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10 Years of HIV Quality in 
Thailand and International 
Network
นพ.สมบตั ิแทนประเสรฐิสขุ 
นายแพทยท์รงคณุวฒุดิา้นเวชกรรมป้องกนั
กรมควบคมุโรค
3 สงิหาคม 2558



14 ปี เส้นทาง HIV Quality ในประเทศไทย

พ.ศ. 2544
• Dr. Bruce Agins สถาบนัเอดสแ์หง่รฐันิวยอรก์ สหรฐัอเมรกิา แนะน า 

HIVQUAL ใหศ้นูยค์วามร่วมมอืไทย-สหรฐัดา้นสาธารณสขุ 
• ใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการวดัวา่งานบรกิารผูป้ว่ยเอดสเ์ป็นไปอยา่งมคีณุภาพ และมี

แนวโน้มอยา่งไร
• น าขอ้มลูยอ้นกลบัมาพฒันาโครงการและบรกิารต่างๆ ของผูป้ว่ย 

2



ความคดิพ้องกนัไปในทางเดียวกนั

Concept of HIVQUAL

• การพฒันาคณุภาพการดแูลผู้ติดเชือ้และผู้ ป่วย
เอดส์เป็นกระบวนการต่อเน่ือง มีความสมดลุย์
ใน 3 องค์ประกอบได้แก่ 

• การวดัผลการปฏิบตัิงานการดแูลรักษา 
(Performance Measurement)
(PM) 

• การปรับปรุงคณุภาพ (Quality 
Improvement) (QI) 

• ระบบโครงสร้างพืน้ฐานเพ่ือการพฒันาคณุภาพ
ภายในองค์กร (Infrastructure) และ
กิจกรรมท่ีเสริมให้เกิดการพฒันาได้เร็วและ
ต่อเน่ือง คือ การเรียนรู้แบบกลุม่ (Group 
Learning) 

แนวคดิในการด าเนินงาน
• “แนวคดิทีส่ าคญัทีสุ่ดของการ

พฒันาคุณภาพบรกิาร 2 ประการ 
คอื แนวคิดท่ีมุ่งเน้นท่ีประโยชน์
ของผูป่้วยและประชาชนเป็น
หลกั และ การมีส่วนร่วมของ
ภาคส่วนต่างๆ เราพยายามให้
ทางเจา้หน้าทีโ่รงพยาบาล 
เจา้หน้าทีส่าธารณสขุจงัหวดั 
ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคเขต 
และหน่วยงานอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ให้
เขา้มารว่มมอืกนัคดิคน้วธิกีาร
ท างานทีด่ทีีส่ดุ และคดิวา่จะมภีาระ
งานเกดิขึน้น้อยทีส่ดุ” 
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NAPHA program assessment

พ.ศ. 2546

• ประเทศไทยจดัตัง้คลนิิกใหย้าตา้นไวรสั
ตามโครงการ The National Access to 
Antiretroviral Program for PHA 
(NAPHA) 

• กุมภาพนัธ ์ปี 2544 - ธนัวาคม 2547 มผีู้
ไดร้บัยาตา้นในโรงการ 58,133 ราย 

• ค าถามวา่ “คลินิกทีใ่ห้บริการยา
ต้านไวรสัมีคณุภาพเพียงพอ
หรือไม่ อยู่ในระดบัใด”

เก็บข้อมูล Baseline assessment 3 จังหวัด
ภาคเหนือตอนบน

• พบ รพ.มีการบริการการดแูลรักษาผู้ติดเชือ้
เอชไอวีแตย่งัไม่ครอบคลมุตามแนวทางการ
ดแูลรักษาของประเทศ
– OI Prophylaxis 69%

– TB Screening 37%

– Syphilis screening 3%

– Pap smear 3%

มีการด าเนินกจิกรรมพฒันาคุณภาพน้อย
มาก เน้นการพฒันาศกัยภาพเจ้าหน้าที่ในเร่ือง
การให้ยาต้านไวรัสเอดส์ และการจดัระบบ
ข้อมลูการให้บริการการดแูลรักษาผู้ติดเชือ้เอช
ไอวีให้เป็นระบบมากกว่า
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เร่ิมน าร่อง HIVQUAL-T

• เร่ิมโครงการการพฒันาระบบการวดั
ศกัยภาพการให้บริการการดแูลรักษาผู้ติด
เชือ้และผู้ ป่วยเอดส์ (HIVQUAL-
T, HIVQUAL Thailand) สร้าง
เคร่ืองมือขึน้มาเรียกว่า HIVQUAL-T 
Software ซอฟต์แวร์

โรงพยาบาลน าร่อง

เข้าร่วมในการน าระบบ HIVQUAL-T ไปใช้มี
จ านวนทัง้สิน้ 8 แหง่ 
• จงัหวดัเชียงใหม ่ : โรงพยาบาลเชียงดาว   

โรงพยาบาลฝาง  โรงพยาบาลสนัป่าตอง และ
โรงพยาบาลสนัทราย

• จงัหวดัเชียงราย : โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า และ 
โรงพยาบาลแมล่าว

• จงัหวดัพะเยา : โรงพยาบาลพะเยา และ
โรงพยาบาลแมใ่จ
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ขยายเพิ่ม มีโรงพยาบาล 37 แหง่ท่ีเข้าร่วม

พ.ศ. 2548
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กจิกรรมที่ผลักดันให้เกดิการพัฒนาคุณภาพฯ
• การตดิตามผลการตรวจ CD4, Viral Load (Monitoring HIV Status)

• การใชย้าป้องกันโรคตดิเชือ้ฉวยโอกาส (OI prophylaxis)
• การรักษาดว้ยยาตา้นไวรัส (Antiretroviral therapy)
• การตรวจคัดกรองและการรักษาวัณโรค (Tuberculosis)
• การตรวจคัดกรองซฟิิลสิ (Syphilis)
• การดแูลผูห้ญงิตดิเชือ้ (Care for Female HIV Patients)
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เกดิการปรับปรงุเป็นกจิกรรมคณุภาพ
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มุง่ม ัน่...ขยายงานอยา่งตอ่เนือ่ง

• ขยายเพ่ิมเป็น 5 จงัหวดั (เชียงใหม่ 
เชียงราย พะเยา อบุลราชธานี และภเูก็ต) 
71 โรงพยาบาล (7.8 % ของรพ.ใน
สงักดั สธ) ทัง้เดก็และผู้ใหญ่

• ขยายการอบรม ครู ก. โปรแกรม 
HIVQUAL-T เข้าร่วม  142 รพ. มุ่งหวงั
ให้ไปขยายอบรมการต่อในระดบัจงัหวดั
และเขตโดยครู ก. 
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สปสช. กา้วเขา้มาเป็นพนัธมติร

• สปสช. จดัตัง้ กองทุนเพื่อบริการผู้ตดิเชือ้
เอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ป่วยวัณโรค. 

• มีงบประมาณสง่เสริมการพฒันา ระบบบริการ
สาธารณสขุและการจดับริการเพ่ือให้ประชาชน
เข้าถึงบริการท่ีมีคณุภาพ มาตรฐานอย่าง
ทัว่ถึงและเป็นธรรม

• สปสช. ยงัไม่มีรูปแบบและเคร่ืองมือในช่วงแรก
เก่ียวกบัคณุภาพของหน่วยบริการ ARV ใช้
ตวัชีว้ดั HIVQUAL-T ในการตอบเร่ือง
คณุภาพบริการ

การด าเนินงาน

• สอวพ. เร่ิมได้งบประมาณสนบัสนนุจาก
ส านกังานหลกัประกนัสขุภาพ (สปสช.) แต่
ยงัเป็นรูปแบบปีต่อปี ขยายเต็มพืน้ท่ี

• เกิดคณะท างานร่วมกนัระหวา่ง สอวพ. 
และ กองทนุเอชไอวี สปสช.  
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Expansion of national HIV quality improvement project for adults

พ.ศ. 2546-2548
5 จงัหวดั

71 โรงพยาบาล
7.8 % รพ.ของรฐั

พ.ศ. 2549-2550

พ.ศ. 2551-255361 จงัหวดั
233 โรงพยาบาล

25.9 % รพ.ของรฐั
77 จงัหวดั

700 โรงพยาบาล
77.8 % รพ.ของรฐั



พ.ศ. 2548-2549

3 จงัหวดั

35 รพ. 
พ.ศ. 2550

10 จงัหวดั
99 รพ. 

พ.ศ. 2551-2552

16 จงัหวดั

159 รพ. 

พ.ศ. 2553- 2555

31 จงัหวดั
206 โรงพยาบาล 

การพฒันาคุณภาพการดรัูกษาเดก็ที่ตดิเชือ้โดยการสร้างเครือข่ายกบัรพ.ชุมชน
และการเตรียมความพร้อมและการส่งต่อวัยรุ่นเข้าสู่การดูแลแบบผู้ใหญ่

(Pediatric HIVQUAL-T) 

พ.ศ. 2556: ตอ่มางานเด็กขยายเป็น 71 จังหวัด



Workshops on HIV care for pediatric patient and family



รกุคบืไปตอ่ สว่น QI

• ส านกังานหลกัประกนัสขุภาพให้
งบประมาณสนบัสนนุโครงการพฒันา
คณุภาพฯ แก่ส านกัโรคเอดส์ วณัโรคและ
โรคติดตอ่ทางเพศสมัพนัธ์ (สอวพ.) ปีละ
ประมาณ 19-20 ล้านบาท เพ่ือขยายงาน 
QI 

• มีผู้สง่ผลงานวดัผลการปฏิบตัิงานสงูสดุถึง 
762 โรงพยาบาลจากทัว่ประเทศ 

ความท้าทาย
• พบว่าส่วนใหญ่ผู้ปฏิบตัิงานวดัผล แต่ไม่เข้าใจว่า

จะท าพฒันาคณุภาพอย่างไร
• เกิดหลกัสตูรการอบรมการพฒันาคณุภาพบริการ 

การดแูลรักษาเอชไอวี (ดดัแปลงมาจากนิวยอร์ก) 
• อบรม QI training ให้กบัโรงพยาบาล 12 

เขต 77 จงัหวดั ในช่วงปี พ.ศ. 2555-2556 
จ านวน 609 คน

• อบรมภาคขยายโดย  6 สคร. (3, 4, 5, 7 ,11 ,12) 
จ านวน 350 ราย

• อบรมฟืน้ฟ ู2 เขต ( สคร. 3 และ 4) จ านวน 90 
ราย

• มุ่งหวงัให้ไปขยายผลตอ่โดยเขต และจงัหวดั
16
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QI Training การอบรมที่ไม่ใช่แค่การฝึกอบรม
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QI TrainingQI Training

ช่วงปี 2556 มีการปรับกระบวนการ
เรียนรู้ให้ทีมเอชไอวีมาอบรมพร้อม
กับคนของศูนย์คุณภาพ เพ่ือมุ่งหวัง
เชื่อมโยงกับทีมคุณภาพโรงพยาบาล



Data Management
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Dissemination: 
http://www.cqihiv.com  



ผลลพัธ์ QI story

 CQI story (ถงึสิน้ปี 2556 )
• เกิดโครงการ QI กว่า 400 เร่ือง มีท่ีส่ง

รวบรวมมาท่ี www.cqihiv.com

• CQI story 274 เร่ือง

• QI memo 103 โครงการ
• มีอีกจ านวนมากท่ีเป็นโครงการท่ีสง่ไปท่ี 

สปสช. เขต เพ่ือขอรับงบประมาณ
สนบัสนนุ แตไ่ม่ได้สง่มาท่ีสว่นกลาง ไม่
สามารถรวบรวมได้

ความท้าทาย
• ไม่มีระบบรวบรวมข้อมลู และติดตามอย่างเป็น

ระบบให้ต่อเน่ือง

• ช่วงแรกให้ สคร. ประสานติดตามข้อมลู พบว่า
ภาระงานมาก  เจ้าหน้าท่ีผู้ รับผิดชอบน้อย ท าให้
ไม่เกดิความต่อเน่ือง

• ไม่สามารถเช่ือมโยงได้ว่างานใดมีการพฒันา
แล้วส่งผลตัวชีว้ัดดีขึน้ เพราะ
– ผู้ปฏิบัตอิาจจะเปล่ียนโครงการทุกปี 

– ไม่ได้กล่าวถงึเนือ้งานเดมิที่พฒันาไปแล้วอีก

20
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Examples of CQI stories posted in website
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ก ำเนิดเครือข่ำยคุณภำพ 

(Network Quality improvement)

1. QI network
• จดัตัง้เครอืขา่ยระดบัเขต จงัหวดั มคีณะกรรมการทีป่ระกอบไปดว้ยภาคสว่นต่างๆ เช่น แพทย ์ผู้

ตดิเชือ้ ภาคประชาสงัคม สคร. สปสช. สสจ. ผูอ้ านวยการโรงพยาบาล สว่นใหญ่บรูณาการไปกบั
งานเอชไอวทีัง้หมด ในบางเขตกท็ างานร่วมก้น บางเขตระบบกย็งัไม่เข้มแขง็  

• มุง่หมายใหเ้กดิการ support, coach and monitor QI activities ในพืน้ที่
ตวัอยา่งทีเ่หน็ผลชดัเจน: 
– ระบบการตดิตามเยีย่มของ สปสช.เขต 4 กบั สคร. 1 สคร. 3 สคร. 5 
– การ review dead case and QI ในเขต สปสช. เชยีงใหม ่และสคร. 10
– ระบบเครอืขา่ย ของ สคร. 6 และ สคร. 12

• เกดิการสมัมนา ประชุมแลกเปลีย่นเรยีนรู ้เพือ่พฒันาศกัยภาพเจา้หน้าที ่
– นิยมสง่เสรมิการพฒันาศกัยภาพดว้ยวชิาการมากกวา่ การน าเสนองานพฒันาคุณภาพทีร่พ.ท า
– ขาดเวทแีลกเปลยีนเรยีนรู้



ก ำเนิดเครือข่ำยคุณภำพ 

(Network Quality improvement)

2. Pediatric HIV care network

• จดัตั้ง 4 ศนูยเ์รียนรู ้ pediatric HIV care networks 

• สร้างเครือข่ายกับรพ.ชุมชนและการเตรียมความพร้อมและการส่งต่อ
วัยรุ่นเข้าสู่การดแูลแบบผู้ใหญ่
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Subcommittee meetings



QI sub-steering committee

Steering Committee and SubSteering Committee and Sub--steering Committeesteering Committee

Quality Improvement of Adult and Pediatric HIV/AIDS Care Quality Improvement of Adult and Pediatric HIV/AIDS Care 

and Treatment in Thailandand Treatment in Thailand

Steering Committee

Permanent Secretary Chairperson

Director-general, DDC Vice-Chair
Director-general, DOH Committee

Director, Medical Services Department, BMA Committee

Chief of Inspector General, Permanent Secretary Office Committee
(Thai) Director, TUC Committee

Representative, NHSO  Committee

Advisory Board

Coordinating and M&E 
sub-steering committee

Experts in quality improvement of pediatric and 

adult HIV/AIDS care and treatment from 
government sector and civil society

Representatives from 12 ODPCs, certain PHOs, 
and government sector and civil society

Deputy DG, DDC Chairperson
Director, BATS    Vice-chair

Working group, BATS Secretary



ก้าวต่อไป เช่ือมโยงกบัพนัธมิตรคุณภาพ 
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) (องค์การมหาชน)

• เร่ิมแนวคิดเช่ือมโยงกบั สรพ. เพ่ือความ
ยัง่ยืนในระยะยาว

• 2552-2553 ร่วมน าเสนอข้อมลูการ
พฒันาคณุภาพเอชไอวีกบัสรพ.

• 2553-2556 ขอความร่วมมือในการ
น า indicator HIV เป็นสว่นหนึง่ใน
การประเมินโรงพยาบาล

• บรรจตุวัชีว้ดั เอชไอวีใน โครงการ THIP 

(Thailand Hospital 
Indicator Project)



ตัวอย่าง ตัวช้ีวดัเอชไอว ีวณัโรค
และโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ใน THIP

• % ผู้ป่วยวัณโรคที่มีผลเลือดเอชไอวีบวกได้รับ ART 

• % ผู้ป่วยวัณโรคได้รับการตรวจคัดกรอง HIV

• %  ผู้ป่วย/ ผู้ตดิเชือ้เอชไอวี ได้รับการคัดกรองวัณโรค
ปอด 

• % ผู้ป่วย/ผู้ตดิเชือ้เอชไอวีที่กนิยาต้านไวรัส ตรวจ VL 
อย่างน้อย 1 ครัง้ต่อปี 

• %  ผู้ป่วย/ ผู้ตดิเชือ้เอชไอวีที่มี VL < 50 copies/mL

• % ผู้ป่วย/ ผู้ตดิเชือ้เอชไอวีที่มีพฤตกิรรมเส่ียง ได้รับการ
คัดกรองอาการของโรคตดิต่อทางเพศสัมพันธ์ 

• ร้อยละของผู้ป่วย/ผู้ตดิเชือ้เอชไอวีเพศหญิงได้รับการคัด
กรองมะเร็งปากมดลูก



น าเสนอในงาน HA Forum ทุกปี
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ปรบัฐาน... มุง่ใชต้วัชีว้ดั NAP 

• สิน้สดุโครงการที่ กรม คร. รับงบประมาณ
สนบัสนนุจาก สปสช. น านโยบายใช้ตวัชีว้ดัและ
ผลการด าเนินงานโดยตวัชีว้ดั NAP มาพฒันา
คณุภาพ 
– Death rate
– Loss to follow-up rate
– CD4 coverage
– Median CD4
– Viral load coverage
– % viral load suppression (VL< 50 

copies)

• สปสช. ใช้ตวัชีว้ดั NAP ก ากบัคณุภาพหน่วย
บริการ

• งบประมาณจ่ายตรงท่ีหน่วยบริการ คณะกรรมการ 
สปสช. เขตเป็นผู้ พิจารณา 
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พ.ศ. 2557



ผลการด าเนินงาน

จ านวนรพ. Case รวม สุ่ม New Case 
New case 

สุ่ม

2557 222 38,229 15,726 6,035 3,295

2556 589 122,816 43,121 16908 8,865

2555 740 148,722 52,987 18955 10,230

2554 762 142,958 53,548 19,099 9,637

2553 771 136,334 51,180 14,950 7,788

2552 701 138,848 48,624 NA NA

2551 658 118,775 41,673 NA NA

2550 651 93,639 35,448 NA NA

2549 233 48,879 10,916 NA NA
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ผลการด าเนินงานตามตวัช้ีวดัต่างๆ



Performance Measurement of 

HIV/AIDS Care and Treatment in Thailand 



Performance Measurement of 

HIV/AIDS Care and Treatment in Thailand 



ผลการด าเนินงานยงัคงตอ้งการ Improvement

Median ประเทศ VL cover 81.2%BL CD4   59.5 %
within 3 mo

VL suppress 79.5%



HIV CARE CONTINUUM หรือ 
HIV treatment cascade บอกเราถึงจุดที่

ประเทศไทย หรือ หน่วยบริการของเรา ต้องการการพฒันาคุณภาพ
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CD4<500

HIV Register

คน
ทีม่า: รายงานผลการด าเนินงานดา้นการดแูลรกัษาผูต้ดิเชือ้เอชไอว ี(NAP) พ.ศ. 2557,

 ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิ(สปสช.)



HIV CARE CONTINUUM หรือ 
HIV treatment cascade บอกเราถึงจุดที่

ประเทศไทย หรือ หน่วยบริการของเรา 
ต้องการการพฒันาคุณภาพ
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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

“Pediatric HIVQUAL-T 
เป็นเหมือนกระจกช่วยสอ่งให้เราเหน็
ข้อเดน่และข้อด้อยของทีมตนเอง
และน ามาพฒันางาน” 
– เร่ืองเล่าของพยาบาลโรงพยาบาลพาน



ปัจจัยความส าเร็จ

• การท างานเป็นเครือข่าย

• คณะกรรมการระดบัเขต จงัหวดั ทีมพี่เลีย้ง

• เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การแลกเปลีย่นเรียนรู้ นวตักรรม การนิเทศติดตาม พี่เลีย้ง



เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระดบัประเทศ 3 คร้ัง
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ครัง้ที่ 1 พ.ศ. 2550 
“บรูณางานการรักษา สู่ การพัฒนา
คุณภาพบริการ” 
มีผู้ เข้าร่วม 475 คน 

ครัง้ที่ 2 พ.ศ. 2551 
“งานสร้างคน คนสร้างทมี ทมีสร้าง
คุณภาพบริการ” 
มีผู้ เข้าร่วม 888 คน

ครัง้ที่สาม พ.ศ. 2554 “กระบวน
ทัศน์ใหม่: ก้าวต่อไปสู่การรับรอง
คุณภาพ”  
มีผู้ เข้าร่วม 1,086 คน



เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ ระดบัประเทศ เขต จงัหวดั
ผลการประเมิน

• มีความส าคญัมาก ทกุคนอยากให้จดัเป็นประจ า

• ขาดงบประมาณสนบัสนนุ
– งบพฒันาคณุภาพของสปสช. ไมอ่าจจ่ายให้สสจ. หรือ สคร.

ได้ นอกจากจ่ายตรงลงหน่วยบริการ

– สคร. สสจ. ไมม่ีงบประมาณจดั

• เน้นเป็นจดัอบรมวิชาการมากกว่าจดัแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
– จดัยากกว่า ต้องมีการเตรียมพืน้ที่

– ต้องมีการวิเคราะห์งาน

40



ส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้



ด้านสคร. และ สสจ.
• ตัง้แต่ปี 2554 เร่ิมไม่มีนโยบาย และกจิกรรมให้สหวิชาชีพได้พบปะ แลกเปลี่ยนกนั 

– สว่นใหญ่เป็นกิจกรรมเฉพาะของบคุลากรในแต่ละสาขาวิชาชีพ การท างานเป็นทีมลดลง

• ไมม่ีงบประมาณจากส านกัโรคเอดส์ วณัโรคและโรคติดตอ่ทางเพศสมัพนัธ์  
• งบสปสช. จา่ยลงแตห่น่วยบริการ สคร. สสจ. ไมมี่งบจดัเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

– ระดบัสสจ.ท าได้บ้าง แต่ต้องใช้โรงพยาบาลเป็นตวัแทนเขียนขอร่วมกนั บางสสจ. ไม่ได้ท า

• การจดัประชมุ หรือการชีแ้จงเร่ืองตา่งๆ ไมช่ดัเจน
• การจดัประชมุวิชาการ  เน้น care treatment ไมเ่น้น QI Coaching

• บทบาทของ สคร. เขตน้อยลง 
• อตัราก าลงัคนจ ากดั
• เวทีพฒันาศกัยภาพเจ้าหน้าที่สคร. สสจ. เก่ียวกบังานการดแูลรักษาน้อย เจ้าหน้าที่ไม่

มัน่ใจ



ด้านนโยบายระดบัเขต
• ขาดการวางแผนร่วมกนัในการท างาน ไมค่อ่ยมีการสื่อสารเร่ืองการท างานร่วมกนั ท า

ให้ไมท่ราบแผนการท างานซึง่กนัและกนั

ด้านพีเ่ลีย้ง
• สว่นใหญ่ยงัมกัปฏิบตัิงานอยูใ่นโรงพยาบาลหรือหน่วยบริการของตนเอง ยงัไม่

สามารถมีบทบาทออกไปนิเทศหรือติดตามสร้างเครือขา่ยได้  
– มีพี่เลีย้งจากโรงพยาบาลใหญ่ช่วยเหลือในลกัษณะหรือรูปแบบพีช่่วยนอ้ง แต่ทีมทีจ่ะลงไป

ดว้ย ไม่ครบ 
– บางเขตมี สปสช.ไปคูก่บั สคร. สสจ. แต่บางเขต มีเพียงจงัหวดั หรือ สปสช. น า
– บางจงัหวดั ไม่มีกิจกรรมนีเ้ลย

• ไมไ่ด้น าการประเมินโครงสร้างองค์กรการพฒันาคณุภาพของงานเอดส์มาวิเคราะห์ 
ท าให้ไมค่รอบคลมุการวางแผนงาน

• ความรู้ความเข้าใจในการพฒันาทีมโดยเฉพาะการบรูณาการเร่ืองกระบวนการ
คณุภาพเข้าสูง่านประจ ามีน้อย



International Network

• น าเสนอผลงานระดบันานาชาติ เช่น ACLN ท่ีทวีปแอฟริกา, ICAAP 
และ IAS ท่ี กวัลาลมัเปอร์

• มีการศกึษาดงูานโดยประเทศไทยเป็นต้นแบบหลายประเทศ เช่น 
เวียดนาม ลาว ปาปัวนิวกีนี เป็นต้น

• เครือข่าย HEALTHQUAL



International network
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น าเสนอนานาชาต ิและ ต่างชาตมิาดูงาน

46
ประเทศปาปัวนิวกีนีมาดูงาน



ทมีท างาน มุง่หนา้ตอ่ไปกบัการเชือ่มโยงคณุภาพการป้องกนั 
ดแูลรกัษาเอชไอวใีนทกุจดุในโรงพยาบาล

• ความทา้ทาย
– งานพฒันาคุณภาพฯ มกัจ ากดัอยูเ่ฉพาะในคลนิิกยาตา้นไวรสัเป็นสว่นใหญ่ 
– การท างานเชือ่มโยงกบังานอื่นๆ ยงัคงเป็นประเดน็ เพราะผูท้ างานเอชไอวจี ากดัตนเองอยูใ่นงาน

คลนิิกดว้ยขอ้จ ากดัเรือ่งอตัราก าลงั 
• งานโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธซ์ึง่เป็นสว่นหน่ึงของงานป้องกนัเอชไอว ี
• งานการใหบ้รกิารปรกึษา 
• งานสง่เสรมิสขุภาวะเอชไอว ี
• การลดการตตีรารงัเกยีจ 
• ปญัหาเพศสภาพ เป็นตน้

– การท างานอยา่งแยกสว่น ท าใหไ้มส่ามารถบรรลุเป้าหมายของ Ending AIDS 
– จึงขยายขอบเขตการพฒันาคณุภาพการดแูลรกัษาฯ ออกไปมากกว่าในแค่คลินิกยาต้าน

ไวรสั ด้วยแนวคิด “การรบัรองเฉพาะโรค”
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ขอบคณุครับ


