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บทนํา 

การพัฒนาคุณภาพการดูแลผูติดเช้ือและผูปวยเอดส 
 
 

โรคเอดส เปนโรคติดเชื้อ เรื้ อรัง   การดูแลรักษาควรมี คุณภาพและครอบคลุมทุกมิติ 
อันประกอบดวย การดูแลดานสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม กวา 2 ทศวรรษของการระบาดโรคเอดส 
ในประเทศไทย การดูแลรักษาไดมีพัฒนาการมาเปนลําดับ โดยเฉพาะดานการแพทยท่ีมีความกาวหนา
อยางรวดเร็ว เชน การใหยาปองกันโรคติดเชื้อฉวยโอกาส การใหยาตานไวรัสเอดส เพ่ือปองกันการ
แพรเชื้อจากแมสูลูก และการใหยาตานไวรัสเอดส เพื่อการรักษา ทําใหผูปวยมีสุขภาพที่ดี มีชีวิตยืนยาว
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น   

 

ขอมูลจากการสํารวจตามโครงการพัฒนารูปแบบการดูแลรักษาผูติดเชื้อและผูปวยเอดสอยาง
ครอบคลุมในพ้ืนที่ 3 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ป พ.ศ. 2546 ดําเนินการโดยสํานักเอดส วัณโรค และ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ โดยการสนับสนุนจากศูนยความรวมมือไทย – สหรัฐ ดานสาธารณสุข พบวา 
บริการและมาตรฐานการดูแลผูติดเชื้อเอชไอวีและผูปวยเอดสในระดับโรงพยาบาลยังมีความแตกตาง
กันคอนขางมาก ที่สําคัญคือ ขาดเครื่องมือ และกระบวนการวัดผลการปฏิบัติงานอยางเปนระบบเดียวกัน 
ทําใหไมสามารถกําหนดเปาหมายการพัฒนาคุณภาพ การชี้ปญหา และลําดับขั้นความเรงดวนเพื่อ
นําเขาสูกระบวนการปรับปรุงคุณภาพที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และไมสามารถประเมินผลการ
เปลี่ยนแปลงของการพัฒนาคุณภาพได 

 

สถาบันเอดส รัฐนิวยอรค ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดดําเนินการพัฒนาคุณภาพการดูแลผูติดเชื้อ
และผูปวยเอดสครอบคลุมหลายรัฐ ในประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใตโครงการ HIVQUAL โดยใช
เทคโนโลยี ดานคอมพิวเตอรมาจัดทําเครื่องมือวัดผลการปฏิบัติงานดานคลินิก (Performance 
measurement tool for clinical services) ใชวิธีการสุมตัวอยางจากผูรับบริการรายป โดยมีความ
แมนยําทางสถิติในระดับที่เหมาะสม หนวยงานที่ใหบริการการดูแลสามารถดําเนินการวัดและแปรผล 
ไดเอง โดยใชทรัพยากร ดานเวลาและบุคลากรนอย เมื่อนํารายงานผลการวัดเขาสูกระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพ (Quality improvement) สามารถวัดผลซ้ํา เพื่อการติดตามและประเมินผลการพัฒนา 
(Monitoring and Evaluation) นอกจากนี้ รายงานการวัดผลการปฏิบัติงานการดูแลจากโปรแกรม
คอมพิวเตอรนี้ยังสามารถใชจัดทําฐานขอมูลเปรียบเทียบ (Benchmarking) เพื่อการเปรียบเทียบ
ความกาวหนาการพัฒนาคุณภาพการดูแลของหนวยงานและเปรียบเทียบกับหนวยงานอื่นไดตอไป 

 

               ทั้ง 3 หนวยงานขางตนไดใช HIVQUAL Project เปนโครงการตนแบบเพื่อพัฒนาใหเปน
รูปแบบ (Model) และระบบ (System) การพัฒนาคุณภาพการดูแลผูติดเชื้อและผูปวยเอดสในประเทศ
ไทย เริ่มจากสรางเครื่องมือวัดผลการปฏิบัติงานการดูแล (HIVQUAL-T) ตั้งแต พ.ศ. 2546 โดยทดลอง
ใชเครื่องมือและสงเสริมกิจกรรมปรับปรุงคุณภาพในโรงพยาบาลนํารอง 12 แหง และไดขยายไปยัง
โรงพยาบาลตางๆ รวมเปน 63 โรงพยาบาล ในป 2549 ในจังหวัด เชียงใหม เชียงราย พะเยา 
อุบลราชธานี ภูเก็ต และกรุงเทพมหานคร  ซึ่งทําใหเห็นผลการพัฒนาหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงดาน
คุณภาพการดูแลผูติดเชื้อเอชไอวี/เอดสอยางเปนรูปธรรม 
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สํานักเอดส วัณโรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ กระทรวงสาธารณสุข และ สํานักงาน
ประกันหลักสุขภาพแหงชาติ ไดเห็นความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพการดูแลผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส 
โดยใชรูปแบบของ HIVQUAL-T จึงไดสนับสนุนใหมีการขยายการดําเนินงานในทุกโรงพยาบาลที่อยู
ภายใตหลักประกันสุขภาพแหงชาติ   นับเปนทิศทางใหมทิศทางหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู
ติดเชื้อและผูปวยเอดสในประเทศไทย อยางไรก็ตาม ภายใตระบบนี้ มีประเด็นที่สําคัญที่ตองยึดถือ 
ดังตอไปนี้ 

 

1. การรวบรวมรายชื่อผูติดเชื้อและผูปวยเอดส เพื่อนําเขาสูขั้นตอนการสุมตัวอยางตองครบถวน
และครอบคลุมทุกจุดบริการ เพ่ือเปนการวัดผลการปฏิบัติงานการดูแลของทั้งหนวยงานที่แทจริง 

2. ขอมูลดิบที่บันทึกลงในโปรแกรมตองถูกตองและครบถวน เพื่อใหผลการวัดมี ความแมนยําและ
เชื่อถือได 

3. โปรแกรม HIVQUAL-T ออกแบบเพื่อวัดผลการปฏิบัติงานการดูแลดานการแพทยสําหรับ 
ผูติดเชื้อและผูปวยเอดสผูใหญเทานั้น การวัดผลการดูแลทางดานอ่ืน เชน เด็กติดเชื้อ การดแูลที่
บานและชุมชน และการดูแลทางเศรษฐกิจสังคม ยังตองพัฒนาเครื่องมือวัดผลการปฏิบัติงานใน
ดานนั้นๆตอไป 

4. โปรแกรม HIVQUAL-T ใหผลการวัดเปนตัวเลขที่บงถึงจํานวน (Quantity) ความครอบคลุม
ของการดูแลเทานั้น  ในการปรับปรุงคุณภาพจําเปนตองคนหาสาเหตุและวิเคราะหรายละเอียด
ของคุณภาพบริการ (Quality) เพื่อการปรับปรุงท้ัง 2 ดานควบคูกัน 

5. การพัฒนาคุณภาพการดูแลตองเปนกระบวนการที่ทําอยางสม่ําเสมอ (Regular) และตอเนื่อง 
(Continuous) เพื่อทําใหทราบผลการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลง และสามารถใชทําฐานขอมูล
เปรียบเทียบ (Benchmark) ของแตละตัวชี้วัดของหนวยงานเทียบกับเวลาที่ผานไปและเปรียบ 
เทียบกับหนวยงานอื่นในชวงเวลาเดียวกันได 

6. การพัฒนาการดูแลผูติดเชื้อและผูปวยเอดสตองการความรวมมือจากทุกฝายทั้งจากภายใน
หนวยงานและหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ การทํางานเปนทีม การแลกเปลี่ยนเรียนรู และการ
สนับสนุนซึ่งกันและกันจึงตองพัฒนาไปพรอมกัน เพื่อทําใหเกิดระบบการพัฒนาคุณ ภาพการ
ดูแลผูติดเชื้อและผูปวยเอดสท่ียั่งยืน 

 
          ประเทศไทยมีผูติดเชื้อและผูปวยเอดสจํานวนมาก การดูแลรักษาตองใชเวลายาวนานและ
ทรัพยากรจํานวนมาก การพัฒนาคุณภาพการดูแล นอกจากจะทําใหผูติดเชื้อและผูปวยเอดสมีสุขภาพ
และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแลว ยังเปนการใชทรัพยากรในการดูแลรักษาอยางคุมคา และทําใหความ
พยายามและความเสียสละที่ผูดูแลอุทิศใหผูติดเชื้อและผูปวยเอดสมีคุณคาและบรรลุผลอยางแทจริง  
ทุกฝายจึงตองชวยกันสรางระบบการพัฒนาคุณภาพการดูแลที่ตอเนื่องและยั่งยืนตอไป        
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วตัถุประสงคของการอบรม 
 

เพื่อใหผูเขารับการอบรม สามารถ 
1. มีความรู และทัศนคติท่ีดีตอกระบวนการพัฒนาคุณภาพการดูแลผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส 
2. เขาใจการพัฒนาคุณภาพการดูแลผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส ตามรูปแบบของ HIVQUAL-T ได 
3. เขาใจวิธีการวัดผลการปฏิบัติงานการดูแลผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส โดยใชโปรแกรม

คอมพิวเตอร HIVQUAL-T รวมทั้งสามารถใชประโยชนผลจากการวิเคราะหของโปรแกรม
ไดอยางเหมาะสม 

4. ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการดูแลผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสตามรูปแบบของ HIVQUAL-T ได 
5. สอน แนะนํา กํากับติดตาม และใหคําปรึกษาการพัฒนาคุณภาพการดูแลผูติดเชื้อผูปวยเอดส 

ตามรูปแบบของ HIVQUAL-T ได 
 
ผูเขารับการฝกอบรม 
 

การอบรมนี้จะแบงเปน 2 ลักษณะ คือ 
1. การอบรมสําหรับผูสอน และโรงพยาบาลพี่เลี้ยง ผูเขารับการอบรมจะประกอบดวย  

• เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานเอดส หรืองานที่เกี่ยวของกับการดูแลผูติดเชื้อเอชไอวี/
เอดส  และหรือ เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบดานขอมูล จาก  

1.1  สํานักงานควบคุมโรค ทั้ง 12 เขต  เขตละ 2 คน  
1.2  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ทุกจังหวัด  จังหวัดละ 1 คน 
1.3  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติเขต 13 เขต  เขตละ 1 คน 
1.4  เจาหนาที่โรงพยาบาล ประจําจังหวัด ทั้ง 75 จังหวัด  โรงพยาบาล ละ 2 คน 

2. การอบรมสําหรับผูปฏิบัติในโรงพยาบาล ผูเขาอบรมจะประกอบไปดวย 
2.1  เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานเอดส หรืองานที่เกี่ยวของกับการดูแลผูติดเชื้อ 

 เอชไอวี/เอดส  1 คน 
2.2  เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานคุณภาพ ของโรงพยาบาล  1 คน 
2.3  เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานดานขอมูลขาวสารและสาระสนเทศ และหรือ   

 เจาหนาท่ีทางหองปฏิบัติการ  1 คน 
 

ระยะเวลาการอบรม 
 

1. สําหรับผูสอนและโรงพยาบาลพี่เลี่ยง       3  วัน 
2. สําหรับผูปฏิบัติงานในโรงพยาบาล 1- 2   วัน 

 
เนื้อหาหลักสําหรับการฝกอบรม 
 

1. ภาพรวมรูปแบบของ HIVQUAL-T (HIVQUAL-T Model: Introduction) 
• การพัฒนาคุณภาพการดูแลผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส (HIV care quality improvement) 
• ความเปนมาและรูปแบบของ HIVQUAL-T (HIVQUAL-T model) 
• โครงสรางพื้นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ (Infrastructure for quality improvement) 



 5

2. วิธีการวัดผลการปฏิบัติงานการดูแลผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส  (HIVQUAL-T: Performance 
Measurement Methodology) 

• ความสําคัญของการวัดผล และการใชขอมูลตอการคุณภาพงาน (Important of PM 
and data control chart) 

• ขั้นตอนการวัดผล (Performance measurement steps) 
• ตัวชี้วัดใน HIVQUAL-T (HIVQUAL-T Indicators) 
• การรายงานผลจากการวัด (Reports) 

3. การวัดผลการปฏิบัติงานดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร (HIVQUAL-T: Software management) 
• บทนํา (Introduction) 
• การติดตั้งโปรแกรม (Installation) 
• การรวบรวมรายชื่อผูปวยและการโอนรายชื่อ เพื่อเขาสูโปรแกรมคอมพิวเตอร 

(Case listing and Import) 
• การสุมตัวอยาง (Sampling) 
• การลงขอมูลในโปรแกรมคอมพิวเตอร (Data entry) 
• การวิเคราะหและรายงานผลขอมูล (Reporting) 
• การจัดการสงออกและนําเขาขอมูล (Data Export/Import)) 
• การฝกปฏิบัติการวัดผลทุกขั้นตอน (Software management exercises) 
• การทบทวน ทดลองปฏิบัติ ถาม-ตอบ (Review/ Try out/ FAQ) 

4. การปรับปรุงคุณภาพ (HIVQUAL-T: Quality Improvement) 
• การใชผลการวัดจาก HIVQUAL-T มาใชในการพัฒนาคุณภาพการดูแลผูติดเชื้อ/

ผูปวยเอดส ( PM report analysis based for QI) 
• การวางแผนการดําเนินงานปรับปรุงคุณภาพ (QI planning) 

i. ตัวอยาง Best practices และการสนับสนุนโครงสรางพื้นฐานเพื่อการพัฒนา
คุณภาพที่ไดผล  

ii. ตัวอยาง รูปแบบการปรับปรุงคุณภาพ และเครื่องมือที่ใชในการปรับปรุงคุณภาพ 
ประสบการณจาก 3 จังหวัด ภาคเหนือ (HIV care packages and tools) 

iii. ตัวอยางการมีสวนรวมของผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสในงานปรับปรุงคุณภาพ 
(Clients involvement in quality improvement) 

• การแลกเปลี่ยนเรียนรูแบบกลุม (Group learning) 
5. การวางแผนขยายการดําเนินงานในเขตและจังหวัด (สําหรับผูสอนและโรงพยาบาลพี่เลี้ยง) 

 
กลวิธีการฝกอบรม 
 

 รูปแบบการฝกอบรม ประกอบดวย การบรรยาย ซักถาม และการฝกปฏิบัติ  
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อุปกรณการฝกอบรม 
 

1. คูมือการฝกอบรมการพัฒนาคุณภาพการดูแลผูติดเชื้อผูปวยเอดสดวยโปรแกรม HIVQUAL-T 
2. คอมพิวเตอร PC หรือ Notebook 
3. CD โปรแกรม HIVQUAL-T version 4  และเอกสารที่เก่ียวของ 
4. แบบฟอรมบันทึกสุขภาพผูปวย เพื่อฝกปฏิบัติการบันทึกขอมูลในโปรแกรมคอมพิวเตอร 
5. สมุดบันทึก หรือกระดาษ 
6. ปากกา 
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หลักสูตร 1 
ภาพรวมรูปแบบ HIVQUAL-T 

 

 
วัตถุประสงค 
 

1. เพื่อใหผูท่ีเขารับการฝกอบรม เขาใจกระบวนการ และขั้นตอนของการพัฒนาคุณภาพตาม
รูปแบบของ HIVQUAL-T 

2. เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมรับทราบความเปนมาของการดําเนินงาน HIVQUAL-T ใน
ประเทศไทย 

3. เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรม มองเห็นประโยชนของการนํารูปแบบHIVQUAL-T ไปใช 
4. เพื่อใหผูรับการฝกอบรมสมัครใจเขารวมเพ่ือสรางระบบ HIVQUAL-T 

 
วิธีการ 
 

1. บรรยาย ครอบคลุมประเด็น 
• การดูแลรักษาผูติดเชื้อเอดสในประเทศไทย 
• ความเปนมาของ HIVQUAL 
• ปรัชญาของ HIVQUAL-T 
• องคประกอบของ HIVQUAL-T  ใน 4 องคประกอบ 

i. โครงสรางพื้นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ (Infrastructure for Quality 
Improvement) 

ii. การวัดผลการปฏิบัติงานการดูแลผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส (Performance 
Measurement) 

iii. การพัฒนาคุณภาพการดูแลผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส (Quality Improvement) 
iv. การแลกเปลี่ยนเรียนรูแบบกลุม (Group Learning) 

2. ซักถาม 
 
ระยะเวลา 1 ชั่วโมง 
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การพัฒนาคุณภาพการดูแลผูติดเช้ือและผูปวยเอดสดวย 
HIVQUAL-T Model

Infrastructure

Group Learning

 

ประเด็นสําคัญ 

•  แนะนําหลักการและองคประกอบของ HIVQUAL-T Model 

•  ขยายการดําเนินงานเพื่อใหเปนระบบการพัฒนาการดูแลผูติดเช้ือและผูปวยเอดสของ  

 ประเทศ โดยผสมผสานกับแนวทางการดูแลฯ กระบวนการพัฒนาคุณภาพและแผนงาน   

 เอดสของประเทศ 

•  เลข 4 มีความหมายถึง 4 องคประกอบ 
 

2

ปรัชญาของ HIVQUAL
HIVQUAL Philosophy

Infrastructure
โครงสรางพื้นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ

คุณภาพของบริการ  

การปรับปรุง
คุณภาพบริการ

การวัดผล
การปฏิบัติงาน

ความสมดุลย

 
 

 

 

วิธีการ: บรรยาย /
ซักถาม ตาม Power 
Point presentation 
 
ระยะเวลา: 1 ชั่วโมง 
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ประเด็นสําคัญ 

•  ทบทวนปรัชญา HIVQUAL-T คือ ความสมดุลยระหวาง IQI / PM / QI 

•  ประสบการณในประเทศไทย ไดดัดแปลงกระบวนการของแตละข้ันตอนโดยยึดความ  

 สมดุลและเกิดผลในการเปลี่ยนแปลงใหมากที่สุด 

3

องคประกอบ
HIVQUAL-T Model: Components
1. โครงสรางพ้ืนฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ (Infrastructure for Quality Improvement)

• เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพ

2. การวัดผลปฏิบัติงาน (Performance Measurement)

• เพื่อคนหาปญหาและจุดออน และการวัดผลชํ้าเพื่อแสดงความกาวหนาและความสําเร็จ

3. การปรับปรุงคุณภาพ (Quality Improvement)

เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เปนประโยชนตอผูปวย ผูดูแลและหนวยงาน

4. การเรียนรูแบบกลุม (Group Learning)

• การแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณในการพัฒนาคุณภาพของผูปฏิบัติงานและองคกร เพื่อการปรับใชใหเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบกาวกระโดด

 
ประเด็นสําคัญ 

•  องคประกอบของ HIVQUAL-T Model 4 องคประกอบ ที่จําเปนตองดําเนินการครบ 

•  องคประกอบที่ 4 การเรียนรูแบบกลุม สงเสริมการทํางานเปนทีมและชวยเรงผลพัฒนา  

 แบบกาวกระโดด 

4

โครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
Infrastructure for Quality Improvement (IQI)

หมายถึงโครงสรางและทรัพยากรที่จําเปน (หรือเปนพื้นฐาน) สําหรับ
โครงสรางการพัฒนาคุณภาพ: วิสัยทัศน ภารกิจ ความมุงมั่น คณะกรรมการ ทีมงาน วัฒนธรรมองคกร ฯลฯ
ทรัพยากรงานบริการ: เวชภัณฑ การตรวจทางหองปฏิบัติการ ฯลฯ

HIVQUAL-T model
แนะนําใหใชโครงสรางท่ีมีอยูดวยการผสมผสานหรือปรับปรุงเพิ่มเติม

ตองมีการเคลื่อนไหว จริงจัง สม่ําเสมอและตอเน่ือง
หัวใจสูความสําเร็จ
• กําหนดเปาหมายรวมกันใหมีความชัดเจนและวัดได

• การทํางานเปนทีม 
• การมีสวนรวมของผูปวยและชุมชน

• การสื่อสาร 2 ทาง
เครื่องมือสํารวจองคกรดานคุณภาพ (Organizational Quality Assessment Tool)
• ช้ีทิศทางกระบวนการทํางาน และการสรางความเขมแข็งของโครงสราง

 
ประเด็นสําคัญ 

•  IQI เปนพ้ืนฐานของการพัฒนาคุณภาพ 

•  ควรใชและสรางความเขมแข็งของโครงสรางท่ีมอียู 

•  การทํางานเปนทีมคือหัวใจแหงความสําเร็จ 

•  เครื่องมือสํารวจองคกรดานคุณภาพเปนแนวทางการปรับปรุงและสรางความเขมแข็ง 

 ของ IQI 
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5

เคร่ืองมือสํารวจองคกรดานคุณภาพ Organizational Quality 
Assessment Tool

ประเมินความเห็นผูปฏิบัติงาน (ทีมดูแล) เก่ียวกับองคกรดาน

โครงสรางดานคุณภาพ (Quality Structure)

การวางแผนดานคุณภาพ (Quality Planning)

การวัดคุณภาพ (Quality Performance Measurement)

กิจกรรมการปรับปรุงคุณภาพ (Quality Improvement Activities)

การมีสวนรวมของบุคลากร (Staff Involvement)

การประเมินผลการพัฒนาคุณภาพ (Evaluation of Quality Program)

ใชคาเฉลี่ย (คะแนนเต็ม 90) และใชภายในโรงพยาบาล

ประเมินปละ 1 คร้ัง

 
ประเด็นสําคัญ 

•  ประเมินโดยผูปฏิบัติงาน (ทีมงาน) 

•  ควรทําเปนประจําทุกป 

 

6

การวัดผลการปฏิบัติงาน
Performance Measurement (PM)

คุณสมบัติของกระบวนการการวัดผลที่ตองการ 
เรียบงาย ใชทรัพยากรนอย
รวดเร็วและแมนยํา

แสดงการเปลี่ยนแปลงได

ทําไดดวยหนวยงานเอง

เปรียบเทียบระหวางหนวยงานได

หัวใจสําคัญของ PM ตาม HIVQUAL-T Model
ความซื่อสัตยทุกข้ันตอน

ตองนําเขาสูกระบวนการปรับปรุงคุณภาพ

ตองใชวัดผลการปรับปรุงนั้น (วัดผลซ้ําเปนประจํา สมํ่าเสมอ)

หลักการ PM ตาม HIVQUAL-T Moodel
ใชวิธีสุมตัวอยาง

ใชคอมพิวเตอรขนาดเล็ก

ไมจําเปนตองมี computer HIV database (ถามี จะพัฒนาใหเชื่อมตอกันได)

 
 

ประเด็นสําคัญ 

•  PM ตาม HIVQUAL-T Model เนนกระบวนการที่งาย ประหยัด ใชงานไดจริง แสดงการ 

 เปลี่ยนแปลง (ความกาวหนา)และการเปรียบเทียบได 
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7

ตัวชี้วัด
HIVQUAL-T Indicators (version 4)

1. การติดตามผลการตรวจ CD4 (Monitoring HIV status) 
Viral Load ในรายท่ีรับยา ARV

2. การปองกันโรคติดเชือ้ฉวยโอกาส (PCP, Cryptococcosis)
Pen., MAC

3. การรักษาดวยยาตานไวรัส (Antiretroviral therapy)
Service adherence (มาตรวจและรับยาตามนัด)

Drug adherence (กินยาตามกําหนด)

4. การคัดกรองและการรักษาวัณโรค (Tuberculosis) 
ผูปวย TB/HIV ไดรับการดูแล
ผูปวย HIV ไดรับการคัดกรองหาการติดเชื้อ TB

5. การปองกันการแพรเชือ้ (Prevention with positive)
การตรวจคัดกรองโรคติดตอทางเพศสัมพันธ (Syphilis, CT, NG, ulcer)

6. การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในหญิงติดเชือ้ (Pap smear screening) 

 
ประเด็นสําคัญ 

•  ตัวชี้วัดของ HIVQUAL-T Model สรางจากแนวทางการดูแลฯ ของประเทศ ความรูใหม 

 และแผนงานเอดสแหงชาติ 

•  การเปรียบเทียบโรงพยาบาล ใชเฉพาะตัวชี้วัดหลัก 
 

8

โปรแกรมคอมพิวเตอร
HIVQUAL-T Software
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ประเด็นสําคัญ 

•  แสดงตัวอยางหนาตาของโปรแกรม 
 

9

ตัวอยางรายงาน
HIVQUAL-T Report Example

 
 

ประเด็นสําคัญ 

•  แสดงตัวอยางรายงานจากโปรแกรม 
 

10

การกํากับความกาวหนาระดับโรงพยาบาล
Progress Monitoring & Hospital Benchmarking

0%

20%

40%

60%

80%

100%

CD4 ARV PCP Cry MAC TB VDRL PAP

2003

2004

 
 

ประเด็นสําคัญ 

•  แสดงการใช HIVQUAL-T indicators กํากับ (monitor) ความกาวหนาของการพัฒนา 

 คุณภาพของโรงพยาบาล ดวยการเปรียบเทียบ (benchmarking) ตัวเอง 

 

 

 

 



 13

11

การปรับปรุงคุณภาพ 
Quality Improvement (QI)

Infrastructure

 
 

ประเด็นสําคัญ 

•  PM ไมมีประโยชน ถาไม 

•  ทํา QI ตอ 

•  ไมนําไปใชใน QI 
 

What are we trying to 
accomplish?

How will we know that a change is 
an improvement?

What change can we make that will 
result in improvement?

Act Plan

Study Do

วิธีการเพื่อการเปลี่ยนแปลง
Method for Change

Model 
for 

Improvement 

Check

 
 

ประเด็นสําคัญ 

•  วิธีการเพื่อการเปล่ียนแปลง (พัฒนาคุณภาพ) มี 2 ข้ันตอนหลัก 

•  ข้ันตอนที่ 1 ตองทําใหทีมงานและองคกร 

  รูวัตถุประสงค 

  MFI 

  model 

•  ข้ันตอนที่ 2 ลงมือปฏิบัติ 

- วางแผน- ดําเนินงาน-  วิเคราะห / ทบทวน- ดําเนินการ 
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13

แผนตรวจสอบการรับบริการทางการแพทย (Medical service checklists)
ชดุบริการการดูแล (Care package for each unit/service/visit)
การรณรงคการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Campaign for Pap smear)
การใหการปรึกษาเพื่อลดความเสี่ยง (Risk reduction counseling)
การสงเสริมการใชถุงยางอนามัยโดยกลุมผูติดเชือ้ (Condom use promotion by group / peer)
เครือขายการดูแลกับสถานีอนามัย (Care network with health centers)

ตัวอยางกิจกรรมและผลผลิต 
Examples: Quality  Improvement  Activities

 
 

14

0
10
20
30
40
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80
90

100

2003
2004

Example from Mae Lao hospital

Implemented QI activities

5 of 56: abnormal cases

TB screeningCD4 test Pap smear

ตัวอยางความกาวหนาโรงพยาบาล 
Examples: Hospital Progress

 
 

15

การเปรียบเทียบโรงพยาบาล
Hospital Benchmark

เปรียบเทียบตัวช้ีวัดหลัก
ระดับจงัหวัด

ระดับเขต

ระดับประเทศ (ความกาวหนารายป)

รูปแบบยังไมไดกําหนด
โดยเปดเผย

กําหนดรหัสโรงพยาบาล

ประโยชน
โรงพยาบาลรูระดับตนเอง และตั้งเปาหมายทีจ่ะไปถึง
สวนหนึ่งของการกํากับ NAP
ผูรับผดิชอบแสวงหาแนวทางแกไข
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16

การเรียนรูแบบกลุม
Group Learning

ความหมาย

เรียนรูวิธกีารปรับปรุงคุณภาพ และรวมจัดการความรูจากผูอ่ืน เพื่อการพัฒนาแบบกาวกระโดดและเสริมสรางกําลังใจซ่ึงกันและ
กัน

ตัวอยางจาก U.S.

Voluntary workshops monthly

Regional groups with common projects

Learning networks

ระดับการเรียนรูแบบกลุมตาม HIVQUAL-T Model
ระดับโรงพยาบาล (ทํากันเองภายในโรงพยาบาล ระหวางทีมงานและ units)

ระดับกลุมโรงพยาบาล (ภายในจังหวัด หรือกลุมโรงพยาบาลที่ทําเรื่องเดียวกัน)

ระดับเขต สคร. และ สปสช. (1-12, 1-13)

ระดับชาติ (ประมาณ ตุลาคม/พฤศจิกายน)

 
 

ประเด็นสําคัญ 

•  ความคิด มมุมอง ความรูและประสบการณที่หลากหลาย ชวยสงเสริมการเรียนรูทําให 

 การแกปญหาตางๆของการพัฒนาคุณภาพเปนไปอยางรวดเร็ว 

•  HIVQUAL-T System สงเสริมกลุมเรียนรูในทุกระดับ 

•  ถาไมมีปญหาที่ไมคาดคิด จะมีเวทีระดับชาติทุกป 
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Hospital Accreditation Forum: คร้ังที่ 5 (2548), ครั้งที่ 6 (2549)

ความเปนไปไดในการบูรณาการการวัดคุณภาพการดูแลผูปวยเอชไอวีทางคลินิกกับระบบรับรองคุณภาพของโรงพยาบาล

เวทีเสวนาเรื่องการพัฒนาคุณภาพการดูแลผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสดวยโปรแกรม HIVQUAL-T
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ประเด็นสําคัญ 

•  การแลกเปล่ียนความรู HIVQUAL-T ใน HA Forum 
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จุดแข็ง
Strength of HIVQUAL-T (6S)

SSpecific (เฉพาะ)

ใชตัวช้ีวัดหลัก ๆ 6 ตัวที่ช้ีเฉพาะการดูแลผูติดเช้ือและผูปวยเอดส

SSimple (งาย)
ใชเฉพาะขอมูลที่จําเปนตามตัวช้ีวัด, กรอกขอมูลในแบบฟอรม และลงขอมูลในคอมพิวเตอร

SSampling (ใชวิธีการสุมตัวอยาง)
กลุมตัวอยางนอย (30-100 ราย)

SShort (กระชับ)
ข้ันตอนนอย

SSelf- report (รายงานผลดวยตนเอง)
สามารถดําเนินการวัดผล ทํารายงาน และกํากับความกาวหนาการพัฒนาคุณภาพดวยตนเอง 

SSystematic (เปนระบบ)

ข้ันตอนการดําเนินงานเปนระบบ เปรียบเทียบตัวเองและระหวางโรงพยาบาลได

 
 

ประเด็นสําคัญ 

•  จุดแข็งของ HIVQUAL-T Model ที่เหมาะสมกับประเทศ 
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ขอจํากัด
HIVQUAL-T Limitation

ตัวช้ีวัดจํากัดเฉพาะการดูแลผูปวยเอชไอวีทางคลินิก

การดูแลทางคลินิคเปนรากฐานของการดูแลดานอ่ืน

อยูระหวางการพัฒนา: VCT, DCC, pediatric

วัดผลเฉพาะผูปวยทีไ่ดรับการบนัทกึการวินิจฉัยวาติดเช้ือเอชไอวีแลวเทา นั้น

ผูปวยท่ีไมไดรับการบันทึกการวินิจฉัยจะไมไดรับการวัด

ตองการความสมบรูณของขอมูลใน OPD card / แฟมผูปวย
HIVQUAL-T ชวยสงเสริมใหการเก็บขอมูลในปตอไปมีความสมบูรณขึ้น

การพัฒนาคุณภาพจะเกิดข้ึนไดตองทําครบทกุองคประกอบ

ใชประโยชนจากขอมูล

กิจกรรม / กระบวนการ ท่ีทําอยางจริงจัง ตอเน่ือง สมํ่าเสมอ 

 
ประเด็นสําคัญ 

•  ขอจํากัด HIVQUAL-T Model ขอที่ 1 -3 จะไดรับการแกไขในเร็ววัน 

•  ขอท่ี 4 อยูทีผูเกี่ยวของในระบบ (ผูดูแล ทีมงาน โรงพยาบาล สสจ. สคร. สอวพ. 

สปสช.) 
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สรุป
Conclusion

HIVQUAL-T Model มีองคประกอบที่ตองมีความเขมแข็ง
โครงสรางพ้ืนฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
การวัดปฏิบตัิงาน
การปรับปรุงคุณภาพ
การเรียนรูแบบกลุม

HIVQUAL-T พัฒนาจาก/เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
ส่ิงแวดลอมดานการพัฒนาคุณภาพ
ประสบการณการดูแลของบคุลากร
แนวทางการดูแลฯและแผนงานเอดสแหงชาติ (National AIDS Program; NAP)
ผสมผสานกับเทคโนโลย่ีทีเ่รียบงาย ไมแพง
มุงสรางเปนระบบมาตรฐานของประเทศ

 
 

ประเด็นสําคัญ 

•  HIVQUAL-T Model สรางใหเหมาะสมตามบริบทของประเทศ 

• การพัฒนาคุณภาพตาม HIVQUAL-T Model ตองทําครบทุกองคประกอบ 
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ระบบ HIVQUAL-T
HIVQUAL-T System

กระทรวง

สาธารณสุข

สํานักงาน

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ

ศูนยความรวมมือไทย - สหรัฐดานสาธารณสุข

 
 


