
การประยุกตแนวคิดการประยุกตแนวคิด
การพัฒนาและรับรองคุณภาพมาตราฐานการพัฒนาและรับรองคุณภาพมาตราฐาน  HAHA /HPH/HPH

ในการดูแลรักษาผูติดเชื้อเอดสและผูปวยเอดสในการดูแลรักษาผูติดเชื้อเอดสและผูปวยเอดส



วัตถุประสงค
1.เพิ่มเติมความรูในเรื่องหลักการและขั้นตอนของ
การพัฒนาและรับรองคุณภาพของโรงพยาบาล

2.สามารถเชื่อมโยงการพัฒนาคุณภาพบริการใน
การดูแลรักษาผูติดเชื้อและผูปวยเอดสเขากับ
ระบบการพัฒนาและรับรองคุณภาพบริการของ
โรงพยาบาล



วงลอของการพัฒนาคุณภาพ

ทําตามระบบ
(Implement the guideline)

วางระบบ
(Policy guideline)

วัด/ทบทวน/ตรวจสอบ
(Monitor/ Review)

ปรับปรงุระบบ  (CQI, innovation)

Plan

Do Study

Act



ขั้นที่ 1 สํารวจและปองกันความเสี่ยง  
• นําปญหามาทบทวน เพือ่แกไขปองกัน
• ปฏบิัตติามแนวทางปองกันปญหา
• ครอบคลุมปญหาที่เคยเกิด/มีโอกาสเกิดสูง

ขั้นที่ 2 ประกันและพัฒนาคุณภาพ
• เริ่มดวยการวิเคราะหเปาหมายและกระบวนการ
• ประกันและพฒันาคุณภาพที่สอดคลองกับเปาหมายของหนวย
• ครอบคลุมกระบวนการสําคัญทั้งหมด
• ปฏบิัตติามมาตรฐาน HA ในสวนที่ไมยากเกินไป

ขั้นที่ 3 วฒันธรรมคณุภาพ
•เริ่มดวยการประเมินตนเองตามมาตรฐาน HA
•พฒันาอยางเชื่อมโยง เปนองคกรเรียนรู
•ผลลัพธคณุภาพที่ดีขึ้น
•ปฏบิัตติามมาตรฐาน HA ไดครบถวน

บันไดสามขั้น สู HA
เพื่อเอือ้ตอทุกสวนในสงัคม



เชื่อมโยงกระบวนการ
และระบบงาน

ครอบคลุมกระบวนสําคัญการ
ทั้งหมด

ครอบคลุมปญหาที่เกิดความครอบคลุม 

เพื่อสังเคราะหการ
พัฒนาและผลที่ไดรับ

เพื่อการหาโอกาสพัฒนาเพื่อปองกันความเสี่ยง
(ไมเนนแบบฟอรม)

ประเมินตนเอง

มาตรฐาน HA 
ครบถวน

มาตรฐาน HA ที่จําเปนและ
ปฏิบัติไดไมยาก

ไมเนนมาตรฐานHAมาตรฐาน HA

เครื่องชี้วัดคุณภาพที่ดี
ขึ้น

QA/CQI ที่สอดคลองกับ
เปาหมายหลักของหนวยงาน

ปฏิบัตติามแนวทางที่
กําหนด

เครื่องชี้วัด 
ความสําเร็จ

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

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

กระบวนคุณภาพ

ประเมินระดับการปฏิบัติ
ตามมาตรฐาน HA

วิเคราะหเปาหมายและ
กระบวนการอยางเปนระบบ

นําปญหามาทบทวนเพื่อ
แกไขปญหา

จุดเริ่ม

สรางวัฒนธรรมคุณภาพเชิงรุกใชวิกฤติเปนโอกาสภาพรวม

ขั้นที่ 3ขั้นที่ 2ขั้นที่ 1



ความจําเปนที่ตองมกีารพัฒนาคุณภาพบริการของโรงพยาบาล
ในการบริการดูแลรักษาผูติดเชื้อและผุปวยเอดส

1. กระแสการเรยีกรองการจัดบริการที่เทาเทียมและ
ไดมาตรฐาน

2. เอดสเปนประเด็นที่ออนไหวตอปญหาสิทธิมนุษยชน
3. การบริการที่ยังขาดคุณภาพ
4. ความแตกตาง  ของ การบริการดูแลรักษาผูติดเชื้อและ

ผุปวยเอดสที่ไดรับ
5. ภาระโรคที่เพิ่มมากขึ้น จากจํานวนผูติดเชื้อและผุปวยเอดส

ที่เพิ่มมากขึ้น



ประโยชนที่จะไดจากการพัฒนาคุณภาพบริการของโรงพยาบาลในการ
บริการดูแลรักษาผูติดเชื้อและผุปวยเอดส

1.ประโยชนของผูติดเชื้อ  ผุปวยเอดส และครอบครัว
1.1 ผูปวยมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพกาย ใจดีขึ้น

สามารถดูแลตนเองและครอบครัวไดดีขึ้น
สามารถกลับไปทํางานได
สามารถอยูในสังคมได

1.2 คาใชจายในการดูแลรักษาลดลง เพราะไมปวยบอย
1.3 ผูปวยมีความรูเรื่องโรค เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ในการดูแลตนเอง
2. ประโยชนของโรงพยาบาล

2.1ลดตนทุนการจัดบริการ



ประโยชนที่จะไดจากการพัฒนาคุณภาพบริการของโรงพยาบาลในการ
บริการดูแลรักษาผูติดเชื้อและผุปวยเอดส

2.2 ลดปญหาความผิดพลาดในการทํางาน
2.3 ลดอัตราการครองเตียง เพราะ OI ลดลง
2.4 โรงพยาบาลไดรับการยอมรับ / เชื่อถือมากยิ่งขึ้น
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 มมุ

รุมดูแลแบบองครวม

สวมความรูวิชาการใชอบุัตกิารณมาวิเคราะห

เจาะหาจุดออนจากบันทึก

ศึกษาจากผูเยี่ยมยุทธ

Evidence-based Practice

Holistic Care

Multidisciplinary TeamBenchmarking

Root cause Analysis from Incidence

Medical Record/Bedside Review

KPI Monitoring



HAHA/HPH/HPH

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพทิศทางการพัฒนาคุณภาพ



HA & HPH 
เกี่ยวของเชือ่มโยงกันอยางไร
• เปาหมายรวม
• ทรัพยากรรวม
• กระบวนการพัฒนา
– สิ่งที่ HA เอื้อตอ HPH
– สิ่งที่ HPH เอื้อตอ HA

• กระบวนการดูแล
– การดูแลตอเนื่อง

• อะไรที่ตาง ตางมากแคไหน 



ประ

เจาหนาที่

HPH ในงานประจํา

การเชื่อมตอ
งานประจํากับชุมชน

การสนบัสนุน
และ empower ชุมชน

อาชีวอนามัย/ปองกันความเสี่ยงจากการทํางาน:
เจ็บปวย เครียด อุบัติเหตุ ฯลฯ

คนหาและดูแลสุขภาพของเจาหนาที่กลุมเสี่ยง
ปรับพฤติกรรมสุขภาพของเจาหนาที่: อาหาร ออกกําลัง

แอลกอฮอล  ยาสูบ  จราจร
เปนแบบอยางที่ดีแกสังคม

จาก Illness สู Wellness
การดูแลแบบองครวม
การคํานึงถึงวิถีชีวิต สิทธิผูปวย
การสรางการเรียนรูในทุกโอกาส

-> พัฒนาทักษะสวนบุคคล 
-> จากทําใหสูทําเองได
การวางแผนจําหนาย
การดูแลสิ่งแวดลอมในที่ทํางาน
การมีสวนรวมของแพทย
-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 โดยเริ่มจากสิ่งใกลตวั



การบูรณาการการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล
ในการบริการดูแลรักษาผูติดเชื้อ และผูปวย AIDS 

กับ HA และ HPH
• - หัวใจสําคัญของการพัฒนาตามขอกําหนดในมาตราฐาน HA
• - หัวใจสําคัญของการพัฒนาตามขอกําหนดตามแนวคิด HPH 
• - ตารางบูรณาการ



1 42 53

รูวาติดเชื้อ

เสียชีวิต

เริ่มมีอาการเกี่ยวกับโรคเอดส
มีอาการเอดสปรับตัวไดกับการติดเชื้อ

การดูแล รกัษา

ความชวยเหลือที่ตองการเนื่องจากติดเชื้อเอดส

สุขภาพพื้นฐาน
อาการ และ การปวย

สิทธิ/กฎหมาย + สังคม + เศรษฐกจิ + สิ่งแวดลอม กาย  + ใจ

สถานภาพพื้นฐาน
สถานภาพขาดแคลน + ความดอยโอกาส

การสงเสริม  สนับสนนุ  สงเคราะห

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรการแพทย   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย1



ยากลางบาน
ยาสมุนไพร
ยาชุด ฯ

ความเชื่อ
ไสยศาสตร

สถานบริการ
ภาครัฐ/เอกชน

รระบบสุขภาพชุมชนะบบสุขภาพชุมชน

อาหารเสรมิ วิตามิน ฯอาหารธรรมชาติ

อาหารขยะ

วัด / พระ / สมุนไพร
บริการพื้นบาน ฯ

หมอพืน้บาน
หมอไสยศาสตร

อาหารตลาด



ผลผล
กระทบกระทบ

ประชาชนมสีุขภาพดีถวนหนาประชาชนมสีุขภาพดีถวนหนา  มสีุขภาวะมสีุขภาวะ ( (Good Health)Good Health)

ผลลพัธ

ผลผลิตผลผลิต

แนวคิดแนวคิด

ผูปวยมคีวามสามารถในการดูแลตนเอง 
อยูในสภาวะแวดลอม รพ. ที่เอื้อตอสุขภาพ 

มีอัตราการปวยซ้ําลดลง  พึง่พิงรพ.ลดลง  หรือ ไมปวย  

รักษาพยาบาลรักษาพยาบาล  ไดได  คณุภาพคณุภาพ  มาตรฐานมาตรฐาน  
ผูปวยหายจากโรคผูปวยหายจากโรค  มีภาวะแทรกซอนนอยที่สุดมีภาวะแทรกซอนนอยที่สุด  

บริการบริการ
มาตรฐานมาตรฐาน  คุมคาคุมคา

สิทธิผูปวย
เสมอภาค

ผูปวยผูปวยเปนเปน
ศูนยกลางศูนยกลาง

ครอบครัวครอบครัว
มีสวนรวมมีสวนรวม

การการใหการรักษาพยาบาลใหการรักษาพยาบาล



บทบาทคณะกรรมการดูแลสุขภาพตําบล

สังคม

สิ่งแวดลอม

ยาเสพติด

เอดส

สุขภาพ

เศรษฐกิจ
ผูนําชุมชน

อสม.

องคกรภาครัฐ

อบต.

พระสงฆ

ชุมชน

แมบาน

งบประมาณ
จากองคกรทองถิ่น

แนวทางการ
พัฒนาการทํางานดานเอดส ทุกภาคสวนถือเปนภาระหนาที่รวมกัน



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

และเขาโครงการปองกันการแพรเชื้อจากแมสูลูก ผูปวยผาตัดคลอดลกูที่
โรงพยาบาลมหาราชหลังจากนั้นผูปวยมาตรวจหลังคลอดและนําลูกมาเขา
คลนิิกเด็กดีที่โรงพยาบาลดอยสะเก็ด

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

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

กรณีศึกษา



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

ขอมลูลูก

ตรวจ cd4 = 988 cells  15 % เมื่อ 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

น้ําหนักเดก็ / 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



ตอ
Continuity
• ขาดการดูแลที่ตอเนื่องตั้งแตขณะตั้งครรภถึงหลังคลอดและ

การดูแลครอบครัวและลูก
• THER
- เจาหนาที่ขาดการทํางานเปนทีมไมมกีารเชื่อมประสานการ

ทํางานรวมกัน
- ผูดูแลขาดความรูเรื่องการดูแลผูปวยเอดส การประเมิน

อาการ และยาตานไวรสั
- เจาหนาที่ขาดประสบการณในการดูแลผูปวยเอดสและเด็กที่

ติดเชื้อเอดส
- การบันทึกประวัติผูปวยไมสมบรูณ



การดําเนนิการแกปญหา

• จัดทําแนวทางการดูแลผูปวยเด็กและพอ แมที่ติดเชื้อเอดส
• ทํา Case Conference
• จัดทําแนวทางการใหการแนะนําแกหญิงตั้งครรภที่ติดเชื้อเอดส
• จัดแนวทางการเชื่อมประสานการดูแลผูปวยรวมกันระหวางงานคลินิก

รวมใจ งานANC หองคลอด
• ประสานงานเวชระเบียนและทมีงานหองคลอด งานสงเสริมสุขภาพ 

ในการบันทึกประวัติผูปวย



OP voice และ IP voice ลูกระเบิดที่ระเบิดแลว

ความเจ็บปวย ความรนุแรง
ทัศนคติที่มีตอรพ.
ความคาดหวัง  
ความเขาใจ
การตอบสนองที่ไดรับ 

ทัศนคติ จิตวญิญาณ 
บุคลิกภาพ การแสดงออก
ปญหาสวนบุคคล ผูรวมงาน
ความไว ตอความรูสึก
ความจริงใจในการบริการ
การรูจักใชเทคนิคบริการ ฯลฯ

บรรยากาศ สถานที่ สิ่งแวดลอม
 สภาพปรากฏ ระบบบริการ ฯลฯ

ผูรับบริการ ผูใหบริการ



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

ผูปวยไมไป
ผูปวยใชบริการ

ที่ รพ.อื่น

ผูปวยไดรับ
ยาเดิมตลอดทั้งๆที่

มีภาวะแทรกซอนอืน่ๆ

ผูปวยไมไป
และไมกนิยา หรือ
รักษาตามความเชื่อ



การดูแลผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสในคลินิกรวมใจ

• รับยาตานไวรัส

ผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส

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

เตรียมรับยา ARV, OI
HBsAg, AFB, CXR, SGPT

นัดติดตามทุก 2 wks 2 ครั้ง
และติดตามรับยาทุก 1 เดือน

แพยา/มีฤทธิ์ขางเคียงของยา
นัดพบแพทย




