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• บรบิทของรฐันิวยอรก์: กำรยตุกิำรระบำด

• บรกิำรในโครงกำร: กรอบงำน ประสบกำรณ์

• โครงสรำ้ง: มำตรฐำนโครงกำรส ำหรบับรกิำร PrEP (ก ำลงัพฒันำ)

• กำรวดัผล

• บรกิำรดแูลรกัษำผูป่้วย: กรอบงำน ขอ้มลูน ำรอ่ง

• ตวัชีว้ดัคุณภำพ

• สรปุ



ยติุกำรระบำดของเอดสใ์นนิวยอรก์
เป้ำหมำย

ลดกำรตดิเชือ้รำยใหมจ่ำก 3,000 เป็น 750 รำยต่อปีภำยในปี พ.ศ. 2563
แผนงำนสำมประกำร

1. คน้หำทุกคนทีต่ดิเชือ้เอชไอวซีึง่ยงัไมไ่ดร้บักำรวนิิจฉยัและสง่ต่อไปสูก่ำรดแูลรกัษำ
2. สง่ต่อและคงผูท้ีต่ดิเชือ้เอชไอวไีวใ้นกำรดแูล ใหก้ำรรกัษำดว้ยยำตำ้นไวรสั เพือ่กดไวรสัใหไ้ดม้ำกทีส่ดุ 

เพือ่ใหผู้ต้ดิเชือ้คงมรีำ่งกำยแขง็แรงและป้องกนักำรถ่ำยทอดเชือ้ในอนำคต
3. ใหย้ำป้องกนักำรตดิเชือ้ก่อนสมัผสั (PrEP) กบัผูท้ีม่พีฤตกิรรมเสีย่งสงูเพือ่ใหค้งสถำนะกำรตดิเชือ้เอช

ไอวเีป็นลบ

https://health.ny.gov/EndingtheEpidemic

http://ETEdashboardNY.org

ผูว่้ำกำรรฐันิวยอรก์ แอนดรวู์ โคโม 
ประกำศควำมคิดริเร่ิมในกำรต่อสู้กบั
กำรระบำดของเอดส ์ก่อนเร่ิมงำน
2014 NYC Gay Pride Parade

Credit: Michael Appleton  for  The 
New York Times 

https://health.ny.gov/EndingtheEpidemic
http://etedashboardny.org/
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ผูติ้ดเช้ือเอชไอวีในรฐันิวยอรก์ แยกตำมควำมเส่ียง* -- ปี 2554 
(ข้อมลู ณ เดือนมีนำคม 2556) รวม 3,753 รำย
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*ผูท่ี้ไม่ทราบวา่เส่ียง จะถูกจดัใหอ้ยูใ่นกลุ่มต่างๆ ตามการแทนท่ีค่าขอ้มูลท่ีขาดหาย Source:  NYS BHAE



กำรเตรียมบริกำร 2: แผนกลยทุธใ์นกำรให้ยำเพรพ็ (PrEP) ของ NYSDOH AIDS Institute

• กำรใหบ้รกิำร PrEP
• รำยชื่อยำ PrEP และ PEP บนเวบ็ไซตข์อง NYSDOH and New York City Department of Health and 

Mental Hygiene
• จดับรกิำรโทรฟร ี24 ชัว่โมง ส ำหรบัแพทย์
• ปรบัปรงุสญัญำของรฐัเกีย่วกบัคลนิิกใหก้ำรดแูลพเิศษและรกัษำเบือ้งตน้เพือ่วำ่จำ้งผู้เชีย่วชำญเกีย่วกบัยำ 

PrEP ประจ ำคลนิิก
• ท ำสญัญำรว่มกบัคลนิิกทีใ่หบ้รกิำรกลุม่ประชำกรหลกั (TG และ YMSM) เพือ่เพิม่ควำมตระหนกัเกีย่วกบัยำ

PrEP ประเมนิควำมพรอ้มในกำรรรกัษำ และสง่ต่อเขำ้รบักำรดแูล
• ด ำเนินโครงกำรน ำรอ่งในคลนิิกทีโ่รงพยำบำลและชุมชนหลำยแหง่ เพือ่อธบิำยและใชอ้งคป์ระกอบทีจ่ ำเป็น
ต่อกำรเพิม่กำรเขำ้ถงึและกำรกนิยำเพรพ็

• ติดตำมคณุภำพกำรดแูลและบริกำร



บริกำรยำ PrEP ในรฐันิวยอรก์:  ส่ีด้ำน
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บริกำรยำ PrEP ในรฐันิวยอรก์

• กำรรณรงคท์ำงกำรตลำด
• กำรตรวจเอชไอวี
• คลนิิกโรคตดิต่อทำงเพศสมัพนัธ์
• กำรดแูลเบือ้งตน้
• แผนกฉุกเฉนิ การให้ความรู้/
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บริกำรยำ PrEP ในรฐันิวยอรก์

• องคก์รชมุชน
• คลนิิก LHD STD
• โครงกำรแลกเขม็ฉดียำ
• Navigators

• กำรรณรงคท์ำงกำรตลำด
• กำรตรวจเอชไอวี
• คลนิิกโรคตดิต่อทำงเพศสมัพนัธ์
• กำรดแูลเบือ้งตน้
• แผนกฉุกเฉนิ
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บริกำรยำ PrEP ในรฐันิวยอรก์

• องคก์รชมุชน
• กำรกนิยำสม ่ำเสมอ
• ถุงยำงอนำมยั
• กำรลดควำมเสีย่ง
• กำรใหข้อ้มลูกำรประกนัสขุภำพ

(insurance Navigation)
• กำรคงในกำรรกัษำ

• องคก์รชมุชน
• คลนิิก LHD STD
• โครงกำรแลกเขม็ฉดียำ
• เจำ้หน้ำทีใ่หข้อ้มลูกำรประกนัสุขภำพ 

(Navigator)

• กำรรณรงคท์ำงกำรตลำด
• กำรตรวจเอชไอวี
• คลนิิกโรคตดิต่อทำงเพศสมัพนัธ์
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• แผนกฉุกเฉนิ
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บริกำรยำ PrEP ในรฐันิวยอรก์

• ศนูย์สขุภาพชมุชน

• คลนิิกของโรงพยาบาล

• ผู้ให้บริการดแูลเบือ้งต้น

• คลนิิก LHD STD

• ผู้ เช่ียวชาญด้านยา PrEP

• Telemedicine

• องคก์รชมุชน
• กำรกนิยำสม ่ำเสมอ
• ถุงยำงอนำมยั
• กำรลดควำมเสีย่ง
• กำรใหข้อ้มลูกำรประกนัสขุภำพ

(insurance Navigation)
• กำรคงในกำรรกัษำ
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“ผูเ้ช่ียวชำญ” ด้ำนยำ PrEP
• ผูเ้ชีย่วชำญดำ้น PrEP 12 ทำ่นอยูใ่นโครงกำร Primary Care & Substance Use ผูใ้หญ่

• ผูเ้ชีย่วชำญดำ้น PrEP 12 ทำ่นในศนูยด์แูลพเิศษ

• ชว่ยเหลอืผูจ้ำ่ยยำ PrEP โดย:
• ใหก้ำรฝึกอบรมเจำ้หน้ำทีค่ลนิิกเกีย่วกบัยำ PrEP
• กำรท ำกจิกรรมเอำทร์ชีของชุมชนเพือ่เพิม่ควำมรูแ้ละกำรใชย้ำ PrEP
• กำรใหค้วำมรูผู้ท้ีอ่ำจตอ้งกำรรบัยำเกีย่วกบัยำ PrEP
• กำรใหค้วำมชว่ยเหลอืในกำรใหค้วำมรูเ้รือ่งประกนัสขุภำพและสนบัสนุนในกำรเขำ้ถงึยำเพือ่ให้

ทุกคนทีส่นใจสำมำรถซือ้ยำ PrEP ได้
• กำรใหก้ำรปรกึษำเกีย่วกบักำรลดควำมเสีย่ง พฤตกิรรมและกำรกนิยำอยำ่งสม ่ำเสมอส ำหรบั

ผูร้บับรกิำร
• กำรตดิตำมและใหผู้ป่้วยทีข่ำดนดัใหม้สีว่นรว่ม



โครงกำรช่วยเหลือให้ยำ PrEP:  ก ำจดัอปุสรรค

• NYSDOH AIDS Institute ไดต้ัง้โครงกำร Pre-Exposure Prophylaxis Assistance Program (PrEP-AP) 
เพือ่จำ่ยเงนิคนืส ำหรบับรกิำรดแูลเบือ้งตน้ทีจ่ ำเป็นต่อบุคคลทีเ่ขำ้เกณฑท์ีพ่บผูใ้หบ้รกิำรทีม่ปีระสบกำรณ์
ในกำรใหบ้รกิำรแก่ผูบ้รกิำรทีม่สีถำนะเลอืดเป็นลบและมคีวำมเสีย่งสงู

• มกีำรใหย้ำ PrEP กบับุคคลทีไ่มม่ปีระกนัผำ่นทำงโครงกำรชว่ยเหลอืผูป่้วยโดยผูผ้ลติ (PAP) ผูใ้หบ้รกิำร
มหีน้ำทีช่ว่ยเหลอืผูป่้วยทีอ่ยูใ่นโครงกำร PAP เพือ่รบัยำทรวูำดำ (Truvada) ทีใ่ชเ้ป็นยำ PrEP

• ผูใ้หบ้รกิำรทีเ่ขำ้เกณฑไ์ดร้บัเงนิคนืส ำหรบัชุดบรกิำร ซึง่รวมถงึแต่ไมไ่ดจ้ ำกดัอยูแ่คก่ำรตรวจเอชไอว ี
กำรใหก้ำรปรกึษำ กำรตรวจโรคตดิต่อทำงเพศสมัพนัธ ์และบรกิำรดแูลสนบัสนุนเบือ้งตน้ ซึ่งสอดคลอ้ง
กบัแนวทำงกำรรกัษำ

• มสีถำนบรกิำร 178 แหง่ และหอ้งปฏบิตักิำร 57 แหง่ เขำ้รว่มในโครงกำร



แหล่งข้อมลูของ NYSDOH: ข้อมลูสนับสนุนกำรตดัสินใจ
• แนวทำงกำรใช ้PrEP : กำรเตรยีมแนวทำง

• www.hivguidelines.org

• กำรใหค้วำมรูเ้รือ่งกำรรกัษำ
• www.ceitraining.org

• กำรใหค้วำมรูก้บัผูใ้หบ้รกิำรทีไ่มใ่ชแ่พทย์
• In-person training   www.hivtrainingny.gov

• กำรใหค้วำมรูแ้ก่ผูบ้รโิภค
• www.prepforsex.org

• กำรสือ่สำรอยำ่งเป็นทำงกำร
• http://www.health.ny.gov/diseases/aids/standards/index.htm

http://www.hivguidelines.org/
http://www.ceitraining.org/
http://www.hivtrainingny.gov/
http://www.prepforsex.org/
http://www.health.ny.gov/diseases/aids/standards/index.htm


มีคนกินยำ PrEP จ ำนวนเท่ำใดในรฐันิวยอรก์

• มผีูก้นิยำ PrEP ตำมใบสัง่ยำมำกกว่ำ 7,000 คน



คณุภำพของบริกำร PrEP

• กำรพฒันำมำตรฐำน (โครงสรำ้ง)

• กำรแลกเปลีย่นแนวปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุ

• กำรสมัภำษณ์ผูร้บับรกิำร (ขัน้ตอน)

• กำรก ำหนดกำรวดัผล (ขัน้ตอนและผลลพัธ)์



โครงกำร PrEP:  มำตรฐำนและโครงสร้ำง



มำตรฐำนโครงกำร PrEP (ร่ำง)
• แผนกำรจดักำร

• บทบำทของเจำ้หน้ำทีร่กัษำ จดักำรเคส และบรหิำรจดักำร
• ควำมตอ้งกำรเจำ้หน้ำทีส่นบัสนุนทีม่คีวำมรู ้ซึง่จะตอบค ำถำมทำงโทรศพัท ์และสง่ต่อผูโ้ทรได้อยำ่งถกูตอ้ง
• ขัน้ตอนในกำรสง่ต่อผูก้นิยำ PrEP ไปรบักำรดแูลเบือ้งตน้
• กำรใหข้อ้มลูเกีย่วกบับรกิำรต่ำงๆ

• กำรฝึกอบรมเจำ้หน้ำที่
• PrEP 101 เพือ่ใหเ้ขำ้ใจวำ่จะตอบค ำถำมผูท้ีต่่อตำ้นกำรกนิยำ PrEP อยำ่งไร
• ควำมสำมำรถดำ้นวฒันธรรม (LGBT, IDU, TG, เชือ้ชำต/ิกลุ่มชำตพินัธุ)์
• ทกัษะในกำรสนบัสนุนผูป่้วย
• ควำมคุน้เคยกบันโยบำยเกีย่วกบัเยำวชน



มำตรฐำนโครงกำร PrEP - 2
• เทคโนโลยดีำ้นขอ้มลู: กำรลงทะเบยีน
• กำรเขำ้ถงึ: 

• ระบบสือ่สำรนอกเวลำเพือ่จดักำรกบัปัญหำ

• โครงกำรจดักำรคุณภำพ
• กำรประสำนงำนในกำรดแูล

• ควรจะมบีรกิำรดำ้นสขุภำพจติทีส่ถำนบรกิำร
• เครอืขำ่ยสง่ต่อส ำหรบับรกิำรเกีย่วขอ้งกบักำรใชย้ำเสพตดิ
• ควำมคุน้เคยกบับรกิำรจดัหำทีอ่ยูอ่ำศยั

• บรกิำรตรวจโรคตดิต่อทำงเพศสมัพนัธแ์ละเอชไอวี



กำรวดัผล PrEP: จดุเร่ิมต้น

•กำรใช ้PrEP
•ขนำดประชำกรทีต่อ้งกำร PrEP
•ตวัชีว้ดัโครงกำร
•ตวัชีว้ดัคุณภำพ PrEP



กำรวดัผลกำรใช้ PrEP: ควำมท้ำทำยท่ีย่ิงใหญ่

แหล่งขอ้มลู
• Medicaid:  ชดุขอ้มลูขนำดใหญ่ ขอ้มลูดบิ
• PrEP- Assistance Program (PrEP-AP): กำรใช ้ตวัเลขน้อย
• Targeted PrEP Implementation Program (TPIP)
• AIDS Institute Reporting System (AIRS): M&E ควำมเป็นไปไดใ้นกำรพฒันำคณุภำพ
• National HIV Behavioral Surveillance (NHBS)
• บรกิำรของภำคี
• อื่นๆ ไดแ้ก่ Symphony (Prescriptions) / Gilead / RHIOs (Clinical EMR data exchange)



แหล่งข้อมลูอ่ืนๆ: กำรติดตำมและประเมินผล
AIDS Institute Reporting System (AIRS) 

• รวบรวมขอ้มลูระดบัผูร้บับรกิำรส ำหรบัสญัญำบรกิำรโดยตรงทีไ่ดร้บัเงนิจำกรฐัทัง้หมด

• PrEP Prevention Services: ขอ้มลูจะแสดงกำรรประเมนิ PrEP กำรสง่ต่อ PrEP และกำร
เชื่อมโยงไปยงั PrEP และกำรดแูลเบือ้งตน้

• PrEP Health Care Services: ขอ้มลูจะแสดงบรกิำรทีเ่กีย่วขอ้งกบั PrEP กำรใช้ PrEP กำร
กนิยำ PrEP สม ่ำเสมอ และเหตุผลส ำหรบักำรยุตกิำรใช้ PrEP



PrEP ในระดบัสถำนบรกิำร





ภำพรวม: Targeted PrEP Implementation Program (TPIP)

 วตัถุประสงค:์ ประเมนิกำรใช ้PrEP ใน
สถำนบรกิำรจรงิ

 ก ำหนดพืน้ฐำนของกำรให้ PrEP ในระบบ
ปกตทิัว่รฐั โดยเป็นสว่นหนึ่งของแผนกำร
ป้องกนัแบบครอบคลุม

 ประชำกรเป้ำหมำย: ชำยเกย ์MSM และสำว
ประเภทสอง

 โครงกำร: 1 กุมภำพนัธ์ 2557 – 31 
กรกฎำคม 2558

 5 หน่วยงำนเขำ้รว่มในกำรรวบรวมขอ้มลู
ของTPIP ( 3 ใน NYC และอกี 2 แหง่ใน
เมอืงอื่นๆ)

 ผูร้บับริกำร 171 รำย เขำ้รว่มใน TPIP



กำรรวบรวมข้อมลู

• กำรรบัสมคัรผูเ้ขำ้รว่ม เกณฑเ์ขำ้รว่ม และกำรพบแพทย:์
• กรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์ TPIP Client Intake and Eligibility Form ในกำรพบแพทย์
ครัง้แรกเพือ่ทรำบวำ่ผูเ้ขำ้รว่มมคีุณสมบตัติรงตำมเกณฑเ์ขำ้รว่มโครงกำรหรอืไม่

• กรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์ TPIP Client Medical Visit Form ในกำรพบแพทยเ์ดอืนที ่1, 
3, 6, 9 และ 12
• ปัจจยัเสีย่ง กำรกนิยำสม ่ำเสมอ เหตุผลในกำรหยดุยำ กำรตรวจโรคตดิต่อทำง
เพศสมัพนัธโ์ดยรำยงำนดว้ยตนเอง ผลขำ้งเคยีง

• ขอ้มลูทำงภมูศิำสตรแ์ละกำรตรวจโรคตดิต่อทำงเพศสมัพนัธ์
• จบัคูบ่นัทกึของผูเ้ขำ้รว่ม TPIP กบั AIRS (M&E system) เพือ่ดผูลขอ้มลูทำง
ภูมศิำสตรแ์ละกำรตรวจ STI





● ประเมินประสบกำรณ์ของ
ผูร้บับริกำรในกำรกินยำ PrEP

● ช่วยหน่วยงำนและ
AIDS Institute ในกำรพฒันำ
บริกำร

● ผูร้บับริกำรทรำบเก่ียวกบั PrEP จำกท่ี
ใด
● ผูร้บับริกำรตดัสินใจเร่ิม PrEP อย่ำงไร
● อะไรช่วยให้ผูร้บับริกำรกินยำ PrEP

ต่อเน่ือง
● ผูร้บับริกำรจดัอนัดบักิจกรรมท่ี
เก่ียวข้องกบักำรอยู่ใน TPIP อย่ำงไร
● กำรรบัรู้ของผูร้บับริกำรและคู่เก่ียวกบั
กำรกินยำ PrEP

● แบบส ำรวจท ำขึน้โดยทีม TPIP

● ใช้งำนโดยหน่วยงำนของ TPIP 

● แบบส ำรวจมีค ำถำม 20 ข้อ
● ผูใ้ห้บริกำรตอบแบบส ำรวจ
ในกำรพบแพทยค์รัง้สดุท้ำย
ใน TPIP ท่ีหน่วยงำน
● ผูร้บับริกำร 151 รำยท่ีมี
คณุสมบติัในกำรตอบค ำถำม



บทสรปุข้อมลูท่ีพบจำกแบบส ำรวจผูร้บับริกำร - 1
• 86% ของผูร้บับรกิำรทีร่บักำรประเมนิตำมเกณฑก์ำรเขำ้รว่มไดเ้ขำ้รว่มใน

TPIP
• เหตุผลในกำรหยุดยำ PrEP ทีร่ำยงำนมำกทีส่ดุคอืผูร้บับรกิำรตอ้งกำรหยุด
ยำเนื่องจำกพฤตกิรรมทีเ่ปลีย่นแปลงไป
• ผูร้บับรกิำรกนิยำ PrEP ตำมวถิชีวีติในปัจจุบนัของตน

• ผูร้บับรกิำรน้อยคนประสบกบัปัญหำเกีย่วกบัประกนั
• จ ำนวนของผูร้บับรกิำรทีร่ำยงำนผลขำ้งเคยีงลดน้อยลงตำมเวลำ
• ผูร้บับรกิำรอยำ่งน้อย 90% (ณ เวลำใดเวลำหน่ึง) กนิยำอยำ่งสม ่ำเสมอ
• ขอ้มลู STI ทีแ่สดงมผีลเป็นบวกใหมเ่พยีงเลก็น้อย



แบบส ำรวจผูร้บับริกำร - 2

• ผูร้บับรกิำรสว่นใหญ่ทรำบเกีย่วกบั PrEP จำกผูใ้หบ้รกิำรทำงกำรแพทยข์องตน
(25%) เพือ่น (22%)  หรอืสือ่สงัคม (20%)
• ผูร้บับรกิำรสว่นใหญ่ตดัสนิใจกนิยำ PrEP เอง (35%) รว่มกบัผูใ้หบ้รกิำร (20%)
หรอืเพือ่น (15%) และคูส่นบัสนุนใหก้นิอกี 11.5%
• ผูร้บับรกิำรสว่นใหญ่แจง้วำ่เป็นเรือ่งงำ่ยทีจ่ะไปทีค่ลนิิกทุกๆ 3 เดอืน กนิยำตำม
ค ำสัง่ และประสบกบัผลขำ้งเคยีง



แบบส ำรวจผูร้บับริกำร - 3

82% ของผูร้บับรกิำรกงัวลเกีย่วกบักำรตดิเชือ้เอชไอวน้ีอยลงหลงัจำกกนิยำ PrEP
94% ของผูร้บับรกิำรกล่ำววำ่จะแนะน ำ PrEP ใหก้บัเพือ่นๆ
92% รำยงำนมผีลขำ้งเคยีงน้อย สว่นผูท้ีไ่ดร้บัผลขำ้งเคยีง อำกำรหำยไปในชว่งสองสำม
สปัดำหแ์รกหลกักนิยำทรวูำดำ (Truvada)

ผูร้บับรกิำรสว่นใหญ่กนิยำ PrEP อยำ่งสม ่ำเสมอ
ผูเ้ขำ้รว่ม 170 รำยคงผลเลอืดลบในตอนทำ้ยของโครงกำร

*มรีำยหน่ึงอยูใ่นชว่ง window period ในกำรตรวจครัง้แรกและ seroconvert ในชว่งเดอืนแรก



แบบส ำรวจ 4

• ตัง้แต่เร่ิมกินยำ PrEP ผูร้บับริกำรส่วนใหญ่รำยงำนว่ำ:
• กงัวลน้อยลงเกีย่วกบักำรตดิเชือ้เอชไอวี
• จ ำนวนคูเ่พศสมัพนัธไ์มม่กีำรเปลีย่นแปลง
• กำรมเีพศสมัพนัธโ์ดยไมใ่ชถุ้งยำงไมม่กีำรเปลีย่นแปลง
• ไมม่กีำรเปลีย่นแปลงในกำรรูส้กึถูกตตีรำเนื่องจำกกำรกนิยำ PrEP

• ผูร้บับริกำรรำยงำนว่ำ ตนเองกินยำ PrEP อย่ำงสม ำ่เสมอเม่ือ
• มคีนพรอ้มตอบค ำถำม
• มกีำรใหค้วำมรูเ้รือ่งกำรป้องกนัเอชไอวแีละลดควำมเสีย่ง



PrEP IMPLEMENTATION FORUM: Harvesting Experience



เรำจะวดัผลและพฒันำคณุภำพได้อย่ำงไร



ตวัช้ีวดัคณุภำพ PrEP ท่ีก ำหนดไว้ส ำหรบัโครงกำร PrEP

• PrEP Implementation Forum จดัขึน้ในวนัที ่ 26 สงิหำคม 2558
• ผูเ้ขำ้รว่มไดแ้ก่ ผูใ้หบ้รกิำรสำธำรณสขุ ชุมชน และเจำ้หน้ำทีส่ำธำรณสขุของรฐั
และทอ้งถิน่ เพือ่พดูคุยเกีย่วกบักำรใชย้ำ PrEP และกำรดแูล PrEP ในรฐั
นิวยอรก์
• พฒันำและรวมขอ้แนะน ำหลกั รวมทัง้ตวัชีว้ดั PrEP ทีก่ ำหนด ไวใ้นรำยงำนสรปุ
ของ PrEP Implementation Forum



ตัวชีวั้ด
ด้านการรักษา

ตัวชีวั้ด
กลุ่มประชากร

ประสบการณ์ของ
ผู้รับบริการ

ตัวชีวั้ด
องค์กร

กรอบงานตวัชีว้ัด
คุณภาพของPrEP



ตวัช้ีวดัด้ำนกำรรกัษำของ PrEP
• กำรให้ PrEP เป็นประจ ำกบัผูร้บับรกิำรทีเ่ขำ้เกณฑ์

• กำรตรวจเอชไอวแีละโรคตดิต่อทำงเพศสมัพนัธอ์ยำ่งน้อยทุกๆ  4 เดอืน (มตีรวจ STI ทีส่ถำนบรกิำร 3 
แหง่)

• กำรตรวจสอบกำรท ำงำนของไต กำรตรวจปัสสำวะ และระบบเผำผลำญ ในชว่งเริม่กนิยำ PrEP และทุกๆ 
6 เดอืน

• อตัรำกำรรบัยำเพิม่หรอืตดิตำมกำรสัง่จำ่ยยำ

• กำรประเมนิสขุภำพจติ กำรใชย้ำเสพตดิ และควำมรนุแรงในครอบครวัประจ ำปี

• กำรประเมนิกำรกนิยำสม ่ำเสมอและควำมเสีย่งทุกครัง้

• อตัรำกำรเกดิ HIV seroconversion

• อตัรำกำรสง่ต่อเพือ่รบักำรดแูลภำยใน 5 วนัหลงัเกดิ HIV seroconversion



ตวัช้ีวดัประชำกรและรฐั

• อตัรำ HIV seroconversion
• อตัรำ STI
• อตัรำกำรสง่ต่อ



ตวัช้ีวดัขององคก์ร

• กำรฝึกอบรมเจำ้หน้ำทีอ่ยำ่งต่อเนื่อง
• กำรเขำ้ถงึยำในโครงกำร
• กำรใหผู้ร้บับรกิำรทีข่ำดนดัมสีว่นรว่ม
• นโยบำยกำรสง่ต่อไปรบับรกิำรเบือ้งตน้



กำรประเมินประสบกำรณ์ผูร้บับริกำร

•กำรประสบกบักำรตตีรำ/เลอืกปฏบิตัใินระหวำ่งรบับรกิำร PrEP
•แบบส ำรวจประสบกำรณ์ผูป่้วย



ตวัอย่ำงนิยำมตวัช้ีวดั
www.hivguidelines.org
PrEP Quality Metrics

http://www.hivguidelines.org/


คณุภำพของบริกำร PrEP : ควำมท้ำทำย

• ระบบกำรวดัผล

• นิยำมของผูท้ีเ่ขำ้เกณฑ์
• ใครมคีวำมเสีย่ง ระบุควำมเสีย่งอยำ่งไร
• เรำสำมำรถระบุประชำกรทีเ่หมำะสมเพือ่รูว้ำ่ผูท้ ีต่อ้งกำร PrEP สำมำรถเขำ้ถงึยำไดห้รอืไม่

• เรำจ ำเป็นตอ้งวดัผล retention หรอืไม่

• เรำจ ำเป็นตอ้งวดัผลกำรกนิยำอยำ่งสม ่ำเสมอหรอืไม่

• เรำวดัผลผูใ้ช ้PrEP เป็นครัง้ครำวอยำ่งไร

• ตอ้งใชย้ำ PrEP นำนแคไ่หน

• On-demand PrEP



บทสรปุ

• เรำอยูใ่นชว่งแรกๆ ของกำรด ำเนินโครงกำร PrEP และตอ้งเรยีนรูอ้กีมำกเกีย่วกบัคุณภำพกำรใหบ้รกิำร 
PrEP กำรวดัคุณภำพเป็นเรือ่งทียุ่ง่ยำกซบัซอ้น

• กำรท ำใหผู้ร้บับรกิำรเขำ้ถงึยำไดเ้ป็นเรือ่งทีส่ ำคญั กำรวดัผลเป็นควำมทำ้ทำยทีย่ิง่ใหญ่

• กำรก ำหนดมำตรฐำนชว่ยใหแ้น่ใจวำ่คนทัว่ไปจะเขำ้ใจสิง่ทีจ่ะคำดหวงัจำก “PrEP Program” 

• กำรสมัภำษณ์ผูร้บับรกิำรสำมำรถระบุควำมจ ำเป็นทีส่ ำคญัในกำรใหบ้รกิำรได้

• กำรสมัภำษณ์ผูร้บับรกิำรใหข้อ้มลูส ำคญัเกีย่วกบับรกิำรและผลลพัธไ์ด้

• มตีวัชีว้ดัคุณภำพในกำรประเมนิบรกิำรแต่เขำ้ใจไดย้ำกในกำรระบุวำ่ผูท้ีค่วรไดร้บั PrEP ไดร้บักำรเสนอ
หรอืไม่

• ตอ้งมแีนวทำงทีเ่ป็นนวตักรรมในกำรวดัผล

• วธิกีำรทีค่รอบคลุมสูคุ่ณภำพกำรบรกิำร PrEP เป็นสิง่จ ำเป็น และควรรวมถงึดำ้นกำรรกัษำ องคก์ร และ
ประชำกร รวมถงึกำรประเมนิประสบกำรณ์ของผูร้บับรกิำรดว้ย
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