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คุณภาพของระบบบริการการดูแล
รักษาผูติดเชื้อและผูปวยเอดส

Quality of HIV care service 
system

กระบวนการพัฒนาคุณภาพบริการ
Quality Improvement Process

การวัด/ประเมนิศักยภาพการใหบริการ
(โดยใชโปรแกรม HIVQUAL-T)
Performance Measurement 

by HIVQUAL-T

คุณภาพของระบบบริการการดูแลรักษาผูตดิเชือ้และผูปวยเอดสคุณภาพของระบบบริการการดูแลรักษาผูตดิเชือ้และผูปวยเอดส  
((Quality of HIV care service systemQuality of HIV care service system))

มาตรฐานการดแูลผูติดเชื้อและผูปวยเอดส
HIV care and treatment Standard



มาตรฐานการดูแลผูตดิเชื้อและผูปวยเอดส



Pilot Implementation of Quality Improvement Projec

2 0 0 3  - 2 0 0 6



โครงการพฒันารูปแบบการดูแลรักษาผูติดเชื้อและผูปวยเอดสอยางครอบคลมุ
ในพืน้ที ่3 จังหวัดภาคเหนอืตอนบนของประเทศไทย ปงบประมาณ 2545-2549

พื้นที่ดําเนินการ : จังหวัดเชียงใหม, เชียงราย และ จังหวัดพะเยา
ปทีด่ําเนินงาน : ตุลาคม 2545 – กันยายน 2549

วัตถุประสงคหลัก
เพื่อพัฒนารูปแบบการดูแลรักษาผูติดเชื้อและผูปวยเอดสอยางครอบคลุม

ในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย (จังหวัดเชียงใหม,
จังหวัดเชียงราย, จังหวัดพะเยา)





กิจกรรมที่ตองการผลักดันใหเกิดการพัฒนาคุณภาพฯ 

• การติดตามผลการตรวจ CD4, Viral Load (Monitoring HIV Status) 
• การรักษาดวยยาปองกันโรคติดเชื้อฉวยโอกาส (OI prophylaxis) 
• การรักษาดวยยาตานไวรัส  (Antiretroviral therapy)
• การตรวจคัดกรองและการรักษาวัณโรค (Tuberculosis) 
• การตรวจคัดกรองซิฟลิส (Syphilis) 
• การดูแลผูหญิงติดเชื้อ (Care for Female HIV Patients) 



การขยายการดําเนินงานการวัดศักยภาพการดูแลรักษาผูติดเชื้อและผูปวยเอดส
ดวยโปรแกรม HIVQUAL-TและกระบวนการQI ในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

HIVQUAL-T /QI: ระยะที่ 1 (มกราคม- กุมภาพันธ 2547)
นํารอง HIVQUAL-T version 1 ใน    8 โรงพยาบาล

HIVQUAL-T/QI : ระยะที่ 2 ( กุมภาพันธ 2548)
นํารอง HIVQUAL-T version 2 ใน   31 โรงพยาบาล 

HIVQUAL-T/QI : ระยะที่ 3 ( มกราคม 2549)
นํารอง HIVQUAL-T version 3 ใน   37  โรงพยาบาล 



กลุมที ่1 การพัฒนาคุณภาพการใหบริการการปองกันโรคติดเชื้อฉวยโอกาส
ของผูติดเชื้อและผูปวยเอดสในสถานบริการสาธารณสุข 

กลุมที ่2 การพัฒนาคุณภาพการใหบริการการดูแลรักษาผูติดเชื้อและผูปวย
เอดสที่ไดรับยาตานไวรัส

กลุมที ่3 การพัฒนาคุณภาพระบบการคัดกรองวัณโรคในผูติดเชื้อเอชไอวี

กลุมที ่4 การตรวจคัดกรองโรคติดตอทางเพศสมัพันธในผูติดเชื้อเอชไอวี

2546-2549



กลุมที ่7 การพัฒนาระบบการใหบริการปรึกษาแกหญิงตั้งครรภและสามี
ในสถานีอนามัยและโรงพยาบาล

กลุมที ่6 การพัฒนาระบบฐานขอมูลการดูแลรักษาผูติดเชื้อและผูปวยเอดส 
เนนการพัฒนา Software

กลุมที ่5 การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในผูติดเชื้อเอชไอวี



กลุมที ่9 การตรวจติดตามระดับภูมิคุมกัน (CD4)ในผูปวยกลุมที่
ยังไมถึงเกณฑรับยาตานไวรัส 

กลุมที ่8 การพัฒนาระบบ/เครือขายการดูแลรักษาผูติดเชื้อและผูปวยเอดสใน
ระดับสถานีอนามัย/ระดับโรงพยาบาลและชุมชุม

กลุมที ่10การพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่สาธารณสุขในดานการใหบริการการ
ดูแลรักษาผูติดเชื้อและผูปวยเอดสในระดับโรงพยาบาล 
สถานีอนามัยและชุมชน



ผลจากการวัดคณุภาพการดูแลผูตดิเชือ้ดวยโปรแกรม HIVQUAL-T 
ป 2546-2548 ในจงัหวัด เชียงใหม เชียงราย และ พะเยา



Best Practices



การพัฒนาคุณภาพการใหบริการการปองกัน
โรคตดิเชื้อฉวยโอกาสและการดูแลรักษา

ผูติดเชื้อและผูปวยเอดสที่ไดรบัยาตานไวรสั 







Pre - Pack

Unit Dose



คลินิกยาตานไวรัส

ATC Clinic  

(One Stop Service )



การพัฒนาคุณภาพระบบการคัดกรองวัณโรค
ในผูติดเชื้อเอชไอวี



รูปแบบการคัดกรองรูปแบบการคัดกรอง  TBTB  ในผูปวยในผูปวย HIV HIV

DCC, HIV clinic แบบคัดกรอง TB

ไมพบปจจัยเสี่ยงพบปจจัยเสี่ยง

-CXR
-Sputum AFBT 3 วัน

สอ./PCU OPDCD4 Monitoring

รายใหม , คลินิกใหคําปรึกษา

ANC, IPD

-คัดกรองปละครั้ง

- คัดกรองอีกครั้งเมื่อมีอาการ

ปกติ ผิดปกติ

-คัดกรองปละครั้ง

- คัดกรองอีกครั้งเมื่อมีอาการ

สงพบแพทย

รักษาตาม Guildline TB/HIV ขึ้นทะเบยีนการรักษา TB

• ไอเรื้อรัง> 2สัปดาห
• ไขต่ําๆเรื้อรัง > 2 สัปดาห
• น้ําหนักลด
• ไอเปนเลือด
• เหงื่อออกตอนกลางคืน
• มีประวัติสัมผัสหรือคลุกคลีกับผูติดเชื้อTBที่บานหรือที่
ทํางาน
• ฉีดยาเสพติดเขาเสน
• เคยติดคุก
• บุคลากรทางการแพทย



การตรวจคัดกรองโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
ในผูติดเชื้อเอชไอวี



ภาพกิจกรรมกลุม  กลุมความรูเรื่อง STI ที่โรงพยาบาลแมใจ



HIV Clinic

LAB

GC ซักประวัติผูปวยที่มีพฤติกรรมเสี่ยงและมีอาการ
 โดยใชแบบฟอรม Pre-test Csg

ตรวจรางกาย

สงหอง PV ตรวจภายใน
-UA

- Pus

พบแพทย

+ -ให Condom

-Contact case
-นัด F/U 7 – 14 วัน

-ติดตามผลจนกวาผูสมัผัสจะมาตรวจ

Prevention

กลุมเปาหมาย
ติดเชื้อเอชไอวี

มีอาการ
มีประวัติเสี่ยง



HIV Clinic

LAB

HIV Clinic

Syphilis  เจาะ VDRL

+
-

- Post test Csg
- Safesex

(Family planning, 
condom)

- พบแพทย
- F/U ทุก ๆ 3 เดือน จนกวา Titer จะลดลง 

- ตาม Contact case

- F/U คนไขอีก 3 เดือน

รายงานผล

 เจาะ/ตรวจ VDRL



การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในผูติดเชื้อเอชไอวี



ภาพกิจกรรมการดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพในพื้นที ่3 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
ของประเทศไทย (เชียงใหม เชียงราย และพะเยา)

การใหความรูเกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูก

การใหความรูเกี่ยวกับโรคติดตอทางเพศสัมพันธ



PAPPAP Smear



หญิงติดเชื้อ HIV
เปดเผยผลเลอืด

-ใหการปรกึษาเรือ่งการดูแลรกัษา 6 ตัวชี้วัด
โดยโรงพยาบาลงานโรคติดตอ

ไมเปดเผยผลเลือด
-ใหการปรกึษาเรือ่งการดูแลรกัษา 6 ตัวชี้วัด
โดยโรงพยาบาลงานสุขภาพจิต

ยินยอม Pap smear ไมยินยอม Pap smear ยินยอม Pap smear ไมยินยอม Pap smear

ออกใบนัด ใหการปรกึษาตามสภาพปญหา

นัด FU ตามความเหมาะสม-ลงทะเบียน, ซกัประวัติ
-อบรม CA-Cervix
-คัดกรอง ณ คลินิกพิเศษ
-นัดฟงผล (ทีบ่าน)

ไมมาตามนัด
-ติดตามโดยเครือขาย
-ติดตามคลินิก ARV, CD4,
DCC

มาตามนัด
-ลงทะเบียน, ซกัประวัติ
-คัดกรอง หอง PV OPD
-นัดฟงผล (ทีบ่าน)

ผลปกติ
-แนะนําตรวจซ้ําทกุ 1 ป

รวบรวมขอมูล, วเิคราะหขอมูล, พฒันางาน

แนะนําดูแลสขุภาพทั่วไป

แนะนําตรวจ Pap smear 
ทกุป

-ลงทะเบียน, ซกัประวัติ
-คัดกรอง Pap smear หอง PV
OPD
-นัดฟงผล (ทีบ่าน)

ออกใบนัด

ผลปกติ
-แนะนําตรวจซ้ําทกุ 1 ป

ผลผิดปกติ
-พบแพทย
-ตรวจซ้ํา, สงตอ
-ติดตามผลการรกัษา

รวบรวมขอมูล, วเิคราะหขอมูล, พฒันางาน

ผลผิดปกติ
-พบแพทย
-ตรวจซ้ํา, สงตอ
-ติดตามผลการรกัษา



การพัฒนาระบบการใหบริการปรึกษาแกหญิง
ตั้งครรภและสามีในสถานีอนามัยและโรงพยาบาล



การบรกิารใหคําปรกึษา



การพัฒนาระบบ/เครือขายการดูแลรักษาผูติดเชื้อและผูปวย
เอดสในระดบัสถานีอนามยั/ระดบัโรงพยาบาลและชุมชน



การจัดรวมกลุมทาํกิจกรรม

( Day Care Center  ผูใหญ )



การเยีย่มบาน
(Home Health Care)



การตรวจติดตามระดับภูมิคุมกัน (CD4)
ในผูปวยกลุมที่ยังไมถงึเกณฑรับยาตานไวรัส 



ประชุมทีมงาน

คัดกรอง CD4



ใหความรูดานสุขภาพ

สัมภาษณผูปวยเพื่อเขาโครงการ



Flow chart แนวทางในการดูแลผูติดเชื้อ 

ผูปวยติดเชื้อเอชไอวี Csg. แยกกลุม
เปดเผยสถานะ

ไมเปดเผยสถานะ
สงเจาะเลือด -หอง lab

- คลินิก ARV

ผลการตรวจ* สงคลินิก 
ARV/Csg./LAB

แจงผลใหกับ
ผูปวย + Csg.

* สงที่ไหนกไ็ดแตตองมีการ
ประสานงานกนั

CD4 < 200 CD4 201 – 250 CD4 251 - 350 CD4 > 351

มีอาการ ไมมีอาการ

F/U ทุก 2 เดือน

F/U ทุก 3 เดือน F/U ทุก 6 เดือนพบแพทย

พิจารณาใหยา OI/ARV



T h a n k   y o u



““Best Best 
PracticesPractices””



เริ่มจาก..... มาทําความรูจักกับคําเหลานี้กอน !!!

BenchmarkBenchmark

Best PracticesBest Practices

BenchmarkingBenchmarking



BenchmarkBenchmark
BenchmarkBenchmark  หมายถึง  ผลการปฏิบตัิ หรือ
สมรรถนะของผูที่ทําไดดีที่สุด (Best-in-Class) 
ซึ่งเราจะใชเปรยีบเทียบกับความสามารถของเราเอง

--- มาตรฐานเทยีบเคยีง (มาตร-ฐานความเปนเลิศ) ---
ในเชิงเปรยีบเทยีบ จะหมายถึง  ระดับสมรรถนะที่เราตองการทําใหได ซึ่ง
ไมจาํเปนตองดีที่สุด เสมอไป จะขึ้นกับวา เราตองการปรับปรุงขึ้นไปอยูใน   
ระดับใด เพราะ Benchmark มีการเปลีย่นแปลงอยูตลอดเวลา



Best PracticesBest Practices
Best PracticesBest Practices คือ  วิธีการปฏบิัติที่ทําให  

องคกรประสบความสําเร็จ หรือการปฏิบัตทิี่นําให
องคกรสูความเปนเลิศ 

คําวา  “ดทีี่สุด” (Best) คือ ขึ้นอยูกับสถานการณ 
และเปาหมายเปนหลัก คําวา ดีที่สุด อาจจะไมได 
หมายถึง  ดีที่สุดสําหรบัทุกองคกร 



BenchmarkingBenchmarking
BenchmarkingBenchmarking คือ  กระบวนการในการวดั
และเปรียบเทียบ และวิธีการปฏบิัติกับองคกรที่สามารถทํา
ไดดีกวา เพื่อนาํผลของการเปรยีบเทียบมาใชในการ
ปรับปรุงองคกรของตนเอง 

**  กระบวนการในการคนหา Best Practices
เพื่อนํามาปรบัปรุงตนเองสูความเปนเลิศ **



ขันตอนการทํา
Benchmarkingขั้นตอนหลัก

1. การวางแผน 
(Planning)

2. การวิเคราะห 
(Analysis)

3. การบูรณาการ 
(Integration)

4. การปฏบิัต ิ   
(Action)

ขั้นตอนยอย
1. กําหนดหัวขอการทํา Benchmarking

2. กําหนดองคกรเปรียบเทียบ
3. เก็บขอมูล

4. วิเคราะหหาชวงหาง (Performance Gap)

5. คาดคะเนชวงหางในอนาคต

6. สื่อผลใหผูเกี่ยวของและสรางการยอมรับ
7.  ตั้งเปาหมาย
8. จัดทําแผนดําเนนิการ
9. นําแผนไปสูการปฏิบัติ ควบคุม กํากับ ดูแล
10. สอบทวนผลโดยเทียบกับคูเปรียบเทียบ



การเตรียมองคกรสู
Benchmarking

1. การสรางทีม  ควรจัดโครงสรางทีมครอมสายงาน (Cross 

Functional Team) ซึ่งมีหลายฝายเขามามีสวนรวม
2. คุณสมบัติของทีม  มีสมาชิกจากเจาของกระบวนการที่จะ

ทํา ผูมีสวนไดสวนเสียหลักๆ สมาชิกทีมควรมีความรูในเรื่อง 
Benchmarking และผสมผสานความสามารถหลายๆ ดาน

3. บทบาทและหนาที่ คํานึงถึงความเชี่ยวชาญของแตละคน 

4. ขอมูล เพียงพอ ใชฐานขอมูลจากแหลงตาง ๆ



วงจรแผนโครงการ วงจรแผนโครงการ ((Project CycleProject Cycle))

1. การคนหา
ปญหา

1. การคนหา
ปญหา

2. การวิเคราะหปญหา 
ลําดับความสําคัญ

2. การวิเคราะหปญหา 
ลําดับความสําคัญ

3. ยกรางโครงการ3. ยกรางโครงการ
4. วิเคราะหโครงการ4. วิเคราะหโครงการ

6. ดําเนินการ6. ดําเนินการ

5. อนุมติ5. อนุมติ

7. การติดตาม7. การติดตาม

8. ประเมินผล8. ประเมินผล

9. รายงาน
นําเสนอผล
9. รายงาน
นําเสนอผล

10. ปรับปรุง
การดําเนินการ
10. ปรับปรุง
การดําเนินการ



การจัดทําโครงการแบบใชความสัมพันธเชิงการจัดทําโครงการแบบใชความสัมพันธเชิงเเหตุผลหตุผล

Inputs/ 
Resources

Implementation

Activities/ 
Process

Outputs Outcomes/ 
(Purposes)

Goals/ 
Impacts



Inputs: ปจจัยนําเขาไดแกทรัพยากร เชนงบประมาณ บุคลากร 
หลักสูตร สื่อการสอน วัสดุ อุปกรณ

Activities: กิจกรรมการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค 
เชน workshops training สรางเครื่องมือ หรือระบบ

Outputs: ผลงานที่ไดมาจากการดําเนินกิจกรรม เชน จํานวน
ครั้ง จํานวนคน ที่เขารวมกิจกรรม ระบบที่เกิดขึ้น



• Outcomes: ผลลัพธของการดําเนินงาน ซึ่งอาจเปนผลลัพธที่
เกิดขึ้นในเวลาใดเวลาหนึ่ง เชน ผูปวยมารับยาตรงเวลา ผูปวย
กินยาอยางสม่ําเสมอ หนวยงานมีระบบการสงเสริมการกินยา
อยางเปนมาตราฐาน



ผลกระทบระยะยาว

• Impacts: ผลกระทบที่เกิดจากการดําเนินโครงการ เชน
อัตราการติดเชื้อในกลุมเสี่ยงลดลง, อัตราปวยและอัตรา
ตายของผูติดเชื้อจาก OI ลดลง 




