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หลักการและเคร่ืองมือ    หลักการและเคร่ืองมือ    
การประเมินกาการประเมินการรรับรองรับรอง
คุณภาพเฉพาะรายโรค คุณภาพเฉพาะรายโรค 
(DSC(DSC-- HIV/STI)HIV/STI)

กรุณา ลิม้เจริญ RN, MPH
สถาบันบ าราศนราดูร



หลักการ หลักการ (Principle(Principle))

•• Disease Disease Specific Specific CertificationCertification--HIV/STIHIV/STI
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CQI, Integrative, Innovation, R2R, KMCQI, Integrative, Innovation, R2R, KM

Best outcome, Trend, BenchmarkBest outcome, Trend, Benchmark





HIV/STIHIV/STI

5



กรอบแนวคิดกรอบแนวคิดหลักเพื่อหลักเพื่อยุตปัิญหาเอดส์ ยุตปัิญหาเอดส์ 

พัฒนาและเสริมสรา้งความเข้มแข็งระบบบริการสุขภาพและความเป็นเจ้าของโดยชุมชน

ลดการตีตรา เลือกปฏิบัติ และสร้างสภาพแวดล้อมทางกฎหมายให้เอื้อการด าเนินงาน

พัฒนาระบบข้อมลูยุทธศาสตร์ ติดตามประเมินผล และการสนับสนุนวิชาการ บริหารจัดการ

Reach & Recruit
• เข้าถงึและเชิญชวนเข้ารับบริการ
• สร้างความต้องการใช้บริการ
(Condom, HCT)

Retain
• คงอยู่ในระบบบริการ 
  ทัง้ผู้ที่กนิยาต้านแล้วและ
   ยงัไม่เร่ิมกินยาต้าน

Treat
• เข้ารักษาด้วยยาต้านไวรัส
   แต่เน่ินๆ 
• บริการ ART ที่ได้คุณภาพ
• รูปแบบบริการที่เป็นมิตร

Test
• การตรวจเลือดแบบรู้ผล
   วันเดียว (SDR)
• รูปแบบบริการที่เป็นมิตร
•ตรวจหาการตดิเชือ้เป็นประจ า
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1.ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับ
การตรวจเลือดหาการติดเชือ้เอช

ไอวี

2.ร้อยละของผู้ได้รับการวินิจฉัย
ว่าติดเชือ้เอชไอวีรายใหม่ในปีที่
ประเมิน ได้รับการส่งต่อเข้าสู่

ระบบการรักษา

3.ร้อยละของผู้ติดเชือ้เอชไอวี/
เอดส์เข้าถึงยาต้านไวรัสอย่าง

เหมาะสม 

4.ร้อยละของผู้ป่วย/ ผู้ติดเชือ้เอช
ไอวีที่ยังมีชีวิตอยู่  ได้รับยาต้าน
ไวรัสและยังคงอยู่ในระบบการ

รักษา 

5.ร้อยละของผู้ป่วย/ ผู้ติดเชือ้เอช
ไอวีที่ยังมีชีวิตอยู่  และไม่ได้รับยา
ต้านไวรัสและยังคงอยู่ในระบบการ

รักษา

6.ร้อยละของผู้ป่วย/ ผู้ติดเชือ้เอช
ไอวีที่กินยาต้านไวรัสอย่างน้อย 

12 เดือน มี VL <50 
copies/ml 

1.ร้อยละของคู่ผู้ติดเชือ้เอชไอวี/
เอดส์ที่ยังไม่ทราบผลเลือดหรือผล
เลือดเป็นลบในปีที่ผ่านมาได้รับ
การตรวจหาการติดเชือ้เอชไอวี

2. ร้อยละผู้ป่วยวัณโรคที่มีผล
เลือดเอชไอวีบวกได้รับการรักษา
ด้วย ART ภายใน 8 สัปดาห์ 

3.ร้อยละผู้ป่วยที่มีระดับ CD4 
ต ่ากว่า 500 copies/ml ได้รับ

การรักษาด้วยยาต้านไวรัส 

4.ร้อยละของผู้ป่วย/ ผู้ติดเชือ้เอช
ไอวีที่กินยาต้านไวรัส ได้รับการ
ตรวจ VL อย่างน้อย 1 ครัง้ต่อปี

5.ร้อยละของผู้ป่วย/ ผู้ติดเชือ้เอชไอ
วีรายใหม่ ที่เสียชีวิตหลังเร่ิมกินยา

ต้านไวรัสในช่วง 12 เดือน 

6. ร้อยละของผู้ป่วย/ ผู้ติดเชือ้เอช
ไอวีทัง้หมด ที่เสียชีวิตในปีที่รายงาน 

7.ร้อยละของผู้ป่วย/ ผู้ติดเชือ้เอช
ไอวีรายใหม่ที่มี VL <50 

copies/ml หลังจากกินยาต้าน
ไวรัสมาแล้ว 12 เดือน

8.ร้อยละของผู้ติดเชือ้เอชไอวีที่มี
พฤติกรรมเส่ียงได้รับการคัดกรอง

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อย่างน้อย
ปีละ 1 ครัง้

9.ร้อยละของผู้ติดเชือ้เอชไอวีหญิง
ได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 

10.ร้อยละของการได้รับวัคซีนตาม
เกณฑ์ในเด็กติดเชือ้เอชไอวี 

11.ร้อยละของการคัดกรองการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการ อนามัย
เจริญพันธ์ุ ในเด็กติดเชือ้ เอชไอวี

12.ร้อยละของผู้ติดเชือ้เอชไอวี
ได้รับการคัดกรองอาการวัณโรคตาม
เกณฑ์ ครัง้สุดท้ายที่มารับบริการ 
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เคร่ืองมือการประเมินการรับรองเคร่ืองมือการประเมินการรับรอง



HIV/STIHIV/STI  Scoring Scoring 2015 2015 V V 22..00__5 5 June June 20152015
• เป็นเคร่ืองมือเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองของ

โรงพยาบาลด้าน HIV/STI

•  เป้าหมายส าคัญเพื่อให้ทราบถึงทศิทางการพัฒนาข้างหน้า

แนวทางการใช้

• ใชป้ระเมินการปฏิบตัติามมาตรฐาน หรือเปรยีบเทียบกบั

เป้าหมายของหน่วยงาน

• การตดัสินใจตอ้งอาศยัการมองในภาพรวม และการใชด้ลุย

พินิจรว่มกนั

เคร่ืองมือการประเมินการรับรองเคร่ืองมือการประเมินการรับรอง



ตัวอย่างตัวอย่าง: : ตอนที่ ตอนที่ 1 1 การน าการน า
1 2 3 4 5

ก าหนดนโยบาย 

มอบหมาย

ผู้รับผิดชอบ มี

แนวทางการท างาน

ส่ือสาร และ 

ประสานร่วมกัน ทัง้

HIV/STI

 

มีการสื่อสาร 
กิจกรรมต่างๆ ไป
ยงับคุลากร และ
เสริมพลงัตาม
แนวทางที่ก าหนด
ไว้ 

มีการก าหนดจดุเน้น
ของการพฒันาท่ี
ชดัเจน มีการสือ่สาร
และน าไปปฎิบตัิ

ผู้น าเชิงรุก(proactive) 
ในการติดตาม
และสนบัสนนุให้
เกิดการพฒันา มี
ความโดดเด่นในการ
สร้างนวตกรรม 

การชีน้ า สง่ผลให้เกิดความ
ต่ืนตวัในการพฒันา การ
สร้างนวตกรรม การเรียนรู้ อยู่ใน
ระดบัสงู
มีการประเมนิความเข้าใจต่อ
จดุเน้นขององค์กร มาปรับปรุง
สง่ผลให้บคุลากรสร้างผลงานท่ี
ดี
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กจิกรรมที่ควรด าเนินการ
- ผู้น าระดบัสงูและทีมงานท่ีเก่ียวข้องสนบัสนนุสง่เสริมให้มีการทบทวนการด าเนินงานในด้าน
HIV/STI 
- ก าหนดให้มีทีมป้องกนัและทีมดแูลรักษาผู้ติดเชือ้เอชไอวี และ/หรือ ทีมน าด้าน HIV/STI 



1 2 3 4 5

มีการส ารวจและ

ประเมินความพงึ

พอใจผู้รับบริการ

มีการตอบสนอง

ข้อร้องเรียนใน

เชงิรับ

มีช่องทางการรับรู้ข้อมลูที่
หลากหลายเหมาะกบั
ผู้ รับผลงาน มีการสร้าง
สมัพนัธ์ท่ีดีกบัผู้ รับ
ผลงานและตอบสนองข้อ
ร้องเรียนอย่างรวดเร็ว
และครอบคลมุ
น าข้อมลูที่ได้มาวิเคราะห์
จ าแนกตามกลุม่ต่างๆ
 

น าข้อมลูทัง้หมด
มาใช้ประโยชน์ใน
การพฒันา

มีความโดดเดน่ในระบบ
การรับรู้ข้อมลูโดยใช้ IT 
ใช้นวตกรรมในการ
ตอบสนองข้อร้องเรียนใน
เชิงสร้างสรรค์
มีการปรับปรุงวิธีการ
ประเมนิความพงึพอใจ

มีการประเมนิและปรับปรุง 
โดยใช้นวตกรรมในเร่ืองการ
รับฟัง/เรียนรู้ ความต้องการ
ความคาดหวงัการสร้าง
ความสมัพนัธ์ ช่องทางการ
ติดต่อ
โดยเห็นผลลพัธ์ท่ีชดัเจนกบั
ผู้ ป่วย
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II--3 3 การมุ่งเน้นผู้ป่วยการมุ่งเน้นผู้ป่วย//ผู้รับผลงานผู้รับผลงาน

กจิกรรมที่ควรด าเนินการ
 มีการส ารวจและประเมินความพงึพอใจผู้ รับบริการ/ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง โดยครอบคลมุในมิติท่ีเก่ียวข้องในงาน HIV/STI  
 มีการแสดงให้เห็นถึงการสร้างช่องทาง มีแนวทางช่องทางในการค้นหาความต้องการท่ีแท้จริงของผู้ติดเชือ้และ

ผู้ รับบริการ STI แสดงให้เห็น Patient engagement จริง 
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แกไ้ขเม่ือเกิดปัญหา

ตั้งทีม 

วางกรอบการท างาน

ปรบัปรุงโครงสรา้ง

กิจกรรม

คุณภาพพ้ืนฐาน

5 ส., ขอ้เสนอแนะ

ออกแบบ

กระบวนการ

เหมาะสม

น าไปปฏิบตัิ

ครอบคลมุ

ถูกตอ้ง

บรรลเุป้าหมาย

พ้ืนฐาน

ปรบัปรุงระบบ

บูรณาการ

นวตกรรม

เป็นแบบอยา่งที่ดี

ของการปฏิบตัิ

มีวฒันธรรม

คุณภาพ

ผลลพัธดี์เลิศ

ผลลพัธดี์กว่า

ระดบัเฉล่ีย
ผลลพัธอ์ยูใ่น

ระดบัเฉล่ีย
ผลลพัธไ์ม่น่าพึงพอใจ

ประเมินผล

อยา่งเป็นระบบ

วฒันธรรม

เรียนรู ้

ส่ือสาร

มีความเขา้ใจ

Scoring Guideline: Scoring Guideline: 
For Continuous Improvement to ExcellenceFor Continuous Improvement to Excellence

1 2 3 4 51.5 2.5 3.5

สอดคลอ้งกบั

บริบท

เร่ิมตน้

น าไปปฏิบตัิ

พอใจกบัผลงาน

โดดเดน่พรอ้มเล่า

ยงัตอ้งปรบัปรุง

ในประเด็นส าคญัเพิ่งเริ่มตน้

สงัเกตความเช่ือมโยง
ของแต่ละระดบัขัน้
-> พฒันาต่อเน่ือง



ปรบัปรุงระบบ

บูรณาการ

นวตกรรม

ผลลพัธดี์กว่า

ระดบัเฉล่ีย

ประเมินผล

อยา่งเป็นระบบ

4

โดดเดน่พรอ้มเล่า

Check & Act
ประเมนิผลอย่างเป็นระบบ (Evaluation)
ปรับปรุงระบบ (Improvement)
บูรณาการ (Integration)
นวตกรรม (Innovation)

ใช ้ใช ้Scoring Guideline Scoring Guideline เพื่อยกระดบัการพฒันาเพื่อยกระดบัการพฒันา

6
สถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล(องคก์ารมหาชน)
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ปรบัปรุงระบบ

บูรณาการ

นวตกรรม

ผลลพัธดี์กว่า

ระดบัเฉล่ีย

ประเมินผล

อยา่งเป็นระบบ

4

โดดเดน่พรอ้มเล่า

Check & Act
ประเมนิผลอย่างเป็นระบบ (Evaluation)
ปรับปรุงระบบ (Improvement)
บรูณาการ (Integration)
นวตกรรม (Innovation)

• สามารถแสดงให้เหน็การบรรลุเป้าประสงค์ขององค์กร

• สามารถแสดงให้เหน็ผลลัพธ์ที่ดีขึน้ โดยเฉพาะ clinical 
outcome

• มีการประเมินประสทิธิภาพของระบบหลักๆ

• มีการใช้นวตกรรมและความคดิสร้างสรรค์

• มีวัฒนธรรมคุณภาพ ความปลอดภยั การเรียนรู้

• มีบูรณาการของการพัฒนา

• มีการพฒันาที่สามารถใช้เป็นแบบอย่างให้แก่โรงพยาบาลอื่น

เป็นแบบอยา่งที่ดี

ของการปฏิบตัิ

มีวฒันธรรม

คุณภาพ

ผลลพัธดี์เลิศ

วฒันธรรม

เรียนรู ้

5

สถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล(องคก์ารมหาชน)



แนวทางการตอบแบบประเมิน แนวทางการตอบแบบประเมิน 
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• กระชับ ตรงประเดน็ ตามแนวทางใน SPA
• แสดงให้เหน็ประเดน็ส าคัญของ รพ. และประสบการณ์จริง

ของ รพ. หลีกเล่ียงการตอบเชิงทฤษฎี แต่แสดงให้เหน็
ประสบการณ์ บทเรียน หรือผลลัพธ์จากการน าทฤษฎีมาสู่
การปฏบิัติ

• หลีกเล่ียงการคัดลอกเอกสารที ่รพ.ใช้มาใส่ในแบบประเมิน
ตนเอง แต่สรุปใจความส าคัญ ที่มาที่ไป และผลลัพธ์ที่เกดิขึน้

• พยายามน าเสนอผลการท า mini-research ถ้ามี
• ท าแล้วอ่านกันในทมีงานให้ทั่วถงึ  วิพากษ์และปรับปรุง



สรุปสรุป
ลักษณะส าคัญของระบบที่จะได้รับการรับรอง ((Disease 

Specific Certification) คือ

• มีการจัดกระบวนการอย่างเป็นระบบ  มีการวิเคราะห์กระบวนการ
ส าคญัท่ีครอบคลมุ (Process management = Value stream)

• แสดงให้เหน็ผลลัพธ์ที่ดีถงึดมีาก (Outcome) และมีแนวโน้มท่ีดี
ขึน้ มีการใช้ข้อมลูเทียบเคียงท่ีท้าทาย 



สรุปสรุป
• แสดงให้เห็นการประเมินและปรับปรุงอย่างตอ่เน่ือง คือการมี CQI 

(Learning = EI3)
– Evaluation and Improvement เพิ่ม 5-15%

– Integration เพิ่ม 5-10%

– Innovation เพิ่ม 5-10%

– Outcome เพิ่ม 10-30%

• แสดงให้เหน็กระบวนการพฒันา

ท่ีใช้ศาสตร์ตา่งๆ ของกระบวน

การพฒันาคณุภาพ (Quality Concept)



Share and Learn


