
รูปแบบการพัฒนาคุณภาพ 
: DSC - HIV/STI  Model



ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้



ด้านการบริหารจัดการ



 ปัจจัยสู่ความส าเร็จ

: ผู้บริหารระดับสูง และทีมบริหารเหน็ชอบ
: การวางแผนภาพใหญ่ของ รพ.



ใช้ระบบข้อมูลในการวางแผน



Strategy Objective
S1 พัฒนาศักยภาพให้เป็นโรงพยาบาล
ชุมชนแม่ข่าย(M2) ที่มีคุณภาพมาตรฐาน

O1 พัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยให้มีความปลอดภัย
ตาม Patient safety Goals
O2 พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย HIV/STI ให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน

เปา้หมายการขับเคลื่อนแบบมีส่วนร่วม



ก าหนดทิศทางพัฒนา
ทีมน าก าหนดเป็นนโยบาย จัดโครงสร้างทีม
คณะท างาน และก าหนดกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนและพัฒนา



การขับเคลื่อนระดับทีมน า

สร้างความร่วมมือระหว่างทีมน า ทีมปฏิบัติงานแต่ละหน่วยงาน 
ซึ่งเป็นเครือข่ายภายในที่ส าคัญ ที่จะน าไปสู่ความส าเร็จ



ทุกหน่วยงานท า Action Plan 
ตามระบบงานตนเอง ให้เกิดความ
เชื่อมโยง และความร่วมมือในการ
น าไปสู่การปฏิบัติ

การขับเคลื่อนระดับหนว่ยงาน



รูปแบบการพัฒนาคณุภาพ



ใช้การออกแบบทุกกระบวนการโดยเชื่อมโยงกับ 
Concept การพัฒนาคุณภาพ HA และ RRTTR

การออกแบบกระบวนการ



การตามรอยคุณภาพ

 ทบทวนการประเมิน Diagnosis  ที่สื่อสารความเข้าใจในระบบ
 ทบทวน CPG , CNPG ใหค้รอบคลุมและเหมาะสมกับบริบท รพ.
 มีระบบการใช้ข้อมูล เพื่อสือ่สารระหว่างทีมรักษา โดยยังคงรักษาความลับ



มีกระบวนการทบทวนผู้ป่วยเสียชีวิต ผู้ป่วย Admit และ Audit เพื่อประเมิน
ความเหมาะสมในการใช้ยา ARV ที่ใช้สูตรดื้อยา ทั้ง



 ทีมน าท าการติดตามเยี่ยมหน้างาน เพื่อสร้างการเรียนรู้                                
  เสริมพลังเพือ่ลด Stigma  เฝ้าระวังความเสี่ยงและติดตามความก้าวหน้า

การท า Internal Coaching



 การจัดกิจกรรมการคืนข้อมูลแก่เครือขา่ยในชุมชน                                 
และสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ก าหนดแนวทางการแก้ไขผลกระทบ

กิจกรรมลด Stigma ในชุมชน



การMonitorผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด



การเขียนแบบประเมินตนเอง



เอกสารเตรียมรับการประเมิน



   ความครอบคลุมในการเขียน
   การน า
เข็มมุ่ง/จุดเน้น ตอบสนองต่อ Getting to 3ZERO
กลยุทธ์ การ Implement ระบบ ครอบคลุมการป้องกัน 
    การค้นหากลุ่มเสี่ยงการรักษา  การลด Stigma และระบบข้อมูล
 กระบวนการ Care และระบบงานที่ส าคัญ
การทบทวน และออกแบบระบบงาน ครอบคลุม RRTTR
การออกแบบ และประเมินประสิทธิภาพ CPG , Care map,Guideline
 การติดตามประเมินผล
ผลลัพธ์ตัวชี้วดัที่ตอบสนองคณุภาพ ตัวชีว้ัดเพื่อการขับเคลื่อนโดยทีมน า
รูปแบบการวดั วิเคราะห์
 การใช้ประโยชน์จากตัวชี้วัดในการพัฒนาต่อเนื่อง



   ภาพที่ควรให้เห็นในการเขียน 

   ข้อมูลทั่วไป
บริบทของพื้นที่เป็นอย่างไร กลุ่มประชาชนในพื้นที่ อาชีพ สภาพเศรษฐกิจ 
ศักยภาพและขอบเขตการจดับริการด้านเอชไอวีของ รพ. เครือข่าย
    ระบบการส่งต่อ การประสานงาน
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
 วิธีการได้มา  การรับรู้และการมีส่วนร่วมของบคุลากร
 เห็นภาพด้าน HIV/STI และครอบคลุมประเด็น RRTTR
 ครอบคลุมการพัฒนาด้านบุคลากร  ระบบงาน ระบบสารสนเทศ
    และเครือขา่ย ฯลฯ



   สถานการณ์ด้าน HIV/STI
 ข้อมูลกลุ่มประชากรหลักแต่ละกลุ่ม ได้มาโดยวิธีใด : ส ารวจ , Mapping
ข้อมูลผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อเอชไอวี มีกลุ่มไหนบ้าง  ช่วงอาย ุสิทธิการรักษา ฯลฯ
    รูปแบบการจัดบริการ ใน รพ. , นอก รพ.
 การออกแบบระบบงาน และกระบวนการคณุภาพ : ใช้หลัก 3P-PDSA
 ปัจจุบันสถานการณเ์ป็นอย่างไร
 มีการออกแบบและกระบวนการพัฒนาและแก้ไขอย่างไร เช่น ด้านบุคลากร
     ด้านระบบงานทีเ่กี่ยวขอ้ง (ยา, IC, ENV) ด้านกระบวนการท างาน ฯลฯ
 ในแต่ละ Process มีความเสี่ยง/GAP อะไรบ้าง แล้วท าการปิดจุดนั้นๆ
 สรุปผลการพฒันา : CQI, นวัตกรรม หรอืการวิเคราะห์ผลลพัธ์ ฯลฯ



ตัวอย่างการออกแบบระบบงาน

 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร : One Stop Service VCT,       
Disease Manager

 ระบบยา : ITEM ยา . การบริหารยา . คลังยาย่อยเฉพาะคลินิก การส ารองยา
    การจ่ายยาแต่ละสิทธิ์  Condom, เจลหล่อลื่น
 ระบบ IC : Zoning, อุปกรณ์ป้องกัน,อุบัติเหตุจากการท างาน ฯลฯ
 ระบบ LAB : หน่วยบริการมีการตรวจ HIV การส่ง CD4, VL อย่างไร
     มีการเชื่อมต่อการตรวจ LAB ในคลินิก ARV , TB 
 การประกันเวลา ในการตรวจ  LAB 
 การก าหนดค่า Lab วิกฤติ เชน่ CD4<50 , AST>100 , Cr >1.5



การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดหลัก 5 ข้อ

1.ร้อยละกลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจเลือด                      
   หาการติดเชื้อ HIV
2. ร้อยละผู้ติดเชื้อ HIV รายใหม่ ได้รับการส่งต่อ
    เข้าสู่ระบบการรักษา
3. ร้อยละผู้ติดเชื้อ HIV รายใหม่ ได้รับยาต้านไวรัส
4. ร้อยละผู้ติดเชื้อ HIV ที่รับยาต้านไวรัสและยังมีชีวิต 
    ยังคงอยูใ่นระบบการรักษา
5. ร้อยละผู้ติดเชื้อ HIV ที่กินยาต้านไวรัสอย่างน้อย            
  12 เดือน มี Viral Load <50 copies



ตัวชี้วัด
ทางเลือก

10 ข้อ

1. ร้อยละของผู้ติดเชื้อ HIV ที่ยังไม่ทราบผลเลือด                             
    ในปีที่ผ่านมา
2. ร้อยละผู้ป่วย HIV/TB ที่ได้ยา ARV ภายใน 8 สัปดาห์
3. ร้อยละผู้ติดเชื้อ HIV ที่กินยาต้านไวรัส  ได้รับการตรวจ              
   VL อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี
4. ร้อยละผู้ติดเชื้อ HIV รายใหม่ ที่เสียชีวิตหลังเริ่มรับ            
   กินยาต้านไวรัสในช่วง 12 เดือน
5. ร้อยละผู้ติดเชื้อ HIV ที่กินยาต้านไวรัส ที่เสียชีวิตในปี

    

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด



ตัวชี้วัด
ทางเลือก

10 ข้อ

6. ร้อยละของผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง                             
    ได้รับการคัดกรอง STI อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี
7. ร้อยละผู้ติดเชื้อ HIV หญิงได้รับการคัดกรอง 

มะเร็งปากมดลูก
8. ร้อยละการได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ในเด็กติดเชื้อเอชไอวี
9. ร้อยละผู้ติดเชื้อ HIV รายใหม่ ได้รับการคัดกรองวัณโรค
    ด้วยภาพรังสีทรวงอก
10. ร้อยละของคู่ของผู้ป่วย STI ได้รับการคัดกรอง/รักษา

    

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด



ตัวชี้วัด รพ.

1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการคลนิิก Day care
2. ความพึงพอใจของบุคลากร
3. สมรรถนะบุคลากรด้านการให้การปรึกษา
4. อุบัติการณ์การเกิดผลกระทบ จากการไม่รักษาความลับ
   ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/STI
5. ผู้ติดเชื้อเอชไอวีได้รับการปฏิบัติจากสังคม                  
    อย่างเท่าเทียมและมีศักดิ์ศรี (ผลส ารวจ Stigma)

5 ข้อ



ประเด็นส าคัญในแบบประเมิน

สิ่งที่ต้องระบุ ประเด็นส าคญั ด้านผลลัพธ์
ระบบ นโยบาย

ทีม และบทบาทหน้าที่
นโยบายของ รพ.

ผู้ให้การปรึกษา ความเพียงพอ, Workload
การประเมิน competency 

- จ านวนผู้ให้การปรึกษา
- ผล Competency,ความพึงพอใจ

การคัดกรอง           
ผู้ป่วยเข้ารับVCT
แต่ละ Segment
และหน่วยบริการ

- หลักเกณฑ์ในการคัดกรอง
- การรักษาความลับ
- การส่งต่อสู่กระบวนการรักษา
เมื่อเป็นผลบวก
- กระบวนการ stay Negative                    
เมื่อเป็นผลลบ 

ข้อมูล RRTTR ของกลุ่มประชากร
เป้าหมาย ตามนโยบาย รพ. เช่น 
หญิงตั้งครรภ์ , STI , Blood 
Bank , MSM , FSW ในระดับ
หน่วยงานและโรงพยาบาล



สิ่งที่ต้องระบุ ประเด็นส าคัญ ด้านผลลัพธ์
ระบบ -ระบบ Same day result 

- รูปแบบการลด S&D ในการ
เข้าถึง test 
(Normalization) 

- จ านวนผู้ป่วยได้รับการแจ้งผลเลือด                   
ภายในวันเดียว 
- ผลการตรวจผิดพลาด /ขัดแย้ง

การส่งตรวจ
การแจ้งผล

ระบบ/แนวทางการส่งตรวจ                 
ที่ labก าหนดไว้                    
(การออกแบบระบบบริการ)

- ความครบถ้วน ถูกต้องของการตรวจ              
- การายงานผลบันทึกข้อมูล 

การควบคุมคุณภาพชุด
ตรวจภายใน และการ
ควบคุมคุณภาพจาก
องค์กรภายนอก 

- การรับรองมาตรฐานทาง
ห้องปฏิบัติการ 
- มาตรฐานการส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการภายนอก 

-ระบบสารสนเทศที่สามารถบันทึกผล 
ทวนสอบผลการตรวจได้ 
- ผลตรวจห้องปฏิบัติการภายนอก 
ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา การสืบค้นผล 
LAB ภายนอกย้อนหลังได้

ตัวอย่าง : ระบบ LAB



สิ่งที่ต้องระบุ ประเด็นส าคัญ ด้านผลลัพธ์
ระบบการจัดการ
ด้านยา                  
การบริหารยา

- ระบบการส ารองยา
ในเวลา / นอกเวลา
- ระบบ VMI 
- แนวปฏิบัติกรณี oPEP, nPEP

- มียาที่มีคุณภาพ และเพียงพอ
- บุคลากรกลุ่มเสี่ยง และ nPEP
ได้รับยาถูกต้องในเวลาทีเ่หมาะสม                               
(อัตรายาขาด, ระบบการยืมยา)

แนวทางและระบบ
ตรวจสอบด้าน
มาตรการความ
ปลอดภัย

-มีรูปแบบและระบบสารสนเทศสามารถดักจับ
กรณี คู่ยาที่เฝ้าระวังทั้ง visit เดียวกันและ ต่าง 
visit,วิธีการเตือนขอ้มลูการแพ้ยา, ค่า lab  
กับคู่ยาที่ส าคัญ

 - อุบัติการณ์พบ AE รุนแรงที่เกิด
จาก Drug Interaction
- อุบัติการณ์การแพย้าซ้ า

ระบบการให้ข้อมลู 
และค าปรึกษาใน
ผู้ป่วยใหม่และที่รับ
ยาทุกราย 

- รูปแบบ กระบวนการที่ท าให้ผู้ป่วยได้รับยา            
ในขนาดที่เหมาะสมกับภาวะการท างานของไต
 - ระบบการพัฒนา competency                       
เภสชักร ARV 

-อัตราการหยุดยาเอง, Treatment 
failure และดื้อยา 
- ร้อยละผู้ป่วที่กิน ARV อย่างน้อย 
12 เดือน มีผล VL<50 copies/ml 

ตัวอย่าง : ระบบยา



การวิเคราะห์
บริบทและพัฒนา
โครงสร้างองค์กร
ทีมบริการ
One Stop service
กิจกรรมเชิงรุก
     ฯลฯ

การวางแผน
ด้านคุณภาพ
แบบมีส่วนร่วม
: Customer Focus 
(ส ารวจความพึงพอใจ)
: Resource Sharing
งบประมาณ
 ยา , Condom ฯลฯ

การพัฒนาศักยภาพ
 : บุคลากร/เครือข่าย
 : โปรแกรมข้อมูล
 : Counsellor
 CM : รพ./รพ.สต.
: Care giver
(แกนน าผู้ติดเชื้อ)

การทบทวน Scoring
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
 : HA
 : DSC - HIV/STI
: NAP  Program

สรุปรูปแบบการขับเคลื่อน



การพัฒนาคุณภาพ
ตามระบบงานที่ส าคัญ
 - ระบบบริการ ทั้ง
Prevention & Care
- ระบบยา /  LAB
- ระบบ RM , IC
- ระบบข้อมูลสารสนเทศ

การวัดวิเคราะห์
และการจัดการ
ความรู้
 - KPI Monitor
- NAP Report
- RIHIS

การเยี่ยมเสริมพลัง
และ Coaching
- ทีม DSC-HIV/STI
- ทีมน าเสริมพลัง
- ทีม Pre - Survey
- สอวพ./สรพ.

แจ้งขอรับ              
การประเมิน
รับรอง
- สอวพ. /สรพ.



   ปัจจัยที่ส าคัญสู่ความส าเร็จ
  ผู้น าสูงสุด และทีมบริหารให้การสนับสนุน
  ก าหนดนโยบาย  ทิศทางขับเคลื่อน
  สร้างทีม
  จัดท าแผนพฒันาคุณภาพ ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว 
    โดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ และความเป็นไปได้จริง
  การพัฒนาระบบบริการ ทั้งใน รพ. และเชงิรุก ได้อย่าง Step by Step 
    เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้รับบริการ และเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย
  การพัฒนาบุคลากรในประเด็นที่ส าคัญ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
  การติดตาม ก ากับ อย่างเป็นมิตร สร้างสรรค์ เช่น การเยี่ยมเสริมพลัง            
    อย่างกัลยาณมิตร ทีห่น้างาน
  น าเสนอสถานการณ์ ผลลัพธ์การด าเนินงานต่อทีมน า เพื่อการพัฒนาอย่าง
    ต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรม



บทเรียนที่ได้จากการท า DSC




