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 หลักสูตรที่ 4 
การพัฒนาคุณภาพการดูแลผูติดเชื้อและผูปวยเอดสในประเทศไทย 

(Quality Improvement in HIV/AIDS treatment and care in Thailand) 
 
 

 แนวคิดการบูรณาการการพัฒนาคุณภาพบริการการดูแลรักษาผูติดเชื้อและผูปวยเอดสกับ
ระบบการพัฒนาและรักษาคุณภาพบริการในโรงพยาบาล 
 
วัตถุประสงค    
 

1. ความรูในเรื่องหลักการและขั้นตอนของการพัฒนาและรับรองคุณภาพของโรงพยาบาล 
2. สามารถเชื่อมโยงการพัฒนาคุณภาพบริการในการดูแลรักษาผูติดเชื้อและผูปวยเอดสเขากับ

ระบบการพัฒนาและรับรองคุณภาพบริการของโรงพยาบาล 
 

วิธีการ 
 

1. การบรรยาย    
2. การอภิปรายกลุมใหญ 

 

หัวขอและเนื้อหา 
 

1. ความหมายของคุณภาพ 
2. กระบวนการ / ขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลตามแบบ HA 
3. HPH คืออะไร 
4. ความเชื่อมโยงระหวาง HA และ HPH 
5. การบูรณาการการพัฒนาคุณภาพบริการในการดูแลรักษาผูติดเชื้อและผูปวยเอดสของ

โรงพยาบาล คือ HA และ HPH 
 

ระยะเวลา 4 ชั่วโมง 
 

สื่อและอุปกรณ 
 

1. เอกสารประกอบการบรรยาย 
2. แผนใส / PowerPoint Presentation 

 
การประเมินผล 
 

1. จากการสังเกตความสนใจ และการมีสวนรวมในกิจกรรม 
2. จากคะแนนการทดสอบ กอน - หลัง การอบรม (เฉพาะแผนการสอนที่ 2) 
3. จากการประเมินผลความพึงพอใจในการอบรมของหัวขอสวนน้ีในเรื่องประโยชนที่จะ

นําไปใช ความรู และความสามารถในการถายทอดของวิทยากร ความเหมาะสมทางสื่อการ
สอน และเวลาที่ใช และอุปกรณที่ใช  รวมทั้งความเหมาะสมของวิธีการสอน และเวลาที่ใช 
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เอกสารประกอบ 1 
 
ความหมายของคุณภาพ  
 

 ผูทรงคุณวุฒิหลายทานไดใหความหมายของคําวา “คุณภาพ” ซึ่งพอจะนํามาสรุปไดพอ
สังเขป คือ  
 - Crosby  ใหความหมายของคําวา  “คุณภาพ  คือ  ความสอดคลองกับความตองการ” ซ่ึง
หมายถึงวา การจะบรรลุถึงคุณภาพได จะเกิดขึ้นเมื่อไดทําใหสอดคลองกับมาตรฐานที่ไดระบุไวแลว 
(Crosby ,1997) 
 - Juran  ใหความหมายของคําวา “คุณภาพ คือ ความเหมาะสมหรือคุณคาของผลิตภัณฑ
หรือบริการที่ตรงตามความตองการของผูใช”  (Juran, 1992) 
 - Fiegenbaum  ใหความหมายของคําวา “คุณภาพ คือ ความสามารถที่จะผลิตใหผลผลิต
น้ันตรงกับวัตถุประสงคที่ไดตั้งเอาไวดวยตนทุนคาใชจายที่ต่ําที่สุด”  (Fiegenbaum, 1951) 

- The American Heritage Dictionary ใหความหมายของคําวา “คุณภาพ คือ 
ลักษณะเฉพาะอยางที่แสดงถึงคุณคา ลําดับขั้น หรือระดับของความเปนเลิศหรือความคาดหวัง” 
(The American  Dictionary Second Collage Edition, 1976) 

- Canadian Council on Health Facilities Accreditation (CCHFA) ใหความหมาย
ของ “คุณภาพ” วาเปน “ระดับของการจัดบริการที่ทําใหกับผูปวยเพื่อเพิ่มผลดีและเหมาะสมกับความ
ตองการ โดยลดผลที่ผูปวยไมตองการ” (Canadian Council on Health Facilities Accreditation, 
1991) 
 
คุณภาพสําหรับการบริการดูแลรักษาทางการแพทย 
 

 ในปจจุบัน คุณภาพสําหรับการบริการดูแลรักษาทางการแพทยเปนเรื่องที่กลาวถึงกันมาก  
มีการใชคําศัพทตาง ๆ กันไป  คําที่มีผูใชกันมากยังเปนที่ถกเถียงกันอยางแพรหลาย  คือ  “คุณภาพ
บริการ (quality of service)” และ “คุณภาพการดูแล (quality of care)”  ซึ่งมักมีผูใชสลับกันอยู
บอย ๆ ในกรณีที่เกี่ยวของกับระบบบริการทางสุขภาพและโรงพยาบาล (Blumenthal, 1996)  
ณ ที่น้ี จะขอกลาวถึงนิยามของ “คุณภาพการดูแล” หรือ “quality of care” เนื่องดวยเปนคําที่มีการ
ใชกันแพรหลายในวรรณกรรมระดับนานาชาติ  

 

 แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพของการดูแลเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา  ผูเชี่ยวชาญหลายทานตอง
ใชความอุตสาหะเกือบทศวรรษ เพื่อคนหาความหมายที่รัดกุมและนําไปใชไดในทางปฏิบัติ 
(Palmer, et al., 1991)  ความหมายของคุณภาพการดูแล  พอจะนํามาสรุปไดดังน้ี 

-  Donabedian (1980) ใหความหมายของการดูแลที่มีคุณภาพสูงวา “เปนการดูแลที่
คาดหวังไววามีมาตรการที่จะชวยใหเกิดความผาสุก และความปลอดภัยแกผูมารับบริการ โดยได
ประเมินอยางละเอียดถึงผลไดและผลเสียที่จะเกี่ยวของตามมาในการดูแล” 
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-  American Medical Association นิยามการดูแลรักษาที่มีคุณภาพสูงวา “เปนการ
ชวยเหลือที่กระทําอยางตอเนื่องเพื่อปรับปรุงและดํารงไวซ่ึงคุณภาพชีวิตของผูปวย และทําใหผูปวย
อายุยืนยาวขึ้น (American Medical Association, 1986) โดยการสงเสริมสุขภาพการปองกัน 
โรคและการดูแลรักษาที่ถูกตองเหมาะสม การใหผูปวยมีสวนรวมรับทราบขอมูลตางๆ การนําความรู
ทางวิทยาศาสตรมาเปนพื้นฐาน และการใชทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพ มาเปนคุณสมบัติที่
กําหนด” 

-    Institute of Medicine กลาวไดวา “คุณภาพควรประกอบดวยความพึงพอใจดานสุขภาพ
ของประชาชน หรือแตละบุคคลตอระดับการใหบริการสุขภาพที่จัดใหสอดคลองกับความรูที่มีอยูใน
ปจจุบัน” (Lohr, 1990) 

 

จากความหมายอันหลากหลายและความซับซอนของคําวาคุณภาพทําใหเกิดความสับสนขึ้น
แมในกลุมผูเชี่ยวชาญเอง Donabedian ผูนําดานทฤษฎีและการจัดการดานคุณภาพการดูแลไดให
คําแนะนําไววา “ความหลากหลายเปนสิ่งที่ถูกตอง เนื่องจากวาคุณภาพการดูแลนั้นขึ้นอยูกับวาเรา
กําลังศึกษาที่จุดไหนตามสภาพความเปนจริงและระดับความรับผิดชอบที่เรามีอยู” และมุมมองที่
หลากหลายนั้นจะนําไปสูวิธีการสรางเกณฑการวัดและการจัดการที่แตกตางกัน 

 

อยางไรก็ตามหากจะสรุปนิยามของคุณภาพใหครอบคลุมเพื่อเปนหลักสําหรับการทําความ
เขาใจและเพื่อนํามาเปนกรอบสําหรับการพัฒนาคุณภาพ โดยเฉพาะในการประเมินคุณภาพและ
สรางเครื่องชี้วัดคุณภาพนั้น  คุณภาพสําหรับบริการการดูแลทางการแพทย อาจมีนิยามไดดังน้ี 

 
คุณภาพ  หมายถึง  “คุณลักษณะที่เปนไปตามมาตรฐานที่เหมาะสม  ปราศจากขอผิดพลาด  

ทําใหเกิดผลลัพธที่ดี และตอบสนองความตองการของผูใชบริการเปนที่พึงพอใจ”  
 

เปาหมายของการพัฒนาคุณภาพ 
 

 ผูไดรับประโยชนจากการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล คือ ผูปวย เจาหนาที่ และ
โรงพยาบาล หากความตองการของทั้ง 3 กลุมสอดคลองกันมากเทาไร จะยิ่งทําใหการพัฒนา
คุณภาพมีความยั่งยืนมากขึ้นเทาน้ัน 
 

 ประโยชนสําหรับผูปวย ไดแก ความเสี่ยงตอการประสบความสูญเสียหรือภาวะแทรกซอน
ลดลง  คุณภาพการดูแลรักษาดีขึ้น  ไดรับการพิทักษสิทธิผูปวยและศักดิ์ศรีของความเปนคนมากขึ้น 
 

 ประโยชนสําหรับเจาหนาที่ปฏิบัติงาน ไดแก ความเสี่ยงตอการเจ็บปวยจากการทํางานลดลง
ความเสี่ยงตอการเขาใจผิดระหวางผูปวยกับเจาหนาที่ลดลง  สิ่งแวดลอมในการทํางานและ
ประสานงานดีขึ้น  เจาหนาที่ไดเรียนรูและพัฒนาศักยภาพของตนเอง 
 

 ประโยชนสําหรับโรงพยาบาล ไดแก การเปนองคกรเรียนรู  สามารถรองรับการเปลีย่นแปลง
และมีการพัฒนาอยางตอเนื่องสูความเปนเลิศ  ทําใหองคกรอยูรอดและยั่งยืน 
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เปาหมายของการรับรองคุณภาพ 
 

 เปาหมายของการรับรองคุณภาพ  ไดแก  
1. การกระตุนใหโรงพยาบาลเกิดแรงจูงใจในการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง 
2. การสรางความรับผิดชอบตอสังคม (Social accountability) ซึ่งโรงพยาบาลทั้งรัฐและ 

เอกชนจะตองแสดงออกเพื่อใหสังคมมีความมั่นใจตอระบบบริการของโรงพยาบาล ดวย
การยินยอมใหองคกรภายนอก ซึ่งมีความรูความเขาใจในระบบการดูแลผูปวยเขาไป
ประเมินตามกรอบที่ตกลงรวมกัน 

3. การใหขอมูลขาวสาร เพื่อประกอบการตัดสินใจของผูบริโภค 
4. การสรางสังคมแหงการเรียนรูรวมกัน โดยการที่ผูบริหารและผูประกอบวิชาชีพของ 

โรงพยาบาลตาง ๆ ทําหนาที่เปนที่ปรึกษาและผูประเมินในลักษณะของอาสาสมัคร 
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เอกสารประกอบ 2 
 
กระบวนการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลตามแบบ HA 
 

เพื่อใหสอดคลองกับความคาดหวังของผูเกี่ยวของทุกฝาย กลาวคือ ประชาชนในทุกพื้นที่
ตองการไดรับบริการที่มีคุณภาพโดยเร็วที่สุด  สถานพยาบาลตองการพัฒนาดวยวิธีการที่ลัดที่สุด
และเห็นความสําเร็จเปนลําดับขั้น  สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  จึงไดแบงลําดับ
ขั้นของการประเมินและรับรองเปน 3 ขั้น ดังน้ี 

 

 บันไดขั้นที่ 1 สู HA  เปนการดําเนินการที่เนนการมีเปาหมายของงาน ทบทวนปญหา/ 
ความเสี่ยงตาง ๆ นํามาแกไขปองกันการเกิดเหตุการณที่ไมพึงประสงคซํ้า มีการปฏิบัติตาม
มาตรการปองกันที่กําหนดไว โดยดําเนินการตอเนื่องอยางนอย 6 เดือน (เปนการปฏิบัติในชวงที่
สามขั้นตน ๆ)  ทั้งน้ีโดยไมปรากฏความเสี่ยงทางดานโครงสรางกายภาพและกําลังคนที่ชัดเจน 
 

 กิจกรรมที่จะตองใหความสําคัญสูงในขั้นน้ี คือ การสรางระบบทบทวนวิธีการทํางานและ
ผลงาน ซึ่งจะทําใหผูเกี่ยวของเห็นปญหาและโอกาสพัฒนาไดชัดเจนขึ้น ไดแก เครื่องชี้วัดของ
หนวยงาน คํารองเรียน การสงตอ การตรวจรักษาโดยผูที่มิใชแพทย เหตุการณวิกฤติ (การเสียชีวิต 
ภาวะแทรกซอน  อุบัติการณ) เวชระเบียน  ความเหมาะสมทางวิชาชีพและวิชาการ  ความเหมาะสม
ของการใชทรัพยากร  ปญหาของเครือขายบริการปฐมภูมิ  การทบทวนเหลาน้ีจะตองนํามาสูการ
แกไขปองกันซ่ึงผูเกี่ยวของรับทราบและปฏิบัติ 
 

 แมวากิจกรรมสวนใหญจะเปนเรื่องเกี่ยวกับการดูแลรักษาผูปวย  แตมิไดหมายความวา
หนวยงานที่มิไดใหการดูแลรักษาผูปวยโดยตรงจะไมตองทําอะไร  กิจกรรมที่ทุกหนวยงานสามารถ
ทําได คือ การทบทวนคํารองเรียน / ขอคิดเห็นของผูรับบริการ  การคนหาและปองกันความเสี่ยง 
การทบทวนอุบัติการณ  การทบทวนการใชทรัพยากร  การติดตามเครื่องชี้วัดสําคัญ 
 
 บันไดขั้นที่ 2 สู HA  เปนการบูรณาการแนวคิดการบริหารความเสี่ยง การประกันคุณภาพ 
และการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องเขาดวยกัน ในทุกระดับ (เทากับปฏิบัติในชวงที่สามได
สมบูรณ)  
 

 กิจกรรมที่จะตองใหความสําคัญสูงในขั้นน้ี คือ การนําขอมูลวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพ
มาสูการปฏิบัติ การติดตามเครื่องชี้วัดสําคัญ (โดยเฉพาะอยางยิ่งเครื่องชี้วัดทางคลินิก) การแสดง
ใหเห็นรูปธรรมของการใหบริการโดยเนนผูปวยเปนศูนยกลางและการทํางานเปนทีมระหวาง
วิชาชีพ 
 
 บันไดขั้นที่ 3 หรือการไดรับ HA  มีการปฏิบัติตามระบบและกระบวนการที่กําหนดไวใน 
มาตรฐาน HA อยางครบถวน  มีการเชื่อมโยงระบบงาน ขอมูลขาวสาร และความพยายามในการ
พัฒนาอยางชัดเจน จนเกิดวัฒนธรรมคุณภาพในองคกร 
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เอกสารประกอบ 3 
 
ความจาํเปนทีต่องมกีารพฒันาคณุภาพของโรงพยาบาลในการบรกิารดแูลรกัษาผูตดิเชือ้และผูปวย
เอดส 
 

 นับตั้งแตมีรายงานผูปวยเอดสเปนครั้งแรกในประเทศไทยในป พ.ศ.2527 กระทรวง
สาธารณสุข ไดพัฒนาและจัดบริการดูแลรักษาผูปวยเอดส โดยยึดหลักแนวคิดการใหบริการ
แบบตอเนื่องและครบวงจร (Comprehensive and Continuum of Care) และไดมีการถายทอด
แนวทางการปฏิบัติงาน ในลักษณะน้ีไปสูหนวยงานผูใหบริการ ไดแก โรงพยาบาลในระดับตาง ๆ 
และสถานีอนามัย ทําใหผูติดเชื้อเอดส และผูปวยเอดสไดรับการดูแลรักษาอยางเหมาะสมและ
ตอเนื่อง 
 

 การใหบริการดูแลรักษาผูติดเชื้อและผูปวยเอดสอยางตอเนื่องและครบวงจรนี้  จะ
ประกอบดวย การใหคําปรึกษา (Counseling)  การตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอดส (HIV testing) 
การใหบริการปรึกษาตามความสมัครใจแบบนิรนามรวมกับการตรวจเลือดหาการติดเชื้อ (HIV 
Voluntary Anonymous Counseling and Testing) การดูแลดานแพทย ซ่ึงครอบคลุมการ
จัดบริการปองกันและรักษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาส  การตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อฉวยโอกาส 
นอกจากนี้ การใหบริการยังประกอบดวยการปองกันการติดเชื้อเอดสจากแมสูลูกและการดูแลอยาง
ตอเนื่อง  การตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธในกลุมผูติดเชื้อเอดส  การบริการดานการ
พยาบาล  การสังคมสงเคราะหและสวัสดิการสังคม  การคุมครองสิทธิฯ ซ่ึงบริการเหลาน้ีจัดใหแก 
ผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส ตลอดจนผูไดรับผลกระทบจากเอดส รูปแบบวิธีจัดบริการอาจเปนการ
จัดบริการในหนวยงาน หรือใชวิธีการเยี่ยมบาน ซ่ึงลักษณะเปนบริการแบบองครวม 
 

 หนวยงานผูใหบริการ  นอกเหนือจากจะพัฒนาขีดความสามารถในการใหบริการตาม
บทบาทภารกิจของหนวยงานแลว  ยังไมไดประสานบริการกันในลักษณะของการเปนเครือขาย และ
วิธีการประสานบริการหลัก ไดแก การสงตอผูรับบริการเพื่อใหผูติดเชื้อ ผูปวยเอดส และผูไดรับ
ผลกระทบสามารถเขาถึงบริการที่เหมาะสมไดอยางรวดเร็ว ดังเชน ที่ไดมีการสงตอผูปวยที่มีปญหา
ทางการแพทยที่ซับซอนจากโรงพยาบาลขนาดเล็กหรือสถานีอนามัย เพื่อรับบริการทางการแพทย
และสาธารณสุขจากโรงพยาบาลที่มีขนาดใหญกวา  เปนตน  และการประสานบริการนี้ยังครอบคลุม
ถึงบริการทางสังคม และจิตวิทยา ซึ่งสามารถดําเนินการได โดยที่หนวยงานในเครือขายที่
ประกอบดวยหนวยงานของภาครัฐ องคกรเอกชนสาธารณประโยชน กลุมผูติดเชื้อ การประสาน
บริการเหลาน้ี สามารถดําเนินการไดโดยใชรูปแบบวิธี ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ 
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เอกสารประกอบ 4 
 

การบูรณาการการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลในการบริการดูแลรักษาผูติดเชื้อ และ 
ผูปวยเอดส กับ HA และ HPH 
 

- หัวใจสําคัญของการพัฒนาตามขอกําหนดในมาตรฐาน HA 
o การวิเคราะห หาจุดออนในระบบที่เปนอยู 
o ดําเนินการปรับปรุงหรือวางระบบใหม 
o ทบทวนมาตรฐานและเกณฑ พิจารณาเปนระยะ  
o จัดทํานโยบายและวิธีปฏิบัติเปนลายลักษณอักษร  
 

- หัวใจสําคัญของการพัฒนาตามขอกําหนดตามแนวคิด HPH  
o “แนวคิดการดูแลแบบองครวม”  ผูปวยมีปญหาดานอารมณ จิตใจ สังคม 

เศรษฐกิจ อะไรบาง  ปญหาไดรับการตอบสนองดีเพียงใด 
o “แนวคิดเรื่อง empowerment”  ผูปวยและครอบครัวควรมีความรูและทักษะใน

การดูแลตนเองในเรื่องใด  ขณะนี้สามารถทําไดตามที่ควรจะเปนหรือไม 
o “แนวคิดเรื่องการปองกันโรค”  ลดการกลับเปนซํ้าไดอยางไร  ปองกันการ

เจ็บปวยในลักษณะเดียวกันสําหรับสมาชิกอื่น ๆ ในครอบครัวและสังคมได
อยางไร 

o “แนวคิดเรื่องวิถีชีวิตและสิ่งแวดลอม”  ตองเตรียมผูปวยอยางไร จึงจะเกิดผลดีตอ
สุขภาพมากที่สุด โดยสอดคลองกับวิถีชีวิตและขอจํากัดเรี่องสิ่งแวดลอมของ
ผูปวย 
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ใบงานที ่1 
 

1. ใหผูเขารวมประชุมแบงกลุมยอย  กลุมละ  5- 8 คน 
2. แตละกลุมตั้งชื่อกลุมของตนเอง  เลือกประธานกลุม  เลขากลุม  และกําหนดบทบาทหนาที่

ของสมาชิก  ในการจดบันทึกสรุปผลการประชุมกลุมยอย  การเขียนแผนใส  และการ
นําเสนอผลตอกลุมใหญ 

3. ประเด็นระดมความคิดเห็นของกลุมยอย 
3.1 ปญหาที่พบในการบริการการดูแลรักษาผูติดเชื้อและผูปวยเอดสในโรงพยาบาล 
3.2 การแกไขปญหาใน 3.1 
3.3 ปญหาที่พบในขอ 3.1 มีผลกระทบตอคุณภาพการใหบริการดูแลรักษาของโรงพยาบาล 

ตามหลักการพัฒนาและรับรองคุณภาพมาตรฐานการใหบริการ  อยางไรบาง 
4. แตละกลุมใชเวลาในการระดมความคิดเห็น และสรุปประเด็นเพื่อนําเสนอ  ประมาณ 15 นาที 
5. แตละกลุมนําเสนอผลการรวมความคิดเห็น  กลุมละ  3 – 5  นาที 
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การประยุกตแนวคิดการประยุกตแนวคิด
การพัฒนาและรับรองคุณภาพมาตราฐานการพัฒนาและรับรองคุณภาพมาตราฐาน  HAHA /HPH/HPH

ในการดูแลรักษาผูติดเชื้อเอดสและผูปวยเอดสในการดูแลรักษาผูติดเชื้อเอดสและผูปวยเอดส

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

วัตถุประสงค
1.เพิ่มเติมความรูในเร่ืองหลักการและขั้นตอนของ
การพัฒนาและรับรองคุณภาพของโรงพยาบาล

2.สามารถเชื่อมโยงการพัฒนาคุณภาพบริการใน
การดูแลรักษาผูติดเชื้อและผูปวยเอดสเขากับ
ระบบการพัฒนาและรับรองคุณภาพบริการของ
โรงพยาบาล

 
 

วงลอของการพัฒนาคุณภาพ

ทําตามระบบ
(Implement the guideline)

วางระบบ
(Policy guideline)

วัด/ทบทวน/ตรวจสอบ
(Monitor/ Review)

ปรบัปรงุระบบ  (CQI, innovation)

Plan

Do Study

Act

 
 
 

วิธีการ : บรรยาย / 
ซักถามตาม 
Power Point 
presentation  
ระยะเวลา : 4  ช่ัวโมง 
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ขั้นที่ 1 สํารวจและปองกันความเส่ียง  
• นําปญหามาทบทวน เพื่อแกไขปองกัน
• ปฏิบัติตามแนวทางปองกันปญหา
• ครอบคลุมปญหาท่ีเคยเกิด/มีโอกาสเกิดสูง

ขั้นที่ 2 ประกันและพัฒนาคุณภาพ
• เร่ิมดวยการวิเคราะหเปาหมายและกระบวนการ
• ประกันและพัฒนาคุณภาพที่สอดคลองกับเปาหมายของหนวย
• ครอบคลุมกระบวนการสําคัญทั้งหมด
• ปฏิบัติตามมาตรฐาน HA ในสวนที่ไมยากเกินไป

ขั้นที่ 3 วัฒนธรรมคุณภาพ
•เร่ิมดวยการประเมินตนเองตามมาตรฐาน HA
•พัฒนาอยางเชื่อมโยง เปนองคกรเรียนรู
•ผลลัพธคุณภาพที่ดีขึ้น
•ปฏิบัติตามมาตรฐาน HA ไดครบถวน

บันไดสามขั้น สู HA
เพื่อเอ้ือตอทุกสวนในสังคม

 
 

เชื่อมโยงกระบวนการ
และระบบงาน

ครอบคลุมกระบวนสําคัญการ
ทั้งหมด

ครอบคลุมปญหาท่ีเกิดความครอบคลุม 

เพือ่สงัเคราะหการ
พฒันาและผลท่ีไดรับ

เพือ่การหาโอกาสพฒันาเพือ่ปองกันความเสีย่ง
(ไมเนนแบบฟอรม)

ประเมินตนเอง

มาตรฐาน HA 
ครบถวน

มาตรฐาน HA ที่จําเปนและ
ปฏิบัติไดไมยาก

ไมเนนมาตรฐานHAมาตรฐาน HA

เคร่ืองชี้วัดคุณภาพท่ีดี
ขึ้น

QA/CQI ที่สอดคลองกับ
เปาหมายหลักของหนวยงาน

ปฏิบัติตามแนวทางท่ี
กําหนด

เคร่ืองช้ีวัด 
ความสําเร็จ

องคกรเรียนรูและพฒันาP-D-C-A(QA)
C-A-P-D(CQI)

C-A-P-D
(RM/QA)

กระบวนคุณภาพ

ประเมินระดับการปฏิบัติ
ตามมาตรฐาน HA

วิเคราะหเปาหมายและ
กระบวนการอยางเปนระบบ

นําปญหามาทบทวนเพือ่
แกไขปญหา

จุดเร่ิม

สรางวัฒนธรรมคุณภาพเชิงรุกใชวิกฤติเปนโอกาสภาพรวม

ขั้นที่ 3ข้ันที่ 2ขั้นที่ 1

 
 

ความจําเปนท่ีตองมีการพัฒนาคุณภาพบริการของโรงพยาบาล
ในการบริการดูแลรักษาผูติดเช้ือและผุปวยเอดส

1. กระแสการเรียกรองการจัดบริการท่ีเทาเทียมและ
ไดมาตรฐาน

2. เอดสเปนประเด็นท่ีออนไหวตอปญหาสิทธิมนุษยชน
3. การบริการท่ียังขาดคุณภาพ
4. ความแตกตาง  ของ การบริการดูแลรักษาผูติดเช้ือและ

ผุปวยเอดสท่ีไดรับ
5. ภาระโรคท่ีเพ่ิมมากขึ้น จากจํานวนผูติดเช้ือและผุปวยเอดส

ท่ีเพ่ิมมากขึ้น
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ประโยชนท่ีจะไดจากการพัฒนาคุณภาพบริการของโรงพยาบาลในการ

บริการดูแลรักษาผูติดเช้ือและผุปวยเอดส

1.ประโยชนของผูติดเช้ือ  ผุปวยเอดส และครอบครัว
1.1 ผูปวยมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีสุขภาพกาย ใจดีข้ึน

สามารถดูแลตนเองและครอบครัวไดดีข้ึน
สามารถกลับไปทํางานได
สามารถอยูในสังคมได

1.2 คาใชจายในการดูแลรักษาลดลง เพราะไมปวยบอย
1.3 ผูปวยมีความรูเร่ืองโรค เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ในการดูแลตนเอง
2. ประโยชนของโรงพยาบาล

2.1ลดตนทุนการจัดบริการ
 

 
ประโยชนท่ีจะไดจากการพัฒนาคุณภาพบริการของโรงพยาบาลในการ

บริการดูแลรักษาผูติดเช้ือและผุปวยเอดส
2.2 ลดปญหาความผิดพลาดในการทํางาน
2.3 ลดอัตราการครองเตียง เพราะ OI ลดลง
2.4 โรงพยาบาลไดรับการยอมรับ / เช่ือถือมากยิ่งขึ้น
2.5 ทีมงานมีองคความรูและทักษะ
2.6 โรงพยาบาลมีการวิเคราะหตนเองและมีการพัฒนา

องคกรอยางตอเนื่อง
3. ประโยชนโดยภาพรวมของประเทศ

3.1 ลดคาใชจายโดยรวมของประเทศ
3.2 ลดอัตราการปวย ตายของผูปวย
3.3 ลดปญหาสังคม ( เด็กกําพรา คนชรา )
3.4 ลดปญหาในการพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ

 
 

Patient Care Improvement
ยึดเปาหมาย หลากหลายวิธี ไมติดรูปแบบ

ผูปวยHIV/ญาติ สามารถ
ดูแลสภาวะสุขภาพได
ไมเกิดภาวะแทรกซอน

ติดตามเครื่องชี้วัดสําคัญ

มาชวยกันดูหลายๆ มุม

รุมดูแลแบบองครวม

สวมความรูวิชาการใชอุบัติการณมาวิเคราะห

เจาะหาจุดออนจากบันทึก

ศึกษาจากผูเย่ียมยุทธ

Evidence-based Practice

Holistic Care

Multidisciplinary TeamBenchmarking

Root cause Analysis from Incidence

Medical Record/Bedside Review

KPI Monitoring
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HAHA/HPH/HPH

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพทิศทางการพัฒนาคุณภาพ

 
 

HA & HPH 
เกี่ยวของเชื่อมโยงกันอยางไร
• เปาหมายรวม
• ทรัพยากรรวม
• กระบวนการพัฒนา
– ส่ิงท่ี HA เอื้อตอ HPH
– ส่ิงท่ี HPH เอื้อตอ HA

• กระบวนการดูแล
– การดูแลตอเน่ือง

• อะไรที่ตาง ตางมากแคไหน 
 

 

ประ

เจาหนาที่

HPH ในงานประจํา

การเชื่อมตอ
งานประจํากับชุมชน

การสนับสนุน
และ empower ชุมชน

อาชีวอนามยั/ปองกันความเสี่ยงจากการทํางาน :
เจ็บปวย เครียด อุบัติเหตุ ฯลฯ

คนหาและดูแลสุขภาพของเจาหนาทีก่ลุมเสี่ยง
ปรับพฤติกรรมสุขภาพของเจาหนาที่: อาหาร ออกกําลัง

แอลกอฮอล  ยาสูบ  จราจร
เปนแบบอยางทีดี่แกสังคม

จาก Illness สู Wellness
การดูแลแบบองครวม
การคํานึงถึงวิถีชีวิต สิทธผิูปวย
การสรางการเรียนรูในทกุโอกาส
-> พัฒนาทกัษะสวนบุคคล 
-> จากทําใหสูทําเองได
การวางแผนจําหนาย
การดูแลสิ่งแวดลอมในทีท่ํางาน
การมสีวนรวมของแพทย
-ใหความเห็นชอบ/ownership
-ใหบริการ HP โดยตรง ในหองตรวจ

การประสานงานกับหนวยบริการใกลบาน
การพัฒนาหนวยบริการใกลบาน
การสนับสนุน self help group
Home Health Care
เชิญชุมชนเขามารวมตัดสินใจกับ รพ.

จาก individual health สู population health
กําหนดชุมชนรับผิดชอบ
เรียนรูจากชุมชน
สรางพลังอํานาจชุมชน: รวมตัว, วิเคราะหปญหา,
รวมแกปญหา, รวมเรียนรู

กระบวนการนโยบายสาธารณะ 

ทํา HPH โดยเริ่มจากสิ่งใกลตัว
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การบูรณาการการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล
ในการบริการดูแลรักษาผูติดเชื้อ และผูปวย AIDS 

กับ HA และ HPH

• - หัวใจสําคัญของการพัฒนาตามขอกําหนดในมาตราฐาน  HA
• - หัวใจสําคัญของการพัฒนาตามขอกําหนดตามแนวคิด  HPH 
• - ตารางบูรณาการ

 
 

1 42 53

รูวาติดเช้ือ

เสียชีวิต

เริ่มมีอาการเกี่ยวกับโรคเอดส
มีอาการเอดสปรับตัวไดกับการติดเชื้อ

การดูแล รักษา

ความชวยเหลือทีต่องการเนื่องจากตดิเชือ้เอดส

สุขภาพพ้ืนฐาน
อาการ และ การปวย

สิทธิ/กฎหมาย + สังคม + เศรษฐกิจ + ส่ิงแวดลอม กาย  + ใจ

สถานภาพพ้ืนฐาน
สถานภาพขาดแคลน + ความดอยโอกาส

การสงเสริม  สนับสนุน  สงเคราะห

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรการแพทย   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย1  
 

ยากลางบาน
ยาสมุนไพร
ยาชุด ฯ

ความเชื่อ
ไสยศาสตร

สถานบริการ
ภาครัฐ/เอกชน

รระบบสุขภาพชุมชนะบบสุขภาพชุมชน

อาหารเสริม วิตามิน ฯอาหารธรรมชาติ

อาหารขยะ

วัด / พระ / สมุนไพร
บริการพื้นบาน ฯ

หมอพ้ืนบาน
หมอไสยศาสตร

อาหารตลาด
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ผลผล
กระทบกระทบ

ประชาชนมีสุขภาพดีถวนหนาประชาชนมีสุขภาพดีถวนหนา  มีสุขภาวะมีสุขภาวะ ( (Good Health)Good Health)

ผลลัพธ

ผลผลิตผลผลิต

แนวคิดแนวคิด

ผูปวยมีความสามารถในการดูแลตนเอง 
อยูในสภาวะแวดลอม รพ. ทีเ่อ้ือตอสุขภาพ 

มีอัตราการปวยซ้ําลดลง  พึ่งพิงรพ.ลดลง  หรือ ไมปวย  

รักษาพยาบาลรักษาพยาบาล  ไดได  คณุภาพคณุภาพ  มาตรฐานมาตรฐาน  
ผูปวยหายจากโรคผูปวยหายจากโรค  มีภาวะแทรกซอนนอยทีสุ่ดมีภาวะแทรกซอนนอยทีสุ่ด  

บรกิารบรกิาร
มาตรฐานมาตรฐาน  คุมคาคุมคา

สิทธิผูปวย
เสมอภาค

ผูปวยผูปวยเปนเปน
ศูนยกลางศูนยกลาง

ครอบครวัครอบครวั
มสีวนรวมมสีวนรวม

การการใหการรักษาพยาบาลใหการรักษาพยาบาล

 
 

บทบาทคณะกรรมการดูแลสุขภาพตําบล

สังคม

ส่ิงแวดลอม

ยาเสพติด

เอดส

สุขภาพ

เศรษฐกิจ
ผูนําชุมชน

อสม.

องคกรภาครัฐ

อบต.

พระสงฆ

ชุมชน

แมบาน

งบประมาณ
จากองคกรทองถ่ิน

แนวทางการ
พัฒนาการทํางานดานเอดส ทุกภาคสวนถือเปนภาระหนาท่ีรวมกัน

 
 

• ผูปวยเพศหญิงอาย ุ 34 ปมาสมัครเขารับยาตานไวรัส
• ประวัติผูปวยทราบวาติดเชื้อHIV เมื่อ 19 ต.ค 2544 (ขณะตั้งครรภ) 

และเขาโครงการปองกนัการแพรเช้ือจากแมสูลูก ผูปวยผาตัดคลอดลูกที่
โรงพยาบาลมหาราชหลังจากนั้นผูปวยมาตรวจหลังคลอดและนําลูกมาเขา
คลินิกเด็กดีที่โรงพยาบาลดอยสะเกด็

• 9 พ.ค 2545 ผูปวยปวยดวยโรคฉวยโอกาส Oral Cannidiasis
21มิ.ย 2545 Tb LN รักษาTb cat 1 6 เดือน 

• 27 พ.ย 45 เริ่มรับยาตานไวรัส (cd4 = 0
• สามีติดเช้ือแตสุขภาพแข็งแรง ลูกไมไดติดตาม

กรณีศกึษา
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• ลูกคลอดเมื่อ 12 พ.ย 2545 3 มิ.ย 2546 ตรวจHIV Ag  positive

ขอมูลลูก

ตรวจ cd4 = 988 cells  15 % เม่ือ 5 มิ.ย46
8 – 136.818
7 – 115.612

6.5 – 105.09
5.5 – 8.54.86
4.5 – 74.64

3.5 – 5.5 3.62
2.5 – 41.9แรกคลอด

เกณฑน้ําหนักปกติ /
kg

น้ําหนักเด็ก / kgอายุ/
เดือน

 
 

ประวัติความเจ็บปวยเด็ก

13Abd hepatomegaly23/12/45
11Malnutrition21/10/45
11Bronchitis  OC07/10/45
6Bronchitis20/05/45
6OC09/05/45
4 Lymphadinitis26/03/45

อายุเด็กความเจ็บปวยวัน – เดือน - ป

 
 

ปญหาที่พบจากการทบทวนตามสูตร C3THER

Care
• แมไดรับการรักษายาตานไวรัสชา 
• ลูกพัฒนาการชาและภูมคุมกันถูกกดมากไดรับยาตานไวรัส

ชา
Communication
• เจาหนาที่ขาดการประสานงานการดูแลผูปวย
• เจาหนาที่ขาดการใหขอมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและ

ขอมูลยาตานไวรัสกับผูปวย
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ตอ
Continuity
• ขาดการดูแลที่ตอเนื่องตั้งแตขณะตั้งครรภถึงหลังคลอดและ

การดูแลครอบครัวและลูก
• THER
- เจาหนาที่ขาดการทํางานเปนทีมไมมีการเชื่อมประสานการ

ทํางานรวมกนั
- ผูดูแลขาดความรูเรื่องการดูแลผูปวยเอดส การประเมิน

อาการ และยาตานไวรัส
- เจาหนาที่ขาดประสบการณในการดูแลผูปวยเอดสและเด็กที่

ติดเช้ือเอดส
- การบันทึกประวัติผูปวยไมสมบรูณ

 
 

การดําเนินการแกปญหา

• จัดทําแนวทางการดูแลผูปวยเด็กและพอ แมที่ติดเช้ือเอดส
• ทํา Case Conference
• จัดทําแนวทางการใหการแนะนําแกหญิงตั้งครรภที่ติดเชื้อเอดส
• จัดแนวทางการเชื่อมประสานการดูแลผูปวยรวมกนัระหวางงานคลินิก

รวมใจ งานANC หองคลอด
• ประสานงานเวชระเบียนและทีมงานหองคลอด งานสงเสริมสุขภาพ 

ในการบันทึกประวัติผูปวย

 
 

OP voice และ IP voice ลูกระเบิดที่ระเบิดแลว

ความเจ็บปวย ความรุนแรง
ทศันคติทีม่ีตอรพ.
ความคาดหวัง  
ความเขาใจ
การตอบสนองทีไ่ดรับ 

ทัศนคติ จิตวิญญาณ 
บุคลิกภาพ การแสดงออก
ปญหาสวนบุคคล ผูรวมงาน
ความไว ตอความรูสึก
ความจริงใจในการบริการ
การรูจักใชเทคนิคบริการ ฯลฯ

บรรยากาศ สถานที่ สิ่งแวดลอม
 สภาพปรากฏ ระบบบรกิาร ฯลฯ

ผูรับบริการ ผูใหบริการ
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โครงการสงตัว
ผูปวย HIV+ รับ
ยาที่สถานีอนามัย
ใกล บาน เพื่อ
ความสะดวก
(ลดภาระรพ.)

ผูปวยไมไป
ผูปวยใชบริการ

ท่ี รพ.อ่ืน

ผูปวยไดรบั
ยาเดิมตลอดทั้งๆที่

มภีาวะแทรกซอนอ่ืนๆ

ผูปวยไมไป
และไมกินยา หรอื
รกัษาตามความเชื่อ

 
 

การดูแลผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสในคลินิกรวมใจ

• รับยาตานไวรัส

ผูติดเช้ือ/ผูปวยเอดส

ขอมูลการดูแลสุขภาพ
ยา ARV, CD4,CD4<200 CD4>200

เตรียมรับยา ARV, OI
HBsAg, AFB, CXR, SGPT

นัดติดตามทุก 2 wks 2 คร้ัง
และติดตามรับยาทุก 1 เดือน

แพยา/มีฤทธิ์ขางเคียงของยา
นัดพบแพทย

 
 

 
 


