
การพฒันาคุณภาพการดแูลผูตดิเชือ้และ
ผูปวยเอดสดวย HIVQUAL-T Model

Infrastructure

Group Learning
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ปรชัญาของ HIVQUAL
HIVQUAL Philosophy

Infrastructure
โครงสรางพืน้ฐานเพื่อการพฒันาคุณภาพ

คุณภาพของบรกิาร  

การปรบัปรงุ
คุณภาพบรกิาร

การวดัผล
การปฏบิตังิาน

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

• เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพ

2. การวดัผลปฏบิตังิาน (Performance Measurement)

• เพื่อคนหาปญหาและจุดออน และการวัดผลช้ําเพื่อแสดงความกาวหนาและความสําเร็จ

3. การปรบัปรงุคณุภาพ (Quality Improvement)

เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เปนประโยชนตอผูปวย ผูดูแลและหนวยงาน

4. การเรยีนรูแบบกลุม (Group Learning)

• การแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณในการพัฒนาคุณภาพของผูปฏิบัติงานและองคกร เพื่อการ

ปรับใชใหเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบกาวกระโดด



4

โครงสรางพื้นฐานเพือ่การพฒันาคุณภาพ
Infrastructure for Quality Improvement (IQI)

หมายถึงโครงสรางและทรพัยากรที่จําเปน (หรือเปนพืน้ฐาน) สําหรับ
โครงสรางการพัฒนาคุณภาพ: วิสัยทศัน ภารกจิ ความมุงมั่น คณะกรรมการ ทมีงาน 
วฒันธรรมองคกร ฯลฯ
ทรัพยากรงานบริการ: เวชภณัฑ การตรวจทางหองปฏิบัตกิาร ฯลฯ

HIVQUAL-T model
แนะนําใหใชโครงสรางทีม่ีอยูดวยการผสมผสานหรือปรับปรุงเพิ่มเตมิ
ตองมกีารเคลื่อนไหว จรงิจัง สม่ําเสมอและตอเนือ่ง
หัวใจสูความสําเร็จ
• กําหนดเปาหมายรวมกันใหมีความชัดเจนและวัดได
• การทํางานเปนทีม 
• การมีสวนรวมของผูปวยและชุมชน
• การสื่อสาร 2 ทาง
เครื่องมอืสํารวจองคกรดานคุณภาพ (Organizational Quality Assessment Tool)
• ชี้ทิศทางกระบวนการทํางาน และการสรางความเขมแข็งของโครงสราง
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เครือ่งมอืสํารวจองคกรดานคุณภาพ 
Organizational Quality Assessment Tool

ประเมนิความเห็นผูปฏบิตังิาน (ทมีดแูล) เกีย่วกบัองคกรดาน

โครงสรางดานคุณภาพ (Quality Structure)

การวางแผนดานคุณภาพ (Quality Planning)

การวัดคุณภาพ (Quality Performance Measurement)

กิจกรรมการปรับปรุงคุณภาพ (Quality Improvement Activities)

การมีสวนรวมของบุคลากร (Staff Involvement)

การประเมินผลการพัฒนาคุณภาพ (Evaluation of Quality Program)

ใชคาเฉลีย่ (คะแนนเตม็ 90) และใชภายในโรงพยาบาล

ประเมนิปละ 1 ครัง้
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การวัดผลการปฏบิตังิาน
Performance Measurement (PM)

คุณสมบัตขิองกระบวนการการวัดผลทีต่องการ 
เรียบงาย ใชทรัพยากรนอย
รวดเร็วและแมนยํา
แสดงการเปลี่ยนแปลงได
ทําไดดวยหนวยงานเอง
เปรียบเทียบระหวางหนวยงานได

หัวใจสําคัญของ PM ตาม HIVQUAL-T Model
ความซื่อสตัยทุกขั้นตอน
ตองนําเขาสูกระบวนการปรับปรุงคุณภาพ
ตองใชวัดผลการปรับปรุงนั้น (วัดผลซ้ําเปนประจํา สม่ําเสมอ)

หลักการ PM ตาม HIVQUAL-T Moodel
ใชวิธีสุมตัวอยาง
ใชคอมพิวเตอรขนาดเล็ก
ไมจําเปนตองมี computer HIV database (ถามี จะพัฒนาใหเชื่อมตอกันได)
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ตัวชี้วดั
HIVQUAL-T Indicators (version 4)

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

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

3. การรักษาดวยยาตานไวรสั (Antiretroviral therapy)
Service adherence (มาตรวจและรบัยาตามนัด)
Drug adherence (กนิยาตามกําหนด)

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

5. การปองกันการแพรเชื้อ (Prevention with positive)
การตรวจคัดกรองโรคติดตอทางเพศสัมพนัธ (Syphilis, CT, NG, ulcer)

6. การคัดกรองมะเรง็ปากมดลูกในหญิงติดเชื้อ (Pap smear screening) 
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โปรแกรมคอมพิวเตอร
HIVQUAL-T Software
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ตัวอยางรายงาน
HIVQUAL-T Report Example
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การกํากับความกาวหนาระดับโรงพยาบาล
Progress Monitoring & Hospital Benchmarking
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การปรบัปรงุคณุภาพ 
Quality Improvement (QI)

Infrastructure



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

วิธีการเพือ่การเปลีย่นแปลง
Method for Change

Model 
for 

Improvement 

Check
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แผนตรวจสอบการรับบริการทางการแพทย (Medical service checklists)
ชุดบริการการดแูล (Care package for each unit/service/visit)
การรณรงคการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Campaign for Pap smear)
การใหการปรึกษาเพือ่ลดความเสี่ยง (Risk reduction counseling)
การสงเสริมการใชถุงยางอนามัยโดยกลุมผูติดเชื้อ (Condom use promotion by 
group / peer)
เครือขายการดูแลกับสถานอีนามัย (Care network with health centers)

ตัวอยางกิจกรรมและผลผลติ 
Examples: Quality  Improvement  Activities
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Example from Mae Lao hospital

Implemented QI activities

5 of 56: abnormal cases

TB screeningCD4 test Pap smear

ตัวอยางความกาวหนาโรงพยาบาล 
Examples: Hospital Progress



15

การเปรยีบเทยีบโรงพยาบาล
Hospital Benchmark

เปรียบเทียบตัวชี้วัดหลัก
ระดับจังหวัด
ระดับเขต
ระดับประเทศ (ความกาวหนารายป)

รูปแบบยังไมไดกําหนด
โดยเปดเผย
กําหนดรหัสโรงพยาบาล

ประโยชน
โรงพยาบาลรูระดับตนเอง และตั้งเปาหมายที่จะไปถึง
สวนหนึ่งของการกํากับ NAP
ผูรับผิดชอบแสวงหาแนวทางแกไข
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การเรยีนรูแบบกลุม
Group Learning

ความหมาย
เรียนรูวธิีการปรับปรุงคุณภาพ และรวมจัดการความรูจากผูอื่น เพือ่การพฒันาแบบกาว
กระโดดและเสริมสรางกําลังใจซึง่กนัและกนั

ตัวอยางจาก U.S.
Voluntary workshops monthly

Regional groups with common projects

Learning networks

ระดับการเรียนรูแบบกลุมตาม HIVQUAL-T Model
ระดับโรงพยาบาล (ทํากนัเองภายในโรงพยาบาล ระหวางทมีงานและ units)

ระดับกลุมโรงพยาบาล (ภายในจงัหวัด หรอืกลุมโรงพยาบาลทีท่ําเรื่องเดียวกนั)

ระดับเขต สคร. และ สปสช. (1-12, 1-13)

ระดับชาติ (ประมาณ ตุลาคม/พฤศจิกายน)
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Hospital Accreditation Forum: ครั้งที ่5 (2548), ครัง้ที ่6 (2549)

ความเปนไปไดในการบูรณาการการวัดคุณภาพการดูแลผูปวยเอชไอวทีางคลินกิกบัระบบ
รับรองคุณภาพของโรงพยาบาล

เวทีเสวนาเรื่องการพัฒนาคุณภาพการดูแลผูตดิเชื้อ/ผูปวยเอดสดวยโปรแกรม HIVQUAL-T
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จดุแข็ง
Strength of HIVQUAL-T (6S)

SSpecific (เฉพาะ)
ใชตัวชี้วัดหลัก ๆ 6 ตัวที่ชี้เฉพาะการดูแลผูติดเชื้อและผูปวยเอดส

SSimple (งาย)
ใชเฉพาะขอมูลที่จําเปนตามตัวชี้วัด, กรอกขอมูลในแบบฟอรม และลงขอมูลในคอมพิวเตอร

SSampling (ใชวธิกีารสุมตัวอยาง)
กลุมตัวอยางนอย (30-100 ราย)

SShort (กระชบั)
ขั้นตอนนอย

SSelf- report (รายงานผลดวยตนเอง)
สามารถดําเนินการวัดผล ทํารายงาน และกํากับความกาวหนาการพัฒนาคุณภาพดวยตนเอง 

SSystematic (เปนระบบ)
ขั้นตอนการดําเนินงานเปนระบบ เปรียบเทียบตัวเองและระหวางโรงพยาบาลได
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ขอจาํกดั
HIVQUAL-T Limitation

ตัวชี้วัดจํากัดเฉพาะการดูแลผูปวยเอชไอวีทางคลินิก
การดูแลทางคลินิคเปนรากฐานของการดูแลดานอืน่
อยูระหวางการพฒันา: VCT, DCC, pediatric

วัดผลเฉพาะผูปวยที่ไดรับการบันทึกการวินจิฉัยวาติดเชื้อเอชไอวีแลวเทานั้น

ผูปวยที่ไมไดรับการบันทึกการวินิจฉัยจะไมไดรบัการวัด

ตองการความสมบูรณของขอมูลใน OPD card / แฟมผูปวย
HIVQUAL-T ชวยสงเสริมใหการเก็บขอมูลในปตอไปมีความสมบูรณขึ้น

การพฒันาคณุภาพจะเกิดขึ้นไดตองทําครบทุกองคประกอบ
ใชประโยชนจากขอมูล
กิจกรรม / กระบวนการ ที่ทําอยางจริงจัง ตอเนือ่ง สม่ําเสมอ 
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สรปุ
Conclusion

HIVQUAL-T Model มีองคประกอบที่ตองมีความเขมแข็ง
โครงสรางพืน้ฐานเพื่อการพัฒนาคณุภาพ
การวัดปฏิบัติงาน
การปรบัปรุงคุณภาพ
การเรียนรูแบบกลุม

HIVQUAL-T พัฒนาจาก/เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
สิ่งแวดลอมดานการพฒันาคณุภาพ
ประสบการณการดูแลของบุคลากร
แนวทางการดูแลฯและแผนงานเอดสแหงชาติ (National AIDS 
Program; NAP)
ผสมผสานกับเทคโนโลยี่ที่เรียบงาย ไมแพง
มุงสรางเปนระบบมาตรฐานของประเทศ



21

ระบบ HIVQUAL-T
HIVQUAL-T System

กระทรวง

สาธารณสขุ

สํานกังาน

หลกัประกนัสขุภาพแหงชาติ

ศนูยความรวมมอืไทย - สหรฐัดานสาธารณสขุ


