
แนวคิด กระบวนการ
ผสมผสานการดูแลควบคุมโรคเอดส

เขากับ
การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล



ประเประเด็นสําคัญด็นสําคัญ
ทําไมตองบูรณาการ

การบริการดูแลรักษาผูติดเชือ้และผูปวยเอดส
ใหเขากับ

กระบวนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
(HA + HPH >>> Humanized Health Care)

แลวจะบูรณาการไดอยางไร



จุดแข็ง

จุดออน

รพรพ..  มนีโยบายชัดเจนเกี่ยวกับการบริการดานโรคเอดสมนีโยบายชัดเจนเกี่ยวกับการบริการดานโรคเอดส  
มนีโยบายการเขาถึงยาตานมนีโยบายการเขาถึงยาตานไวรัสไวรัส  และโรคฉวยโอกาสและโรคฉวยโอกาส
มทีมีใหคําปรึกษาที่เขมแข็งและพรอมมทีมีใหคําปรึกษาที่เขมแข็งและพรอม  ทั้งระดับพื้นฐานทั้งระดับพื้นฐาน//กาวหนากาวหนา
มลีักษณะความรวมมอืแบบไตรภาคีมลีักษณะความรวมมอืแบบไตรภาคี  มานานหลายปมานานหลายป
มกีิจกรรมดูแลผูติดเชื้อมกีิจกรรมดูแลผูติดเชื้อ  ++  ครอบครัวครอบครัว  ตอเนือ่งมาตลอดตอเนือ่งมาตลอด
ผูปวยเริ่มปรับตัวไดผูปวยเริ่มปรับตัวได    ครอบครัวครอบครัว  ชมุชนยอมรับมากขึ้นชมุชนยอมรับมากขึ้น  
การทํางานแยกสวนไมบูรณาการ ไมเห็นภาพรวม
งานมีลกัษณะโครงการ รณรงค เลียนแบบกัน มุงสรางชมรมฯ
ทํางานตอเนือ่งแบบแยกสวน มากกวาบูรณาการเปนองครวมทีแ่ทจริง
การเก็บขอมลูไมไดคุณภาพ ไมไดนําขอมูลไปใชในการวางแผน
ไมมกีารวัดผลงาน และประเมนิผล หรือมแีตไมไดคุณภาพ
ไมสามารถหาผลลัพธ ที่สะทอนการแกปญหา
บุคลากร ยาย/ลาศึกษาตอ และมีปรมิาณไมสมดุลกบัการบริการ
ผูติดเชื้อยังคงมีปรมิาณมากขึ้นเรื่อยๆ คุณภาพชีวิตยังคงต่ํา





แนวคิดเดิมของการพัฒนา
เพือ่สนองนโยบายเพือ่สนองนโยบาย  มอง/ทํา ตามคําสั่ง (แคบ / ตื้น)

ใหเสร็จ ไดผลตามแผน
เหน็แตปญหา

รวมศนูยจากภายนอก
อยูในมอืผูเชี่ยวชาญ

ชุมชนเปลี่ยนแปลง

เกิดจิตสํานึก

พึ่งตนเองได

คุณภาพชีวิตดี

สุขภาพดี
เนนผลงาน

กระบวนการแบบจัดตัง้

ความคาดหวังความคาดหวัง



องคกรองคกร  เปนเปน
อยางนี้ไหมอยางนี้ไหม

คิดไปคิดไป  ทําไปทําไป  เขียนแผนพอสงเขียนแผนพอสง  
สองคนสามคนสองคนสามคน  นัง่ทําก็พอนัง่ทําก็พอ  
บริการวันๆบริการวันๆ  แคคิดก็ทอแคคิดก็ทอ
นั่งรอปญหานั่งรอปญหา  เจอไปแกไปเจอไปแกไป

บุคลากรบุคลากร
และและวิธีคิดวิธีคิด

เปนอยางนี้หรือไมเปนอยางนี้หรือไม

นองใหมนองใหม  รูนอยรูนอย  นิ่งไวดีเองนิ่งไวดีเอง 
ทุกอยางทุกอยางจะเจงจะเจง  ((ตองตอง))อางอาง  ””สรางนําซอมสรางนําซอม””

งานนัน้ของงานนัน้ของสุนียสุนีย  เรื่องนีต้องพี่เรื่องนีต้องพี่นอมนอม
ตางทําไมตองคอยตางทําไมตองคอย  เสร็จแลวเอามายําเสร็จแลวเอามายํา



วิธีทํางานวิธีทํางาน  
สูตรสําเร็จสูตรสําเร็จ??

เขาใจ ไมเขาใจ (ใส) Ottawa ไวเปนหลัก
รณรงค เนนหนัก งานประจาํไวทหีลัง

ที่อื่นมี เราตองแขง แยงกันดัง
แซงโคงทัน เปน“ ตนแบบ ” จึงเดนดี

การใชขอมูลการใชขอมูล
และการประเมินผลและการประเมินผล  
แบบนี้หรือเปลาแบบนี้หรือเปลา

ทํา(งาน)ตามนโยบาย ไมใสใจบรบิท
ถึงกาํหนด กันยายน จบเสมอ

ความครอบคลุม พึงพอใจ 100 ทุกเบอร
เสร็จแลวเบลอ (แต)ประเมนิได  ถูกใจนาย



ผูรับบริการผูรับบริการ
และญาติและญาติ

PCT เสร็จแลว ก็แลวจบ
เยี่ยมบานครบ ดูตอเนือ่ง (เฉพาะ)เรื่องที่สั่ง

ดูแตคน เห็นแตยา มาสองครั้ง
หมดคําสั่ง ทําครบ ก็จบเลย

ซอมนําสราง มุงกวาดลาง โรคคนไข
มุง“ทําให” เอือ้อาทร ไมตองถาม

Empower (ก)็ ไมเขาใจ ไมทันการ
เรื่องสื่อสาร ญาติเฝาไป ไวคอยคุย 

สงเสริม รักษา ฟนฟู ดถูึงบาน
ตามคาํอาง “องครวม” แบบของฉนั
สหสาขา “Order” กอน จึงพรอมกนั

หมดงานฉัน สงตอ เธอคอยมา



สุขภาพสุขภาพ
ชุมชนชุมชน

สุขภาพชมุชน ตอง สา(ธารณ)สุข 
เรื่องความทุกข ความยากไร ไมใชฉัน

คนปญหา ตามตัวเลข สารพัน
(วิถี)ชวีิตคน (ทุน)สังคมนั้น ฉันไมมอง

ศักยภาพ ภูมปิญญา ถูกมองขาม
การ “รวมสราง” “มสีวนรวม” เรื่องเกินฝน 

เพิ่มพลัง เสริมอํานาจ คงไมทัน
ใหพวกฉัน “ทําให” ไดทันใจ

งานของฉัน ของเธอ ทําแยกสวน
เรื่องภาพรวม ไมเขาใจ ไมประสาน

NGO งานอําเภอ คนละงาน 
งบประมาณ คนละกอน ตองตางทํา



สุขภาพสุขภาพ
ชุมชนชุมชน

ความครอบคลุม คือ เปาหมาย ตองครบรอย
กันยายน อยางนอย งบ(ประมาณ)ตองหมด 

กิจกรรม รณรงค ตองมีครบ
เรงใหจบ กระบวนการอยางคุนเคย

ขอมูลเดิมไมเคยใช เรงของใหม
ลืมไมได Pre-Post test ใหจบ
การประเมินติดตาม นั่งเทียนครบ
ผลลัพธจบ กลุมเปาหมาย ไดเหมือนเดิม

นโยบายสั่งมา ไมปรับใช
ระดมไป อสม. กลุมแมบานฯ

จัดประชุม ความรวมมือ คือสั่งการ
เห็นแตกตาง รับฟงไว (แต)ไมปรับปรุง



วงลอของการพัฒนาคุณภาพวงลอของการพัฒนาคุณภาพ
ทําตามระบบ

(Implement the guideline)

วางระบบ
(Policy guideline)

วัด/ทบทวน/ตรวจสอบ
(Monitor/ Review)

ปรับปรงุระบบ  (CQI, innovation)

Plan

Do Study

Act



วัตถุประสงค
• ทบทวนหลักการและวิธีการพัฒนาและรับรอง
คุณภาพตามมาตรฐาน HA / HPH

• เสนอแนะวิธีการเชื่อมโยง หรือ บูรณาการ  การ
พัฒนาคุณภาพบริการในการดูแลรักษาผูติดเชื้อ
และผูปวยเอดส  เขากับ  ระบบการพัฒนาและ
รับรองคณุภาพบริการของโรงพยาบาล



ดูแลรักษา
ทั้ง “คน”
และ “ไข”
ใหสมศักดิ์ศรี

ความเปน “มนุษย”



 หมายถึงการมีชวีติอยูโดย
1. ไมตายถาไมสมควรตาย
2. ไมเจ็บปวยโดยไมจําเปน
3. เมื่อเจ็บปวยตองไดรับการรักษาอยางเหมาะสม
4. ไมเกิดการหยอนสมรรถภาพ หรือพิการ 

โดยไมจาํเปน
5. เมื่อหยอนสมรรถภาพหรือพิการก็ยังสามารถ

มีคุณภาพชีวิตที่ดีพอสมควร
จรัส สุวรรณเวลา 2539 “เปดระบบสาธารณสุขในอุดมทัศนสูการปฏิรูปเพื่อสุขภาพ” จับกระแส ปที่ 1 ฉบับที7่-8 มกราคม-กุมภาพันธ 2539



00 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

จะทําอยางไร จึงจะ คนพบ รากเหงา
ปญหาทีแ่ทจริง ที่นําพาประชาชนสูการ
ติดเชื้อ  และจะทําอะไรไดบาง โดยใคร

1



การมุงเนนผูปวย



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   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย



มุมมองการทํางานดานเอดสของ รพ.จํานวนหนึ่ง

ปญหา
โรคเอดส

ยาเสพติด

ปญหาสิ่ง
แวดลอม ปญหา

เศรษฐกิจ
ปญหา

สุขภาพอื่นๆ

ปญหาสังคม
กรรมการเอดสตําบล

องคกรในชุมชน
อบต , พระสงฆ,

ผูนําชุมชน







ยากลางบาน
ยาสมุนไพร
ยาชุด ฯ

ความเชื่อ
ไสยศาสตร

สถานบริการ
ภาครัฐ/เอกชน

รระบบสุขภาพชุมชนะบบสุขภาพชุมชน

อาหารเสรมิ วิตามิน ฯอาหารธรรมชาติ

อาหารขยะ

วัด / พระ / สมุนไพร
บริการพื้นบาน ฯ

หมอพืน้บาน
หมอไสยศาสตร

อาหารตลาด



พลวัต

ความเชื่อมโยงและพลวัตเกี่ยวกับสุขภาพความเชื่อมโยงและพลวัตเกี่ยวกับสุขภาพ

กรรมพันธุกรรมพันธุ  
พฤติกรรมพฤติกรรม

ความเชื่อความเชื่อ
จิตวิญญาณจิตวิญญาณ

วิถีชีวิตวิถีชีวิต

ปจเจกบุคคลปจเจกบุคคล

สุขภาพ

สภาพแวดลอมสภาพแวดลอม

กายภาพกายภาพ//ชีวภาพชีวภาพ

เศรษฐกิจเศรษฐกิจ//การเมืองการเมือง
วัฒนธรรมวัฒนธรรม//ศาสนาศาสนา
ประชากรประชากร//การศึกษาการศึกษา
ความมั่นคงความมั่นคง
การสื่อสารการสื่อสาร//คมนาคมคมนาคม

เทคโนโลยีเทคโนโลยี//องคความรูองคความรู

นโยบายสาธารณะนโยบายสาธารณะ

ระบบบริการ
สาธารณสุข
ระบบบริการ
สาธารณสุข การแพทยทางเลือกอื่นการแพทยทางเลือกอื่น  ๆๆการแพทยแผนไทยการแพทยแผนไทย&&พื้นบานพื้นบาน

การแพทยการแพทย  และและ
สาธารณสุขกระแสหลักสาธารณสุขกระแสหลัก

บริการองครวมบริการองครวม
สงเสริมสงเสริม  ปองกนัปองกนั  รักษารักษา  ฟนฟูฟนฟู



แนวคิดแบบคณะกรรมการดูแลสุขภาพตาํบล

ผูนําชุมชน
อสม.

องคกรภาครัฐ

อบต./ทองถิ่น

พระสงฆ

แมบาน

งบประมาณจาก
องคกรทองถิ่น ทุกภาคสวนถือเปนภาระหนาที่รวมกัน

ยาเสพติด

ปญหาสิ่ง
แวดลอม ปญหา

เศรษฐกิจ
ปญหา

สุขภาพอื่นๆ

ปญหา
สังคม

ปญหา
โรคเอดส

ชุมชน

ครู/สถานศึกษา

องคกรเอกชน



มองเล็กมองเล็ก  มองใกลมองใกล  หรือหรือ  มองใหญมองใหญ  มองไกลมองไกล

วิสัยทัศน
ควรกวางไกล

มองเห็นปา 
อยาเห็นแคเพียงตนไม



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



ประชาชนมสีุขภาพดีถวนหนาประชาชนมสีุขภาพดีถวนหนา  มสีุขภาวะมสีุขภาวะ ( (Good Health)Good Health)

ประชาชน ไดรับบริการสงเสริมสขุภาพ 
 มีความสามารถในการดูแลตนเอง 
อยูในสภาวะแวดลอมที่เอื้อตอสุขภาพ

กกระบวนการสงเสริมสุขภาพที่มีคุณภาพระบวนการสงเสริมสุขภาพที่มีคุณภาพ  มาตรฐานมาตรฐาน  
สอสอดดคลองกบัวถิีชวีิตคนไทยคลองกบัวถิีชวีิตคนไทย  

เพิ่มพลังอํานาจเพิ่มพลังอํานาจ
เนนใหทําไดเองเนนใหทําไดเอง

สิทธิ หนาที่
เสมอภาค

คนเปนคนเปน
ศูนยกลางศูนยกลาง

ยั่งยืนมสีวนรวมยั่งยืนมสีวนรวม  
ชุมชนชุมชนเขมแข็งเขมแข็ง

การสงเสริมสุขภาพการสงเสริมสุขภาพ
ผลผล

กระทบกระทบ

ผลลพัธ

ผลผลิตผลผลิต

แนวคิดแนวคิด



มุมมอง
ดานสุขภาพ การเพิ่

มพลั
งอําน

าจ

ความรวมมือกันของ 
ผูเชี่ยวชาญสาขาตางๆ

พล
ังอํา

นา
จ

HEALTH

PROMOTION

คุณภ
าพขอ

ง

การบ
ริการ

HEALTH 

CARE

การพ
ึ่งพิง

Health CareHealth Care && HealthHealth PromotionPromotion



  สุขภาพสุขภาพ  ==  สขุภาวะสขุภาวะ  
ภาวะที่มคีวามสมบรูณภาวะที่มคีวามสมบรูณแข็งแรงแข็งแรง  ของของรางกายรางกาย  

จิตใจจิตใจ  อารมณอารมณ  สังคมสังคม  จิตวิญญาณจิตวิญญาณ
และการอยูอยางเปนสุขในสังคมและการอยูอยางเปนสุขในสังคม

  สุขภาพสุขภาพ  จึงเปนเรื่องของจึงเปนเรื่องของ

ปจเจกบุคคลและสังคมแวดลอมปจเจกบุคคลและสังคมแวดลอม



การสรางสุขภาพ
= สุขศึกษา

การสรางสุขภาพการสรางสุขภาพ
== สุขศึกษาสุขศึกษา/

การสรางสุขภาพ
=การจัดการการเรียนรู

ใหบุคคล

การสรางสุขภาพการสรางสุขภาพ
==การจัดการการเรียนรูการจัดการการเรียนรู

ใหบุคคลใหบุคคล
เรียนรูเรียนรู

และและ  เขาใจเขาใจ

  ตนเองตนเอง//สิง่แวดลอมสิง่แวดลอม
ที่มีผลกระทบตอที่มีผลกระทบตอ

รวมคิดรวมคิด  
รวมสรางรวมทํารวมสรางรวมทํา

เชือ่มั่นเชือ่มั่น  
ในศักยภาพตนเองในศักยภาพตนเอง

ตัดสินใจตัดสินใจ
จัดการจัดการ สุขภาพสุขภาพ



รังสรรคสนบัสนุนสภาวการณที่เอื้อตอ
การสรางเสริมสุขภาพ

 ใหประชาชนเขาถึงศักยภาพ
การสรางเสริมสุขภาพของตนเอง

ประสานเชื่อมโยงกลุมตางๆ
ในสังคมเพื่อรวมสรางเสริมสุขภาพ 

บทบาทบทบาท
บุคลากรบุคลากร

สาธารณสุขสาธารณสุข

ADVOCACY  
(สรางสรรค ชักชวน จูงใจ)

ENABLING
(สนับสนนุอยางเชื่อมัน่ เอื้อใหเปนไปได)

MEDIATING  
(เชื่อมประสาน ไกลเกลี่ย)



เมือ่เมือ่  ลกูหลานของทานลกูหลานของทาน  หัดเดินหัดเดิน
• ทานจะอารมณเสยี หงุดหงิด ไหม ที่ เขา ตองพยายามคลาน 
ลุกยืนบาง ลมบาง รองไหบาง รองใหอุมบาง โดยมีพัฒนาการ
ไปอยางชาๆ

• ทานคดิจะอุม เขา ตลอดเวลา เพราะกลัววาเขาจะหกลมไหม ?
• ทานพยายาม จูงเขาเดนิเตาะแตะ ปลอยมือใหเดนิมาหา

หรือ แมแตยนืดูอยูหางๆ
• ทานเชื่อมั่นใชไหมวา เขา จะเดินไดในทีส่ดุ

เมื่อผานประสบการณ การเรียนรู  
 เด็กแทบทุกคนเดินไดเองในที่สุดเด็กแทบทุกคนเดินไดเองในที่สุด



แคมคีวามรู
เทานั้นไม
เพียงพอ

ตองทําให
ผูคนมคีวาม
มั่นใจวา

สามารถ
เปลี่ยนแปลง
ชีวิตของ
ตนเองได

John Hubley,2002



การสรางเสริมพลังอํานาจ
= การสอน การฝก

การสรางเสริมพลังอํานาจการสรางเสริมพลังอํานาจ
== การสอนการสอน  การฝกการฝก/==   กระบวนการที่ทําใหบุคคลกระบวนการที่ทําใหบุคคล  รับรูวา

  เขามีความสามารถมากนอยเพยีงใดเขามีความสามารถมากนอยเพยีงใด  ในการควบคุมในการควบคุม    
สถานการณสถานการณ  ที่เกี่ยวกับตนเองที่เกี่ยวกับตนเอง  และสิ่งแวดลอมและสิ่งแวดลอม  

เพิ่มพนูทักษะเพิ่มพนูทักษะ  จนเกิดจนเกิด    ความรูสกึมีคุณคาความรูสกึมีคุณคา  เชือ่มัน่เชือ่มัน่        
กลาตัดสินใจกลาตัดสินใจ  และและ  ดําเนินการไดดวยตนเองดําเนินการไดดวยตนเอง



คายอบรมทักษะชีวิตเยาวชน





ประชาชน

สงเสริม

กลุมปกติ
กลุมปกติ

สงเสริม
ปองกัน

กลุมเ
สี่ยง

กลุมเ
สี่ยง

รักษา
ฟนฟู

กลุมป
วย

กลุมป
วย

//พิกา
รพิการ

ดูแลทาง
สังคม

กลุมดอย
กลุมดอยโอกาส
โอกาส



การดูแลแบบองครวมการดูแลแบบองครวม
กระบวนการพิจารณาและปฏิบัตติอบุคคล โดย คํานึง ถึง องคประกอบ

  กายกาย    จติจติ  ครอบครัวครอบครัว    สังคมสังคม  ((จิตวิญญาณจิตวิญญาณ))
  เศรษฐกจิเศรษฐกจิ  และสิ่งแวดลอมและสิ่งแวดลอม  

เกิดความเขาใจเกิดความเขาใจ  ยอมรับยอมรับ  รับรูรับรู
วาวา      ทําไมจึงเปนอยางนั้นทําไมจึงเปนอยางนั้น      

ทําไมจึงปวยทําไมจึงปวย 

นําสูการแสดงออกดวยนําสูการแสดงออกดวย
ความเขาใจความเขาใจ  ตอบุคคลตอบุคคล  

อยางจริงใจอยางจริงใจ

เสนอทางเลือกทีเ่หมาะสมเปนไปไดเสนอทางเลือกทีเ่หมาะสมเปนไปได      
เพื่อประโยชนสูงสุดของสุขภาพบุคคลเพื่อประโยชนสูงสุดของสุขภาพบุคคล  ครอบครัวครอบครัว  ((ชุมชนชุมชน))

คุณภาพชวีิตที่ดีขึ้นคุณภาพชวีิตที่ดีขึ้น



จิตวิญญาณ (ปญญา)

สังคม

จิต

บุค
คล

ครอ
บค
รัว

สังค
ม

สรางเส ริม
ปอ งกัน

ชุมช
น

กาย

รักษาฟนฟ ู



การสรางเสริมสุขภาพ  - การสงเสริมสุขภาพ

I------------------- การสรางเสริมสุขภาพ -------------------I
ทําไดเอง ทําไดเอง ทําไดเอง ทําไดเอง   
สุขภาพ     สุขภาพ สุขภาพ    สุขภาพ

สงเสริม  ปองกัน  รักษา  ฟนฟู
สุขภาพ        โรค              โรค          ความพกิาร 

มุมมองการสรางเสริมสุขภาพมุมมองการสรางเสริมสุขภาพ  

รศ.นพ.อํานาจ ศรีรัตนบลัล

โรงพยาบาลจํานวนมาก 
คิดวา 

งานสงเสริมสุขภาพ 
งานปองกันโรค 

การดูแลรักษา และ
การฟนฟูความพิการ

เปนงานสรางเสริม
สุขภาพซึ่งบูรณาการ  

และเปนองครวมอยูแลว

••เปาหมายที่เปาหมายที่
สุขภาพสุขภาพ  ((ที่ดีขึน้ที่ดีขึน้))  
เปนหลักเปนหลัก  

••ใชหลักการเพิ่มใชหลักการเพิ่ม
พลังอํานาจพลังอํานาจ  
((ใหทําไดเองอยางใหทําไดเองอยาง
เหมาะสมเหมาะสม))

กลุมเปาหมายคนเปนศูนยกลาง





จากการใหรักษาจากการใหรักษา
สูการสรางพลังอํานาจสูการสรางพลังอํานาจ
จนทําเองไดจนทําเองได    และและ
สรางเสริมสุขภาพตนเองสรางเสริมสุขภาพตนเอง



การสงเสริมสุขภาพในชุมชนการสงเสริมสุขภาพในชุมชน

• บริการสงเสริมสุขภาพในชุมชน
• สรางเสริมชุมชนใหเขมแข็ง



เพื่อนเยี่ยมเพื่อนใหกําลังใจ
และดูแลยามเจ็บปวย

ในโรงพยาบาล





แนวคิดของรพแนวคิดของรพ..หนึ่งในหนึ่งในใหการดูแลผูปวยเอดสและใหการดูแลผูปวยเอดสและ
ครอบครัวครอบครัว  ((แนวคิดเชิงหลกัการแนวคิดเชิงหลกัการ  ภาพรวมภาพรวม))

สุขภาพ

จติใจ

ทมีสหวิชาชีพ
แพทย พยาบาล เภสชักร 

เจาหนาทีช่ันสูตร 
เครือขายสธ.ตางๆ

ทมีเครือขาย
เยี่ยมบานโดยชุมชน

ทีมเยี่ยมบานในชุมชน
เครือขาย
องคกรชุมชน เอกชน
องคกรภาครัฐ

สังคมและ
เศรษฐกิจ



การดูแลรักษาปองกัน
- OI prophylaxis
- ARV

การดูแลดานจิตใจ สังคม
และเศรษฐกิจ

การใหคําปรึกษา
สวัสดิการสังคม
กองทุนหมูบาน
เครือขายผูติดเชื้อ
การใหสุขศึกษาในสถานศึกษา

งานพหุภาคี
- HOPE - TUC
- OXFAM - CMU
-JICA -มูลนธิหิมอเสมฯ

การเยี่ยมบาน
ผสมผสานใน PCU.

ติดตามอาการและสถานภาพ
เพิ่มพลังอํานาจ

ผูปวยและ
ครอบครัว



แนวคิดของ รพ.อีกแหงหนึ่ง
(แนวคิดเชิง ผูปวยเปนศูนยกลาง)

จัดการปญหา
สังคมได

ผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส
ลดลง

ชุมชนมสีวนรวม

ผูปวยมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น การติดตาม
การกินยาดี

อยูรวมกับชุมชนอยางมีความสุข
ไดรับการดูแลจากองคกรในชมุชน

ชุมชนและเครือขายผูปวย/
ผูติดเชื้อเอดสมีประสบการในการ
แกไขปญหาในชุมชน

ชุมชนเขมแข็ง



บางแนวคิดของเพื่อแกไขปญหาโรคเอดส
(แนวคิดเชิง ชุมชน พหุภาคี มีสวนรวม)

ใหความรูเรื่องโรคเอดส

ประสานรวมมือ GO, NGO, องคกรพระสงฆและองคกรชมุชน
ภาคกีารทํางานดานเอดสอําเภอ

จัดเวทีประชาคมสุขภาพตาํบล 14 ตําบล

คณะกรรมการเอดสตําบล คณะกรรมการดูแลสุขภาพตําบล

ทีมเยี่ยมบานตําบล 



Chronic Care ModelChronic Care Model

ทีมผูใหบริการ
ที่มีการเตรียมตัว

(Prepared Practice Team)

ผูปวย/ผูดูแล
ที่ไดรับขอมูล/ตื่นตัว 

(Informed, Activated
Patient & Caregivers)

ปฏิสัมพันธที่กอประโยชน
(Productive Interactions)

ผลลัพธที่ดีขึ้น 
(Improved Outcome)

ระบบสารสนเทศทางคลินิก
(Clinical Information System)

ชุมชน
ระบบบริการสุขภาพ

ทรัพยากรและนโยบาย หนวยบริการสุขภาพ

สนับสนุนการตัดสินใจ
(Decision Support)

ออกแบบระบบบริการ
(Delivery System Design)

สนับสนุนการดูแลตนเอง
(Self-Management Support)



ขยายกรอบแนวคิดเรือ่ง
สุขภาพ ดูแลทั้งโรค ความ
เจ็บปวย  และความทุกข

สุขภาวะของบุคคล ครอบครัว ชุมชน
เขาถึงความจริง ความดี ความงาม

กาวสูอิสรภาพ เชื่อมโยงมนษุยและสรรพสิ่ง

ทีมผูใหบริการ
ที่มีหัวใจของ

ความเปนมนษุย
บุคคลที่รักษา

ดุลยภาพของตนเอง
ปฏิสัมพันธที่เกิดผล

สังคม สิ่งแวดลอม ระบบบริการสุขภาพ
โครงสรางองคกรทีเ่อื้อตอการเรียนรูมิติของความเปนมนุษย
ความสมัพันธ, สถานทีส่ิง่แวดลอม, อาหารและโภชนาการ

การเสริมพลังผูปวย, การเกื้อหนุนจากครอบครัว, การใชพลังในตัวเอง
การบําบัดรักษาทีห่ลากหลาย รวมทัง้ สมัผัส ศิลปะ

เคารพในคุณคา ศักดิ์ศรี ศักยภาพ

เรียนรูความเปนมนุษย

ชุมชนเขมแข็ง
นโยบายสาธารณะ
สิง่แวดลอมทาง
กายภาพและสงัคม

Humanized HealthcareHumanized Healthcare

นํากรอบความคิดของ นพ.ดร.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย และ Planetree มาใสใน Chronic Care Model



 การมีสวนรวมของชุมชน ไมไดหมายความวา   การมีสวนรวมของชุมชนการมีสวนรวมของชุมชน  ไมไดหมายความวาไมไดหมายความวา 
 ทีม รพ. ตองไปที่ชุมชน เพือ่ไปบอก ผูนําชุมชนวา

“ ควรทําอยางไร เพื่อใหเปน ชุมชน Living with AIDS ”
  ทีมทีม  รพรพ..  ตองไปที่ชุมชนตองไปที่ชุมชน  เพือ่ไปบอกเพือ่ไปบอก  ผูนําชุมชนวาผูนําชุมชนวา

““  ควรทําอยางไรควรทําอยางไร  เพื่อใหเปนเพื่อใหเปน  ชุมชนชุมชน Living with AIDS Living with AIDS ””
“เสนอใหทําโครงการ รณรงคอะไร จัดตั้งกลุมชมรมผูตดิเชื้อ”““เสนอใหทําโครงการเสนอใหทําโครงการ  รณรงคอะไรรณรงคอะไร  จัดตั้งกลุมชมรมผูตดิเชื้อจัดตั้งกลุมชมรมผูตดิเชื้อ””
“ไปใหคําปรึกษาชี้แนะ ผูนําชุมชน ประชาชน เสยีทุกเรื่อง”““ไปใหคําปรึกษาชี้แนะไปใหคําปรึกษาชี้แนะ  ผูนําชุมชนผูนําชุมชน  ประชาชนประชาชน  เสยีทุกเรื่องเสยีทุกเรื่อง””

- ชุมชนตองรวมคิดวิเคราะห และเขารวมในกระบวนการตัดสินใจ-- ชุมชนตองรวมคิดวิเคราะหชุมชนตองรวมคิดวิเคราะห  และเขารวมในกระบวนการตัดสินใจและเขารวมในกระบวนการตัดสินใจ
- ทีมงาน ตองเปนหุนสวนกับผูแทนชมุชน -- ทีมงานทีมงาน  ตองเปนหุนสวนกับผูแทนชมุชนตองเปนหุนสวนกับผูแทนชมุชน  
- ผูแทนชมุชน ตองเปนสวนหนึ่งของทีมงานอยางแทจริง-- ผูแทนชมุชนผูแทนชมุชน  ตองเปนสวนหนึ่งของทีมงานอยางแทจริงตองเปนสวนหนึ่งของทีมงานอยางแทจริง



แนวคิดการทํางานชุมชนแนวคิดการทํางานชุมชน  
ตองรวมคิดตองรวมคิด  รวมทําเปนหุนสวนรวมทําเปนหุนสวน

การมีสวนรวมเปนแบบใด

we work on them
we work for them
we work with themwe work with them



เจาหนาที่

HP.ในงานประจํา
เชื่อมสูบุคคล ครอบครัว
เชื่อมตองานประจําสูชุมชน

สนับสนุน และ
สรางพลังอํานาจชุมชน

สุขภาพเจาหนาที่ พฤติกรรมสุขภาพ 
สถานที่ทํางานที่ดี

ผสมผสานทุกโอกาส แพทยมีสวนรวม
สรางการเรียนรูตลอดเวลา  พัฒนาทักษะ
บุคคล คํานึงถึงวิถีชีวิตสิทธิผูรับบริการ
สรางนําซอม  ดูแลแบบองครวม

ระบบสงตอ เยี่ยมบาน
พัฒนาทักษะผูปวย ครอบครัว
Empower ใหเกิดการพึ่งพาตนเอง

ประสานงาน  สรางเครือขาย
ชุมชนมีสวนรวมคิดรวมสราง
สนับสนุน self help group

ชุมชน รวมตัว วิเคราะห ปญหา
รวมแก รวมเรียนรู ผลักดัน

นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ

เชื่อมตองานประจําสูชุมชน



สองแนวคิดของการพัฒนา
เพื่อสรางความเขมแข็งเพื่อสรางความเขมแข็ง                                  เพื่อสนองความตองการเพื่อสนองความตองการ  

มองกวาง 
มุงที่กระบวนการ

เปนการเสริมสรางพลังจาก
ภายใน 

ยิ่งทําความสามารถยิง่เพิ่ม

มองแคบ / ตื้น 
เอาผลเขาวา
เหน็แตปญหา

รวมศนูยจากภายนอก
อยูในมอืผูเชี่ยวชาญชุมชนเปลี่ยนแปลง

เกิดจิตสํานึก

พึ่งตนเองได

คุณภาพชีวิตดี

สุขภาพดี

 ผสมผสาน

เนนกระบวนการ
หนึ่งในนั้นคอื
 การสื่อสาร เนนผลงาน

ไมสนใจกระบวนการ



คปสอ. = +

ทีมงานตางๆ ที่มอียูเดมิผสมผสานงานดานสงเสริมสุขภาพ อยาง
กลมกลนื โดย แตละทีม มุงเนน กลุมเปาหมาย และเนื้อหาตาม

องคประกอบที่เกี่ยวของ  มกีารประสานงานทั้งแนวตั้งและแนวราบ

ทมีนําคุณภาพ
(บูรณาการ HA HPH.)

บทบาทบคุลากรทัง้องคกรที่รวมมืออยางชัดเจน
ดําเนินการสงเสรมิสุขภาพโดยดําเนินการสงเสรมิสุขภาพโดย    หนวยงานหนวยงาน//บุคลากรบุคลากร  

เฉพาะที่รับผิดชอบงานดานสงเสริมสุขภาพเฉพาะที่รับผิดชอบงานดานสงเสริมสุขภาพ

ผูอํานวยการโรงพยาบาล
คณะกรรมการบริหาร

งานสงเสรมิสุขภาพ 
(HP)

ฝายตางๆ ที่
สนับสนุน
การรักษา 
พยาบาล

ฝายงาน สนับสนุนทาง
การแพทยและพยาบาล

ฝายเวชกรรมสงัคม
เวชปฏิบัติครอบครัว

ฝายบริหาร
และการเงิน

งานเยี่ยมบาน
(HHC)

ทมีคุณภาพHRD ENV IFM RM IC HP PCU PCT

สสอ.

สอ.สอ.สอ.



อยาเดินนําหนา 
เพราะ ฉนัอาจ

เดินตามเธอไมได

อยาเดินตามหลงั 
เพราะ ฉนัอาจ
นําเธอไมได



รวมทางสานฝนสูการปรับการบริการดวยกระบวนการคุณภาพ

จงมาเดินเคียงขางฉัน และจงเปนเพือ่นของฉนั



จากการมอง และ ทําแยกสวน ตามความชํานาญ

Purpose
(เปาหมาย)

การควบคุม
โรคเอดส
และการ
ดูแลผูปวย
เอดสและ
ครอบครัว

จายยาตานไวรัส

ใหคําปรึกษา

การรักษา

ปองกันลูกติดเชื้อ

การเยี่ยมบาน

กิจกรรมเกี่ยวกับโรคเอดส

ผลลัพธแยกยอย

Feedback
(สะทอนกลับ)

Boundary 
(ขอบเขต)

Environment
(สิ่งแวดลอม)

ผลลั
พธแ

ยกย
อย

LivingWithAIDS



1

6644

33 แนวทางเริ่มเปนระบบ

มุงเปนทิศทางเดียวกัน บูรณาการเปนหนึ่ง

11 ไมมีระบบใดเลย

55 แนวทางบูรณาการ

1
22 แกปญหาเฉพาะหนา

Strategic  ManagementStrategic  Management66
Strength LevelsStrength Levels



การควบคุม
โรคเอดส

และการ
ดูแลผูปวย
เอดสและ
ครอบครัว

สวนยอย 1

สวนยอย 2

สวนยอย 4

สวนยอย 3

สวนยอย 5

กิจกรรมเกี่ยว
กับโรคเอดส

ผลลพัธโดย
ภาพรวม

Feedback
(สะทอนกลับ)

Boundary 
(ขอบเขต)Environment

(สิ่งแวดลอม)

สูมมุมองเชิงระบบ  และผสมผสานอยางเชื่อมโยง



บรบิท
ความเสี่ยง/
ประเดน็สําคัญ

เปาหมายเปาหมาย

ตวัชีว้ดั

Plan

Do

Study

Act
มาตรฐาน

ออกแบบระบบ

ทบทวน ประเมิน
เรียนรู

ปรับปรุง
ทําความเขาใจ

เปาหมายของมาตรฐาน

ทําความเขาใจ
ปญหา/ความเสี่ยง/
ความตองการสําคญั

หลักคดิสําคัญ 
(Core Values & Concept)

หลักคดิสําคัญ 
(Core Values & Concept)

Root cause



ใชตัวตามรอยทางคลินิกใชตัวตามรอยทางคลินิก ( (Clinical TracerClinical Tracer))
เพื่อเรียนรูและพัฒนาทุกองคประกอบในระบบงานเพื่อเรียนรูและพัฒนาทุกองคประกอบในระบบงาน

บริบท ประเด็นสําคัญ 

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด 

1. ตามรอยกระบวนการพฒันา

2. ตามรอยกระบวนการดูแลผูปวย

3. ตามรอยระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ติดตามผลลพัธ โอกาสพฒันา

การพฒันาคุณภาพ
การดูแลผูปวย

Quality Process

Content

Integration

Result

กรอบที่จะชวยใหเกิดการคิด
อยางเชื่อมโยงและเปนระบบ



การประเมินผูปวย การวางแผน
การรักษา

การดําเนินการ การประเมินผลแรกรับ การจําหนายกลับ

1. ตามรอยกระบวนการดูแลผูปวย

•กระบวนการใด หรือ การดูแลจดุไหน ที่มคีวามสําคัญตอการบรรลุ  
วัตถุประสงคในการดูแลผูปวย ?

•เราจะเพิ่มคุณคาแกกระบวนการเลานี้ไดอยางไร?
•มีแนวทางการพัฒนาอืน่ๆ ที่นาํไปใชเพิ่มเตมิหรือทดแทน ได
หรือไม?

การพยาบาล , การใหสุขศึกษา ,
การฟนฟูสขุภาพ

โภชนาการ , การบริหารยา
การติดตามดูแล



2. ตามรอยกระบวนการพัฒนา

วัตถุประสงค การดูแลผูปวย
ใน สภาวะทางคลินิคหนึง่ๆ

การดําเนนิงาน
ดวยหลักฐานเชงิประจักษ

การใหบริการองครวม

ทีมงานสหสาขาวิชาชีพ
การเทียบวัดผลงานกับผูอื่น

คนหารากเหงาปญหา
จากอุบัติการณ

ระบบเวชระเบียน /
การทบทวนขางเตยีงผูปวย

การติดตามวัด KPI

Bed side -> Oversight

CPG -> Gap Analysis -> 
Any use of evidence to meet the goal

Real problem
Context specific

Shortcut
Learn from others

Come closer to patients
Better meet the need

ทําอยางไรใหสามารถไดรับประโยชนมากขึ้นทําอยางไรใหสามารถไดรับประโยชนมากขึ้น
จากแนวคิดและเครื่องมือการพัฒนาเหลานี้จากแนวคิดและเครื่องมือการพัฒนาเหลานี้??



ภาวะผูนํา

การวางแผนยุทธศาสตร

ผูปวยเปนศนูยกลาง
และสิทธิผูปวย

การทํางานเปนทีม

การจัดการ
กระบวนการ

ผลลัพธ

การจัดการความรูและขอมูลขาวลาร

Key Hospital Systems

ความเสี่ยง ความปลอดภัยและคุณภาพ
Clinical Governance
Environment of Care
Infection Control
ระบบเวชระเบียน
Medication Management
Clinical Investigation System
Work with Community
กระบวนการดูแลผูปวย

แรกรับ
การประเมินผูปวย
การวางแผนการดูแล
การใหบริการดูแล
สุขศึกษาและการเพิ่มพลังอาํนาจ
การดูแลตอเนื่องผสมผสาน

ดานคลินิค
ดานผูปวยและผูรับบริการ
ดานเศรษฐกิจ
ดานทีมงานและระบบงาน
ดานประสิทธิภาพองคกร
ดานภาวะผูนําและความรับผิดชอบตอสัง
ดานการสงเสริมสุขภาพ

PART IV

PART III

PART II

PART I

กระบวนการดูแลผูปวย

MBNQA/TQA Model

3. ตามรอยระบบ
อื่นๆ ทีเ่กี่ยวของ



Assessment Planning Care Delivery EmpowerEntry Discharge

Evidence-based Practice

Holistic Care

Multidisciplinary Team

Benchmarking

Root cause Analysis from Incidence

Medical Record/Bedside Review

KPI Monitoring
Context Diseases

Procedures

Health conditions

Target groups

Clinical Outcome

กระบวนการดูแลผูปวย

กระบวนการพฒันาคณุภาพ

ระบบอื่นๆที่เกีย่วของ

สวมความรูวิชาการ

รุมดูแลแบบองครวม

มาชวยกันดูหลายๆมุม

ศึกษาจากผูเยี่ยมยุทธ

เอาอุบัติการณมาวิเคราะห

เจาะหาจุดออนจากการบันทึก

ติดตามเครื่องชีวัดสําคัญ



ประสานจิตใจ

ถักทอเครือขาย

ประสานจิตใจ

ถักทอเครือขาย

เคล็ดลับ 10 ประการในการดําเนินงานโครงการ

สราง

1.  เขาใจ 
วัตถุประสงค 
แผนงาน 

กลุมเปาหมาย 2. สือ่สารสองทาง

และครบถวน

3. Commitment

4. เรียนรูและ
ทํางานเปนทีม

5. วัฒนธรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู

6. แรงจูงใจ และ
สิ่งตอบแทน

7. ความสัมพันธ
และความรวมมือ

อันดีตอกัน

8. แผนงาน
ที่ยืดหยุน

9. การรวมทบทวน
หลังปฏิบัติการณ

10. การติดตาม
วัดผล



บญุมีบญุมี  ผูสิ้นบญุผูสิ้นบญุ
• บุญมี case AIDS ปกติอาการทรงตวั ทํางานได ตอมาเปน TB. จึงเริ่มรับยาตาน

วัณโรค  โชคราย เกิดแพยา ปากเปอย ผื่นขึ้น กินไมได admit ปาถา (แม) มาเฝา
• ระหวาง admit ได 15 วัน เกิดอาการ ทองเสีย ปอดบวม ตดิเชื้อระบบปสสาวะ 

อาการทรุดลง  ในขณะที่ วัณโรคเริ่มดีขึ้นเล็กนอย แตอาการแพยาทรงตวั
• ปาถา ไดรับการสอนการดูแลขางเตียงจากพยาบาล  จึงชวยเหลือบุญมี ไดดี แตไม

มใีครสังเกตวา แก มกัจะหายไป 2-3 ชั่วโมง วันละ 2-3 ครัง้ บางครั้งกลับมาไมทัน
ปอนอาหารบุญมี  อาศัย ญาติเตียงขางๆ ชวยไดบาง

• ปาถา วนเวียนถาม หมอ พยาบาล วาบุญมีจะมีโอกาสรอดกลับบานไหม  ตอง
อธิบายทุกวันจนหลายคนรําคาญ  ในที่สุด ปาถา ขอเอาบุญมี ไปรักษาที่ รพ.
เอกชน  หลังจากอธิบายจนหมดความอดทน  แกตองเซ็นตไมสมัครอยู ดวยน้ําตา

• ที่จริงแลว ปาถายากจนมาก และไมเคยคิดจะใหบุญมีไป รพ.เอกชนเลย ซ้ํายังตอง
เดินทางไปมาเพื่อดูแลบุญมี กับ สามีอัมพาตที่บาน จนตัวแกเองก็ทรุดโทรม

• เมื่อปาถาประเมินเองวา บุญมีคงไมรอด  บุญมี จึงจาํเปนตองสิน้บุญ 



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

เขาโครงการปองกันการแพรเชื้อจากแมสูลูก ผูปวยผาตัดคลอดลูกที่
โรงพยาบาลมหาราชหลังจากนั้นผูปวยมาตรวจหลังคลอดและนําลูก
มาเขาคลินิกเด็กดีทีโ่รงพยาบาลชุมชน

• พ.ค 2545 ผูปวย ปวยดวยโรคฉวยโอกาส Oral Cannidiasis 21มิ.ย 
2545 Tb LN รักษาTb cat1  6 เดือน 

•  พ.ย 45 เริ่มรับยาตานไวรัส (cd4 = 0)
• สามีติดเชื้อแตสุขภาพแข็งแรง ลูกไมไดถูกติดตาม

กรณีศึกษาในรพ.ชุมชนแหงหนึ่ง



• ลูกคลอดเมื่อ พ.ย 2545 และเมื่อ มิ.ย 2546 ตรวจHIV Ag  = positive

ขอมูลลกูที่งาน วชค.

ตรวจ cd4 = 988 cells  15 % เมื่อ ม.ิย 46
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 / kgน้ําหนักเดก็ / kgอายุ(เดอืน)



ประวัติความเจบ็ปวยเดก็ที่ ตกึผูปวยใน

13Abd hepatomegalyธค. 45
11Malnutritionตค. 45
11Bronchitis  OCตค. 45
6Bronchitisพค. 45
6OCพค. 45
4 Lymphadinitisมีค. 45

อายุเด็ก(เดือน)ความเจ็บปวยวัน – เดือน - ป



ปญหาที่พบจากการทบทวน

Care
• แมไดรับการรักษายาตานไวรัสชา 
• ลูกพัฒนาการชาและภูมิคุมกันต่ํามากไดรับยาตานไวรัสชา
Communication
• เจาหนาที่ขาดการประสานงานการดูแลผูปวย
• เจาหนาที่ขาดการใหขอมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและ

ขอมูลยาตานไวรัสกับผูปวย



Continuity
• ขาดการดูแลที่ตอเนื่องตั้งแตขณะตั้งครรภถึงหลัง

คลอดและการดูแลครอบครัวและลูก
THER
- เจาหนาที่ขาดการทํางานเปนทีมไมมีการเชื่อม  

ประสานการทํางานรวมกัน
- ผูดูแลขาดความรูเรื่องการดูแลผูปวยเอดส การ    

ประเมินอาการ และยาตานไวรัส
- เจาหนาที่ขาดประสบการณในการดูแลผูปวยเอดส

และเด็กที่ติดเชื้อเอดส
- การบันทึกประวัติผูปวยไมสมบรูณ



การทบทวนขณะดูแลผูปวยการทบทวนขณะดูแลผูปวย

C3THERC3THERHHolistic careolistic care
การดูแลแบบองครวม “

EEmpowermentmpowerment
“ การเพิ่มพลงัอํานาจ “

PPreventionrevention
“ การปองกันโรค “

LLifestyleifestyle
“ วถิชีีวิตและสิ่งแวดลอม

ลดการเปนซ้ํา
ปองกันคนอื่น

ความรูทักษะทีค่วรรู
อะไรทีค่วรทําได

สอดคลองวิถีชีวิต
และสิ่งแวดลอม

ตอบสนอง จิตใจ
อารมณ สังคม ฯ



เพื่อการรับรูความตองการเพื่อการรับรูความตองการ
เชิงองครวมอยางลึกซึง้เชิงองครวมอยางลึกซึง้
ไดขอมูลเชิงคุณภาพไดขอมูลเชิงคุณภาพ  และและ
นําไปใชประโยชนในการนําไปใชประโยชนในการ

บริการบริการ

การทบทวนความคิดเห็นการทบทวนความคิดเห็น//คํารองเรยีนของผูรบับรกิารคํารองเรยีนของผูรบับรกิาร

เพื่อการรับรูความเพื่อการรับรูความ
ตองการเชิงองครวมตองการเชิงองครวม

อยางลึกซึ้งอยางลึกซึ้ง
ไดขอมูลเชิงไดขอมูลเชิง
คุณภาพคุณภาพ  และและ

นําไปใชประโยชนในนําไปใชประโยชนใน
การบริการการบริการ

““  ขยายชองทางขยายชองทาง  
การรับรูการรับรู  ““

( เชน สนทนากลุม
จดบันทึกความรูสึก
และประสบการณ ฯ )

““  ทบทวนเพิ่มเติมจากแหลงอื่นๆทบทวนเพิ่มเติมจากแหลงอื่นๆ  ““

““  สรางสราง
วัฒนธรรมวัฒนธรรม
การรับรูการรับรู  ““

““  เพิ่มคุณคางานบริการเพิ่มคุณคางานบริการ  ““  ดวย 
แนวคดิการสรางเสริมสขุภาพแนวคดิการสรางเสริมสขุภาพ



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

ผูปวยไมไป
ผูปวยใชบริการ

ที่ รพ.อื่น

ผูปวยไดรับ
ยาเดิมตลอดทั้งๆที่

มีภาวะแทรกซอนอืน่ๆ

ผูปวยไมไป
และไมกนิยา หรือ
รักษาตามความเชื่อ



การทบทวนการสงตอการทบทวนการสงตอ  //  ขอยายขอยาย  //  ปฏิเสธการรักษาปฏิเสธการรักษา

การสงตอการสงตอ  ไปดูแลตอเนื่องไปดูแลตอเนื่อง  ใกลบานใกลบาน
การเตรียมผูปวยและครอบครัว กอนการสงตอ
ศักยภาพ และการพัฒนาตอเนือ่ง ของ ผูรับดูแลตอเนือ่งปญหา
อุปสรรค การสื่อสาร ประสานงาน
การดูแลตดิตาม แผนการรักษา ใหเปนตามที่กําหนดไว ฯลฯ

การสงตอไปดูแลโดยผูชํานาญกวาการสงตอไปดูแลโดยผูชํานาญกวา
มุมมอง การตอบสนอง ขอแนะนําที่ไดรับ
ขอมูลยอนกลับ ที่นําไปใชใหบริการตอเนือ่ง
และพัฒนาระบบ / องคกร ใหดีขึ้น

สาเหตุสาเหตุ อันเนื่องมาจาก
การไมสามารถ
ตอบสนอง

ความตองการของ
ผูปวย 

ทางดานจิตใจและสังคม



การทบทวนการใหบริการโดยผูมีความชํานาญกวาการทบทวนการใหบริการโดยผูมีความชํานาญกวา

งาน /
คุณคาบุคคล
ที่เกี่ยวของกับ

การสรางเสริมสุขภาพ
คุณคาคุณคา  ความรูความรู
และทักษะพิเศษและทักษะพิเศษ

เวทีแลกเปลี่ยนเวทีแลกเปลี่ยน
ประสบการณประสบการณ

ผูมีความชํานาญผูมีความชํานาญ
ในเรือ่งเฉพาะในเรือ่งเฉพาะ

Counseling
สุขศึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

การทํางานกับชุมชน ฯลฯ
เกิดระบบขอคําปรึกษา
ระบบการทบทวนการปฏิบัติงาน

โดยผูที่เชี่ยวชาญ



วิเคราะห 
root causeroot cause

พัฒนาสู 
ระบบเพื่อปองกันระบบเพื่อปองกัน
ความเสี่ยงความเสี่ยง

การละเลยมิติตางๆการละเลยมิติตางๆ
ดานองครวมดานองครวม

ทบทวนทบทวน
จัดลําดับความสําคัญจัดลําดับความสําคัญ

ความเสี่ยงทางความเสี่ยงทาง
กายภาพและการบริการกายภาพและการบริการ

วิเคราะหความตองการที่ควรไดรับ 
พฤติกรรมเสี่ยงซ้ํา การสูญเสียโอกาส

ผลกระทบที่เกดิขึ้น

การใชแนวทางสงเสริมสุขภาพ
มาเพิ่มคุณคาการบริการ
ในรพ. และ ชุมชน

การคนหาและปองกันความเสี่ยงการคนหาและปองกันความเสี่ยง

ตอ บุคลากร
ผูรับบริการ ญาติ
และ ชุมชน



ผูปวยผูปวย
ญาติญาติ  ครอบครวัครอบครวั

ชุมชนชุมชน

การปองกนัและเฝาระวังการติดเชือ้ในโรงพยาบาลการปองกนัและเฝาระวังการติดเชือ้ในโรงพยาบาล
ระบบติดตามระบบติดตาม  ไปสูครอบครัวและชุมชน
เพื่อตรวจสอบ ตดิตามการแพรกระจายโรค

สิ่งแวดลอมที่เอื้อตอและการเรยีนรูสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอและการเรยีนรู  และพัฒนาทักษะและพัฒนาทักษะ
ดานการปองกนั สอดคลองกบับริบท วิถีชีวิต

EmpowermentEmpowerment
ครอบครัว ในการ

รวมดแูลอยางเหมาะสม

ประสานงานประสานงาน
กับหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อวางมาตรการติดตาม
ปองกันการเกิดโรคที่ไดผล

ผูปวยผูปวย
ญาติญาติ  ครอบครวัครอบครวั

ชุมชนชุมชน



แปลกแตจริงแปลกแตจริง  !!!!!!
• ยาหาชนดิ จัดให ครบ 30 วันทุกซอง ทําไมหมดไมเคยพรอมกัน
• ลุงตองกินยานี้ หนึ่งเม็ดสามเวลาหลังอาหาร
• ยาตองกิน หนึ่งเม็ดหลังอาหารเทานั้น และกอนนอน
• ปาขอตอรอง กินยาหนึ่งเม็ดหลังอาหารและ หลังนอน 
• ผูปวยบางคน ไดรบัยา 8 ถึง 10 ชนดิ และบางอยางไมจําเปน
• ผูปวยรบัยา ARV  แตไมไดผลดี เพราะแบงยากินกับ ภรรยา ที่ไม
เขา Criteria ที่จะไดรบัยา 



วิเคราะหวิเคราะห
ทบทวนและปรับปรุงทบทวนและปรับปรุง

การปองกนัและเฝาระวังความคลาดเคลือ่นทางยาการปองกนัและเฝาระวังความคลาดเคลือ่นทางยา

ระบบการใหความรูระบบการใหความรู  
คําแนะนําคําแนะนํา  

การเตือนความจําการเตือนความจํา
ระบบเฝาระวังระบบเฝาระวัง
การใชยาการใชยา 

การวัดการวัด
ประสิทธิผลระบบประสิทธิผลระบบ

ชนิดยา และ กลุมผูปวย
ทีม่ักเกิดปญหา

ผลที่ไมพึงประสงคจาก
การใชยา และการใชที่
ไมเปนไปตามแนะนํา

เพื่อใหมั่นใจวาผูปวยและครอบครัวจะใชยาไดอยางถูกตองเหมาะสม

ถูกคน เขาถึง เขาใจ ปฏิบัติได
ถูกเวลา รูผลขางเคียง

พฤตกิรรมพฤตกิรรม  และการและการ
ใชยาทีไ่มเหมาะสมใชยาทีไ่มเหมาะสม



การทบทวนการดูแลผูปวยจากเหตุการณสําคัญการทบทวนการดูแลผูปวยจากเหตุการณสําคัญ
•• การทบทวนในเชิงบวกการทบทวนในเชิงบวก 

การนําเหตุการณที่ประสบความสําเร็จในการดูแลแบบองครวม , 
การ empower ผูปวยและครอบครัว , เจตคติที่เปลี่ยนไป
เนือ่งจากการสัมผัสผูปวยและครอบครัวในชุมชน ฯลฯ 
มานําเสนอเพื่อแลกเปลีย่นเรียนรู

•• ผสมผสานมิตขิองการดูแลผูปวยแบบองครวมผสมผสานมิตขิองการดูแลผูปวยแบบองครวม 
เขากับการทบทวนเมือ่เกดิเหตกุารณสําคัญ ไดแก 
การเสียชีวิต , การเกดิภาวะแทรกซอน , กรณีเกือบพลาด
การรักษาซ้าํโดยไมไดวางแผน , อุบัตกิารณอื่นๆ



การทบทวนความสมบูรณของการบันทึกเวชระเบียนการทบทวนความสมบูรณของการบันทึกเวชระเบียน
•• การบันทึกการประเมินทางดานอารมณการบันทึกการประเมินทางดานอารมณ  จิตใจจิตใจ  สังคมสังคม  

ความตองการและขอจํากดัความตองการและขอจํากดั 
มีเพียงพอจะ ใชในการวางแผนดแูลผูปวยอยางเปนองครวม

•• การวางแผนอยางสอดคลองการวางแผนอยางสอดคลอง  
ในการใชขอมูลจากบนัทึก ไปแกปญหาและตอบสนองความ  
ตองการของผูปวย

•• บันทึกการตอบสนองหรือการเปลี่ยนแปลงบันทึกการตอบสนองหรือการเปลี่ยนแปลง

ระดับปญหา ที่เปลี่ยนไป ใหชัดเจน เมื่อมีการปฏิบัติ



ผักปลกูโดยใชอนิทรียสารหรือเกษตรอินทรีย 
ไมใชสารเคมีสังเคราะหทุกชนดิ

ในกระบวนการผลติ รวมถึงปุยเคมี

ผักปลอดสารพิษผักปลอดสารพิษ

ผักอนามัยผักอนามัย

 ผักปลอดสารเคมีผักปลอดสารเคมี

รับรอง โดยกรม
สงเสริมการเกษตร

รับรอง โดยกรม
วิชาการเกษตร

อนุญาตใหใชปุยเคมี และ
สารเคมีกําจดัศตัรูพืช

 แตตองใชสารเคมีที่มีพิษ
ตกคางระยะสั้น

 และตองหยุดฉดีพนยา
กอนวันเก็บเกี่ยวตาม
ระยะเวลาที่กําหนด



จะทําอยางไรเมื่อไมสามารถใสทรายอะเบตลงในโองน้ํา
กินจํานวนมากที่ไมมีฝาปดของชาวบานได

• ยุงลายตัวเมีย ดูดเลอืดเพือ่เอาโปรตีนสรางไข เมื่อไดเชือ้จะอยูได
ไปตลอดวงจรชีวิต (30-45 วัน) และถายทอดไดประมาณ 4 รุน

• ยุงลาย หากินเชาถึงพลบค่ํา  เมื่ออิม่แลวจะพักในมุมมดืของบาน 
และมักบนิหากินไมไกลนกั

• ยุงลายไมวางไขในน้ําโสโครก/หนองน้ํา/ทุงนา แตไขในภาชนะน้าํ
ขัง ไขจะอยูเหนอืระดับน้าํประมาณ 1 นิ้ว เมื่อน้ําทวมถึง 7วันจะ
เปนตวั  ถาน้ําทวมไมถงึจะอยูได 1 ป แลวจะฝอไป

• พนยาจะทําลายตัวยุง  ใสทรายอะเบทจะทําลายไข



การทบทวนการใชความรูทางวิชาการการทบทวนการใชความรูทางวิชาการ
•• ความรูทางวิชาการความรูทางวิชาการ    หรือ Practice guideline

ที่จะชวยพัฒนางานสรางเสริมสุขภาพใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น  
•• วิเคราะหความแตกตางวิเคราะหความแตกตาง  (Gap analysis)

ระหวางสิ่งที่ปฏิบัติ กับ สิ่งที่แนะนํา  ทางดานงานสรางเสริมสุขภาพ
•• กําหนดเปาหมายและดําเนินการปรับปรุงกําหนดเปาหมายและดําเนินการปรับปรุง 

ตามความเหมาะสมและความเปนไปได
•• ใชผลของใชผลของ  Gap analysisGap analysis

เปนจุดเริ่มตนในการพัฒนาคุณภาพการดูแลผูรับบริการที่เนนผลลัพธ   
สําหรับแตละกลุมเปาหมาย  หรือ  clinical condition  ดวยทีมสหสาขาวิชาชีพ



ตัวชี้วัดมีอยูมากมาย
เลือกใชเฉพาะตัวที่

มีประโยชนมีประโยชน
วัดไดงายวัดไดงาย

ไมเปนภาระไมเปนภาระ





การติดตามเครื่องชี้วัดสําคัญการติดตามเครื่องชี้วัดสําคัญ
•• กําหนดเครื่องชี้วัดที่สะทอนคุณภาพกําหนดเครื่องชี้วัดที่สะทอนคุณภาพ

นอกเหนอืจาก ตัวชี้วัดทาง HIVQual-T แลวยังอาจจะมี
– คุณภาพและประสิทธิภาพของ health intervention, 
– ผลลัพธดาน Intermediate , health outcome ในแตละกลุมผูปวย 
– ผลลัพธดานการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมของผูปวย 
– ผลลัพธดานศักยภาพของผูปวยและครอบครัวในการดูแลตนเอง ฯ

•• ติดตามเครื่องชี้วัดและนําไปใชประโยชนติดตามเครื่องชี้วัดและนําไปใชประโยชน
 ในการปรับปรุงการดําเนนิงาน 



การวัดผลงาน



ลกัษณะลกัษณะเครื่องชี้วัดเครื่องชี้วัด  ที่เรามกัจะนํามาใชที่เรามกัจะนํามาใช
• รอยละ 80 ของผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสสามารถอยูรวมกับชุมชน

ไดอยางปกติสุข
• ชุมชนและองคกรในชุมชนมีสวนรวมในการในการแกไข

ปญหาโรคเอดสและดูแลผูปวยเอดสและครอบครัว
• รอยละ 80 ของผูปวยเอดสที่ CD4 ต่ํากวา 200 ไดรับการ

รักษาดวยยาตานไวรัสและยาปองกันโรคฉวยโอกาสตาม
เกณฑมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

• รอยละ 90 ของผูปวยเอดสที่มีปญหาขาดยาหรือปญหาสังคม
และเศรษฐกิจไดรับการติดตามเยี่ยมบานโดยเจาหนาที่ 
เครือขายผูติดเชื้อเอดส หรือเครือขายองคกรในชุมชน



รอยละ 

97.6
รอยละ   
100

4. ผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสไดรับยา ARV ตามเกณฑและกินยา
สม่ําเสมอไมนอยกวารอยละ 95

รอยละ 

87
รอยละ   
803. ผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสไดรับยา ARV ตามเกณฑ

รอยละ 

87
รอยละ   
80

2. ผูมาปรึกษาไดรับคําปรึกษา เรื่องการดูแลสุขภาพได 
หลังจากทราบผลการตรวจ CD4 อยางนอยปละ 1 
ครั้ง และนําไปปฏิบัติได

รอยละ 

100
รอยละ

80
1. ผูมาปรกึษาที่เขาใจภาวะปญหา หรือภาวะเจ็บปวย

ของตน ภายหลงัรับการปรึกษา และนําไปปฏิบตัิได

2549เกณฑตัวอยางที่มักใชกัน
เชิงปริมาณเชิงปริมาณ  ตองตอง  อธิบายไดทางเชิงคุณภาพดวยอธิบายไดทางเชิงคุณภาพดวย



รอยละ 

95
รอยละ   
80

9. ผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส สามารถเขารวมกิจกรรม
ในชมุชนได

รอยละ 

100
รอยละ   
80

8. ผูติดเชื้อไมมีอาการที่ไดรับการคัดกรอง และรับยา 
IPT ครบตามเกณฑ

รอยละ 

81.7
รอยละ   
80

7. ผูปวยเอดสผูหญิงที่รับยา ARV ไดรับการตรวจ   
Papsmear

รอยละ 

91
รอยละ   
80

6. ผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสไดรับยาปองกัน 
Cryptocoecosis ตามเกณฑ

รอยละ 

97
รอยละ

80
5. ผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสไดรับยาปองกัน PCP ตาม       

เกณฑ

2549เกณฑตัวอยางที่มักใชกัน



• “ผลลัพธดานสุขภาพ” ในหลายกรณี ตองเฝารอ
หลายป หรืออาจไมมีคนเกี่ยวของจํานวนมากพอที่จะเห็น
ผลไดชัดเจน แตดวย 
ความรูและหลักฐานที่มอียู ทําใหมั่นใจวาตองไดผลดี        

เชน เรื่องการออกกําลังกาย การเลิกสูบบุหรี่ 
• “ ผลลัพธระหวางทาง (Intermediate outcome) ” 
เปนการตั้งเปาหมาย โดยอาศยัหลักฐานที่มีอยูแลววา 

ถาบรรลเุปาหมายเหลานี้ได กจ็ะนําไปสูสุขภาพที่ดีขึ้น 

รศ.นพ.อํานาจ ศรีรัตนบลัล



ตัวอยางเปาหมายตัวอยางเปาหมาย  ผลลัพธระหวางทางผลลัพธระหวางทาง
((Intermediate Outcome)Intermediate Outcome)

ดานพฤติกรรมสุขภาพ
อัตราการสูบบุหรี่ลดลง 
อัตราการการออกกําลังกาย      

สม่ําเสมอเพิ่มขึ้น 
อัตราการใชหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้น 
ปริมาณจําหนายเครื่องดื่มที่มี  

แอลกอฮอลในชุมชนลดลง
ดานสังคมสิ่งแวดลอม 
ปริมาณขยะที่ทิ้งในที่สาธารณะลดลง     คดีที่เกิดจากการทะเลาะวิวาทในชุมชนลดลง 
ชุมชนมีความเขมแข็งมากขึ้น ดูไดจากการมีชมรมสุขภาพที่ยั่งยืนในชุมชนมากขึ้น และ
ชมรมมีผลงานมากขึ้น มีสมาชิกมารวมกิจกรรมอยางสม่ําเสมอเพิ่มขึน้

ดานการปรับกิจกรรม 
กิจกรรมดําเนินไปไดอยางตอเนื่อง 
จํานวนคนเขารวมกิจกรรมเพิ่มขึ้น และมีความ

พึงพอใจซึ่งสอดคลองกับความสม่ําเสมอ
ของ การเขารวมกิจกรรม

ดานการปรับบริการ 
อัตราการฉีดวัคซีน อัตราการทํา Pap smear

รศ.นพ.อํานาจ ศรีรัตนบลัล



การประเมินผลโครงการสงเสริมสุขภาพการประเมินผลโครงการสงเสริมสุขภาพ    เพื่อบอกวาเพื่อบอกวา
เปนเปนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพที่ที่ประสบความสําเร็จประสบความสําเร็จ

การประเมินผลโครงการสงเสริมสุขภาพ เปนเรื่องยากและใชเวลา 
ดังนั้นในการประเมินผลจึงควรตัง้เปาหมายไวเปนระยะๆ คือ

1. การประเมินผลเมื่อเริ่มโครงการ (Fomative Evaluation)
2. การประเมินผลเมื่อดําเนินโครงการ (Process  Evaluation)
3. การประเมินผลลัพธที่เกิดขึ้น (Outcome Evaluation)
4. การประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact  Evaluation)




