผู้รับผิดชอบงานที่ชัดเจนและพร้อมเรียนรู้ให้เหมาะสมกับภาระงาน
และสอดคล้องตามบริบท
• การเสริมสร้างทัศนคตแิละขวัญก าลังใจที่ดีแก่ผู้ปฏิบัตงิานในหน่วยบริการ



ข้อเสนอแนะเพ่ือการพฒันาระบบบริการฯ(ตอ่)

QI coaching & HIV-CO

• การพัฒนาบุคลากรที่ต่อเน่ืองในองค์ความรู้ใหม่ๆและสามารถบูรณาการ

•

•

•

•

•

•

• การพัฒนาบุคลากรที่ต่อเน่ืองในองค์ความรู้ใหม่ๆและสามารถบูรณาการ
งานคุณภาพ

• เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ระดับหน่วยบริการ  ระดับจังหวัด ระดับเขต ฯลฯ
• การสร้างขวัญก าลังใจจากผู้บริหารในแต่ละระดับ (ทรัพยากรที่จ าเป็นใน

การให้บริการ)
• การก าหนดบทบาทหน้าที่ และภาระงานที่เหมาะสม
• การเช่ือมโยงงานประจ าในการดูแลผู้ตดิเชือ้เอชไอวีกับงานคุณภาพ
• การเรียนรู้และพัฒนาโปรแกรมบันทกึข้อมูลทางคลนิิกที่สามารถน าไปใช้

ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพบริการได้
• การใช้ประโยชน์จากเคร่ืองมือคุณภาพ


