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สถานการณการดูแลผูตดิเชื้อและผูปวยเอดส
 ผูติดเชื้อและผูปวยเอดสเปนโรคติดเชื้อเรื้อรงั ตองการ

การดูแลที่ครบถวนและตอเนื่อง
การดูแลทางการแพทยที่เหมาะสมตามระยะของโรค เพื่อใหมีสุขภาพที่ดีขึ้น ลดอัตราปวยตาย เปน
พื้นฐานของการดูแลดานอื่น

ประเทศไทย (ป 2549)
ผูติดเชื้อและผูปวยเอดสที่ยังมีชีวิตประมาณ 556,848 ราย
ผูปวยเอดสที่กินยาตานไวรัสประมาณ 80,000 – 100,000  ราย (รอยละ 14 - 18)
มีแนวทางการดูแล
มีแผนงานภายใตหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

การดแูลดานการแพทยตามเกณฑ อาจบกพรอง (โดยเฉพาะผูทีย่งัไมไดรบัยาตานไวรัส) จาก 
ขอจํากัดดานทรัพยากร
ผูปวยเอดสที่กินยาตานไวรัสจํานวนมาก
ขาดการกํากับติดตามและการพัฒนาคุณภาพ
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การพฒันาคณุภาพการดแูลผูปวย HIV ในประเทศไทย

มีการพฒันาคณุภาพตามธรรมชาตแิละหรอืเปนระบบ
ไมเจาะจงเฉพาะ HIV
มีความแตกตาง
• ตัวชีว้ดั (Indicators)
• กระบวนการ (Process)
มีอุปสรรค
• การสงเสริม สนบัสนนุ และกาํกับตดิตาม (Support, Monitoring & 

Supervision)
• การเปรยีบเทียบ (Benchmarking)

ตองการรปูแบบ / ระบบทีเ่หมาะสมและปฏบิตัิอยางแพรหลาย
เปนประโยชนตอหนวยงาน
เปนประโยชนตอการสนบัสนนุ กาํกับและสทอนภาพรวมของประเทศ
เปนระบบที่มีความยั่งยืน



4

เปาหมายในการพฒันาคณุภาพบรกิาร
ผูปวย

ปลอดภยั (Patient safety)
ผลการดแูลผูปวยดขีึน้ (สุขภาพ อายุขัย คุณภาพชีวิต)

ผูดแูล
ผลงานไดมาตรฐาน มีคุณคา

หนวยงาน
ทรพัยากรถูกใชอยางเหมาะสมและมีประสิทธภิาพ
เปนองคกรคุณภาพ

ภาพรวม
เกดิความพึงพอใจในผูใหบรกิาร ผูรับบรกิารและหนวยงาน
ลดคาใชจายทีไ่มจําเปน
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กระบวนการพฒันาคุณภาพทีม่อียู
สํานักงานคณะกรรมการพฒันา
คุณภาพระบบราชการ (ก.พ.ร.)
สํานักงานขาราชการพลเรือน 
(กพ.)
สถาบันรับรองมาตรฐาน ISO 
(สรอ.)
สถาบันพัฒนาและรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.)
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ระบบพฒันาคุณภาพการดูแลฯที่เหมาะสม
HIVQUAL-T System

ภายใตบริบทของประเทศ
ใชประโยชนทุกฝาย
มีความตอเนื่องและยัง่ยืน

ความรวมมือ
กระทรวงสาธารณสุข
• สํานักโรคเอดส วัณโรคและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
• สํานัก
สํานักงานหลักประกนัสุขภาพแหงชาติ
สํานักการแพทย กรงุเทพมหานคร
ศูนยความรวมมือไทย – สหรัฐดานสาธารณสุข
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พัฒนาการ HIVQUAL 
โครงการรวม

New York State Department 
of Health/AIDS Institute 
(NYSDOH/AI)
Health Resources and 
Services Administration 
(HRSA)

เพือ่พัฒนาและสรางความยั่งยืน
ของศักยภาพการพัฒนาคุณภาพ
การดูแลผูปวย HIV ทางคลินิก

1995: นํารอง
1997: National initiative
2001: แพรหลายใน U.S. และ
หลายประเทศ แถบคาริบเบียน
และอฟัรกิา
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เปาหมายของ HIVQUAL
1. พัฒนาศกัยภาพและความสามารถของสถานบรกิาร

ในการพฒันาคณุภาพการดแูลผูตดิเชื้อ HIV อยางสม่ําเสมอและตอเนือ่ง

2. พัฒนาความยั่งยืนของโครงสรางการพฒันาคณุภาพ
ในการสนับสนนุการพฒันาคุณภาพการดแูลผูตดิเชื้อ HIV 

3. สงเสรมิกิจกรรมการปรบัปรุงคณุภาพบรกิารและการรายงาน
ขอมูลการวดัผล 

ใหทําไดดวยตนเอง (หนวยงาน)

4. พัฒนาคณุภาพการดูแลผูตดิเชื้อ HIV
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HIVQUAL Philosophy: ปรชัญา

Infrastructure
โครงสรางพืน้ฐานเพื่อการพัฒนาคณุภาพ

คุณภาพของบรกิาร  

การปรบัปรงุคณุภาพบรกิาร

การวดัผลการปฏบิัตงิาน

ความสมดลุย
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กําเนิดของ HIVQUAL-T
ศูนยความรวมมือไทย - สหรัฐดาน
สาธารณสุข  (TUC)

สถาบันเอดส รัฐนิวยอรค 
(NYSDOH/AI)

สํานักเอดส วัณโรค และโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธ (BATS)

สื่อสาร
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาล (IHQIA)
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HIVQUAL-T Model  

HIV = HIV infected
QUAL = quality
T = Thailand

รูปแบบการพฒันาคณุภาพการดูแลผูติดเชื้อผูปวยเอดส ในประเทศไทย
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พัฒนาการ HIVQUAL-T (1)
มนีาคม 2546 (2003)

จดัตัง้คณะกรรมการทํางาน
สํารวจการดแูลในโรงพยาบาล

พฤษภาคม 2546 
กําหนดตวัชีว้ัดตามแนวทางการดแูลผูปวยเอชไอวใีน
ประเทศไทย (7th edition)
พฒันาแบบฟอรมเกบ็ขอมลู

ธันวาคม 2546
พฒันาซอฟทแวรทีใ่ชในการเกบ็ขอมลู (เวอรชั่น 1)
ฝกอบรมเจาหนาทีโ่รงพยาบาล 

มกราคม 2547 (2004)
นํารอง ใน 12 โรงพยาบาล
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พัฒนาการ HIVQUAL-T (2)
กุมภาพนัธ 2548

พฒันาซอฟทแวร (เวอรชั่น 2)

ฝกอบรมเจาหนาที่ 

ดําเนินงาน HIVQUAL-T ใน 63 โรงพยาบาล

เมษายน 2548
สํานักเอดส วัณโรคและโรคติดตอทางเพศสมัพนัธ 
ขยายการดําเนินงาน ใน 142 โรงพยาบาล (71 
จงัหวดั)

พฤษภาคม 2548
พฒันาซอฟแวร (เวอรชั่น 3)

สนับสนุนกจิกรรมพฒันาคณุภาพ HIV care

สนับสนุนการเรยีนรูแบบกลุม 
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HIVQUAL-T: ระยะที ่1 (มกราคม - กมุภาพนัธ 2547)
นาํรองใน 12 โรงพยาบาล

อุบลราชธานี

- สรรพสิทธิประสงค

- วารินชําราบ

เชียงใหม

- สันทราย

- สันปาตอง

- ฝาง

- เชียงดาว

กรุงเทพ

- บําราศนนราดูร

- ตากสิน

เชียงราย

- แมลาว

-  เวียงปาเปา

พะเยา

- พะเยา

- แมใจ
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เชียงใหม: 13 โรงพยาบาล
เชียงราย: 17 โรงพยาบาล

พะเยา: 7 โรงพยาบาล

อุบลราชธานี 20 โรงพยาบาล

กรุงเทพ: 3 โรงพยาบาล

ภูเก็ต: 3 โรงพยาบาล รวม : 63 โรงพยาบาล

HIVQUAL-T: ระยะที่ 2 (กุมภาพนัธ 2548)
นํารองใน 63 โรงพยาบาล
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โครงการป 2550-2554
โครงการรวม

ศูนยความรวมมือไทย-สหรัฐดานสาธารณสุข (2550-2551)
• พัฒนาเครื่องมือ
• อบรมวิทยากร
• สนับสนุนกระบวนการปรับปรุงคุณภาพในโรงพยาบาลพีเ่ลี้ยง
• สนับสนุนดานวชิาการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู
สํานักงานหลักประกนัสุขภาพ
• อบรมทีมโรงพยาบาลโดยวิทยากรที่ผานการอบรม
• สนับสนุนกระบวนการปรับปรุงคุณภาพในโรงพยาบาล
• จัดทําระบบการรายงาน
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เปาหมาย
พัฒนาระบบ HIVQUAL-T System

โรงพยาบาลสวนใหญ (ทั้งหมด) เขารวมดวยความสมัครใจและเห็น
ประโยชน
โรงพยาบาลมีการสรางความเขมแข็งของโครงสราง การวัดผล
ปฏิบัติการ การปรับปรุงคุณภาพ การเรียนรูแบบกลุม และการรายงาน
ความกาวหนาเปนประจํา ตอเนื่องและยั่งยนื
มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูและจัดการความรูระดับชาติ

ตัวชี้วัดระดับโครงการ
รอยละของโรงพยาบาลที่เขารวม
ผูปวยไดรับการดูแลตามตัวชี้วัด HIVQUAL-T ทุกตัว มากกวารอยละ 
80
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แผนงานป 2550
ตุลาคม 2549 – กุมภาพันธ 2550

ปรับปรุงเครื่องมือ
เตรียมการอบรมวิทยากร

มีนาคม – เมษายน 2550
อบรมวิทยากร

พฤษภาคม – มิถุนายน 2550
วัดผลฯปงบประมาณ 2549
ปรับปรุงคุณภาพ

กรกฎาคม 2550
เวทีระดับจังหวัด

สิงหาคม 2550
เวทีระดับชาติ

ตุลาคม 2550
วัดผลฯปงบประมาณ 2550

(TUC)

ตุลาคม 2549 – กุมภาพันธ 2550
จัดทําโครงการ

มีนาคม – มิถุนายน 2550
วัดผลฯปงบประมาณ 2549
ปรับปรุงคุณภาพ

กรกฎาคม 2550
เวทีระดับจังหวัด

สิงหาคม 2550
เวทีระดับชาติ 

ตุลาคม 2550
วัดผลฯปงบประมาณ 2550

(NHSO)
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บทบาทและหนาที่วิทยากร
เปนพี่เลี้ยงการพัฒนาคุณภาพการดูแลผูติดเชื้อ/เอดส สําหรับ
โรงพยาบาลในเขต/จังหวัด
เปนวิทยากรสอน HIVQUAL-T Model
สงเสรมิ กํากับ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการ
ดูแลผูติดเชื้อ/เอดส สําหรับโรงพยาบาลในเขต/จังหวัด
สนับสนุนการจัดการการเรียนรูแบบกลุม ระดับเขต/จังหวัด/
โรงพยาบาล
จัดทําเปรียบเทียบตามเกณฑมาตรฐาน (Benchmarking) 
ระดับเขต/จังหวัด 
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แผนงานสําหรบัวิทยากร
ทีมงาน

ระดับเขต
ระดับจังหวัด

กิจกรรม


