
DSC -HIV/STI 

โรงพยาบาลสรรพสทิธปิระสงค์

นพ. ปราโมทย ์ศรสี าอางค์
รองผูอ้ านวยการกลุม่ภารกจิดา้นบรกิารปฐมภมู ิ

ประธานคณะกรรมการ HIV/STI



การขบัเคลือ่นระบบพัฒนาคณุภาพการดแูลรักษา ป้องกนั
ผูต้ดิเชือ้ HIV/STI โรงพยาบาลสรรพสทิธปิระสงค์

QI

Performance

measurement

Infrastructure

R2R:Treatment failure pediatric ปี 2552
Lean Pediatric ระดบัประเทศ ปี 2555-2556

R2R:Factor association with drug adherence pediatric สมาคมพยาบาลปี 52

R2R: Effect of telephone calling adherence ปี 2553
R2R: PMTCT service ปี 2554
Research : ลดขนาดยา LPV/r HIVNAT ปี 2556
Research :Test and treat ปี 2556
CQI: แนวปฏบิตักิารเริม่ยาเด็ก ระดบัประเทศ ปี 2557

ปี 2557

ปี 2546-2556

●ประเมนิ scoring
ตามเกณฑม์าตรฐาน
-HA
-DSC-HIV/STI
-NAP- Program
● ขอรับการประเมนิ

ARV/PMTCT/VCT service,
AIDS committee,สสจ., สคร.,สปสช.
STI, QCC, PTC, RM, IC,ENV,IT….. 

NAP, EWI,HIVQUAL, 
VCTQUAL,STIQUALRIHES

Pre survey พ.ย.58 

DSC: HIV/STI

- เขา้รว่มรับรอง

- วเิคราะหบ์รบิท

- ก าหนดกลยทุธ์

- วางแผน พัฒนา

KM,COP  ชมุชนนักปฏบิัต ิ

ปี 2558

DSC

ปี 2559

MOU 18 ธ.ค.57



1. จดัท าค าส ัง่แตง่ต ัง้คณะกรรมการ

2. เขยีนโครงการรองรบักจิกรรมภาพรวม

3. ประชุมคณะกรรมการ

● ประชุมทมีน า        22 ต.ค.58, 15  ก.พ.59

● ประชุมคณะกรรมการ HIV/STI      6 พ.ย.58, 

28 ม.ค.59

●ประชุม คณะกรรมการบรหิารโรงพยาบาล      11 ก.พ. 59

12-13 พ.ย.2558เตรยีมการรบั Pre -survey
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Pre –survey
12-13 พ.ย. 2558



ขอ้เสนอแนะ  Pre-survey 
12-13 พ.ย. 2559

การน า
สรา้งความรว่มมอืกบัผูเ้กีย่วขอ้ง  แตย่งัไมไ่ดม้กีารน าตวัชีว้ดัมา
สือ่สารทบทวนแลกเปลีย่นเรยีรูก้บัทมีน า

การวดัวเิคราะหแ์ละจดัการความรู ้

ทบทวนความน่าเชือ่ถอืของการเก็บขอ้มลูตวัชีว้ดั และใหน้ า

ขอ้มลูมาแลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัทมีน าสหสาขา

การพฒันาคณุภาพและบรหิารความเสีย่ง

การเชือ่มโยงขอ้มลูในระบบรายงานความเสีย่ง งานคณุภาพของ

โรงพยาบาล



ขอ้เสนอแนะ  Pre-survey 
12-13 พ.ย. 2559

กระบวนการดแูลผูป่้วย  

-สง่เสรมิ และเพิม่การเขา้ถงึ การตรวจคดักรอง HIV/STI กลุม่

ชายรักชาย และ STI ในโรงพยาบาลและในชมุชน

- เชือ่มโยง ตดิตามตวัชีว้ดั RRTTR ใหค้รอบคลมุทกุหน่วย

บรกิาร

- การสมัภาษณ์ และทบทวนเวชระเบยีนผูป่้วย  พบปัญหาการ

จัดระบบการจ าหน่าย  สง่ตอ่ ตดิตาม เพือ่ใหช้มุชนดแูลตอ่เนือ่ง



“ ตอ้งผา่น DSC-HIV/STI”  กอ่น Pre-survey 

ทบทวนและท าใหด้ที ีส่ดุ
ในบรบิทของตนเอง

หลงั Pre-survey 

HA1 : ทบทวนบรบิท สภาพเป็นจรงิ โครงสรา้ง สิง่แวดลอ้ม

แนวปฏบิตั ิ ขอ้ก าหนด มาตรฐาน คูม่อืท างาน ฯลฯ

HA 2 : เป้าหมายชดั วดัผลได ้

HA 3 : ผลลพัธด์ ี เชือ่มโยงกระบวนการ และระบบงาน



●พฒันาระบบรกิาร
● Lean service
● พฒันาความปลอดภยั
● การรบัรองรายโรค 
HIV/STI ปี 2559

CMU  5 แหง่ หนว่ยบรกิารในโรงพยาบาล

การตดิเชือ้เอชไอวรีายใหมล่ดลง การตายจากเอดสล์ดลง

การเลอืกปฏบิตัลิดลง

Reach & Recruit
(Condom, HCT)

ทา่วงัหนิ/กลุม่ฟ้าสรีุง้
Mobile & drop in
เพิม่ศกัยภาพ 4 แหง่

Test
SDR ทา่วงัหนิ
LAB ในรพ.
HCT : OPD,IPD
ARV clinic
STI center

Treat
ARV clinic
OPD
IPD

Retain
ARV clinic
เครอืขา่ย
CMU
รพช.

ARV
HCT

STI

RRTTR: รพศ.และ CMU 5 แหง่

งานสง่เสรมิ
ป้องกนัสขุภาพ

ชุมชน

งานสง่เสรมิ
ป้องกนัสขุภาพ
ในโรงพยาบาล

เข็มมุง่

ขยายใหค้รอบคลมุเขตบรกิารสขุภาพที ่10



สือ่สารนโยบาย แผนงาน  การด าเนนิงาน ผา่นประชุมกรรมการบรหิาร 

ทมีน า ทมีน าทางคลนิกิ การรบัสง่เวร การประชุมวชิาการ intranet   

และ line  เพือ่ ถา่ยทอดนโยบายจากระดบัหวัหนา้สูผู่ป้ฏบิตั ิ

ผูน้ าองคก์ร คณะกรรมการบรหิาร 

ทมีน าสหสาขา  หวัหนา้งาน 



กระแส DSC โหมกระหน า่ และเกดิภาวะตืน่ตวั ในทกุ

ภาคสว่นของโรงพยาบาล แบบไมเ่คยเกดิขึน้มากอ่น

● เชือ่มโยงเขา้ไปในงานประจ าของทกุหน่วยบรกิาร

● ยกระดบัมาตรฐานทีท่ าใหผู้ป่้วยเขา้ถงึไดง้า่ย  

● มกีารประสานและพัฒนาระบบสง่ตอ่ระหวา่งรพศ.

และ CMU ใหร้วมกนัเป็นหนึง่เดยีว แบบไรร้อยตอ่

● งาน HIV/STI  ถกูบรูณาการเขา้ไปในยทุธศาสตรก์าร

พัฒนาของโรงพยาบาล  ทีท่กุหน่วยงานตอ้งมสีว่นรว่ม  โดย

ไมย่ดึตดิตวับคุคลหรอืจ ากดัเฉพาะหนา้งานของหน่วยงานใด

หน่วยงานหนึง่



คณะกรรมการ HIV

การพฒันาศกัยภาพ
บคุลากร

การควบคมุก ากบัและ
ประเมนิผล

ENV

IC

ยา

IM

RM

โครงสรา้งการท างาน

การพฒันาคณุภาพ
บรกิาร

คณะกรรมการ STI

ในคลนิกิบรกิารหนา้งาน ในคลนิกิบรกิารหนา้งาน, 
สสจ.,สคร.,สอวพ.,
สปสช,ส านักโรคเอดส์

อบรม,training, สง่ผลงาน
ไมไ่ดส้รปุสง่สว่นกลาง 
(แพทยแ์ละพยาบาล)

HRD

PCT สติู-นรีเวชกรรม PCT ศลัยกรรมPCT อายรุกรรม

ศนูยอ์งคร์วม

OPD skin

เวชกรรมสงัคมPCT กมุารเวช
กรรม

คลนิกิตดิเชือ้เด็ก

IPD

CMU

LAB

IPD

ANC, OPD gynae

LR,OR, IPD

สตูกิรรม 3

OPD uro

IPD uro

QCC



วดัใต้ วดัสปุฏันาราม

เขตพืน้ทีร่บัผดิชอบ
รพ.สรรพสทิธปิระสงค์
จ านวน  81 ชุมชน
ประชากร 78,180 ราย

วดัปทมุมาลยั ปทมุวทิยากร

ทา่วงัหนิ: ศนูย ์HIV/STI

● HCT (HIV counselling and testing)

● Same day result
● ตรวจวนิจิฉยั รกัษา STI

● VCT ( voluntary counseling and testing) for HIV      สง่ตอ่ CMU ทา่วงัหนิ หรอืรพศ.
● ตรวจคดักรอง  STI เบือ้งตน้ แลว้สง่ตอ่ CMU ทา่วงัหนิ ใหว้นิจิฉยั รกัษา

HIV+ (3 Ag)

สง่เลอืดมาตรวจทีร่พศ.

Co. CMU แจง้ผลแลว้

สง่เขา้ระบบการรกัษารพศ.

เวชกรรมสงัคม

โครงสรา้งการท างานของ CMU

ชยางกรู 28



1.Mapping วเิคราะห์
กลุม่เป้าหมายวาง
แผนการเขา้ถงึ
2.ศนูย ์Drop inในพืน้ที
3. รณรงคก์ลุม่เป้าหมาย 

:MSM, SW, ผูต้อ้งขงั, 
เยาวชนในพืน้ที ่ฯลฯ
4.สขุศกึษารายบคุคล 
รายกลุม่
5. ระบบสง่ตอ่เชงิรกุ

Care system of HIV/STIs

เชงิรกุ

CMU

Mobile 
Drop in

OPD 
รพศ.

เครอืขา่ยบรกิาร

VCT+Test

ลงทะเบยีน NAP ST

Ongoing counselling for ART
Continuing Continuum Care 

หอ้งบัตร
รายงาน ก
รายงาน 506

ระบบนัด
คลนิกิเฉพาะโรค

(สง่ตอ่ขอ้มลู)

เวชกรรมสงัคม
●รายงานวเิคราะห์
สถานการณ์
● จัดท าระบบ
สารสนเทศ STI

HIV care Retain

ขึน้ทะเบยีน STI
ศนูยอ์งคร์วม

Monitor HIV/STI
Monitor window period

กลุม่เป้าหมาย

ศนูยอ์งคร์วม



การดแูลผูป่้วย STIs ของโรงพยาบาลสรรพสทิธปิระสงค์

ประชากรกลุม่เป้าหมาย STIs

การเขา้ถงึบรกิาร/การคดั
กรองกลุม่เป้าหมาย

คลนิกิ
เฉพาะโรค

VCT
ขึน้ทะเบยีน

STIs

ระบบนดัคลนิกิ
เฉพาะโรค

-ลงทะเบยีน NAP STI 
program

- On going counselling 
for  AVR

- Continuing care 

ขึน้ทะเบยีน STIs

Monitor STIs /HIV

Yes

Yes No

STI +ve

STI  - ve

HIV +ve
HIV -ve



Mobile clinic ใน แรงงานขา้มชาติโครงการเพือ่นใจวยัรุน่ Test and treat และ Adam’s Love 

การเขา้ถงึ HCT & Condom 
ในชุมชน

โครงการรณรงคโ์รคเอดสใ์นวนัวาเลนไทน์

Mobile clinic 
in MSM & TG

Mobile clinic FSW 
ในสถานบรกิาร



สือ่สารขอ้มลูการใหบ้รกิาร  เพือ่ควบคมุ  ป้องกนั
และคน้หาหาผูต้ดิเชือ้รายใหมผ่า่น face book ฟ้าสรีุง้



Care process
Access to 
ARV,OI,STI
Health care team

Refer in
Refer back
Walk in 

Planning
Adherence 
monitoring

ADR monitoring
DI monitoring
DR monitoring
ME monitoring
VMI monitoring
Drug Stock monitoring

Follow up 

Transfer
Refer 

Medication error:
Prescribing error
Dispensing error
Administration 
error

ADR: 
SJS/TEN
Anemia
Metabolic syndrome

Lipodystrophy
Fanconi  syndrome

Fatal DI

● แนวทางปฏบิตั ิ
-PEP

-RAPE

-PMCT

-Refill

-Adherence

-อัตราการเกดิ
Prescribing error
Dispensing error
Administration 
error

Trigger tool 
จากการ
Monitor คา่
Lab

คณุภาพชวีติ
ของผูต้ดิเชือ้
เอชไอวแีละ
ผูป่้วยเอดสท์ี่
ไดรั้บยาตา้น
ไวรัส ปี 2557

Clinical tracer: 

HIV/STI

Risk

Prevention 
From CPG

Care map link KPI link CQI link Research

ระบบการจดัการดา้นยา

ระบบเครอืขา่ยยมืยา

Training หนา้งาน

● จ านวนคนไขท้ี่
เกดิแพย้าซ ้า
● จ านวนคนไขท้ี่
เกดิSerious ADR

คูม่อืการบรบิาลเภสชั
กรรมผูป่้วยHIV/AIDs

การพัฒนา
แนวทาง
Counselling 
ผูป่้วยเริม่ยา
ARVรายใหม่

%ARV resistance

คา่ยการเฝ้าระวัง
ภาวะแทรกซอ้น
จากยาARV

โปรแกรมเบกิ
ยา – ฉลากยา
เพือ่จัดยาตา้น
ไวรัสลว่งหนา้
ปี 2556

การตดิตาม
อบุตักิารณ์การเกดิ
เชือ้HIV ที ่ดือ้ยาใน
กลุม่ ผูต้ดิเชือ้ 
HIV/AIDS
ทีรั่บยาตา้นไวรัส
เอดส์

ไมม่ยีาARVบางตวั

ARV resistance

Loss F/U,ขาดยา

ยาExp.,ยาขาดคลงั

-ระบบ Intensive 
ADR
- Lab monitoring

Program Opserv
- prevent ADR ซ ้า
- Fatal DI
- ฉลากยา

Program INV
- stock ยา,Exp

Med reconcil

● % of ARV of 
adherence 
● % Loss follow 
up after ART 
initiation

● จ านวนรายการ
ยาขาดคลัง
● จ านวนรายการ
ยาExp.

Comparing 
ART 
Adherence 
Assessment 
by VAS and 
Other Routine 
Methods

ระบบป้องกัน
DI,
Intensive ADR

ระบบการเบกิยา
ARVกอ่นAdmit

ระบบ Med 
reconcil,              
S report program

ระบบจา่ยยา
Double Check

ระบบการเบกิ
ยาARV (NAP)



Care process
Access to HIV

Refer in
Refer back
PMTCT
Walk in 

Planning
VCT: PITC, CITC
PCR for HIV
CD4 monitoring
OI prophylaxis
OI treatment
ART monitoring
Positve   health
Follow up 

Transfer
Refer 
Home health care
Community care

Delay diagnosis
Delay OI treatment
Delay ARV treatment

ADR: 
Anemia
Lipodystrophy 

ARV resistance

● HIV/STI 
clinical practice 
guideline
-แนวทางการดแูลรักษา

-Standard order
-Flow chart HCT
-Flow chart PMTCT 
service
-Focus charting 
PMTCT
-แนวปฏบิตัเิตรยีมความ
พรอ้มเริม่ยาตา้นไวรัส
-แนวทางตดิตาม ADR 

-แนวทางตดิตาม 
Treatment failure

-Disclosure

- แนวทางการสอนเรือ่ง
เพศศกึษา

-แนวทางการคุม้ครอง
สทิธเิด็กและวัยรุน่

Pediatric 
HIVQUAL-T 

Trigger tool 
ทารกคลอด
จากมารดา HIV ความรูเ้รือ่ง

สขุภาพทาง
เพศในวยัรุน่
ปี 2558

Risk

Prevention 
From CPG

Care map link KPI link CQI link

Effect of telephone 
calling on ARV 
adherance

Research

Tuberculosis
Pneumonia

Sexual behavior

Stigma & 
discrimination
-ลอ้เลยีนในโรงเรยีน
-การตตีราของอบต.
-เจาะ HIV สมัครงาน 
และ ศกึษาตอ่
-เปิดเผยผลเลอืดกลาง
ทีส่าธาณะ ขณะเกณฑ์
ทหาร 

พัฒนาศกัยภาพ
เครอืขา่ยบรกิาร

Training หนา้งาน

● Median CD4 

at ART initiation
● OI infection 
rate
● % of ARV of 
adherance 
● % Loss follow 
up after ART 
initiation
● Mortaloty rate

Empowerment & 
communication

ความตอ้งการ 
จ าเป็นดา้น
บรกิารสขุภาพ
ทางเพศใน
วยัรุน่ HIV 1,2
ปี 2556-2559

การพัฒนาแนว
ปฏบิัตกิาร
เตรยีมความ
พรอ้มเริม่ยา
ตา้นไวรัสในเด็ก

Data base 

%ARV resistance

คา่ยวยัรุน่ดือ้ยา

คา่ยวยัรุน่
สง่เสรมิสขุภาพ
ทางเพศ

Lean pediatric 
HIV service

% refer out
% refer back 

ลดขนาด
LPV/r
HIVNAT 
ปี 2555-2556

Treatment 
failure ปี 2559

Loss follow up

% ระดับความรู ้
เรือ่งโรคและการ
ดแูลตนเอง

% ความรูเ้รือ่ง
สขุภาพทางเพศ

% Condom use

%เด็กไดรั้บการ
ชว่ยเหลอื เยยีวยา

Palliative  care

แพทยว์ถิพีุทธ

Happy teen

PCTClinical tracer: 

HIV/STI



พฒันาศกัยภาพและเครอืขา่ยการดแูลระหวา่ง 

รพศ. & รพช. :การสง่ตอ่ผูป่้วยไปรกัษาใกลบ้า้น

ผลการด าเนนิกจิกรรม 2556 2557 2558 2559

จ านวนโรงพยาบาลชุมชนรว่มเป็นเครอืขา่ย 18 18 18 18

จ านวนเจา้หนา้ทีเ่ขา้รว่มอบรมพฒันาศกัยภาพ - 150 - -

จ านวนผูป่้วยสง่ตอ่ไปรกัษารพช.ใกลบ้า้น 19 31 21 3

จ านวนผูป่้วยสง่กลบัเนือ่งจากดือ้ยา 1 - 1 1

ยอดสะสมท ัง้หมด ปี 2549-ปจัจบุนั 66 84 115 135



งานพยาธคิลนิกิ

● Lean  service
● Same day result 
● CD4, VL: ดผูลใน Home 
และ Web-LAB

ENV  IC

● Healthy work place

● Zoning: หอ้งแยก

OPD, IPD

● ประกาศใชแ้นวทาง

ใหม ่PEP

RM   IM

● RM intranet

● เชือ่มโยงระบบ

● P4P คณุภาพ

● รหสั  ICD9

CM,  ICD10 

ยกระดบัและพฒันาคณุภาพการใหบ้รกิาร 



บรรยากาศการท างาน

Training หนา้งาน 
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ผูน้ าองคก์ร  คณะกรรมการบรหิาร  ทมีน าสหสาขา และผูป้ฏบิตั ิ
หนา้งาน เกดิการเชือ่มใจ และเสรมิพลงับวก ซึง่กนัและกนั เพือ่มุง่
สูเ่ป้าหมายแหง่ความส าเร็จ  ทีว่ดัผลไดโ้ดยไมต่อ้งใชแ้บบประเมนิ



รบัการประเมนิ 3-4 พฤษภาคม 2559



1. ผูน้ าสงูสดุและหวัหนา้งานหลกั ใหค้วามส าคญั

สง่ผลใหเ้กดิการพฒันาในองคก์รทกุจดุบรกิาร

2. การพฒันาสอดคลอ้งภาระหนา้ทีข่องบคุลากร

3. การคน้หากลุม่เสีย่ง เชือ่มโยงในโรงพยาบาล CMU

และชุมชน  

4. ผูป่้วยเด็ก HIV และเด็กมารดา HIV + ไดร้บัการดแูล

ครอบคลมุทกุกระบวนการ และ มกีารพฒันาศกัยภาพและ

สรา้งเครอืขา่ยการดแูล  สง่ไปรบัการรกัษาใกลบ้า้น

สิง่ทีช่ ืน่ชม ผลการประเมนิ 3-4 พ.ค.2559



5. ระบบจดัการดา้นยา มกีารเชือ่มโยงระบบใหบ้รกิาร

ผูป่้วย HIV คลนิกิ Refill ยา ARV เด็กและผูใ้หญ่

6. ระบบบรกิารโลหติไดม้าตรฐานงานสภากาชาดไทย

7. การวางแผน/กระบวนการดแูลผูป่้วย มคีวามชดัเจน

8. มกีารจดัท า CPG และ standing order ทีพ่รอ้มใช ้

9. มกีารใหข้อ้มลู เสรมิพลงัใกลุม่ผูใ้หญ ่และในผูป่้วยเด็ก

มกีารเตรยีมความพรอ้มกอ่นเร ิม่ยาและ Disclosure

เพือ่สง่เสรมิการกนิยา ป้องกนั และควบคมุโรค

สิง่ทีช่ ืน่ชม ผลการประเมนิ 3-4 พ.ค.2559



1. ควรวเิคราะหส์ถานการณ์ HIV/STI ในพืน้ทีแ่ยกตามกลุม่กล

เป้าหมายเพือ่คน้หาปัญหา  ทีน่ าไปสูแ่ผนกลยทุธ์ Ending AIDS

2. ทบทวนเวชระเบยีนผูป่้วยทีม่กีลุม่อาการ/โรค ทีเ่ขา้ไดก้บั

HIV/STIs เพือ่น าไปสูก่ารจัดท าแนวทางประเมนิ/ระบบคดักรอง

3. ทบทวนระบบการตดิตามกลุม่ HIV STI และผูท้ีม่คีวามเสีย่ง

ในพืน้ที่

4. การจัดพืน้ทีบ่รกิารทีเ่หมาะสม ส าหรับผูป่้วยทีม่เีชือ้ HIV

รว่มกบั TB MDR และผูป่้วย TB MDR

ประเด็นแกไ้ข ผลการประเมนิ 3-4 พ.ค.2559
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