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วัตถุประสงค
เพื่อใหเขาใจถึงหลักการและวิธีการวัดผลตามรูปแบบของ 
HIVQUAL-T 
เพื่อใหเขาใจถึงตัวชี้วัดที่ใชในโปรแกรม HIVQUAL-T ได
เพื่อใหสามารถดําเนนิการรวบรวมรายชื่อผูปวยในความดูแลเพื่อสุม
ตัวอยางและวัดผลตามโปรแกรมคอมพิวเตอรไดครบถวน ถูกตอง
เพื่อใหสามารถแปรผลการวัด HIVQUAL-T และนําไปใชประโยชน
ในการพัฒนาคุณภาพ และกํากับความกาวหนาของงานได
เพื่อชวยกระตุนใหองคกรเห็นความสําคัญและใชประโยชนจากผล
การวัดในการพัฒนาคุณภาพบริการตาง ๆ ในหนวยงาน



คําถาม?

ทําไมการวดัผลการปฏิบัตงิานจึงมีความสําคัญตอ
คุณภาพของงาน?

ผลจากการวัดจะสนับสนุนงานพัฒนาคุณภาพได
อยางไร?



คําถาม?
ทานทราบหรือไมวาในประเทศไทย มีจํานวนผูตดิเชื้อที่ยังมีชีวิต
อยู ในป 2549 ประมาณกี่ราย?

1,088,692 ราย
556, 848 ราย
200,000 ราย
100,000 ราย

น.พ.ธวัช สุนทราจารย อธิบดีกรมควบคุมโรค เปดเผยวา ในป 2549 คาดวาไทยมี
จํานวนผูติดเชื้อเอดสสะสมประมาณ 1,088,692 ราย ในจํานวนนี้ยังมีชีวิตอยูและ
ตองการรักษาพยาบาล 556,848 ราย โดยเปนผูติดเชื้อรายใหม 15,174 ราย

ที่มา: หนังสอืพิมพขาวสด 31 ม.ค 2550



จากขอมูล
จะเหน็ไดวา จํานวน 556,848 ราย 

คือผลจากการวัด
สามารถจะทําอะไรไดจากขอมลู/ผลการวดันี้

ประมาณการทรัพยากรตางๆ ในการดูแลผูปวยกลุมนี้
คาดการณ/ทํานายแนวโนมของผูปวยเอดสได
จัดทําโครงการตาง ๆ เพื่อแกไขปญหา
ทราบถึงผลการระบาดวาเพิ่มขึ้นหรือลดลงได ถาเรามี
การวัดประเมนิเปรียบเทียบจากป 2548 และ 2550



คําถาม?

ทานทราบหรอืไมวาอัตราการตรวจ CD4  ในผูติดเชื้อ 
HIV ในประเทศไทย จากขอมลู HIVQUAL-T ป 2547 
มีประมาณเทาไหร?

24 % 
59 %
84 %
95 %



จากขอมูล
จะเหน็ไดวา จํานวน 59 %

คือผลจากการวัด
เราสามารถทําอะไรไดกับขอมลูที่ไดนี้

สามารถกําหนดเปาหมายในการปรับปรุงคุณภาพ
วิเคราะหระบบบริการที่ใหแกผูปวยได เชน งานบริการให
คําปรึกษาไดใหขอมูลกับผูปวยหรือไม
ปรับปรุงระบบบริการใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น



ทําไมถึงตองมีการวัดผลการปฏิบัติงาน

“ คุณไมสามารถปรับปรุง หรือเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรได 
หากไมมีการวัดใด ๆ”
(You can’t improve what you can’t measure)

“การวัดผล สามารถมีพลังอํานาจในการที่จะทําใหเห็นถึงผล
การเปลี่ยนแปลงในดานการปรับปรุงคุณภาพงาน”

(Measurement gives the power and enables to see if we are 
improving)



การวัดผล และ การปรับปรุงคุณภาพเชื่อมโยงซึ่งกัน
และกัน

การวัดผล (PM):  เอื้อประโยชนในการปรับปรุงคุณภาพ
การปรับปรุงคุณภาพ (QI): ชวยขับเคลือนการวัดผล



HIVQUAL Project: ปรัชญา

Infrastructure
โครงสรางพืน้ฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ

คุณภาพบริการ  

การปรับปรุงคุณภาพบริการ การวัด/ประเมินผลการปฏิบัติงาน

การแลกเปลี่ยนเรียนรู



การวัดผลการปฏิบัตงิานการดูแลผูตดิเชือ้/ผูปวยเอดส ดวย
โปรแกรม HIVQUAL-T



HIVQUAL-T Software 
(HIV Quality of Care Program)
โปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชวัดผลการปฏิบัตงิานการดูแลผู
ติดเชื้อเอชว/ีเอดส
เก็บขอมลูยอนหลัง
รวบรวม/บันทึกขอมลูอยางนอยปละ 1 ครัง้
ระยะเวลาที่ใชในการวัด ~ 1-2 สัปดาห



หลักการวัดผลการปฏิบัติงานการดูแลผูติดเชื้อเอชไอวี
Performance Measurement (PM) 
รวบรวมผูปวยในความดูแลของรพ. เพื่อประเมินตามตัวชี้วัด

(6 ตัวชี้วัดหลัก และหรือ 4 ตัวชี้วัดเสริม) 
ใชวิธีการสุมตัวอยาง
วัด/วิเคราะห/รายงานผลดวยตนเอง
เปรียบเทียบผลการวัดเพื่อปรับปรุงคุณภาพบริการ

ระดับโรงพยาบาล
ระดับจังหวัด/ เขต/ ประเทศ



ตัวชี้วัดใน HIVQUAL-T (Version 4)
Core Indicators

CD4, VL testing
OI prophylaxis for PCP, 
Crypto
ARV  therapy
TB Screening
Positive prevention 
Pap smear screening

Optional Indicators
OI prophylaxis for Pennicilium, 
MAC
ARV adherence
STI screening (Syphilis 
Chlamydia, Gonorrhea, Ulcer )
Option for hospital

Alternative
Psycho/social issues



การตรวจติดตาม CD4
HIV care guidelines

CD4 200-350 ควรไดรับการตรวจ ทุก 
3 เดือน
CD4 >350-500 ควรไดรับการตรวจ 
ทุก 6 เดือน
CD4 >500 ควรไดรับการตรวจ ทุก 1ป
ผูที่รับยาตานไวรัส

ควรไดรับการตรวจ CD4 ทุก 6 เดือน
สปสช.

ผูติดเชื้อ/ผูปวยทัง้ที่รับยา หรือไมรับยา
ควรไดรับการตรวจ CD4 ปละ 2 ครั้ง 

HIVQUAL-T
% ผูปวยที่ตรวจ CD4 ในปทีป่ระเมิน
% ผูปวยที่ไดรับการตรวจ CD4 ไดรับ
การตรวจติดตาม CD4 อยางนอย 2 ครั้ง 
% ผูปวยที่ CD4>350 ไดรับการตรวจ 
CD4 ทุก 6 เดือน 
% ผูปวยที่ CD4 ≤ 350 และไมไดรับยา 
ARV ไดรับการตรวจ CD4 ทุก 2-4 
เดือน 
% ผูปวยที่ไดรับยา ARV ไดรับการ
ตรวจ CD4 อยางนอย 2 ครั้ง 



การตรวจติดตาม VL
HIV care guidelines

อยูที่ดุลยพินิจของแพทย
8 สัปดาหหลังรักษา ARV ตอไปทุก 8-12 สัปดาห จนกวา VL < 50
หลังจากนั้นทุก 4-6 เดือน

สปสช.
ผูปวยเอดสที่รับการรักษาดวยยา ARV

ตรวจปละ 1 ครั้ง
HIVQUAL-T

% ของผูปวยไดรับการตรวจ VL ในปที่ประเมิน
% ของผูปวย ARV ไดรับการตรวจ VL 



การรักษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาสแบบปฐมภูมิ
ตามแนวทางการดูแลผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส ในประเทศไทย (HIV care 
guidelines)

PCP Prophylaxis
ผูปวยที่มี CD4 < 200 หรือ ALC < 1000

Cryptococosis Prophylaxis
ผูปวยที่มี CD4 < 100 หรือ ALC < 600

Pennicilosis Prophylaxis (Optional)
ผูปวยที่มี CD4 < 100 หรือ ALC < 600
เฉพาะบางพื้นทีท่ี่เปนพืน้ทีร่ะบาดของโรค

MAC Prophylaxis (Optional)
ผูปวยที่มี CD4 < 50

HIVQUAL-T
% ของผูปวยที่มีขอบงชี้ไดรับ OI Prophylaxis (แตละตัว)



การรักษาดวยยาตานไวรัส
 ตามแนวทางการดูแลผูตดิเชื้อ/ผูปวยเอดส ในประเทศไทย 
(HIV care guidelines)และ National AIDS Program (NAP)

ผูปวยที่ CD4 < 200
ผูปวยที่ CD4 < 250 มีอาการทางคลินิก (Symptomatic HIV 
conditions )
ผูปวยที่มี AIDS-defining conditions 

ARV adherence (Optional)
% ของผูปวยที่มารับยาสม่ําเสมอ 
% ของผูปวยที่ไดรับยา ARV ไดรับการประเมิน/ติดตามความสม่ําเสมอ
ในการกินยา 



การคัดกรองวัณโรค
ตามคูมือแนวปฏิบัติการผสมผสานวัณโรคและโรคเอดส ของสํานัก
เอดส วัณโรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ

คัดกรองอาการและประวัติเสี่ยง
ไอเรื้อรังนานกวา 2 สัปดาห
 มไีขต่ํา ๆ เรื้อรังนานกวา 2 สัปดาห
 น้ําหนักลด
 ไอเปนเลือด  เหงื่อออกตอนกลางคืน
 มีประวัติสมัผัสหรือคลุกคลกีับผูติดเชื้อวัณโรคที่บานหรือที่ทํางานมี
 ประวัติรักษาวัณโรคฉีดยาเสพตดิเขาเสน
 เคยติดคุก
 บุคลากรทางการแพทย

กรณีมีอาการและประวัติขอใดขอหนึ่ง 
ใหสงสัยวามีโอกาสเปน TB และควรสงตรวจเพิ่มเติม

CXR
Sputum AFB



การปองกันการแพรเชื้อ (Positive Prevention)
ตามคาํแนะนําของ CDC 
guidelines

Safe sex education
การแนะนาํคูที่ยังไมทราบผล
เลือดมาตรวจเลือด
การแจกถุงยางอนามัย
การใชถุงยางอนามัย



การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในหญิงติดเชื้อ
ตามคําแนะนําของ CDC Guidelines และ 2004
Medical management of HIV infection

แนะนําใหตรวจ Pap smear ในผูปวยเอดสหญิง 
เมื่อแรกพบ ภายหลัง 6 เดือน และตรวจซ้ําทุกป

เพราะพบวา อัตรา Squamous intraepithelial lesion 
(SIL) สงูขึ้น 33-45% ในหญิงติดเชื้อ เทียบกบั 7-14
% ในหญิงไมติดเชื้อ (MMWR 2002;517 (RR-6):59)

ประเทศไทยมีความชุกของทั้งโรคเอดสและ
มะเร็งปากมดลูกสูง จึงกําหนดใหการตรวจคัด
กรองมะเร็งปากมดลูกเปนตัวชี้วัดหลัก

คัดกรองอยางนอย ปละ 1 ครั้ง



การคัดกรองโรคติดตอทางเพศสัมพันธ (Optional)
ตามขอแนะนําของ 2004 Medical management of HIV infection

ซิฟลิส 
แนะนําใหตรวจคัดกรองผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส เมื่อแรกพบ และตรวจซ้ําทุก 1 ป ใน
รายที่มีเพศสัมพันธอยู เนื่องจากพบ อัตราการติดเชื้อรวมสงู 
แตปจจบุนัในประเทศไทย พบความชุกของโรคนี้ต่ํา

โรคติดตอทางเพศสัมพันธอื่น ๆ (หนองไน หนองไนเทียม แผลอวัยวะเพศ)
แนะนําใหตรวจปละ 1 ครั้ง ในผูติดเชื้อ เพราะพบการติดเชื้อรวม (Co-Infection) 
และสงเสริมการแพรเชื้อ HIV 
แตเนื่องจากการตรวจที่มีความแมนยําสูง มีราคาแพง และตองอาศัยเครื่องมือชั้นสงู

ที่มา: (MMWR 2002;51(RR-6):19) และ (MMWR 2002;51(RR-15):1)



คัดเลอืกผูปวยที่มารบัการรักษาในโรงพยาบาลทุกหนวย
HIV Positive
อายุ 15 ปขึ้นไป
มารับบริการที่โรงพยาบาล 2 ครั้งขึ้นไปในปที่วัดผล

วัดผลในปงบประมาณ 
1 ตุลาคม – 30 กนัยายน

เกณฑการวัดผลการปฏิบัติงานการดูแลผูติดเชื้อเอชไอวี
Performance Measurement (PM) 



ขั้นตอนการวัด-1: การ List รายชื่อผูปวย
รวบรวม List จาก ฐานขอมลูของร.พ หรือสมุดทะเบียน
ผูที่มารับบริการตามหนวยตาง ๆ โดย Code จาก ICD10

รวบรวมรายชื่อผูปวยจากทุกหนวยบริการที่ผูปวยมารับ
บริการใน รพ. ไดแก

OPD, IPD, ANC, LR, ER, HIV Clinic, ARV clinic, Day Care 
Center ฯลฯ

อาศัยความรวมมือจาก IT หรือเวชระเบียน ของ รพ.
จัดเตรียม List ทั้งหมดในไฟล Excel

HN, เพศ, วันเดือนปเกิด 
ตรวจสอบความซ้ําซอนและเขาเกณฑ

ถาผูปวยเสียชีวิตใหทบทวนสาเหตุการเสียชีวิต (แตไม
นํามาวัดในโปรแกรม)



1. โอนขอมูลโดยการใชคําสั่ง โอน
ขอมูล 

จาก List ในไฟล Excel ที่เตรียมไว
คลิ๊กที่ปุม “โอนขอมลู”

2. หรือโอนขอมูลดวยการพิมพ
รายบุคคล (Manual)

คลิ๊กที่ปุม “ เพิ่ม” เพื่อพมิพ List 
ผูปวยเขาสูโปรแกรมโดยตรง

3. โอนจาก DMIS-HIV/AIDS 
(NAP-สปสช.)

ขั้นตอนการวัด-2: การโอนรายชื่อผูปวยเขาโปรแกรม



ขั้นตอนการวัด-3: การสุมตัวอยาง
HIVQUAL-T โปรแกรมจะทํา
การคํานวณขนาดกลุมตัวอยาง
และทําการสุมแบงแยกขนาด
กลุมตัวอยางทั้งเพศชายและ
หญิงโดยอัตโนมัติ 

คลิ๊กที่ปุม “ สุมตัวอยาง”
การคํานวณขนาดกลุมตัวอยาง
ดัดแปลงจากสถาบันเอดส รัฐ
นิวยอรค ที่ระดับความเชื่อมั่น 
95 % + 10 % sampling error



ตารางสุม: 95% CI, + 10 % sampling error

904545700-4999

1005050> 5000

804040600-699

703535500-599

603030400-499

453015300-399

432914276-299

422814251-275

412714176-250

402614151-175

392514126-150

382513101-125

36231376-100

34221251-75

30191150 or fewer

รวมขนาด
กลุมตัวอยาง

จํานวนกลุมตัวอยาง
(หญิง)

จํานวนกลุมตัวอยาง
(ชาย)

จํานวนผูปวย



`

`

Full (661 Pts)
CD4 (Ever) 

VL (Ever)

6 (13.33%)

0 (0.0%)

CD4<200 or ALC<1000 

On ART Therapy

On PCP

3 (6.7%)

3 (100%)

2 (66.7%)

Random (80 Pts)

CD4<100 or ALC<600
On ART Therapy

On CRYTO

On PEN

2 (4.4%)

2 (100%)

1 (50.0%)

0 (0.0%)

0 (0.0%)

0 (0.0%)

0 (0.0%)

CD4<50 

On ART Therapy

On MAC

5 (11.11%)

0 (0.0%)

3 (6.7%)

2 (66.7%)

3 (100%)

1 (2.2%)

1 (100%)

1 (100%)

0 (0.0%)

1 (2.2%)

1 (100%)

0 (0.0%)

1 2

4 (8.89%)

0 (0.0%)

3

3 (6.7%)

3 (100%)

2 (66.7%)

2 (4.4%)

2 (100%)

1 (50.0%)

1 (50.0%)

2 (4.4%)

2 (100%)

0 (0.0%)

6 (13.33%)

0 (0.0%)

4

3 (6.7%)

3 (100%)

2 (66.7%)

2 (4.4%)

2 (100%)

1 (50.0%)

1 (50.0%)

2 (4.4%)

2 (100%)

0 (0.0%)

71(10.74%)

2 (0.3%)

42 (6.4%)

33 (78.6%)

38 (90.5%)

23 (3.5%)

18 (78.3%)

10 (43.5%)

3 (13.0%)

17 (2.6%)

13 (76.5%)

0 (0.0%)



ขั้นตอนการวัด-4: การเก็บรวบรวมขอมูล
หลังจากไดกลุมตัวอยางแลวใหทํา
การ print รายชื่อผูปวยที่เลือกไว
ใช HN ของ Case ที่เลือกนําไปคน
ประวัติผูปวยในOPD card หรือ 
จากขอมูลผูปวยในทะเบียนตาง ๆ 
ที่แตละหนวยงานบันทึกหรือเก็บ
รวบรวมไว
ถาไมสามารถคนประวัติของ
ผูปวยได ใหเลือก HN ถัดไปที่เปน
เพศเดียวกัน



ขั้นตอนการวัด-5 : การกรอกขอมูล
ในแบบฟอรมกระดาษ

หลังจากที่รวบรวมขอมูลของกลุมตวัอยาง จาก OPD card 
หรือทะเบียนตาง ๆ (HIV Clinic, Lab, Counseling, ANC, 
LR, etc.) ครบแลว ทําการบันทึกขอมูลผูปวย ในแบบฟอรม 
“ แบบบันทึกขอมูลสุขภาพผูปวย” เพื่อความสะดวกในการ
คียขอมูลในโปรแกรมคอมพิวเตอร

ขอมูลประชากร 
ขอมูลตามตัวชี้วัดตางๆ  



แบบฟอรมเกบ็ขอมูลผูปวย



ขั้นตอนการวัด-6: การบันทึกขอมูลในโปรแกรม
คอมพิวเตอร 

กําหนดชื่อโรงพยาบาล
กําหนดชวงเวลาการวัด

เมนูบันทึกขอมลูผูปวย
บันทึกขอมูลตามตัวชี้วัด

จากแบบฟอรมกระดาษ
จาก OPD card, ทะเบียนตาง ๆ
ถาบันทึกเสร็จ 1 ตัวชี้วัด (1 หนาจอ) กดปุม > และ
บันทึกตอไปเรื่อย ๆ จนหมด 1 case และกดปุม X

บางคําถามจะขามไปโดย Logic





ตัวชี้วัดถัดไปกลับไปตวัชี้วัดเดิม

ปด



ขั้นตอนการวัด-7: การตรวจสอบความถูกตองของ
ขอมูล

ควรทําการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลทุกครั้ง 
บันทึกขอมูลจาก OPD card ลงแบบฟอรมครบถวนหรือถูกตอง
หรือไม 
บันทึกขอมูลจากแบบฟอรมลงสูคอมพิวเตอรครบถวนหรือไม 

อาจมเีจาหนาที่อีกคนหนึ่งทําการตรวจสอบความถูกตองของ
ขอมูลในแบบฟอรมกระดาษ หรือในโปรแกรม (Double 
check) 



ขั้นตอนการวัด-8: การวิเคราะหและรายงานผลขอมูล
โปรแกรมจะทําการวิเคราะหและ
รายงานผลโดยอัตโนมัติ

คลิ๊กที่เมนู “รายงานตาง ๆ”
ที่เมนูหลัก

ผลการวิเคราะหขอมูลควรนํามาใช
เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการ (QI)
ทําใหเห็นแนวโนมของการพัฒนา
คุณภาพบริการของโรงพยาบาลหาก
มีการวัดและปรับปรุงเปนระยะ

เลือกรายงาน

วิเคราะหผล



ตัวอยางรายงานการวิเคราะหขอมูล



ขั้นตอนที่-9: การใชประโยชนจากรายงานไปใชเพื่อ
พัฒนาคุณภาพบริการ 

ควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement 
Committee/ QIC) ของโรงพยาบาล
QIC ควรมีการประชุมเพื่อทบทวนขอมูล/คุณภาพบริการเปนระยะ
ชี้แจงปญหา/จุดแข็ง-จุดออน/การเปลี่ยนแปลง/การแกไขปญหา
นําเสนอเพื่อเปนโครงการพัฒนาคุณภาพ การบริการ(QI project)
เสนอตอผูบริหาร
ดําเนินการปรับปุงคุณภาพบริการอยางตอเนื่อง 
(CQI)



พิจารณาขอมูลผลการวัดเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ
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จัดทําแผนงานพัฒนาคุณภาพ



Act
What changes

are to be made?
Next cycle?

Plan
Objective
Questions and 
predictions (why)
Plan to carry out the cycle
(who, what, where, when) 

Study
Complete the

analysis of the data
Compare data to 

predictions
Summarize what

was learned

Do
Carry out the plan
Document problems
and unexpected
observations
Begin analysis of 
the data 

ขั้นตอนการทํากิจกรรมปรับปรุงคุณภาพ

วางระบบ
(Policy guideline)

ทําตามระบบ
(Implement the guideline)

วัด/ทบทวน/ตรวจสอบ
(Monitor/ Review)

ปรับปรุงระบบ

(CQI, innovation)



ตัวอยางผลการพัฒนาคุณภาพจากขอมูลการวัดดวย 
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ตัวอยางการวิเคราะหและรายงานผลระดบัจังหวัด
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ตัวอยางการวิเคราะหและรายงานผลภาพรวม 
Median % of eligible patients who received services
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นําเสนอผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
นําเสนอตอทีมงาน
ตอคณะกรรมการคุณภาพ
ตอผูบริหารโรงพยาบาล
ตอผูรับบริการ
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 เพื่อใหผูที่เกี่ยวของชวยสงเสริม/สนับสนุนใหกิจกรรมคุณภาพ
มีการดําเนินงานอยางตอเนื่อง สงผลตอผูรับบริการไดรับบริการอยาง
ครอบคลุมและมีคุณภาพ



สรางการมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพทุกระดบั



สรุปขั้นตอนการวัดผลการปฏิบัติงานการดูแลผูติดเชื้อ
เอชไอวี  (HIVQUAL-T; PM)
1. การ List รายชื่อผูปวยทั้งหมด/การตรวจสอบความซ้ําซอนของรายชื่อผูปวย
2. การโอนรายชื่อผูปวยเขาสูโปรแกรม
3. การสุมตัวอยาง
4. การรวบรวมขอมลู/การบันทึกทางการแพทยของผูปวย จากOPD card และ 

ทะเบียนตาง ๆ
5. การบันทึกขอมูลในแบบฟอรมกระดาษ
6. การบันทึกขอมูลลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร
7. การตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
8. การรายงานผลการวิเคราะหขอมลู
9.การใชประโยชนจากรายงานผลขอมูลในการปรับปรุงคุณภาพ

2, 3, 8 โปรแกรมสามารถทําใหโดยอัตโนมัติ



HIVQUAL Publications

Publications are available at www.hivguidelines.org



Websites for QI
www.NationalQualityCenter.org

HIV measures
Change ideas
Best Practices
Tools/Resources
Literature
QI in HIV care
FAQ
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